หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่ องเทีย่ ว
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัสหลักสูตร : 25380561100184
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ไทย)
: บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Tourism Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Tourism Management)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร
(Language and Communication Skills)
1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
(Business and Entrepreneurship)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and Technology)
1.4 กลุ่มวิชาสุนทรี ยศาสตร์และวัฒนธรรม
(Aesthetics and Culture)
1.5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยัง่ ยืน
(Quality of Life and Sustainable Society)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก
2.2.2.1 วิชาความสนใจเฉพาะ

หลักสู ตรปกติ
138

หลักสู ตรก้ าวหน้ า
153
หน่ วยกิต

30

30

หน่ วยกิต

96
24

114*

หน่ วยกิต

42
30
15

2.2.2.2 วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
(4) หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
6
หน่ วยกิต
4.1 วิชาสหกิจศึกษา หรื อ
4.2 ฝึ กงานแบบนับชัว่ โมง 400 ชัว่ โมงต่อเนื่องกันและ 1 รายวิชาในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
*นักศึกษาต้องเลือกเรี ยนรายวิชาในหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ จานวน 15 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
ส่ วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จานวน 21 หน่ วยกิต ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร (Language and Communication Skills Courses)
กลุ่มภาษา จานวน 15 หน่ วยกิต (Language Courses: 15 credits)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
GE001
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
บังคับ
(Thai for Careers)
GE002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
3(3-0-6)
บังคับ*
(English for Communication 1)
GE003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
3(3-0-6)
1) บังคับ*
(English for Communication 2)
2) ศึกษาก่อน GE002
หรื อคะแนน TOEIC 250
หรื อเทียบเท่า
GE004
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 1
3(3-0-6)
1) บังคับ*
(English for Communication in Careers 1)
2) ศึกษาก่อนGE003
หรื อคะแนน TOEIC 350
หรื อเทียบเท่า
GE005
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 2
3(3-0-6)
1) บังคับ*
(English for Communication in Careers 2)
2) ศึกษาก่อนGE004
หรื อคะแนน TOEIC 450
หรื อเทียบเท่า
เงื่อนไข
1. นักศึ กษาชาวต่างชาติ ที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ 1 (Native English Speaker) ให้นักศึ กษาเลื อกเรี ยน
รายวิชาภาษาต่ างประเทศวิชาอื่นทดแทน วิชา GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1* วิชา GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสาร 2* GE004 วิชาภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อ สารในงานอาชี พ 1* และ วิชา GE005 ภาษาอังกฤษเพื่ อการ
สื่ อสารในงานอาชีพ 2* ให้ครบจานวนหน่วยกิตที่ตอ้ งศึกษาทดแทนรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. สาหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ นักศึ กษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรื อเที ยบเท่ า เพื่อขอยกเว้น
รายวิชาภาษาอังกฤษได้ โดยต้องยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC ให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2 ที่

นักศึกษาเข้าศึกษา ในกรณี ที่ยนื่ ผลคะแนน TOEIC 550 หรื อมากกว่า นักศึกษาสามารถได้รับยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ
ได้ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้
ครบ/ไม่นอ้ ยกว่าจานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น เพื่อให้มีจานวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรกาหนด
เกณฑ์ การขอทดแทนรายวิชาภาษาอังกฤษด้ วยคะแนนสอบ TOEIC
ผลคะแนนสอบ TOEIC 250-349 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002
ผลคะแนนสอบ TOEIC 350-449 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 และ GE003
ผลคะแนนสอบ TOEIC 450-549 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 และ GE004
ผลคะแนนสอบ TOEIC 500 ขึ้นไป ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 GE004 และ GE005
3. สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นวิชา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ และ GE002 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสาร 1
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ จานวน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา

GE101

ชื่ อวิชา

การประกอบการที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

-

หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

GE201

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลั และการโค้ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด
ส่ วนที่ 2

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-เลือก นักศึกษาเลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิตจากกลุ่มวิชาต่ อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร (Language and Communication Skills)
กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
กลุ่มวิชาสุนทรี ยศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยัง่ ยืน (Quality of Life and Sustainable Society)

เงื่อนไข

1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร (Language and Communication Skills)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
1) กลุ่มภาษา
GE006
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
(Malay for Communication)
GE007
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
(Vietnamese for Communication)
GE008
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
(Burmese for Communication)
2) กลุ่มทักษะการสื่ อสาร
GE051
มิติแห่งศัพท์
3(3-0-6)
(Aspects of Vocabulary)
GE052
การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยั
3(3-0-6)
(Research and Academic Project Writing)
GE053
การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Reading and Writing)
GE054
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวติ
3(3-0-6)
(Reading for Life Development)
GE055
ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
3(3-0-6)
(Speaking and Presentation Skills)
GE056
การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Intercultural Communication)
GE057
นักข่าวพลเมือง
3(3-0-6)
(Citizen Reporter)
หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด

เงื่อนไข

2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
รหัสวิชา

GE102
GE103
GE104
GE105
GE106
GE107
GE108
GE109

ชื่ อวิชา

จริ ยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Business Ethics and Social Responsibility)
การคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
ธุรกิจออนไลน์
(Online Business)
กฎหมายเบื้องต้นสาหรับผูป้ ระกอบการ
(Law for Entrepreneurs)
กฎหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce Law)
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(Trading and Investment)
การบริ หารความมัง่ คัง่
(Wealth Management)
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
(Food Business for Wellness and Beauty)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

GE202
GE203
GE204
GE205
GE206

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Innovation Technology)
การคิดเชิงวิเคราะห์สาหรับธุรกิจ
(Analytical Thinking for Business)
เกษตรอัจฉริ ยะ
(Smart Farming)
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางเพื่อสุขภาพและความงาม
(Cosmetic Products for Health and Beauty)
ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
(Thai Herbs Wisdom)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

รหัสวิชา

GE207
GE208

ชื่ อวิชา

เทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Technology)
เกมดิจิทลั
(Digital Games)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด

3(3-0-6)

เงื่อนไข

4. กลุ่มวิชาสุ นทรียศาสตร์ และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

GE301
GE302
GE303
GE304
GE305
GE306
GE307

GE308
GE309
GE310
GE311
GE312
GE313
GE314

1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์
ปรัชญาความรัก
(Philosophy of Love)
ปรัชญาศิลปะ
(Philosophy of Art)
รู ปรสกลิ่นสี เสี ยง
(Shape, Taste, Smell, Color, Sound)
เรื่ องเล่าในโลกสมัยใหม่
(Narratives in the Modern World)
การตีความละครและภาพยนตร์
(Interpretation of Drama and Film)
นิทานของโลก
(Tales of the World)
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร รัฐสี มาคุณากรปิ ยชาติ
สยามบรมราชกุมารี
(HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
Writing)
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ มแห่งอาเซียน
(Southeast Asian Writers Award)
การอ่านร้อยกรองไทย
(Thai Poetry Recitation)
นาฎศิลป์ ไทย
(Thai Classical Dance)
แดนซ์
(Dance)
การขับร้อง
(Singing)
ดนตรี วจิ กั ษณ์
(Music Appreciation)
การจัดดอกไม้
(Flower Decoration)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

เงื่อนไข

รหัสวิชา

GE315
GE316
GE317
GE318

GE351
GE352
GE353
GE354
GE355

GE356
GE357
GE358
GE359
GE360
GE361

ชื่ อวิชา

พัสตราภรณ์
(Costume and Garment)
การออกแบบเครื่ องแต่งกายและการแต่งหน้า
(Costume and Make-Up Design)
ศิลปะวิจกั ษณ์
(Art Appreciation)
การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย
(Thai Folk Games and Songs)
2) กลุ่มวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประชานิยม
(Popular Culture)
สื่ อบันเทิงอาเซียน
(ASEAN Entertainment Media)
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Cultures)
อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย
(Foreign Culture Influence on Thai Arts)
ประวัติศาสตร์สงั คมไทยหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
(History of Thailand’s Society after
Revolution)
อุดมการณ์สร้างชาติของจีน
(China’s National Ideology)
เหตุการณ์ปัจจุบนั ของโลก
(Current World Events)
ภาวะหลายภาษา
(Multilingualism)
การจัดการพิพิธภัณฑ์
(Museum Management)
ปรัชญาตะวันตก
(Western Philosophy)
ปรัชญาตะวันออก
(Eastern Philosophy)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

รหัสวิชา

GE362
GE363
GE364
GE365

GE366
GE367
GE368
GE369

GE370
GE371
GE372
GE373
GE374
GE375
GE376
GE377

ชื่ อวิชา

วัฒนธรรมชา
(Tea Culture)
วัฒนธรรมข้าว
(Rice Culture)
วัฒนธรรมน้ า
(Water Culture)
ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศ
ไทย
(Chinese Shrine and Oblation in Thailand)
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในสังคมไทย
(Ethnic Diversity in Thai Society)
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
(Gender Diversity in Thai Society)
คติชนสร้างสรรค์
(Creative Folklore)
โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง
(Archaeology in Thailand and Neighboring
Countries)
ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม
(Local and Creative Cultural Products)
ราชประเพณี และพระราชพิธีในสังคมไทย
(Royal Tradition and Ceremony in Thailand)
ประเพณี ประดิษฐ์
(Invented Tradition)
ประเพณี และเทศกาลในสังคมไทย
(Tradition and Festivals in Thailand)
ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย
(History of Photography)
ประวัติศาสตร์แอนิเมชัน่
(Animation History)
ความเชื่อในสังคมไทย
(Faith in Thai Society)
โหราศาสตร์และการพยากรณ์
(Astrology and Forecasting)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

รหัสวิชา

GE378
GE379
GE380

ชื่ อวิชา

ศาสนาของโลก
(World Religions)
หมากล้อม
(Go)
หมากรุ กไทยและสากล
(Thai and International Chess)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

3(2-2-5)
3(2-2-5)

หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด
5. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยัง่ ยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
1) กลุ่มคุณภาพชีวติ
GE401
ทักษะการรู ้สารสนเทศในสังคมดิจิทลั
3(3-0-6)
(Information Literacy Skills in Digital Society)
GE402
เปิ ดโลกกว้างสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้
3(3-0-6)
(Discovery of Learning Society)
GE403
ทักษะการรู ้เท่าทันสื่ อ
3(3-0-6)
(Media Literacy Skill)
GE404
เจนเนอเรชัน่ ซี กับคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
(Generation Z and Quality of Life)
GE405
จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
(Developmental Psychology)
GE406
จิตวิทยากับการบริ หารตนเอง
3(3-0-6)
(Psychology for Self-Management)
GE407
จิตวิทยาการทางานเป็ นทีม
3(3-0-6)
(Psychology for Teamwork)
GE408
การพัฒนาบุคลิกภาพผูน้ า
3(3-0-6)
(Personality Development for Leaders)
GE409
แฟชัน่
3(3-0-6)
(Fashion)
GE410
การทาอาหาร
3(2-2-5)
(Cooking)

เงื่อนไข

รหัสวิชา

GE411

GE451
GE452
GE453
GE454
GE455
GE456
GE457
GE458
GE459
GE460
GE461

ชื่ อวิชา

การดูแลสุขภาพและความงาม
(Health and Beauty Care)
2) กลุ่มสังคมยัง่ ยืน
ศาสตร์ของพระราชา
(Knowledge of the King)
หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา
(TCC and Our UTCC)
สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยงั ยืน
(Social Studies for Sustainable Society)
กฎหมายสาหรับชีวติ ประจาวัน
(Law for Everyday Life)
ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property)
การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
(Geography and Cultural Tourism)
ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
(Geography and History for Thai Tourism)
มโนทัศน์เรื่ องความตาย
(Concept of Death)
พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวติ
(Buddhist Principles and Life Solutions)
นิเวศสานึก
(Ecological Consciousness)
สิ่ งแวดล้อมในอาเซียน
(ASEAN Environment)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

2

หมวดวิชาเฉพาะ
มี 2 กลุ่มวิชา จานวนรวม 96 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
BA103 องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)
AC917 หลักการบัญชีเบื้องต้น
(Principles of Accounting)
EC913 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Economics)
BA201 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
BA205 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
BA210 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณและสถิติธุรกิจ
(Quantitative Analysis and Business Statistics)
LW911 กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)
BA304 การจัดการการปฏิบตั ิการ
(Operations Management)

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน AC917

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) มี 2 กลุ่มวิชา จานวนรวม 72 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ จานวน 42 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
BT101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Tourism Industry)
BT103 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
(Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication)
BT104 จิตวิทยาบริ การ
(Service Psychology)

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

BT204 เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Information Technology in Tourism Industry)
BT205 การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Entrepreneurship in Tourism Industry)
BT307 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Human Resources Management in Tourism Industry)
BT309 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Laws and Professional Ethics in Tourism Industry)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

รหัสวิชา รายวิชา
BT310 การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Marketing in Tourism Industry)
BT317 ระเบียบวิธีวจิ ยั ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Research Methodology in Tourism Industry)
BT421 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Seminar in Tourism Industry)

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน BA201

BT238 ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
(Thai Studies for Tourism)
BT239 มัคคุเทศก์
(Tourist Guide)
BT327 การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว
(Tour Business and Travel Agency Management)
BT328 การวางแผนและจัดนาเที่ยว
(Planning and Organizing Tour)

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA210

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ศึกษาวิชาเอกของสาขา
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 21
หน่วยกิต
-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BT238

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก มี 2 กลุ่มวิชา จานวน 30 หน่ วยกิต
2.2.2.1 วิชาความสนใจเฉพาะ จานวน 15 หน่ วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

BT333 ธุรกิจการบิน
(Airline Business)
BT334 การจัดการธุรกิจสปา
(Spa Business Management)
BT435 การจัดการการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล การจัด
แสดงนิทรรศการและสิ นค้า
(Meeting Incentive Convention and Exhibition Management)
BT436 การท่องเที่ยวในอาเซียน + 6
(Tourism in ASEAN +6 )
BT437 การจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Crisis Management in Tourism Industry)
BT438 การจัดการคุณภาพการบริ การในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Service Quality Management in Tourism Industry)
BT439 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
(Strategic Management and Innovation in Tourism Industry)
BT440 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
(Tourism Planning and Development)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA103

3 (3-0-6)

-

รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

BT340 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
(Geography for Tourism)
BT341 การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
(Tourist Destination Management)
BT342 การจัดการการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
(Sustainable Tourism Management)
BT343 การจัดการการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ
(Niche Tourism Management)
BT344 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(Community-Based Tourism Management)
BT345 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Health Tourism Management)
BT447 การจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยว
(Tourism Impacts Management)
BT448 การสารองที่นงั่ และการจาหน่ายบัตรโดยสารของสายการบิน
(Reservation and Ticketing)
BT449 การจัดนาเที่ยวนอกประเทศและผูน้ าเที่ยว
(Out-bound Tour and Tour Leader)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน BT333

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BT239

2.2.2.2 วิชาภาษาต่ างประเทศเพื่องานอาชีพ จานวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
BT001
BT002
BT003
BT004
BT006
BT007
BT009

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานโรงแรมและการท่องเที่ยว 1
3 (3-0-6)
(English for Communication in Hotel and Tourism 1)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานโรงแรมและการท่องเที่ยว 2
3 (3-0-6)
(English for Communication in Hotel and Tourism 2)
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการบิน
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BT001 หรื อ
(English for Airline Business)
BT002
ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BT001 หรื อ
(English for Tourist Guide)
BT002
ภาษาอังกฤษสาหรับงานห้องพัก
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BT001 หรื อ
(English for Room Division)
BT002
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจภัตตาคาร
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BT001 หรื อ
(English for Restaurant Business)
BT002
การสนทนาภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BT001 หรื อ
การบริ การ
BT002
(English Conversation for Tourism and Service Industry)

หมายเหตุ: สาหรับ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชี พ นักศึ กษาสาขาวิชาการจัดการการท่ องเที่ ยว
สามารถเลื อ กเรี ยนกลุ่ ม วิ ช าโทภาษาต่ า งประเทศจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละประยุ ก ต์ ศิ ล ป์ หรื อกลุ่ ม วิ ช า
ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (ภาษาที่ 2) ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ที่มีเนื้อหา
สาระของความรู ้และทักษะที่ ให้ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้ในการปฏิ บตั ิงานในธุ รกิจการโรงแรม โดยกาหนดให้เลือก
เรี ยน 1 ภาษา ยกเว้นภาษาไทย จานวน 15 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทุกวิชาที่นกั ศึกษาสนใจ เพื่อนับ
หน่วยกิตรวมไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด
4 หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ จานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถฝึ กปฏิบตั ิงานแบบสหกิจศึกษา หรื อฝึ กงานแบบนับชัว่ โมง 400 ชัว่ โมงต่อเนื่องกันและ 1 รายวิชาใน
กลุม่ วิชาความสนใจเฉพาะ
รหัสวิชา รายวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
BT400 การฝึ กงาน

3 (0-6-3)

BT800 สหกิจศึกษา

6 (0-40-20)

ฝึ กงาน 400 ชัว่ โมง
ต่อเนื่อง
-

3.1.4

แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่ องเทีย่ ว

ชั้นปี ที่ 1 ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE001
GE002
GE101
GE201
BA103
BT101

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
การประกอบการที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลั และการโค้ด
องค์การและการจัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รวม

ชั้นปี ที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18

-

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน GE002
หรื อ คะแนน TOEIC
250 หรื อเทียบเท่า

GExxx
GExxx
AC917
EC913
BT103

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-เลือก
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-เลือก
หลักการบัญชีเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่ อสารข้าม
วัฒนธรรม
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-

18

ชั้นปี ที่ 2 ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 1

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน GE003.
หรื อ คะแนน TOEIC
350 หรื อเทียบเท่า

GExxx
BT104
BA201
LW911
BT238

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-เลืก
จิตวิทยาบริ การ
หลักการตลาด
กฎหมายธุรกิจ
ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18

-

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

ชั้นปี ที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 2

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน GE004
หรื อ คะแนน TOEIC
450 หรื อเทียบเท่า

BA210
BT307

การวิเคราะห์เชิงปริ มาณและสถิติธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือก (1)
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (1)
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3
3
18

-

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

BT309

ชั้นปี ที่ 2 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
BA205

การเงินธุรกิจ
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

ชื่ อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน AC917
3
6

ชั้นปี ที่ 3 ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BA304
BT317
BT327
BT239

การจัดการการปฏิบตั ิการ
ระเบียบวิธีวจิ ยั ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์
วิชาเฉพาะเลือก (2)
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (2)
รวม

ชั้นปี ที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
3
18

ศึกษาก่อน BA103
ศึกษาก่อน BA210
ศึกษาก่อน BT238

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BT204
BT310
BT205
BT328

เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การวางแผนและจัดนาเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือก (3)
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (3)
*รายวิชาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
รวม

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
3
3
18 หรื อ 21

ศึกษาก่อน BA210
-

ชั้นปี ที่ 3 ภาคฤดูร้อน (สาหรับนักศึกษาฝึ กงานแบบนับชัว่ โมง / สาหรับนักศึกษาฝึ กงานแบบสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BT400

การฝึ กงาน
หรื อ
*รายวิชาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
รวม

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3 (0-6-3)

3
3

ฝึ กงาน 400 ชัว่ โมง
ต่อเนื่อง

ชั้นปี ที่ 4 ภาคต้ น (สาหรับนักศึกษาฝึ กงานแบบสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BT421

สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือก (4)
วิชาเฉพาะเลือก (5)
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (4)
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (5)
วิชาเลือกเสรี (2)
*รายวิชาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
รวม

3
3
3
3
3
3
18หรื อ 21

ชั้นปี ที่ 4 ภาคต้ น (สาหรับนักศึกษาฝึ กงานแบบนับชัว่ โมง)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

ศึกษาวิชาเอกของสาขา
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 21
หน่วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BT421

สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือก (4)
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (4)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

3
3
3
12

ชั้นปี ที่ 4 ภาคปลาย (สาหรับนักศึกษาฝึ กงานแบบสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

ศึกษาวิชาเอกของสาขา
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 21
หน่วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BT800

สหกิจศึกษา
รวม

6 (0-40-20)
6

-

ชั้นปี ที่ 4 ภาคปลาย (สาหรับนักศึกษาฝึ กงานแบบนับชัว่ โมง)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะเลือก (5)
วิชาเฉพาะเลือก (6)
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (5)
รวม
ชั้นปี ที่ 4 ภาคฤดูร้อน (สาหรับนักศึกษาฝึ กงานแบบสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

3
3
3
9

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

*รายวิชาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
*รายวิชาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
รวม
หมายเหตุ:

3
3
6

-

- คณะบริ หารธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรี ยนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้
นักศึกษาทราบ
- นักศึกษาสามารถปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาในการจัดแผนการเรี ยนที่เหมาะสม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1 ส่ วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้ องเรียนจานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร
1) กลุ่มวิชาภาษา
GE001
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
พัฒ นาทัก ษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟั ง การพู ด การอ่ าน การเขี ยน การใช้
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้บทเรี ยน
บทอ่าน และแบบฝึ กหัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาชีพตามสาขาของผูเ้ รี ยน
GE002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
(English for Communication 1)
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน โดยเน้นทักษะการฟัง
เพื่อจับใจความสาคัญ และรายละเอียดจากข้อความหรื อบทสนทนาสั้น ๆ การพูดทักทาย เริ่ มต้น
บทสนทนา แนะนาตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้า
อย่างง่าย ๆ เพื่อจับใจความสาคัญและแสดงความคิ ดเห็ น การเขียนข้อความสั้น ๆ ในรู ปแบบ
ทัว่ ไปและผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
GE003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
(English for Communication 2)
ศึกษาก่ อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1 หรื อคะแนน TOEIC 250 หรื อเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน โดยเน้นทักษะการฟัง
เพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้อความหรื อบทสนทนาที่ซบั ซ้อนขึ้น การมีส่วนร่ วม
ในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็ น การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบใน
ชีวติ ประจาวัน รวมทั้งการนาเสนอและเปรี ยบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย การอ่านข้อความใน
หัวข้อที่หลากหลายทั้งในรู ปแบบทัว่ ไปและผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
GE004
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)
ศึกษาก่ อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2 หรื อคะแนน TOEIC 350 หรื อเทียบเท่า
พัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อ สารทางธุ รกิ จที่ ส อดคล้อ งกับ สาขาวิช า
บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึ กสนทนาทางโทรศัพท์นาเสนอข้อมูล เปรี ยบเทียบ
และวิเคราะห์ ข ้อมูลทางธุ รกิ จ เขี ยนบันทึ กภายในและจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ อ่านข่าวหรื อ
บทความเพื่ อ ศึ ก ษารายละเอี ยดและสรุ ป ใจความส าคัญ กาหนดให้ มี การอ่ านนอกเวลาและ
การศึกษาด้วยตนเอง

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)
ศึกษาก่ อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 1หรื อคะแนน TOEIC 450
หรื อเทียบเท่า
พัฒ นาทัก ษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารทางธุ รกิ จที่ ส อดคล้องกับ สาขาวิชา
บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึ กเสนอและอภิปรายข้อคิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียน
ประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน อ่านข่าวหรื อบทความเพื่อศึ กษารายละเอี ยดและสรุ ป
ใจความสาคัญ กาหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง
2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship)
GE101
การประกอบการทีข่ ับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
กระบวนการประกอบการเพื่อเสริ มสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ
และความสามารถในการเป็ นผูป้ ระกอบการ โดยการตระหนักถึงปั ญหาและโอกาส เพื่อค้นหา
แนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปั ญหาและสร้างคุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อ
ยอดให้เกิดการปฏิบตั ิในเชิงธุรกิจอย่างเป็ นรู ปธรรม
3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology)
GE201
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจทิ ลั และการโค้ ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
แนวคิ ด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้และการแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิ จิทลั ฝึ กทักษะพื้นฐานการใช้แอปพลิเคชัน และการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ผ่านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล จน
เกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม
ส่ วนที่ 2 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร
1) กลุ่มภาษา - ภาษาต่ างประเทศ
GE006
ภาษามาเลย์ เพื่อการสื่ อสาร
(Malay for Communication)
ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชี วิต ประจ าวัน โดยเน้น การฟั งและการสนทนา บทพู ด
พื้นฐานที่จาเป็ นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความสาคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็ น
ขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า
GE007
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร
(Vietnamese for Communication)
ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชี วิตประจาวันโดยเน้นการฟั งและการสนทนา บทพูด
พื้นฐานที่จาเป็ นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความสาคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็ น
ขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า
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GE008

GE051

GE052

GE053

GE054

GE055

ภาษาพม่ าเพื่อการสื่ อสาร
(Burmese for Communication)
ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา บทพูดพื้นฐาน
ที่ จ าเป็ นต่อการใช้สื่อ สาร รวมทั้งการจับ ใจความส าคัญ และการเขี ยนแสดงความคิ ดเห็ น ขั้น
พื้นฐานในระดับย่อหน้า
2) กลุ่มทักษะการสื่ อสาร
มิตแิ ห่ งศัพท์
(Aspects of Vocabulary)
ศัพท์กบั การเรี ยนภาษา โครงสร้างศัพท์ ตัวสะกดกับการออกเสี ยง ความหมายของศัพท์
ประวัติคาศัพท์ วิธีใช้คา การบัญญัติศพั ท์ ทักษะการใช้พจนานุกรม การศึกษาคาเปรี ยบเทียบ
ต่างศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยั
(Research and Academic Project Writing)
โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ เช่น โครงการนาเสนอกิ จกรรม โครงการทางวิชาการ
และโครงการวิจยั โดยใช้ภาษาที่ชดั เจนและเหมาะสม
การอ่ านและการเขียนทางธุรกิจ
(Business Reading and Writing)
หลักการและความสาคัญของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ ศึกษาศัพท์และสานวนธุรกิจ
ในด้านความหมายและการใช้ในบริ บทต่าง ๆ วิเคราะห์ และตีความบทความทางธุ รกิ จในสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ร่วมสมัยและสื่ อใหม่ พัฒนาทักษะการเขียนทางธุรกิจรู ปแบบต่าง ๆ และฝึ กปฏิบตั ิ
การอ่ านเพื่อพัฒนาชีวติ
(Reading for Life Development)
ความหมาย ความสาคัญและคุณค่าของการอ่าน ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการ
พัฒนาชี วิต พัฒนาทักษะการอ่าน อ่านจับใจความสาคัญ อ่านวิเคราะห์และตีความ ฝึ กปฏิ บตั ิ
โดยเลือกบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวติ และการปรับตัวในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณค่า
ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
(Speaking and Presentation Skills)
แนวคิด หลักการพูดและการนาเสนองานเชิงธุ รกิ จ การวางแผนการพูดและการใช้สื่อ
เพื่อประกอบการพูดและนาเสนองาน เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยีสื่อใน
การพูด และนาเสนองาน ฝึ กพูดและน าเสนองานเชิ งธุ รกิ จในลักษณะต่ าง ๆ ครอบคลุมการ
บรรยายสรุ ปเพื่อรายงาน การเสนองานเพื่อการแข่งขัน ทางธุ รกิ จ การแถลงข่าว และอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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GE056

การสื่ อสารระหว่ างวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
ปรั ช ญา และแนวคิ ด เกี่ ยวกับ วัฒ นธรรม โลกาภิ วตั น์ มิ ติ ท างวัฒ นธรรม และความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางวัฒนธรรม
ภาษา และอัตลักษณ์ บทบาทและความสาคัญของการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีต่อปั จเจกบุคคล
และองค์กร การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม แนวทางการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลด
ความขัดแย้งและสร้างการยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร
GE057
นักข่ าวพลเมือง
(Citizen Reporter)
หลักการ คุณธรรมและจริ ยธรรมของการรายงานข่าวโดยนักข่าวพลเมือง เทคนิคการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาพ แสง และเสี ยง การเรี ยบเรี ยงข่าวสารและผลิตเนื้ อหาด้วยอุปกรณ์การสื่ อสาร
เคลื่อนที่
2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่ อสังคม
(Business Ethics and Social Responsibility)
จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จ การศึ กษากรณี ศึกษาด้านจริ ยธรรมธุ รกิ จ ความรั บผิดชอบของ
ธุรกิจที่พึงมีต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และผูล้ งทุน
GE103 การคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
หลักการของกระบวนการคิดเชิ งออกแบบ เพื่อทาความเข้าใจปั ญหาต่าง ๆ โดยคานึ งถึงผูท้ ี่ มี
ปั ญหาเป็ นหลัก การทดสอบและพัฒนาทางออกของปั ญหาแบบวนซ้ าอย่างมี ระบบ เพื่อสร้างสรรค์
แนวทางและนวัต กรรมที่ ต อบโจทย์ค วามต้อ งการของผูท้ ี่ มี ปั ญ หา คุ ณ ค่ าของกระบวนการคิ ด เชิ ง
ออกแบบที่ ส ร้ างความแตกต่ าง เพื่ อ เป็ นช่ อ งทางเฉพาะในการสร้ างโอกาสทางธุ รกิ จ ใหม่ โดยการ
รวบรวมมุมมองทางทฤษฎีและการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง
GE104 ธุรกิจออนไลน์
(Online Business)
ภาพรวมของการทาธุรกิ จออนไลน์ ประเภทของการทาธุ รกิจออนไลน์ รวมถึงองค์ประกอบที่
สาคัญในระบบนิ เวศของธุ รกิ จออนไลน์ ครอบคลุมโลจิ สติกส์ ซัพพลายเชน และระบบการชาระเงิ น
แบบอิ เล็กทรอนิ กส์ เทคนิ คทางการตลาดสาหรับธุ รกิ จออนไลน์ และการเรี ยนรู ้เชิ งปฏิ บัติการเพื่อให้
เข้าใจการทางานของระบบสาหรับทาธุรกิ จออนไลน์ที่ใช้อยูใ่ นโลกปั จจุบนั เข้าใจมุมมองของทั้งผูซ้ ้ื อ
ผูข้ าย และได้ฝึกใช้ระบบปฏิบตั ิการเพื่อทดลองซื้อขายจริ ง
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GE105

กฎหมายเบื้องต้นสาหรับผู้ประกอบการ
(Law for Entrepreneurs)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุรกิจ การร่ างสัญญา
ทางธุรกิจ สัญญาเช่า สัญญาอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ สัญญาจ้างงาน และสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ การ
เจรจาต่ อ รองทางกฎหมาย การขอใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ การวางแผนภาษี ส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
GE106
กฎหมายพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
(E-Commerce Law)
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ สัญญาซื้ อขายสิ นค้าและกฎหมายการโอน
เงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ กฎหมายแลกเปลี่ยน ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
GE107
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(Trading and Investment)
รู ้จกั เศรษฐกิ จไทยและธุ รกิ จไทย ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ ข้อมูล
สาคัญที่ควรพิจารณาในการซื้ อขายหลักทรัพย์ ศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการดาเนิ นธุรกิจและราคา
หลักทรัพย์ กลยุทธ์การซื้อขายหุน้ แบบต่าง ๆ การใช้แอพพลิเคชันต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การจัด
พอร์ตการลงทุน และการจาลองการซื้อขายหลักทรัพย์
GE108
การบริหารความมัง่ คัง่
(Wealth Management)
ความรู ้พ้ืนฐานที่จาเป็ นสาหรับธุรกิจการธนาคาร การประกันภัย พันธบัตร และการออม
ประเภทอื่น ๆ การวางแผนแนวทางการเงินสาหรับคนยุคใหม่ การเงินส่วนบุคคล
GE109
ธุรกิจอาหารเพื่อสุ ขภาพและความงาม
(Food Business for Wellness and Beauty)
ความหมาย ลักษณะความส าคัญ และบทบาทของอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพและความงาม
ประเภทและตัว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ สุ ข ภาพและความงาม ที่ ผ ลิ ต ในเชิ ง การค้ า
กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพและความงาม แนวโน้มทิ ศทาง
ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology)
GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
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(Modern Innovation Technology)
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สภาพแวดล้อ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร การแพทย์ การสื่ อส
เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์ หรื อระบบกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิ ติ เทคโนโลยีวสั ดุฉลาด เทคโนโลยีพลังง
ทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีต่อการเปลี่ยนรู ปแบบการดาเนินชีวติ การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก

GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ สาหรับธุรกิจ

(Analytical Thinking for Business)
พื้ น ฐานการคิ ด วิเคราะห์ ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ที่ มี ต่ อ ธุ ร กิ จ เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยในการคิ ด วิเคราะห์ แ ล
สังเคราะห์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
GE204 เกษตรอัจฉริยะ

(Smart Farming)
เกษตรกับชีวติ ประจาวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การ
ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร ทิศทางการเกษตรของไทย กรณี ศึกษาการทาธุรกิจเกษตร
GE205 ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางเพื่อสุขภาพและความงาม

(Cosmetic Products for Health and Beauty)
ความสาคัญของเครื่ องสาอางสาหรับสุ ขภาพและความงาม ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน
ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผม ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสี สันบนใบหน้า ผลิตภัณฑ์สาหรับช่องปาก ผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กและผูใ้ ห
ผลิ ต ภัณ ฑ์แนวสปา แนวทางเลื อ กการเลื อ กซื้ อเครื่ องส าอาง หลัก การใช้เครื่ อ งส าอางแต่ ล ะประเภทในการเสริ ม ความง
นวัตกรรมเครื่ องสาอางที่เป็ นประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
GE206 ภูมปิ ัญญาสมุนไพรไทย
(Thai Herbs Wisdom)
ความรู ้ พ้ื น ฐานเกี่ ยวกับ สมุน ไพรไทย ภูมิ ปั ญ ญาคนไทยในอดี ต และปั จจุ บัน ในการใช้ส มุน ไพรไทย สรรพคุ ณ ข
สมุนไพรไทยด้านการเกษตร การแพทย์และอุตสาหกรรม
GE207 เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

(Digital Technology)
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทลั ความหลากหลายของเทคโนโลยี ผลกระทบที่มีต่อรู ปแบบการดาเนินชีวติ ใน
ดิจิทลั การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม จริ ยธรรม และสิ ทธิ มนุ ษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทลั
GE208 เกมดิจทิ ลั
(Digital Games)
เทคนิคการตัดสิ นใจ เทคนิคการแข่งขัน ความรู ้ที่จาเป็ นในการเล่นเกมดิจิทลั กรณี ศึกษาเกมดิจิทลั
4 กลุ่มวิชาสุ นทรียศาสตร์ และวัฒนธรรม (Aesthetic and Culture)
1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
GE301
ปรัชญาความรัก
(Philosophy of Love)
แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ ของความรัก อันเป็ นอารมณ์ พ้ื นฐานของมนุ ษย์ โดยพิ นิ จ

GE302
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GE304
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GE306

GE307

GE308

พิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปั ญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ทั้งในด้านที่เป็ นปัจเจก
และในด้านที่มีมิติสมั พันธ์กบั สังคมรอบตัว
ปรัชญาศิลปะ
(Philosophy of Art)
แนววิ ธี ศึ ก ษากระบวนทัศ น์ แ ละการก่ อ ขึ้ น ของความหมายในทางศิ ล ปะ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของความจริ ง ความรู ้ และคุณค่าในงานศิลปะ
รู ปรสกลิน่ สีเสียง
(Shape, Taste, Smell, Color, Sound)
คาบอกรู ป รสกลิ่ น สี เสี ยงในภาษา สัญ ญาของรู ป รสกลิ่ น สี เสี ยงในมิ ติข องธรรมชาติ
ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม อิ ทธิ พลของรู ปรสกลิ่นสี เสี ยงต่อความรู ้สึกของมนุ ษย์และการ
สร้างสรรค์ศิลปะของทุกด้านของมนุ ษย์ เช่น สถาปั ตยกรรม วรรณศิ ลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์
การนาความรู ้เรื่ องรู ปรสกลิ่นสี เสี ยงไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งแฟชัน่ การออกแบบผลิตภัณฑ์
การโฆษณา การปรุ งและออกแบบอาหาร
เรื่ องเล่ าในโลกสมัยใหม่
(Narratives in the Modern World)
ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเรื่ องเล่า ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่ องเล่ากับชีวิต สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา วิเคราะห์เนื้ อหา รู ปแบบและวิธีการเล่าเรื่ องในสื่ อ
ต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการเล่าเรื่ องเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การตีความละครและภาพยนตร์
(Interpretation of Drama and Film)
ทฤษฎี และแนวคิดที่ เกี่ ยวข้องกับการตีความละครและภาพยนตร์ วัฒนธรรมการสร้าง
และเสพละครและภาพยนตร์ในสังคมไทย แนวทางการวิเคราะห์และตีความละครและภาพยนตร์
กรณี ศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และฝึ กปฏิบตั ิ
นิทานโลก
(Tales of the World)
ความหมายของนิทาน ความสาคัญและบทบาทของนิทานที่มีต่อมนุษยชาติ ลักษณะเด่น
ของนิ ทานทั้งของตะวันออกและตะวันตก อ่านตีความนิ ทานสาคัญบางเรื่ องทั้งของตะวันออก
และตะวันตก
พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา เจ้ าฟ้ ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิ ยชาติ
สยามบรมราชกุมารี
(HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)
พระราชประวัติและพระราชนิ พนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ความสาคัญ ลักษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิ พนธ์ ตลอดจนบทบาทของ
พระราชนิพนธ์ที่มีต่อวงการหนังสื อและสังคมไทย
วรรณกรรมสร้ างสรรค์ ยอดเยีย่ มแห่ งอาเซียน
(Southeast Asian Writers Award)
ประวัติ ค วามเป็ นมาของวรรณกรรมสร้ า งสรรค์ ย อดเยี่ ย มแห่ งอาเซี ย น (ซี ไ รต์ )
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ความสาคัญ คุณค่าของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ งอาเซี ยนของไทย ตลอดจนบทบาท
ของรางวัลซีไรต์ที่มีต่อวงวรรณกรรมไทย
การอ่ านร้ อยกรองไทย
(Thai Poetry Recitation)
หลักการและการฝึ กทักษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่ าย
และทานองการอ่านแบบต่าง ๆ ได้แก่ ทานองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ รวมทั้งกลวิธีการใช้เสี ยง
ให้เหมาะกับบทอ่าน
นาฏศิลป์ ไทย
(Thai Classical Dance)
หลักเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ ไทย การฝึ กปฏิบตั ิการราพื้นฐาน เพลงช้า เพลง
เร็ ว ราแม่บท
แดนซ์
(Dance)
รู ปแบบและประเภทของการเต้น เช่ น Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop,K-Pop,
B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝึ กการเต้นประเภทต่าง ๆ
การขับร้ อง
(Singing)
วิธีการใช้เสี ยง ประเภทของเพลง ควบคุมการใช้เสี ยง การฟังและการจับจังหวะ ดนตรี
ฝึ กปฏิบตั ิการขับร้องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึ กท่าทางการแสดงออก
ให้เหมาะสมกับรู ปแบบของงาน
ดนตรีวจิ กั ษณ์
(Music Appreciation)
การฟังดนตรี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้ งในคุณค่าของการฟังดนตรี รวมถึง
พัฒนาการของการฟังดนตรี ประเภทต่าง ๆ ลักษณะของเพลงและเครื่ องดนตรี
การจัดดอกไม้
(Flower Decoration)
ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้ เพื่อขัดเกลาจิตใจ
ให้เข้าถึงประสบการณ์สุนทรี ยะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้ดอกไม้เป็ นภาพตัวแทนแห่ ง
การสื่ อสารอารมณ์ความรู ้สึกได้อย่างละเอียดลออ
พัสตราภรณ์
(Costume and Garment)
ประวัติของเครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับ ศิ ลปะและวัฒ นธรรมการตกแต่งร่ างกายให้
เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค์ ทั้งในบริ บทวัฒนธรรมของราชสานักและชาวบ้าน
วิเคราะห์กรณี ศึกษาการออกแบบพัสตราภรณ์ สื บคืนประวัติ ภูมิหลังของ พัสตราภรณ์ไทย
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การออกแบบเครื่ องแต่ งกายและการแต่ งหน้ า
(Costume and Make-Up Design)
ความหมาย และความส าคัญ ของเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ การฝึ กออกแบบ
เครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
และสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของนักแสดง ทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแต่งหน้า
เบื้องต้น และเทคนิคการแต่งหน้าสาหรับการแสดง
ศิลปะวิจกั ษณ์
(Art Appreciation)
ความหมาย ความสาคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการวิจกั ษณ์ศิลปกรรมประเภทต่างๆ
ได้แก่ จิ ต รกรรม วรรณกรรม คี ต กรรม นาฏกรรม และสื่ อบัน เทิ งร่ วมสมัยต่าง ๆ ทั้งในด้าน
รู ปแบบ เนื้อหา แนวคิดสุนทรี ยรส
การละเล่ นและเพลงพื้นบ้ านไทย
(Thai Folk Games and Songs)
ประวัติความเป็ นมา ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ
ของประเทศไทย และเพลงพื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิ ทธิ พลของสภาพสังคม ภูมิประเทศ
ค่านิ ยมและคติชีวิตที่ ต่อการการละเล่นต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้เพลงพื้นบ้านในโอกาสต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
2) กลุ่มวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประชานิยม
(Popular Culture)
ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความเป็ นมาของวัฒนธรรมประชานิ ยม และอิทธิ พลที่ มีต่อ
สั ง คมไทย ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวัฒ นธรรมประชานิ ยมกั บ ระบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ยม
อุตสาหกรรมการผลิ ตวัฒนธรรมและสื่ อมวลชน บริ บททางสังคมและการเมื อง การบริ โภค
วัฒนธรรม และวิเคราะห์วฒั นธรรมประชานิยมที่มีอิทธิพลในชีวติ ประจาวันของคนในสังคมไทย
เช่น แฟชัน่ ดนตรี ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สิ นค้าของที่ระลึก ภาพถ่าย รายการโทรทัศน์
สื่ อบันเทิงอาเซียน
(ASEAN Entertainment Media)
ลัก ษณะเฉพาะและลัก ษณะร่ ว มของสื่ อ บัน เทิ ง ประเทศต่ า ง ๆ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่ อบันเทิ งกับสังคมในประเทศต่าง ๆ วัฒนธรรมการสร้างและเสพสื่ อ
บัน เทิ งในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนอิ ทธิ พ ลที่ มีต่อกัน ในภูมิภาคอาเซี ยน วิเคราะห์ ป ระเด็ น
น่าสนใจที่ปรากฏในสื่ อบันเทิงอาเซียน
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ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Cultures)
แนวคิ ดเรื่ องอัตลักษณ์ ท างศิ ลปวัฒ นธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซี ย น
ปั จจัยที่ มีผลต่อการสร้างสรรค์และสื บทอดศิ ลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ภาวะวิกฤตทาง
วัฒ นธรรมร่ ว มสมัย ของประเทศในกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย น การปรั บ ตัว และการดัด แปลง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว แนวคิดชาตินิยม และการแก้ไขวิกฤตของชาติ
อิทธิพลวัฒนธรรมต่ างชาติในศิลปะไทย
(Foreign Culture Influence on Thai Arts)
การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย อิทธิ พลของวัฒนธรรมอินเดี ย
ลังกา เขมร จีน โลกมุสลิม และโลกตะวันตก การสร้างสรรค์ศิลปะไทย
ประวัตศิ าสตร์ สังคมไทยหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
(History of Thailand’s Society after Revolution)
ประวัติศาสตร์ สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาประเทศ
ตามแบบตะวันตก และผลกระทบที่มีต่อสังคม การศึกษา การเมือง การปกครอง สื่ อสารมวลชน
ศิลปกรรม รสนิ ยม แนวคิดเรื่ องความเป็ นไทย ท้องถิ่น ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการดารงอยูข่ องสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวตั น์
อุดมการณ์ สร้ างชาติของจีน
(China’s National Ideology)
พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ฯลฯ ที่
สะท้อนมุมมองอุดมการณ์สร้างชาติของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
เหตุการณ์ ปัจจุบันของโลก
(Current World Events)
เหตุการณ์สาคัญที่ เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความ
ร่ วมมื อและความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้ น ในสังคมโลกปั จจุ บัน รวมทั้งเหตุ การณ์ ส าคัญ ในประเทศไทยที่
สัมพันธ์กบั เหตุการณ์ในโลก เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรี ยบเทียบเหตุการณ์สาคัญ
ของโลกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงได้
ภาวะหลายภาษา
(Multilingualism)
ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม เกณฑ์การจาแนกภาษาต่าง ๆ ในสังคม
การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะหลายภาษาที่มีต่อพลเมืองในสังคม
การจัดการพิพธิ ภัณฑ์
(Museum Management)
ความหมาย หน้าที่ ความสาคัญและคุ ณค่าของพิพิธภัณฑ์ที่มีต่อสังคม ประเภทและรู ปแบบของ
พิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ การบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ การตลาด
ของพิ พิ ธภัณ ฑ์ การอนุ รั กษ์ และการจัดแสดง พิ พิ ธภัณ ฑ์ ท้องถิ่ นหรื อพิ พิ ธภัณ ฑ์ พ้ื นบ้าน ตัวแบบ
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย การมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริ ง
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GE360 ปรัชญาตะวันตก
(Western Philosophy)
แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก โดยมุ่งศึ กษาประเด็นปั ญหาสาคัญใน
สมัย ต่ า ง ๆ ได้แ ก่ สมัย โบราณ สมัย กลาง สมัย ใหม่ และหลัง สมัย ใหม่ เพื่ อ เรี ย นรู ้ พ้ื น ฐานและ
พัฒนาการทางความคิดที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก
GE361 ปรัชญาตะวันออก
(Eastern Philosophy)
แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก โดยมุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิดกระแสหลัก
ได้แก่ อินเดี ย จี น และญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาประเด็นปั ญหาสาคัญด้านการแสวงหาความหมายของชี วิต
ตามวิถีแห่งตะวันออก
GE362 วัฒนธรรมชา
(Tea Culture)
กาเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร์ ของสังคมที่เกี่ยวข้องกับชาในประเทศ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะของจี น ญี่ ปุ่น และภูมิภาคอาเซี ยน ประเด็นศึ กษาวัฒนธรรมชาในสังคมไทย เช่ น
ความเชื่อและคติต่าง ๆ เกี่ยวกับใบชาและการบริ โภคชา การสร้างสรรค์ธุรกิจชา วัฒนธรรมร้านน้ าชา
ในภาคใต้ ชากับพิธีกรรม ชาในฐานะวัฒนธรรมร่ วมสมัยยุคโลกาภิวตั น์
GE363 วัฒนธรรมข้ าว
(Rice Culture)
ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมข้าว ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมข้าวกับคนไทย
ทั้งในวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้าน วัฒนธรรมข้าวในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก กรณี ศึกษาวัฒนธรรมข้าวในสถานที่จริ ง วิเคราะห์และสร้างสรรค์วฒั นธรรมข้าวในบริ บทสังคม
ร่ วมสมัย
GE364 วัฒนธรรมนา้
(Water Culture)
วัฒ นธรรมน้ าในคติ ไ ทยที่ ป รากฏในวรรคดี ต านาน เรื่ อ งเล่ า ศิ ล ปกรรม บทบาทและ
ความหมายของน้ าในพระราชพิธี ประเพณี และคติชนเกี่ยวกับน้ าในภูมิภาคต่าง ๆ ภูมิปัญญาของการ
จัดการน้ าของคนไทยในยุคอดี ต มโนทัศน์เรื่ องวัฒนธรรมน้ าในยุคชลประทาน การจัดการน้ ากับ
ปั ญหาของสังคมไทยในปั จจุบนั
GE365 ศาลเจ้ าและการไหว้ เจ้ าของชาวจีนในประเทศไทย
(Chinese Shrine and Oblation in Thailand)
คติความเชื่ อเกี่ ยวกับศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจี นในประเทศไทย การไหว้เจ้ากับการ
สร้างสรรค์วฒั นธรรมของชาวจีน ศาลเจ้ากับการตั้งชุมชนชาวจีนและการขยายตัวของชุมชน บทบาท
ของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าในบริ บทร่ วมสมัย อาทิในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คติชน
สร้างสรรค์ และพัฒนาการของการสร้างสังคมจีนาภิวตั น์ กรณี ศึกษาศาลเจ้าและพิธีกรรมไหว้เทพเจ้า
จีนที่เด่น ๆ ในสังคมไทย
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GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในสังคมไทย
(Ethnic Diversity in Thai Society)
อัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ที่ สาคัญในสังคมไทย การธารงไว้ซ่ ึ งชาติพ นั ธุ์ ความแตกต่าง
หลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสี ยของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในสังคม สังคมพหุ ลกั ษณ์กบั
ความท้าทายในประชาคมอาเซี ยน สารวจพื้นที่ยา่ นที่อยูอ่ าศัยของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในกรุ งเทพมหานครที่
สาคัญ ๆ
GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
(Gender Diversity in Thai Society)
ความหมายของความหลากหลายทางเพศ แนวคิ ด และกระบวนทัศ น์ ในการศึ กษาความ
หลากหลายทางเพศในมิติต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ ทางมานุษยวิทยา ทางจิตวิทยา และอื่น ๆ ความ
เข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
GE368 คติชนสร้ างสรรค์
(Creative Folklore)
ประวัติความเป็ นมาของคติชนวิทยา แนวคิดทางคติชนแนวใหม่ และคติชนแนวใหม่เพื่อการ
สร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคม รวมทั้งอิทธิพลของคติชนแนวใหม่ที่มีต่อสังคมไทยปั จจุบนั
GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้ เคียง
(Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)
ความหมายของวิชาโบราณคดี ความเกี่ยวพันระหว่างโบราณคดีและศิ ลปกรรม ประวัติของ
ศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกล้เคียง และการศึกษานอกสถานที่
GE370 ท้ องถิ่นกับการสร้ างสรรค์ สินค้ าทางวัฒนธรรม
(Local and Creative Cultural Products)
กระแสท้องถิ่ น นิ ยมในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่ นกับ เศรษฐกิ จชุ ม ชน และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ แนวคิดเรื่ องสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนที่นาไปสู่การ
สร้างสิ นค้าทางวัฒนธรรม กระบวนการสร้างและผลิตสิ นค้าทางวัฒนธรรม กรณี ศึกษาโดยเก็บข้อมูล
ในท้องถิ่นบ้านเกิดเพื่อแสวงหาสิ นค้าจากสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ มา ต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็ นสิ นค้า
ทางวัฒนธรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม
GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย
(Royal Tradition and Ceremony in Thailand)
ความหมายและหน้าที่ ของราชประเพณี และพระราชพิธีในประเทศไทย พัฒนาการของราช
ประเพณี และพระราชพิธีในประวัติศาสตร์ไทย ราชประเพณี และพระราชพิธีสาคัญในราชสานักไทย
GE372 ประเพณีประดิษฐ์
(Invented Tradition)
ความหมาย ความสาคัญของประเพณี ประดิษฐ์ กาเนิ ดและพัฒนาการของประเพณี ประดิ ษฐ์
ทฤษฎี เกี่ ย วข้อ งกับ การวิเคราะห์ ป ระเพณี ป ระดิ ษ ฐ์ วิก ฤตสัง คมกับ บทบาทหน้าที่ ข องประเพณี
ประดิ ษ ฐ์ อิ ท ธิ พ ลของประเพณี ป ระดิ ษ ฐ์ที่ มี ต่ อการสร้ างวาทกรรมตามความคิ ดของคนในสังคม
ปั จจุ บัน กรณี ศึก ษาประเพณี ป ระดิ ษ ฐ์ในสังคมไทย และวิเคราะห์ ป ระเพณี ป ระดิ ษ ฐ์ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
สังคมไทยปั จจุบนั
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GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย
(Tradition and Festivals in Thailand)
ความสาคัญของประเพณี และเทศกาลในสังคมไทย หน้าที่ของประเพณี และเทศกาลต่อวิถีชีวติ
คติความเชื่อ ค่านิยมและภูมิปัญญาไทย ประเพณี และเทศกาลประจาปี ในสังคมไทย
GE374 ประวัตศิ าสตร์ ของภาพถ่ าย
(History of Photography)
ประวัติ ศ าสตร์ ความเป็ นมาของภาพถ่ าย ความส าคัญ และคุ ณ ค่ าของภาพถ่ ายในสั ง คม
ความสัมพัน ธ์ ระหว่างมนุ ษ ย์กับ ภาพถ่าย ความหมายของภาพถ่ ายที่ มีคุ ณ ค่าทั้งทางจิ ต ใจและทาง
ประวัติ ศาสตร์ การสร้ างสรรค์ศิล ปะการถ่ายภาพ การผสมผสานทั้งทางด้านแนวความคิ ด ทฤษฎี
เทคนิ คปฏิบตั ิ และความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถและทักษะที่นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อจรรโลงใจต่อสังคม
GE375 ประวัตศิ าสตร์ แอนิเมชั่น
(Animation History)
ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของแอนิ เมชัน่ มุมมองที่หลากหลายของแอนิ เมชัน่ ตั้งแต่ลาดับ
เวลา วิธีการ และสื่ อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและอิทธิพลของเชื้อชาติ เพศ
เทคโนโลยี อัตลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรม และความขัดแย้งระหว่างศิลปะกับอุตสาหกรรม
GE376 ความเชื่ อในสังคมไทย
(Faith in Thai Society)
ความหมายของความเชื่ อ ประเภทของความเชื่ อ แนวคิ ดและทฤษฎี ที่ ใช้ศึกษาความเชื่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ อกับสังคมไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ การเก็บข้อมูลความเชื่ อภาคสนาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลความเชื่อ ปรากฎการณ์ของความเชื่อและการประยุกต์ใช้ความเชื่อเพื่อจุดประสงค์ต่าง
ๆ ในสังคมไทยร่ วมสมัย
GE377 โหราศาสตร์ และการพยากรณ์
(Astrology and Forecasting)
แนวคิดเรื่ องโหราศาสตร์ และการพยากรณ์ของสังคมตะวันออกและตะวันตกเชิงเปรี ยบเทียบ
คติความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ ไทย ประเภทของโหราศาสตร์ และการพยากรณ์
การใช้ตรรกะทางภาษาและการตีความทางโหราศาสตร์ การประดิษฐ์ประเพณี และการสร้างอัตลักษณ์
ของนักพยากรณ์ กรณี ศึกษาโหราศาสตร์และการพยากรณ์ในสังคมไทยปั จจุบนั
GE378 ศาสนาของโลก
(World Religions)
ความรู ้เกี่ยวกับศาสนาสาคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริ สต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนา
ฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบตั ิของศาสนาสาคัญ ปรากฏการณ์สงั คมยุคผสมผสานทางศาสนาในปั จจุบนั
ศาสนาในท่ า มกลางวิก ฤตของสั ง คมโลก การวิ เคราะห์ ก ารน าศาสนามาใช้แ ก้ปั ญ หาต่ าง ๆ ใน
สังคมไทย
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3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

GE379 หมากล้ อม
(Go)
การพัฒนาแนวคิดและเทคนิ คขั้นพื้นฐานสาหรับเล่นในช่ วงเปิ ดเกม กลางเกม และปิ ดเกม
ความหมายของพื้นที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็ นตาย การจบ-เม็ด 9 เกม วิธีการเล่นหมากต่อ
สูตรมุมและหมากเด็ด ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
GE380 หมากรุกไทยและสากล
(Thai and International Chess)
ประวัติและความเป็ นมาของหมากรุ กไทยและหมากรุ กสากล ศึ กษาตัวหมากรุ กไทยและตัว
หมากรุ กสากล ทักษะและเทคนิ คการเล่นหมากรุ กสากล การนับศักดิ์และกลการเล่นของหมากรุ กไทย
และหมากรุ กสากล ตลอดจนการฝึ กปฏิ บัติการเล่นหมากรุ กไทยและหมากรุ กสากล เพื่อให้ผูเ้ รี ยน
สามารถเล่นและเข้าใจกลต่าง ๆ ของกีฬาหมากรุ กไทยและหมากรุ กสากลได้
5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยัง่ ยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
1). กลุ่มคุณภาพชีวติ
GE401
ทักษะการรู้ สารสนเทศในสังคมดิจทิ ลั
(Information Literacy Skills in Digital Society)
ความหมายและความสาคัญของการรู ้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็ นผูร้ ู ้
สารสนเทศโดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ การประเมินค่าสารสนเทศ การจัดการเนื้อหาและการ
ใช้สารสนเทศอย่างมีจริ ยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
GE402
เปิ ดโลกกว้ างสู่ สังคมแห่ งการเรียนรู้
(Discovery of Learning Society)
ความหมาย ความสาคัญขององค์ความรู ้ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การพัฒนา
และการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน พลังแห่ งการเรี ยนรู ้ แนวคิ ดขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
สังคมและเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ พลวัตของกระบวนการเรี ยนรู ้ สังคมการเรี ยนรู ้ในเครื อข่ายโลก
ออนไลน์ แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ การสร้าง
พลังอานาจและความต่อเนื่ องเพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่างเป็ นระบบ และเกิ ดสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ได้ต่อไป
GE403
ทักษะการรู้ เท่ าทันสื่ อ
(Media Literacy Skill)
ความหมายของการรู ้เท่าทันสื่ อ อิทธิ พลของสื่ อที่มีต่อผูบ้ ริ โภค หลักการและแนวคิด
ส าคัญ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การรู ้ เท่ าทัน สื่ อ จ าแนกตามประเภทของสื่ อ ได้แ ก่ ภาพข่ าว โฆษณา
รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ ออินเทอร์ เน็ต โดยเน้นทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
บริ บทของสื่ อ ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่ อ เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสร้างสาร และ
รู ปแบบและภาษาในสื่ อ ฝึ กวิเคราะห์ข่าวสารในสื่ อประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรู ้เท่า
ทันสื่ อ
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GE404

GE405

GE406

GE407

GE408

GE409

GE410

เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพชีวติ
(Generation Z and Quality of Life)
แนวคิดและการวิจยั เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ เจนเนอเรชัน่ ซี ทั้งด้าน
ร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเจน
เนอเรชัน่ ซี การปรับตัวและการพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีเป้ าหมายของเจนเนอเรชัน่ ซี ยคุ
ปั จจุบนั
จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
ความหมายและความสาคัญของพัฒนาการ ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริ ญเติบโต
และพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ในแต่ละช่วงวัย
จิตวิทยากับการบริหารตนเอง
(Psychology and Self-Management)
หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อทาความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู ้ การเรี ยนรู ้ แรงจูงใจ ความฉลาดทาง
อารมณ์ บุคลิกภาพ กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรู ้จกั
ตนเอง เข้าใจผูอ้ ื่นและปรับตัวได้ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการดาเนินชีวติ
จิตวิทยาการทางานเป็ นทีม
(Psychology for Teamwork)
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการทางานเป็ นทีม ทั้งในบทบาทของ
ผูน้ าในการสร้ างที มงาน มนุ ษยสัม พัน ธ์ในการทางาน ความร่ วมมื อจัดการกับ ปั ญ หา การ
สื่ อสารเพื่อเข้าใจผูอ้ ื่น ตลอดจนการบริ หารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน
การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นา
(Personality Development for Leaders)
ทฤษฎี หลักปฏิบตั ิ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็ นผูน้ า การเพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒนาความเป็ นผูน้ าของตนทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมสังคม
แฟชั่น
(Fashion)
ความรู ้ เบื้ อ งต้น ของการออกแบบแฟชั่น ทั้ งของตะวัน ออกและตะวัน ตก การ
สร้างสรรค์แนวคิด รู ปแบบของแฟชัน่ ออกเป็ นงานแสดงแฟชัน่ ประโยชน์ของแฟชัน่ ต่อสังคม
การทาอาหาร
(Cooking)
ความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารทั้งของไทย ตะวันออกและตะวันตก ฝึ กปรุ ง
อาหารและทาขนมอย่างง่าย
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GE411

การดูแลสุ ขภาพและความงาม
(Health and Beauty Care)
หลักการดูแลร่ างกาย การนวด โภชนาการ และการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพและความ
งาม รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม
2) กลุ่มสังคมยัง่ ยืน
GE451 ศาสตร์ ของพระราชา

3(3-0-6)

(Knowledge of the King)
การพัฒนาสังคมไทยตั้งแต่อดี ตถึงปั จจุบนั เน้นสังคมสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม แนวคิด ความหมาย และ
ปั ญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมเศรษฐกิจพอเพียงกับการดารงอยูใ่ นกระแสโลกาภิว
เป็ นทางออกในการเผชิญกับวิกฤติโลกในยุคปั จจุบนั และการดาเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
GE452 หอการค้ าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา

(TCC and Our UTCC)
ประวัติความเป็ นมาของหอการค้าไทย เครื อข่ายของหอการค้าไทย บทบาทของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอกา
และประเทศในระดับภูมิภาคและสากล บุคคลสาคัญที่มีคุณูปการต่อหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมทีย่ งั่ ยืน

(Social Studies for Sustainable Society)
หลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปั ญหาที่สาคัญของสังคมไทยและสังคมโลก ระบบครอบครัว
ระบบการเมืองการปกครอง ระบบการศึ กษา ระบบสุ ขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะห์แ นวท
ปั ญหา หรื อแนวทางการปรับปรุ งเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคมที่ยงั่ ยืน
GE454 กฎหมายสาหรับชีวติ ประจาวัน

(Law for Everyday Life)
ความหมายและลักษณะของกฎหมาย บ่อเกิ ดและวิวฒั นาการของกฎหมาย ระบบของกฎหมายที่ สาคัญ ที่ มาของกฎ
ประเภทของกฎหมาย การจัดทากฎหมายและกระบวนการนิ ติบัญญัติ การบังคับใช้กฎหมายการตีความ การ
อุดช่อ
กฎหมายและกฎหมายที่สาคัญในชีวติ ประจาวัน บุคคล นิติบุคคล นิติกรรม บุคคลสิ ทธิทรัพยสิ ทธิ และกฎหมายอาญา
GE455 ทรัพย์ สินทางปัญญา

(Intellectual Property)
กฎหมายคุม้ ครองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายทางการค้า การคุม้ ครองผลงานที่เกิดจ
ปั ญญา การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา การเอาผิดกับผูล้ ะเมิด รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินท
GE456 การท่ องเทีย่ วในเชิงภูมศิ าสตร์ และวัฒนธรรม

(Geography and Cultural Tourism)
ลักษณะ และความสาคัญของภูมิศาสตร์ ที่ มีอิทธิ พลต่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ เอกลักษณ์และลก

ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม การวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม การนาความรู ้ไ
การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
GE457 ภูม-ิ ประวัตศิ าสตร์ การท่ องเทีย่ วไทย

(Geography and History for Thai Tourism)
ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ ของแหล่งท่ องเที่ ยวในประเทศไทย รวมถึงสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเน
ศิลปกรรม ปั ญหาและผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย
GE458 มโนทัศน์ เรื่ องความตาย

(Concept of Death)
ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนา แนวความคิดเกี่ยวกับความตายของนักปรัชญาสาคัญของโลก วิเคราะห์โลกทัศน์เ
จากวาทะ ภาษิต เรื่ องเล่าวรรณคดี เพื่อให้เข้าใจถึงระบบความคิดเกี่ยวกับความตายของคนไทย ภาวะคนใกล้ตาย การเตรี ยม
แนวคิดเรื่ องชีวติ หลังความตาย
GE459 พุทธธรรมกับการแก้ ปัญหาชีวติ

(Buddhist Principles and Life Solutions)
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อนามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ทั้งในชีวิตส่ วนตัว การทางาน และการอยูร่ ่ วมกับผูอ้
ใช้กรณี ศึกษาเหตุการณ์ในชีวติ จริ งที่เผยแพร่ ในสื่ อต่าง ๆ
GE460 นิเวศสานึก

(Ecological Consciousness)
มโนทัศน์เรื่ องนิ เวศสานึ กของคนไทย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ กาเนิ ดและพัฒน
เรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในสังคม แนวทางการสร้างนิเวศสานึ ก การสร้างสรรค์สื่อเพื่อรณรงค์ เรื่ องนิ เวศสาน
ภาพยนตร์ส้ นั การผลิตโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ การดาเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแสดงละครเวที
GE461 สิ่งแวดล้ อมในอาเซียน

(ASEAN Environment)
ปรากฏการณ์ ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม อันเนื่ องมาจากระบบวัฒนธรรม ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ย
ภูมิศาสตร์ และการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ นโยบายและข้อตกลงความร่ วมมือที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมของประชาคมอา
องค์กรและกลไกความร่ วมมือด้านสิ่ งแวดล้อมของอาเซียน และแนวทางการจัดการสิ่ งแวดล้อมในอาเซียนอย่างยัง่ ยืน

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
BA103 องค์ การและการจัดการ
3 (3-0-6)
(Organization and Management)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์การ องค์ประกอบเเละสภาพแวดล้อมในการดาเนินงานขององค์การ ทักษะและ
หน้าที่งานทางการจัดการ กระบวนทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นา และ การควบคุม
BA201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
(Principles of Marketing)
ความหมายและความสาคัญของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่มี
อิทธิพลของการตลาดต่อระบบตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาดเป้ าหมาย การ
วางตาแหน่งสิ นค้าและบริ การในใจผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมการตลาด การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในส่ วน
ประสมทางการตลาด
BA210 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณและสถิตธิ ุรกิจ
3 (3-0-6)
(Quantitative Analysis and Business Statistics)
ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ เทคนิคการตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่นอน การ
ตัดสิ นใจภายใต้ความเสี่ ยง การใช้สถิติเชิ งพรรณนาและอนุมานเพื่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ และเพื่อประยุกต์ใช้ในการทา
วิจยั เบื้องต้น
BA205 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Finance)
ศึกษาก่อน AC917 หลักการบัญชีเบื้องต้ น
บทบาท หน้าที่ และเป้ าหมายของการบริ หารทางการเงินของธุรกิ จ การวางแผนและการตัดสิ นใจด้านการเงิน
ของธุ รกิ จ การจัดหาเงิ นทุน โครงสร้างทางการเงิ นและต้นทุ นเงินทุน การตัดสิ นใจลงทุน การจัดทางบประมาณลงทุ น
การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน นโยบายปั นผล
BA304 การจัดการการปฏิบตั กิ าร
3 (3-0-6)
(Operations Management)
ลักษณะและความสาคัญของการบริ หารการจัดการการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบ
สิ นค้าและบริ การ การตัดสิ นใจด้านการผลิต การเลือกทาเลที่ต้ งั การวางผังโรงงาน การบริ หารโครงการ การจัดการห่ วง
โซ่ อุปทาน การจัดการด้านคุณภาพ ระบบความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัดซื้ อ ระบบการควบคุมสิ นค้าคงคลัง
ระบบการบารุ งรักษา การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ตัวแบบการขนส่ ง และการใช้โปรแกรมสั่งซื้ อเข้าช่วยในการ
จัดการด้านการผลิต
AC917 หลักการบัญชีเบื้องต้ น
3 (3-0-6)
(Principles of Accounting)
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและวิธีการทางบัญชี ตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
รวมทั้งการจัดทางบการเงินเพื่อแสดงผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของธุ รกิ จให้บริ การ ธุ รกิ จซื้ อขายสิ นค้า ธุ รกิ จ
อุตสาหกรรม และวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

EC913 เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Economics)
หลักพื้นฐานทางเศรษฐกิจทัว่ ไประดับจุลภาคและมหภาค การทางานของกลไกราคา โครงสร้างตลาดแบบต่างๆ
การผลิต และต้นทุนการผลิต ปั ญหาผลกระทบภายนอกและการจัดสรรสิ นค้าสาธารณะ หลักการเบื้องต้นของการคานวณ
รายได้ประชาชาติ โครงสร้างของระบบเศรษฐกิ จไทย การบริ โภค การออม การลงทุ น ตลาดเงิ นและตลาดทุ น การค้า
ระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน และการคลัง ปั ญหาเศรษฐกิจที่ สาคัญ อาทิ เงินเฟ้ อ การว่างงาน เงิ นฝื ด เงิ นตึง รวมทั้ง
ปั ญหาเศรษฐกิจปั จจุบนั และแนวทางการแก้ไข
LW911 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Law)
หลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ องบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด เอกเทศ สัญญาประเภท
ต่างๆ และกฎหมายที่จาเป็ นต้องใช้ในทางธุรกิจ รวมทั้งหลักกฎหมาย และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดตั้ง อานาจหน้าที่ การ
ดาเนินงาน และการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรู ปแบบต่างๆ โดยคานึงถึงการมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
BT101 อุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Tourism Industry)
ความหมายและประวัติความเป็ นมาของการท่องเที่ยว ความสาคัญ ลักษณะ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ ยว ทรัพยากรการท่ องเที่ ยว หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวและนโยบายการท่ องเที่ ยว ผลกระทบและ
แนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
BT103 พฤติกรรมนักท่ องเทีย่ วและการสื่ อสารข้ ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Tourist Behaviors and Cross-Cultural Communication)
วัฒ นธรรมและพฤติ กรรมนักท่ องเที่ ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ มีความแตกต่างกันทางด้านเพศ วัย
สถานภาพ ศาสนา วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ทางการเดินทาง แรงจูงใจ รสนิยมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนกระบวนตัดสิ นใจ
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้าทางการท่ องเที่ ยว การแก้ไขปั ญ หาของนักท่ อ งเที่ ยว สถานการณ์ ต่างๆ และศึ ก ษาแนวโน้ม พฤติ ก รรม
นักท่องเที่ยวในอนาคต
BT104 จิตวิทยาบริการ
3 (3-0-6)
(Service Psychology)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา ความต้องการของมนุษย์ การเรี ยนรู ้ แรงจูงใจ ค่านิยมและทัศนคติของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการการบริ การ ความสาคัญของมารยาทและบุคลิกภาพ หลักในการบริ การที่มีประสิ ทธิภาพ เทคนิค
การจูงใจ เทคนิคการแก้ปัญหาในงานบริ การ การบริ หารความสัมพันธ์ และการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริ การ
BT204 เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Information Technology in Tourism Industry)
แนวคิดของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัด การการท่องเที่ยว
และการโรงแรม การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัด การข้อ มู ล ให้ เป็ นปั จ จุ บัน และทัน เวลา การใช้โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
BT205 การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Entrepreneurship in Tourism Industry)
แนวคิ ด การเป็ นเจ้าของธุ ร กิ จ หลัก การ และรู ป แบบการประกอบธุ ร กิ จ ของผูป้ ระกอบการในอุ ตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การวิเคราะห์และประเมินปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อโอกาสและอุปสรรคในการประกอบการ
โดยใช้ก รณี ศึ ก ษาต่ าง ๆ ศึ กษาวิธี ก ารบริ ห ารจัด การองค์ก าร การตลาด การเงิ น การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการวางแผนและประเมินความเป็ นไปได้ในการประกอบธุรกิจ

BT307 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Human Resources Management in Tourism Industry)
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว การวางแผนกาลังคน การสรรหา การคัดเลือก
การจ้างงาน การฝึ กอบรมและการพัฒนาบุ คลากร การสร้างแรงจู งใจในการทางาน การประเมิ นผลการปฏิ บัติงาน การ
บริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการ กฎหมายแรงงาน การจัดการบุคลากรต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม
BT309 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Laws and Professional Ethics in Tourism Industry)
บทบาท และความรับผิดชอบของธุ รกิ จการท่ องเที่ ยวและการโรงแรมที่ มีต่อลูกค้าและสังคม แนวคิ ดเกี่ ยวกับ
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จการท่องเที่ยวและการโรงแรม จรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ปั ญหาทางจริ ยธรรมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา
BT310 การตลาดในอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Marketing in Tourism Industry)
ศึกษาก่อน BA201 หลักการตลาด
ความหมายและความสาคัญของการตลาดในธุ รกิจท่องเที่ยว รวมถึงการตลาดสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในระดับประเทศ ลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริ การ กระบวนการทางการตลาด การแบ่งส่ วนตลาด การพัฒนาส่ วนประสม
ทางการตลาด และความต้องการของลูกค้าประเภทต่างๆ การวางแผนพัฒนาการตลาด การขายและการส่ งเสริ มการตลาด
ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับตลาดตลอดจนการพัฒนาการตลาดโดยใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
BT317 ระเบียบวิธีวจิ ยั ในอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Research Methodology in Tourism Industry)
ศึกษาก่อน BA210 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณและสถิตธิ ุรกิจ
ความหมาย ประเภทและลักษณะของการวิจยั ทางการท่องเที่ยว วิธีการวิจยั การทบทวนเอกสาร การเลือกปั ญหา
การก าหนดรู ป แบบการวิ จัย การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละสมมุ ติ ฐ าน ประชากร และการสุ่ ม ตัว อย่า ง การสร้ า ง
แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูลและประมวลผลการวิจัย การเขี ยนรายงานและการนาเสนอ
ผลการวิจยั
BT421 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Seminar in Tourism Industry)
ศึกษาก่อน ศึกษาวิชาเอกของสาขามาแล้ วไม่น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต
วิเคราะห์สถานการณ์และอภิปรายถึงปั ญหาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยใช้กรณี ศึกษาและกระบวนการ
สัมมนาในการอภิ ปรายเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน และรั บฟั งคาบรรยายจากผูท้ รงคุ ณวุฒิและน า
ความรู ้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
BT238 ไทยศึกษาเพื่อการท่องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Thai Studies for Tourism)
ประวัติศาสตร์ ศิ ลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดี ต ปั จจุ บนั และแนวโน้ม
อนาคต มีการฝึ กภาคปฏิบตั ินอกสถานที่

BT239 มัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
(Tourist Guide)
ศึกษาก่อน BT238 ไทยศึกษาเพื่อการท่ องเทีย่ ว
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยว บุคลิกภาพ จรรยาบรรณ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน เทคนิ คการนาเที่ ยว เทคนิ คการแก้ปัญหาการนาเที่ยว
กฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องในงานมัคคุ เทศก์ การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ ยว มี การฝึ กภาคปฏิ บตั ิ นอก
สถานที่
BT327 การจัดการธุรกิจนาเทีย่ วและตัวแทนการท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Tour Business and Travel Agency Management)
ความหมาย ความส าคัญ ประเภท บทบาทของธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและธุ ร กิ จ ตัว แทนการท่ อ งเที่ ย ว การจัด ตั้ง
พระราชบัญ ญัติ กฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ โครงสร้ างองค์ก ร การด าเนิ น งานและการบริ ห ารองค์กร การจัด การระบบ
สารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร แนวโน้มของธุรกิจทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
BT328 การวางแผนและจัดนาเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Planning and Organizing Tour)
ประเภท รู ปแบบ หลักการ กระบวนการ และองค์ประกอบของการจัดนาเที่ยว วิธีการและเทคนิ คของการสารวจ
เส้นทางการเดิ นทางและการเขียนแผนที่ การประสานงานกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง การคิดต้นทุนและการกาหนดราคา
รายการนาเที่ยว รู ปแบบ และการเขียนรายการนาเที่ยว การประเมินผลการจัดนาเที่ยว มีการฝึ กภาคปฏิบตั ินอกสถานที่
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก
2.2.2.1 วิชาความสนใจเฉพาะ
BT333 ธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
(Airline Business)
ประวัติ ศ าสตร์ แ ละวิว ฒ
ั นาการของธุ ร กิ จ การบิ น ลัก ษณะงานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ การบิ น โครงสร้ างการ
ดาเนิ นการภูมิศาสตร์ การบิ น การเปรี ยบเที ยบเวลากับเวลามาตรฐานโลก การให้บริ การผูโ้ ดยสารทั้งภาคพื้นดิ นและบน
เครื่ องบิน พิธีการเข้า-ออกประเทศ การจัดการคลังสิ นค้า ระบบศุลกากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ
BT334 การจัดการธุรกิจสปา
3 (3-0-6)
(Spa Business Management)
ประวัติศาสตร์ของการพัฒนาสปาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างในโลกและในประเทศไทย ความสาคัญของธุรกิจสปา
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวในประเทศ ความหมายและประเภทของธุ รกิจสปา หลักการจัดการและการพัฒนาบุคลากร
กลยุท ธ์ท างการตลาดเพื่ อ สร้ างความได้เปรี ย บในการแข่ งขัน กฎหมายข้อ บังคับ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การประกอบธุ ร กิ จ มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่

BT435 การจัดการการจัดประชุม การท่ องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล และการจัดแสดงนิทรรศการและสินค้ า 3 (3-0-6)
(Meeting IncentiveConvention and Exhibition Management)
การจัดประชุม การจัดแสดงนิทรรศการสิ นค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล ผลกระทบของอุตสาหกรรมMICE
ในด้านต่างๆ องค์ประกอบของการจัดงาน ประเภทการจัด งาน วัตถุประสงค์การจัดงาน ปั จจัยในการเลือกสถานที่ และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดงานแต่ละประเภท การจัดการการตลาด ขั้นตอนการวางแผนงาน การดาเนิ นงาน และการติดตาม
ประเมินผลงาน ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
BT436 การท่ องเทีย่ วในอาเซียน + 6
3 (3-0-6)
(Tourism in ASEAN +6 )
แหล่งท่ องเที่ ยวและเส้นทางการท่ องเที่ ยวของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซี ยน+6 ระบบการบริ ห ารจัดการการ
ท่องเที่ยว การตลาด การแก้ปัญหาหรื อวิกฤตการณ์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ตลอดจนนโยบายและความร่ วมมือด้าน
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน+6
BT437 การจัดการวิกฤตการณ์ ในอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Crisis Management in Tourism Industry)
ประเภท ลักษณะและองค์ประกอบของความเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตทางการท่องเที่ยว รวมถึงปั จจัยที่กระตุน้
ให้เกิ ดความรุ นแรงต่อวิกฤตการณ์ ดังกล่าว ผลกระทบที่ มีต่อเศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม หลักการและ
รู ปแบบของการจัดการกับวิกฤตการณ์ทางการท่องเที่ยวและผลกระทบที่เกิดขี้นกับธุรกิจโรงแรม กลยุทธ์ในการจัดการ การ
ป้ องกัน การควบคุม การเตรี ยมความพร้อมในการรับมือ การฟื้ นฟูคืนสภาพ และการลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดงั กล่าว
การวิเคราะห์กรณี ศึกษาหรื อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก
BT438 การจัดการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Service Quality Management in Tourism Industry)
หลักการและแนวคิดการจัดการคุณภาพการบริ การในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระบวนการจัดการคุณภาพการ
บริ การ และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อคุณภาพการ
บริ การ การวัด การประเมินผล และการปรับปรุ งคุณภาพการบริ การ กรณี ศึกษา
BT439 การจัดการเชิงกลยุทธ์ และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Strategic Management and Innovation in Tourism Industry)
ศึกษาก่อน BA103 องค์ การและการจัดการ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การคิดกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
และการโรงแรม รวมถึงนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรี ยบให้กบั ธุรกิจ
BT440 การวางแผนและพัฒนาการท่องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Tourism Planning and Development)
ความหมาย และกระบวนการของการวางแผนและการพัฒนาการท่ องเที่ ยว นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการท่องเที่ยว บทบาทของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว การวิเคราะห์สถานการณ์
และแนวโน้มทางการท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสม

BT340 ภูมศิ าสตร์ การท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Geograpy for Tourism)
ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ากาศกับ การท่ อ งเที่ ย ว ภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทย ภู มิ ศ าสตร์ โ ลก ทรั พ ยากร
การท่องเที่ ยวทางธรรมชาติของประเทศไทยและต่างประเทศ การอนุ รักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ ยว ปั ญหาทาง
ภูมิศาสตร์กบั การท่องเที่ยว มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
BT341 การจัดการแหล่ งท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Tourist Destination Management)
ความหมายและประเภทของแหล่งท่องเที่ ยว การจัดการแหล่งท่องเที่ ยวในแต่ละประเภท ตลาดแหล่งท่องเที่ยว
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จของแหล่งท่ องเที่ ยว รู ปแบบการพัฒนาและการออกแบบแหล่งท่องเที่ ยวใหม่ การจัดการด้าน
การตลาด คุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ และการเงินของแหล่งท่องเที่ยว แนวโน้มการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต รวมถึง
ผลกระทบของการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
BT342 การจัดการการท่ องเทีย่ วแบบยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
(Sustainable Tourism Management)
ความหมายและหลักการจัดการการท่องเที่ ยวแบบยัง่ ยืน รู ปแบบของการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนในแหล่งธรรมชาติ
และแหล่งวัฒนธรรม การบริ หารจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ ยวแบบยัง่ ยืน การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บทบาท
ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
BT343 การจัดการการท่ องเทีย่ วกลุ่มเฉพาะ
3 (3-0-6)
(Niche Tourism Management)
ความหมายและรู ปแบบของการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ การจัดการการตลาดสาหรับการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ รวมถึง
กรณี ศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ
BT344 การจัดการการท่ องเทีย่ วโดยชุมชน
3 (3-0-6)
(Community-Based Tourism Management)
หลักการและแนวคิดที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ ยวโดยชุมชน ความหมายของการท่องเที่ ยวโดยชุมชน
การวางแผนและพัฒนาชุมชนให้เป็ นแหล่งท่องเที่ ยว บทบาทและหน้าที่ ของภาคส่ วนต่างๆทั้งในและนอกชุ มชนในการ
พัฒ นาการท่องเที่ ยว การบริ หารจัดการทรัพยากรในชุมชนเพื่อเป็ นแหล่งท่ องเที่ ยว ผลกระทบที่ เกิ ดจากการพัฒ นาการ
ท่องเที่ ยวโดยชุ มชน การจัดการการท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ศึ กษากรณี ตวั อย่างที่ เกี่ ยวข้องทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ
BT345 การจัดการการท่ องเทีย่ วเชิงสุ ขภาพ
3 (3-0-6)
(Health Tourism Management)
หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ความหมายของการท่องเที่ ยวเชิงสุ ขภาพ
ลักษณะและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ รู ปแบบของสิ นค้า บริ การ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทต่างๆ
ศึกษากรณี ตวั อย่างที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

BT447 การจัดการผลกระทบจากการท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Tourism Impacts Management)
ลัก ษณะและประเภทของผลกระทบต่างๆ ที่ เกิ ด จากการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ยว แนวคิ ด หลัก การและวิธีก าร
ประเมิ นผลกระทบที่ เกิ ด จากการพัฒ นาการท่ องเที่ ยวและกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องที่ มีต่อ สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวและบริ เวณใกล้เคียง ศึกษาแนวทางการป้ องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การขยายตัวและการเสื่ อมความนิยมของแหล่งท่องเที่ยว
BT448 การสารองทีน่ ั่งและการจาหน่ ายบัตรโดยสารของสายการบิน
3 (2-2-5)
(Reservation and Ticketing)
ศึกษาก่อน BT333 ธุรกิจการบิน
ความสาคัญของระบบการจาหน่ายบัตรโดยสาร ประเภทของบัตรโดยสาร การคานวณค่าโดยสาร การสารองที่
นั่ง การออกบัตรโดยสาร การส่ งเสริ มการขาย การเป็ นตัวแทนจาหน่ ายบัตรโดยสาร มีการฝึ กปฏิ บตั ิในห้องปฏิ บตั ิการ
คอมพิวเตอร์
BT449 การจัดนาเทีย่ วนอกประเทศและผู้นาเทีย่ ว
3 (3-0-6)
(Out-bound Tour and Tour Leader)
ศึกษาก่อน BT239 มัคคุเทศก์
หลักการและองค์ประกอบการจัดนาเที่ยวต่างประเทศ เอกสาร การเตรี ยมความพร้อมในการเดินทาง บทบาทและ
หน้าที่ของผูน้ าเที่ยว การดูแลความปลอดภัย และการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในการจัดนาเที่ยวนอกประเทศ
2.2.2.2 วิชาภาษาต่ างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่ วยกิต
BT001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว 1
3 (3-0-6)
(English for Communication in Hotel and Tourism 1)
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน มุ่งเน้นศึกษา
ค าศัพ ท์ ส านวน และบทสนทนาต่ างๆ ที่ จ าเป็ นส าหรั บ บุ ค ลากรทางการท่ อ งเที่ ย วและงานบริ ก าร เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ติดต่อสื่ อสารกับนักท่องเที่ ยวและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กทักษะการฟั งและพูดในสถานการณ์
จาลอง ได้แก่ การติดต่อทางโทรศัพท์ การกรอกแบบฟอร์ มต่างๆ การอ่านป้ ายประกาศ การบรรยายลักษณะของคนหรื อ
สิ่ งของ การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ การซื้ อขายสิ นค้า และการบริ การ การนัดหมาย การเสนอความช่วยเหลือ และการ
อธิบายเส้นทาง เป็ นต้น
BT002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว 2
3 (3-0-6)
(English for Communication in Hotel and Tourism 2)
ภาษาอังกฤษที่ ใช้ในอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวและการบริ การ โดยฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน เน้นหลัก
ไวยากรณ์ แ ละภาษาเขี ย นที่ ใช้ในเอกสารต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ อุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก ารในบริ บ ทที่
หลากหลาย เพื่อให้สามารถติดต่อสื่ อสารกับนักท่องเที่ ยวและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กทักษะการ
อ่านและเขียน ได้แก่ การอ่านและเขียนบันทึกข้อความ การโต้ตอบอีเมลล์ทางธุรกิจ เป็ นต้น

BT003 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
(English for Airline Business)
ศึกษาก่อน BT001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว 1 หรื อ BT002 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสารในงานโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว 2
ฝึ กทักษะทางภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นคาศัพท์ สานวน และบทสนทนาที่จาเป็ นแก่พนักงานสายการ
บิน พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน และพนักงานบริ การภาคพื้นดิน ฝึ กฝนทักษะการสื่ อสารในสถานการณ์เสมือนจริ งทั้งใน
การสนทนาทัว่ ไป การประกาศแจ้งผูโ้ ดยสาร การเช็คอิน การจัดผูโ้ ดยสารขึ้นเครื่ อง การบริ การระหว่างการเดินทางและเมื่อ
ถึงจุดหมายปลายทาง
BT004 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
(English for Tourist Guide)
ศึกษาก่อน BT001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว 1 หรื อ BT002 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสารในงานโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว 2
ฝึ กทักษะทางภาษาทั้งการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน โดยเน้น คาศัพ ท์ สานวน และบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ จาเป็ น
สาหรับงานมัคคุเทศก์ ฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว การอธิบายโปรแกรมนาเที่ยว แนะนา
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และให้ความรู ้ดา้ นขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศไทยแก่นกั ท่องเที่ยว
ฝึ กฝนทักษะการสื่ อสารในสถานการณ์เสมือนจริ งระหว่างมัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยว
BT006 ภาษาอังกฤษสาหรับงานห้ องพัก
3 (3-0-6)
(English for Room Division)
ศึกษาก่อน BT001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว 1 หรื อ BT002 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสารในงานโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว 2
รู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานห้องพักของโรงแรม เรี ยนรู ้คาศัพท์ สานวน และบทสนทนาที่ใช้ใน
แผนกต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานห้องพัก เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการฝึ กฝนทักษะ
ทางภาษาในสถานการณ์เสมือนจริ งระหว่างพนักงานและลูกค้า
BT007 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจภัตตาคาร
3 (3-0-6)
(English for Restaurant Business)
ศึกษาก่อน BT001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว 1 หรื อ BT002 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสารในงานโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว 2
รู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้บริ การในธุ รกิ จภัตตาคาร เรี ยนรู ้คาศัพท์ สานวน และบทสนทนาที่ จาเป็ น
สาหรับธุรกิจภัตตาคาร อาหาร และเครื่ องดื่ม เพื่อสื่ อสารกับลูกค้าและหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ฝึ กฝนการ
สนทนาในสถานการณ์เสมือนจริ งระหว่างพนักงานและลูกค้า

BT009 การสนทนาภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ
3 (3-0-6)
(English Conversation for Tourism and Service Industry)
ศึกษาก่อน BT001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว 1 หรื อ BT002 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสารในงานโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว 2
ฝึ กฝนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษที่จาเป็ นสาหรับอุตสาหกรรมบริ การ การใช้ภาษาและท่าทางให้ถูกต้องตาม
มารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ ฝึ กทักษะการสนทนากับนักท่องเที่ ยว การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเดิ นทาง ระบบ
ขนส่ ง รวมถึ ง สิ น ค้าและบริ ก ารในอุ ต สาหกรรมบริ ก าร รวมทั้ง ฝึ กทัก ษะการใช้ภ าษาเขี ย นทั้ งในเอกสารและสื่ อ
อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพหรื อสหกิจศึกษา
BT400 การฝึ กงาน
3 (0-6-3)
(Internship)
นักศึ กษาจะต้องเข้าฝึ กงานในภาคธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับ วิชาชี พ โดยได้รับความเห็ นชอบจากคณะวิชา โดยมี
ชัว่ โมงฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 400 ชัว่ โมง และจะต้องได้ใบรับรองจากสถานที่ฝึกงานว่ามีผลการฝึ กงานเป็ นที่พอใจ จึงจะถือ
ว่าได้ผา่ นการฝึ กงาน โดยผลการประเมินมี 2 ลักษณะได้แก่ S (ผ่าน) และ U (ไม่ผา่ น)
BT800 สหกิจศึกษา
6 (0-40-20)
(Co-operative Education)
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ ศึกษาเป็ นระยะเวลา 1 ภาคการศึ กษา ใน
ฐานะพนักงานชัว่ คราว นักศึ กษาจะต้องเข้ารับการเตรี ยมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิ บตั ิตนในสังคมการ
ทางาน รวมทั้งดาเนิ นการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้
การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึ กษาที่สถานประกอบการมอบหมาย

