คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
222101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ
Fundamental skills in listening, speaking, reading, and writing
English with emphasis on vocabulary and basic structure to achieve a practical command
of the English language for efficient communication in daily life
222102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
ทั ก ษะ ฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ น ศั พ ท์ แ ละโครงสร้ า ง
ระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ
Intermediate skills in listening, speaking, reading, and writing English
with emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of a higher
knowledge and understanding of structure designed to achieve a more practical and
greater command of the English language for efficient communication in daily life
222103

ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English III
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสัง คม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่ อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
คาศัพท์และโครงสร้างระดับสูง
Advanced skills in listening, speaking, reading, and writing English
with emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of the highest
knowledge and understanding including social and cultural aspects of the language, to
examine their influence on structure, and language usage in a variety of circumstances
designed to best enhance command of the English language

668203

ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านธุรกิจ
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์
ในด้านธุรกิจ
Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on
specific terminology relevant to Business which appears in printing materials and other
informative media including inquiries and presentation of related contents applicable in
Business
กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ
222207 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English Listening and Speaking for Careers
ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ โดยใช้
คาศัพท์และสานวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ
Listening, speaking, and conversation skills required to achieve
career path goals including career- or occupation-specific vocabulary and idioms
222208

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English Reading for Careers
การอ่านเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ กลวิธีและทักษะการอ่านประเภท
ต่างๆ รวมทั้งคาศัพท์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ
Reading documents and printing materials, methodology and various
types of reading skill including vocabularies and structure related to specific careers
222209

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English Writing for Careers
การเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท โดยการใช้ศัพท์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ
Writing in paragraphs using vocabularies and structure related to specific
careers
222271

ภาษาอังกฤษสาหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Job Application
การเขียนประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์ ภาษา และศัพท์เฉพาะที่
ใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน
Writing of curricular vitae, job application letter; job interview,
language and terminology used in job interview

222272

ภาษาอังกฤษสาหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English for Standardized Tests
ลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และคาศัพท์ ข้อความที่ตัดตอนมา
สาหรับอ่าน ลักษณะการสนทนา บทสนทนา และคาพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
Language patterns, test structures, grammar and vocabularies,
reading excerpts, conversation styles and dialogues, and statements, commonly used in
standardized tests
222273

ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Grammar and Structure
ไวยากรณ์ ชนิดของคาภาษาอังกฤษ การใช้ไวยากรณ์ให้เหมาะกับโอกาสและ
สถานการณ์ โครงสร้างประโยคที่ถูกต้องและสื่อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Grammar, parts of speech, correct grammar usage for general and
specific occasions and circumstances, correct sentence structure, and efficient meaning
interpretation skills
222274

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Spanish for Communication
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟั ง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
222275

ภาษารัสเซียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Russian for Communication
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
222276

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
German for Communication
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level

222277

ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Portuguese for Communication
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
226104

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
French for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
226105

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
French for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
228101

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อ การสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจาวันและ ในเชิงวิชาการ
Language, thinking, and reason; integration of language skills for
efficient communication suitable with context and situations both in daily life and for
academic purposes
228202

การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย
3(3-0-6)
Academic Article and Research Writing
ลักษณะและประเภทของบทความวิชาการและงานวิจัย หลักการเขียนบทความ
วิชาการและงานวิจัย การเรียบเรียงเนื้อหา การใช้ภาษา การเขียนอ้างอิง การเขียนบทคัดย่อ
Characteristics and types of academic articles, principles in writing
articles, arrangement of content, language usage, citation writing, abstract writing
233193

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1

3(3-0-6)

Khmer for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
233194

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Khmer for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
233195

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
233196

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
233197

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Indonesian for Communication
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
234101

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
Korean for Communication I

3(3-0-6)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
234102

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Korean for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
235101

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
235102

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Chinese for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
236101

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
236102

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น

Grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
999XXX

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Malayan for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999XXX

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Malayan for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
999XXX

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Lao for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999XXX

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Lao for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
999XXX

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Burmese for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level

999XXX

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Burmese for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
999XXX

ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Tagalog for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999XXX

ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Tagalog for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
999XXX

ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Filipino for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999XXX

ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Filipino for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
999XXX

ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร 1
Bahasa for Communication I

3(3-0-6)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999XXX

ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Bahasa for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
228102 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
3(3-0-6)
Art of Speaking and Presentation
การพูดเพื่อเสริมสร้างความสาเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและ
กลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนาเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อใน
การนาเสนอ
Speaking for achievement; developing speech contents, language,
personality, and speaking strategy; speaking for various objectives and occasions; project
and work presentation; use of media in presentations
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
414101 พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Group Dynamics and Leadership
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการพลวัตกลุ่ม เทคนิควิธีการใน
การจัดกลุ่ม ภาวะผู้นา หน้าที่ของผู้นาและสมาชิกกลุ่ม การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การแก้ปัญหากลุ่มและการตัดสินใจ
Theories and principles concerning nature of groups, group
dynamics process, techniques and methods of group arrangement, leadership, group
leader and group member function, group activity skill development and learning,
communication, group problem solving and decision making
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
302102 คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตประจาวัน
Mathematics for Daily Life

2(2-0-4)

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการ
นับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้
ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Basic financial mathematics, principles of problem solving, rational
usage, principles of primary counting, probabilities (chances) of initiative starting situations
by setting proposed problems or simulated situations of conditions relating to daily life
emphasizing suitable examples or circumstances concerning the field of humanities and
social sciences
309101 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2(2-0-4)
Marine Ecology and Ecotourism
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิง นิเวศ การ
จัดการและควบคุมผลกระทบของการท่องเที่ยวในระบบนิเวศทางทะเล โดยเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
Basic concepts of marine ecology and ecotourism, management
and control the impact of tourism on marine ecology by emphasizing sustainable benefits
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Information Technology in Daily Life
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การ
สื่อ สารข้ อ มูลและระบบเครื อข่ า ย การบริ การและโปรแกรมประยุ กต์ ในเครื อข่ า ยอิ นเทอร์ เน็ ต พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Definition, importance, components of information technology
multimedia, data communication and computer networks, services and application software
on the Internet, e-commerce, Internet threats and safety, computer law and ethics
concerning the use of information and communication technology
กลุ่มวิชาเลือก
850101

การฝึกด้วยเครื่องน้าหนักเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Weight Training for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้าหนัก
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using weight training
850102

การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ

1(0-2-1)

Walking and Jogging for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using walking and jogging activities
850103

ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Football for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่ อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using football activities

850104

บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Basketball for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using basketball activities
850105

วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Volleyball for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using volleyball activities
850106

ว่ายน้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health

1(0-2-1)

ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้า
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using swimming activities
850107

ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Futsal for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติ ที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using futsal activities
850108

แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Handball for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using handball activities
850109

แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Badminton for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using badminton activities
850110

เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Tennis for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using tennis activities
850111

ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Soft Tennis for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using soft tennis activities
850112

เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Table Tennis for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using table tennis activities
850113

มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Muay Thai for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using muay thai activities
850114

กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Krabi Krabong for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using krabi krabong activities

850115

ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Takraw for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using takraw activities
850116

ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Martial Art for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using self defense activities
850117

เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Taekwando for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using taekwando activities
850118

โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Bowling for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using bowling activities
850119

เปตองเพื่อสุขภาพ
Petangue for Health

1(0-2-1)

ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using petangue activities
850120

ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Social Dance for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using social dance activities
850121

แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Aerobic Dance for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using aerobic dance activities
850122

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using rhythmic activities
850123

โยคะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Yoga for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using yoga activities
850124

วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Woodball for Health
ความสาคัญ ของสุข ภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using woodball activities
850125

แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Chairball for Health
ความสาคัญ ของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using chairball activities
107101

การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
Holistic Health Promotion
แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุม ด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเอง เพื่อสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
Concepts of holistic health; principles of health promotion covering
physical, emotional, social, and spiritual aspects; prevention and reduction of risky
behaviors; self-help concepts that promote good health and improve the quality of life
107103

ยาสูบ แอลกอฮอล์ กับสุขภาพ
2 (2-0-4)
Tobacco, Alcohol and health
สถานการณ์ของการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ พิษภัย แนวทางการป้องกัน
การบริโภค การเลิกยาสูบและแอลกอฮอล์ กฎหมายการควบคุมการบริโภคยาสู บและแอลกอฮอล์ของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ การรู้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบและแอลกอฮอล์
Tobacco and alcohol consuming situations, hazard, guidelines to
prevent tobacco and alcohol consumption, methods to stop smoking and/or drinking ,
Global and Thai laws regarding tobacco and alcohol, ramification of tobacco and alcohol
industries

107106

การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
2(1-2-3)
First Aid and Basic Life Support
แนวคิ ด หลัก การการปฐมพยาบาล การประเมิ นและสัง เกตอาการผิ ดปกติ
เบื้องต้น การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินในบ้านและชุมชน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ยาสามัญประจา
บ้านและวิธีการใช้ความปลอดภัยและการบรรเทาความทุกข์ทรมานก่อนส่งต่อสถานบริการทางการแพทย์
Concept, principles of first aid, assessment and observation of initial
signs and symptoms, first aid and attention in an emergency at home and in community,
basic life support, nostrum and its usage, safety and pain relief before transferring to
hospital
107107

สุขภาพและความงาม
2(2-0-4)
Health and Beauty
แนวคิดวิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม แนวคิดและ
วิธีการปรับสมดุลสุขภาพและการสร้างเสริมความงามด้วยภูมิปัญญาไทยและสากล ภายใต้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย
Concepts of natural ways for holistic health and beauty care;
concepts and guidelines for balanced health and beauty promotion through Thai and
universal wisdom under the philosophical principles of sufficiency economy in accordance
with Thai context and lifestyle
441110

พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ
2(1-2-3)
Physical Education and Recreation for Fitness Promotion
ความหมาย หลั ก การ และองค์ ป ระกอบของพลศึ ก ษาและสั น ทนาการ ที่ มี
ความสาคัญต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ของมนุษย์ การใช้กิจกรรมพล
ศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เกิดทักษะและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและอารมณ์ที่มีผล
ต่อการดารงชีวิต
Definition, principles and components of physical education and
recreation important to human physical and emotional growth and development,
application of physical education and recreation activities in order to develop skills and
fitness both physical and mental affecting life living
700110

สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
2(2-0-4)
Health, Environment and Safety
ความหมาย แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
การดารงชีวิต การปรับตัวในสังคมปัจจุบันและกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เป็นผลมาจากปัญหาทางสังคม ปัญหา
สุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
Definition, concepts, principles of health, environment and safety;
daily living, adaptation in present society and the result of globalization on social, health,
environmental and safety problems for better quality of life

700111

ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์
2(2-0-4)
Happiness and Creative Health
ความหมาย หลักการ แนวคิด สถานการณ์ แนวโน้ม นโยบาย เกี่ยวกับความสุข
และสุขภาพดีในกระแสสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต แนวคิดความสุขแห่ง ชีวิตในมุมมองต่าง ๆ การ
สร้างสรรค์ความสุขและสุขภาพในการดาเนินชีวิตในมิติที่หลากหลาย และสัมพันธ์กับความสุขและคุณค่า
ของชีวิต
Definition, principles, concepts, situations, trends, policies
concerning happiness and good health in present and future society, happiness of life
concept from various perspectives, creation of happiness and health in daily life, and
related to happiness and value of life
710101

วัยรุ่นกับความปลอดภัย
2(2-0-4)
Teenagers and Safety
ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น ความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ชีวิตของคนวัยรุ่นจากสิ่งแวดล้อม อาหาร การจราจร การใช้ชีวิตทั่วไป เทคนิควิธีการจัดการกับความเสี่ยง
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของคนวัยรุ่น
Definition, concepts concerning teenagers, safety, various risks of
teenagers in environment, food, traffic, and daily life; techniques of risk management in
health and safety of teenagers
731101

ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2(2-0-4)
Life Skills and Adolescent Health
ความหมาย แนวคิด การเจริญ เติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบทักษะชีวิต
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น สุขอนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพทางเพศ ทักษะชีวิตที่
จาเป็นในการวางแผนชีวิต และการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
Definition, concepts, growth and development, components of life
skills and circumstances related to adolescent health, reproductive hygiene, sexual
health, necessary life skills for life planning, and self development for health promotion
107104

การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2(1-3-2)
Mindfulness Cultivation for Wisdom
หลักธรรมพื้นฐานในการดาเนินชีวิต หลักการวิปัสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์
ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
Dharma principles in daily life, principles of meditation, benefits of
meditation practices, practices on mediation to cultivate concentration and wisdom for
establishing and maintaining a good quality of life
107105

การจัดการครอบครัว
Family Management

2(2-0-4)

มโนมติเกี่ยวกับครอบครัว พัฒนาการของครอบครัว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการครอบครัว การเตรียมตัวก่อนมีคู่ครอง การครองชีวิตคู่ ปัญ หาครอบครัว แนวทางการจัดการกับ
ครอบครัว นโยบายเกี่ยวกับครอบครัว แนวโน้มครอบครัวในอนาคต และกฎหมายครอบครัว
Ideological concepts of family, family development, factors related
to family management, self-preparation before marriage, married life, family problems,
guidelines on family management, policies and trends of family in the future including
family laws
107108

ศิลปะการทางานอย่างเป็นสุข
2 (2-0-4)
Art of Working for Happiness
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นประสบการณ์มนุษย์ วิถีแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมกันเพื่อ
บรรลุเป้าหมายแห่งตนอย่างสมดุลและกลมกลืนตามจริงในการดาเนิน ชีวิตและการทางาน ด้วยความเข้าใจ
ในความหมายของความสุขและความสาเร็จที่แท้จริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
สู่ความเจริญงอกงาม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Concepts concerning experienced human life, learning styles of
homogeneous living in order to achieve balanced self-actualization and harmonized
reality in living and working through the understanding of the meaning of true happiness
and success using transforming learning process under sufficiency economy principles
241102

การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
2(2-0-4)
Personality and Self Development
แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุ คลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพื่อ การเสริมสร้างและ
การผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี
Concepts of personality, self-acknowledgement, understanding
interpersonal differentiation, self-development, self-adaptation, and personality
development on different aspects suitable for establishing and maintaining a good quality
of life
245107

ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล
2(2-0-4)
Information Literacy in the Digital Age
บทบาทและความสาคัญของสารสนเทศ มาตรฐานความรู้และความสามารถด้าน
สารสนเทศในสังคมฐานความรู้ ความสามารถในการแสวงหา และทักษะการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิ ธีการ
การเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ และจริยธรรมทางสารสนเทศ
Roles and importance of information; standard of knowledge and
information competence in a knowledge-based society; ability and skills to search and
access a wide variety of information sources, learning methods, integration of knowledge,
and information ethics
245108

การจัดการความรู้สาหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

2(2-0-4)

Knowledge Management for Sustainable Learning
ความหมาย รูปแบบและทฤษฎีการจัดการความรู้ การตระหนักถึงความสาคัญ
ของการจัดการความรู้ ลักษณะและวิวัฒนาการของสังคมฐานความรู้ การประยุกต์หลักการจัดการความรู้
เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
Definition, patterns and theories of knowledge management,
realization of the importance of knowledge management; characteristics and evolution of
a knowledge-based society, application of knowledge management principles for
sustainable learning
311191

รู้รอบเรื่องอาหาร
2(2-0-4)
Food Scholar
ความรู้เ กี่ย วกับ ผลิ ตภั ณ ฑ์อ าหารเพื่อ การบริ โภคทั่ วไป ผลิต ภัณ ฑ์ อาหารเพื่ อ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคต แนวทางบริโภคอาหารตามวัย และ
แนวทางการสร้างความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร
Knowledge concerning food products for general consumption;
food products for health, genetically modified organism (GMO) food products, future food
products; guidelines for food consumption according to age and safety consumption
402401

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
2(2-0-4)
Training for Professional Development
หลักการ เทคนิคการจัดและบริหารโครงการฝึกอบรม สัมมนา การประชุมทาง
วิชาการ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
สังคม
Principles and techniques of project organization and management
of training, seminars, academic conferences, short-courses training for professional
development in accordance with community and social needs
414202

อารมณ์และการจัดการความเครียด
2(2-0-4)
Emotion and Stress Management
ความหมาย ความสาคัญ อิทธิพลของความเครียดที่มีต่อการดารงชีวิต หลักการ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยด การประเมินความเครียดด้วยตนเอง ความสาคัญ ของอารมณ์
บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนที่สัมพันธ์กับความเครียดการปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก
การเผชิ ญ ปั ญ หา การฝึ ก ประสบการณ์ ก ารผ่ อ นคลายความเครี ย ด การประยุ ก ต์ เ ทคนิ ค การจั ด การ
ความเครียดในการทางานและการดาเนินชีวิตประจาวัน
Definition, significance, influence of stress in daily life, principles,
concepts, theories related to stress, self-assessment of stress, importance of emotion,
personality, mental health, self-esteem related to stress, change of thinking, positive
thinking, problem confrontation, stress release practice, stress management techniques at
work and daily life

423104

การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Technology Equipment Operation
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของเครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา ความรู้
พื้นฐานทางระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเสียง ระบบฉาย และระบบคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้
เครื่องมือ เก็บและบารุงรักษาเครื่องมือ
Definition, significance, types of educational technology equipment,
basic knowledge of electrical and electronic systems, audio, projection and computer
systems, equipment operation training, and maintenance
423321

การออกแบบและการนาเสนออย่างสร้างสรรค์
2(2-0-4)
Design and Creative Presentation
หลักการออกแบบเพื่อการสื่อสาร การนาเสนอในโอกาสต่าง ๆ บุคลิกภาพกับการ
นาเสนอ ความคิดสร้างสรรค์กับการนาเสนอ กลุ่มเป้าหมายกับการนาเสนอ ลักษณะเฉพาะของสื่อกับการ
นาเสนอ สื่อประสมกับการนาเสนอ และทักษะการนาเสนออย่างสร้างสรรค์
Principles of design for communication, presentation skills in various
occasions, personalities and presentation, creative thinking and presentation, target groups
and presentation, specific qualification of media and presentation, multimedia and
presentation, and skills on creative presentation
430312

การบริหารคุณภาพในองค์การทางการศึกษา
2(2-0-4)
Quality Management in Educational Organizations
ความหมาย หลั ก การ แนวคิ ด ความส าคั ญ แนวทางปฏิ บั ติ ข องการบริ ห าร
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและอุดมศึกษา
Definition, principle, concepts, significance, operational guidelines of
quality management and educational quality assurance; quality assurance management in
basic and tertiary education
430314

การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
Learning Organization Management
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ แนวทางปฏิบัติของการจัดองค์การ
แห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาองค์การสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ ศึกษารายกรณีองค์การที่ประสบความสาเร็จ
Definition, principle, concepts, significance, operational guidelines of
learning organization management, knowledge management, innovation and technologies,
cultures for organization development to learning organization, case studies of successful
organizations
245109

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญา
Information for Wisdom Development

2(2-0-4)

บทบาท ความส าคัญ ประเภท และองค์ ป ระกอบของการเกิด ภูมิ ปั ญ ญา ภู มิ
ปัญญากับการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ประเภทและแหล่ง สารสนเทศเพื่อพัฒนาภูมิปัญญา
การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยภูมิปัญญา การพัฒนาภูมิปัญญา การปรับใช้ภูมิปัญญาในสภาวการณ์ปัจจุบัน
Roles, importance, types, and components of wisdom delivery;
wisdom of self, social and national development; types and sources of information for
wisdom development; cultivating wisdom; application of wisdom according to present
circumstances
250108

มรดกทางภูมิปัญญาไทย
2(2-0-4)
Thai Wisdom Heritage
มรดกทางภู มิ ปั ญ ญาไทยที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นรู้ จ ากธรรมชาติ เ กิ ด เป็ น ความรู้
ความคิด ความเชื่อ ความสามารถในการปรับตัวและการแก้ไขของมนุษย์เพื่อการดารงชีวิตในระบบนิเวศน์
หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม
Heritage of Thai wisdom originating from natural learning and
evolving into knowledge, thoughts, beliefs, and competency for human adaptation and
adjustment for life in ecological systems, natural surroundings and a variety of sociocultural environments
250109

อาเซียนศึกษา
2(2-0-4)
ASEAN Studies
กาเนิดอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ) แนวคิดการ
รวมกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ข้อกาหนดของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน กฎบัตร
อาเซียน ความร่วมมือและเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและด้าน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations);
the concepts of ASEAN integration; ASEAN Roles and declarations; the ASEAN Summits’
regulation and ASEAN charter; Goals and Cooperation in political-security, economic and
socio-cultural development in the ASEAN region

257102

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Economics of Everyday Life
แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้ง
ทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการ
ธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนาแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจาวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์
Concepts and basic principles of economic activities in both micro
and macro aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs
of production, national income, money and banking, inflation and deflation, public

finance, international trade, the concepts of economic self-sufficiency, and the application
of economic perception on everyday life in general
265108

มนุษย์กับศาสนา
2(2-0-4)
Man and Religions
ความหมาย บ่อเกิด ประเภทของศาสนา ศาสนสัมพันธ์ ทัศนะของศาสนาที่มีต่อ
ชีวิต สังคม และโลก การพัฒนาชีวิตตามหลักศาสนา การประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาเพื่อใช้แก้ปัญหา
ชีวิต
Definitions, sources, and types of religions in addition to exploring
religious relationships and attitudes in life, society and the world in general and explores
the concepts of life and lifestyle development in accordance with religious rules and the
application of religious principles to solve humanities’ problems in life
265127

ความจริงและความหมายของชีวิต
2(2-0-4)
Reality and Meaning of Life
ความหมาย วิธีการทางปรัชญา และความสาคัญของปรัชญาต่อชีวิตมนุษย์ ปัญหา
ทางปรัชญาเกี่ยวกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตมนุษย์ในมิติต่างๆ
Meaning, philosophical principles, and importance of philosophy in
human life through the exploration of philosophical and metaphysical issues and problems
related to humanity’s search for meaning
402402

รูปแบบชีวิตและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Lifestyle and Multi Cultural Learning
ความหมาย หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบชีวิตและรูปแบบวัฒนธรรมใน
ระบบสังคมลักษณะต่างๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเภทและองค์ประกอบของวัฒนธรรม
ความ สัมพันธ์ระหว่างรูปแบบชีวิตและวัฒนธรรม ผลกระทบที่เ กิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับวิถี
ชีวิต การวิเคราะห์เหตุผลของปัญหา และแนวทางแก้ไข ระบบพหุวัฒนธรรม การเตรียมตัว การปรับตัว
และการประยุกต์ในชีวิตประจาวันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
Definition, principles, concepts concerning lifestyle and culture in
various cultural contexts, cultural diversity, category and component of culture,
relationship between lifestyle and culture, affects of cultural diversity and lifestyle, reason
analysis of problem and its solution, multiculturalism, preparation, adaptation, and
application in daily life both inside and outside an educational institution
402403

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2(2-0-4)
Sufficiency Economy and Social Development
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสั มพันธ์
ของหลักเศรษฐกิจ พอเพี ยงต่ อการพัฒ นาตนเองและสัง คม โครงการตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิ จ
พอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Definition, principles, concepts, significance, operational guidelines,
and relationship between concept of sufficiency of economy and self and social
development, royal initiative sufficiency economy and social development, and
application of knowledge to improve the quality of life
402404

จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2(2-0-4)
Volunteer Spirit for Social Development
ความหมาย กิ จกรรม รู ปแบบกิจกรรมจิ ตอาสาในประเทศ และต่า งประเทศ
วงจรการด าเนิ น การกิ จกรรม กลไกในการระดมจิต อาสาสมาชิ ก และสร้า งความสามั ค คี การสร้ า ง
นวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริห ารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่
สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทากิจกรรมจิตอาสา
Definition, activities, models of the volunteer spirit within and
outside the country, cycles of activity operation, mechanisms to mobilize volunteer
members and promote solidarity, innovation, creativity of volunteer spirit project
arrangement, techniques to manage good projects focusing on particular projects relevant
to planning, good communication, and continuity of volunteer spirit activity operation

601102

ศิลปะพื้นบ้านกับภูมิปัญญาไทย
2(2-0-4)
Thai Folk Art and Wisdom
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของศิ ล ปะพื้ น บ้ า นกั บ ภู มิ ปั ญ ญาไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะพื้นบ้านกับภูมิปัญญาในวิถีชีวิตไทย แนวทางอนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาส่ง เสริม
คุณค่าศิลปะพื้นบ้านในสังคมปัจจุบัน
Definition, significance, type of Thai folk art and local wisdom,
relations between folk art and wisdom in the Thai way of life, guidelines promote
preservation and development of folk art value in today's society
265503

มนุษย์กับทักษะการคิด
2(2-0-4)
Man and Thinking Skills
ความหมาย วิธีการคิด คุณค่าของการคิด และการใชปญญาหาเหตุผล การนา
ทักษะการคิดไปใช้เพื่อปองกัน และแกปญหาในชีวิตประจาวัน
Definition, principles of thought, value and wisdom in the
application of critical thinking skills towards problem identification, prevention and
solution in daily life
402405

การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
2(2-0-4)
Creative Thinking for Society
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ความสาคัญและ

แนวทางการพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ความสั ม พั น ธ์ ข องความคิ ด สร้ า งสรรค์ ต่ อ การพั ฒ นาสั ง คม
การศึกษาและวิเคราะห์สังคมและปัญหาสังคม การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษาและการคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม
Principles, concepts and theories of creative thinking; importance
and guidelines on creative thinking development; relationship of creative thinking towards
social development; social learning, analysis, and problems; application of educational
knowledge, and creative thinking as proposed guidelines on social development
404211

ทักษะการคิดนอกกรอบ
2(2-0-4)
Lateral Thinking Skills
ความหมาย ความเป็นมา ความสาคัญ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคิดนอก
กรอบ ประเภทของการคิด นอกกรอบ การคิดนอกกรอบอย่า งเป็น ระบบ เทคนิค การคิ ดนอกกรอบขั้ น
พื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอก
กรอบ การพัฒนาเทคนิคการนาเสนอผลงานการคิดนอกกรอบโดยประยุกต์เทคนิคการคิดนอกกรอบ แนว
ทางการประยุกต์เทคนิคการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันอย่างมี
คุณธรรม และข้อดีและข้อจากัดของการประยุกต์การคิดนอกกรอบ
Definition, background, significance, principles and concepts of
lateral thinking, types of lateral thinking, systematic lateral thinking, techniques of basic,
advanced and skillful lateral thinking, creating work and team on lateral thinking,
technique development of work presentation by applying techniques of lateral thinking to
solve problems ethically in different circumstances in daily life, and advantages and
limitations of lateral thinking application
404306

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2(2-0-4)
Contemplative Education for Self Development
การพัฒนาตนเองสาหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวั ตน์โดยใช้แนวคิดจิตต
ปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การ
พัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่าง
ลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจน
เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน
Self development for expected graduates in globalization by using
contemplative education as a basis focusing on the value of learning through
concentration and reflection to allow students to develop full potential, concepts and
learning process, integration and interdisciplinary, learning through direct experience,
system thinking, learning leading to internal change, deeply-acquired listening, aesthetic
conversation, personality science, skill development and learning quality in order to
encourage student eager to learn and practice continuously with physical, mental and

spiritual balance, comprehension of self-soul change leading to wisdom for daily life and
advancing professional and career opportunities in today’s society

หมวดวิชำเฉพำะ
วิชาแกนบริหารธุรกิจ
257215 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
Principles of Microeconomics
การกาหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
Price determination by demand and supply, introductory theories of
consumer behavior, theory of production, cost of production, and producer equilibrium in
perfectly and imperfectly competitive markets
257216 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
Principles of Macroeconomics
หลักการทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวล
รวม ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ
กาหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
Macroeconomics issues: National Account, Influences of domestic aggregate
expenditure, international trade and external factors on National Account, output,
employment and unemployment, inflation and deflation. Economic growth, Economic
stability and resolution to instability
663212 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
บุรพวิชา 664111
สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น หน้าที่ทางการเงิน หลักการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การ
จัดหาเงินทุนระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ฐานะการเงิน การจัดทาและบริหาร
งบประมาณ การประเมินงบลงทุน
Financial environment in business, fundamentals of financial theory,
functions of financial analysis. Principals of financial securities investment - Debt, Equity,
Derivative instruments. Capital Budgeting, Business Financing, Working Capital
Management. Financial Credit Analysis, Constructing and Managing Master Budget, Capital
Budget Evaluation
664111 การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Financial Accounting
หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด หลักการ กระบวนการเกี่ยวกับการบัญชี
การจัดทารายงานทางการเงินของหน่วยงานธุรกิจ งบดุล งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วน
ของผู้ ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์และทาความเข้าใจถึง ฐานะ

การเงิน ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดของธุรกิจ การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคานวณอิเลคโทรนิกส์ใน
การจัดทาและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Accounting concepts and processes, preparation of supported documents,
journal entries, preparation of trial balance, adjustment of accounting errors, preparation
of financial statements for private and public business firms. Study accounting
management principles of assets, liabilities, shareholders’ equity, the use of corporate
annual reports
664332 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
บุรพวิชา 664111
หลั ก การ วิ ธี ก ารประยุ ก ต์ ข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี การวางแผน การควบคุ ม การ
ตัดสินใจ แนวคิดการจาแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสั มพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกาไร การจัดทาและควบคุ ม
งบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด เทคนิคทางการ
บัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่
Principles and methods of applying accounting information for business
management purposes - planning, controlling and decision making. Concept of cost
classification, cost accumulation systems, activity based costing, standard costing system,
performance analysis, cost-volume-profit relationship, budgeting and control process,
investment analysis, financial reporting analysis, cash budgeting, modern management
accounting techniques
665201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความส าคั ญ ของการตลาดต่ อ ธุ ร กิ จ กระบวนการทางการตลาด
สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การ
วิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่ง ส่วนตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมาย การวาง
ตาแหน่งทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริม
การตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด ความ
รับผิดชอบต่อสังคม
Meaning and importance of marketing to businesses. Process of marketing,
marketing environment, consumer behavior, behavior of consumer decision making
process, buyers’ behavior. Marketing research and marketing information system, market
segmentation, target marketing and market positioning. Marketing mix - product, price,
channel and promotion - creating a competitive advantage; global marketing and business
ethics, social responsibility
668101 สถิติธุรกิจ
Business Statistics

3(3-0-6)

ประโยชน์ของวิ ชาสถิติต่ องานทางด้านธุรกิจ ลั กษณะของข้อมู ลทางธุร กิจ วิธี การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่างๆ การแจกแจงค่าที่ได้จาก
ตัวอย่าง ประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสาหรับหนึ่ง
และสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยสหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน
Benefits of statistics on business operations, business data characteristics
and data collection methodology, principle of probability theory, random variables, types
of distributions, sample distributions, mean estimation, variances and population
proportions, hypothesis testing, analysis of variances, correlation and linear regression
668111 การจัดการและองค์การ
3(3-0-6)
Management and Organization
แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะ
แวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การและ
ทรัพยากรมนุษย์ การชี้นา และการควบคุม
Basic concepts and characteristics of an organization, principles of
management, management process, management environment, management ethics,
management functions, planning, organizational and human resource management,
directing, and controlling
668202 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณา
ความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
Principles of civil and commercial law, criminal law, bankruptcy law, legal
procedures law, intellectual property law, and other laws related with business operations
668211 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Management
หลั กการ ทฤษฎีที่ เกี่ ยวกับ ตัว แบบเชิง ปริ ม าณ การนาไปประยุ กต์ ใช้ ในธุร กิจ ตั วแบบ
โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบพยากรณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ ตั วแบบแถวคอย ตัวแบบ
การจาลองปัญหา
Principles and theories related with quantitative models and business
applications, linear programming models, decision model, forecasting model, Markov
analysis, queuing model, simulation model
668312 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Management
การวางแผน การด าเนิ น งาน การควบคุ ม การผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการดาเนินงาน เทคโนโลยีที่เ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานและการผลิต การจัดการ

คุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกาลังการผลิตและความ
ต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
Planning, operating, and controlling production of product and service,
product and operation process designs. Technologies involved in operation and
production, quality management, project management, forecasting, inventory
management, production and resource planning, supply chain management
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
661201 จิตวิทยาบริการ
3(3-0-6)
Service Psychology
ความหมาย ความสาคัญ ของจิตวิทยาบริการ แนวคิดทางจิตวิทยาที่นามาประยุกต์ใช้ใน
การส่งมอบบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นา การสร้างแบบจาลอง การจัดทามาตรฐานงาน
บริการ การกาหนดกลยุทธ์บริการ เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ศิลปะในการพูดและ
การแสดงออก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Course examines meaning and significance of service psychology, applying
psychology in delivery of service. Also focuses on leadership and personality
development, service delivery model and service standard, service strategy,
communication techniques and problem solving including cross cultural communication
662101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยว หลักการ
แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิวัฒนาการการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์
ของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ผลกระทบและแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการในอนาคต
Overview of tourism industry and tourism businesses dealing with
principles, concepts, meaning, components and evolution of tourism. Relationship among
tourism and other related businesses as well as effects and trends in tourism and
hospitality industry.
662201 ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourist Characteristics and Behaviors
แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทาง
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ประกอบด้วยการรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา
ลักษณะของนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
Analyze fundamental concepts of tourists’ behavior. Internal and External
factors affecting travel decision making comprise of perception, learning, attitude, social
and cultural knowledge including various kinds of aspects of tourist characteristics
662301 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
Research Methodology in Tourism and Hospitality

3(3-0-6)

บทบาท ความสาคัญของการวิจัยต่อการท่องเที่ยวและการบริการ ปัญหาการวิจัย การ
ออกแบบและวิธีการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การกาหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการ
วิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลและนาเสนอผลงานวิจัย
Importance and significance of tourism and hospitality research, such as
researching problems, research design and methods, sampling, data collection methods,
statistical quantitative and qualitative data analysis. And finally, research conclusion and
findings in a presentation
662401 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ที่พักแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจนาเที่ยว จรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
Laws and regulations in tourism, hotel management and operations and
other related industries. Includes issues of ethics in tourism and the hotel industry
662402 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3(3-06)
Human Resource Management and Development in Tourism
Industry
การจั ด การ และการธ ารงรั ก ษาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน การจัดปฐมนิเทศ
การสอนงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
Human resource management and employee retention in tourism industry,
human resource functions including planning, recruitment and selection, job placement,
orientation, coaching, training and development, and performance evaluation
662403 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
Strategic Management for Tourism and Hospitality
แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์สาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Strategic concepts and administration process, planning process and
strategic decision making, strategic implementation and control for Tourism and
Hospitality
วิชาเฉพาะบังคับ

จานวน 18 หน่วยกิต
662111 โลจิสติกและการขนส่งเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Logistics and transportation Management in Tourism

3(3-0-6)

อุตสาหกรรมการขนส่งและคมนาคมประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นโยบาย
จากภาครัฐ รูปแบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว เช่น การขนส่งทางน้า การขนส่งทางอากาศ และการขนส่ง
ทางบก รวมถึงแผนงาน วิธีการดาเนินงาน และการพัฒนาระบบของการขนส่งทางการท่องเที่ยว
The development of tourism transportation. Transport and communication
industry of various types related to tourism and government policies. Mode of transport
for tourism, such as water transport airlift and land transport, including planning
procedures
662202 การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3(3-0-6)
Travel Agent and Tour Operation Management
การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ประวัติและวิธีการในการวางแผน การดาเนินงานและการ
ควบคุมการจัดธุรกิจนาเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเทคนิควิธีการการสารวจและการทา
แผนการเดินทาง การติดต่อประสานงานกับธุรกิจบริการต่างๆ ตลอดจนการวัดผลการจัดนาเที่ยวแต่ละ
ครั้งในรูปของผลตอบแทนจากการลงทุน
History of Travel tourism , methods of planning Operating and controlling
the business of tourism, both domestic and foreign as well as methods of exploration and
travel plans. Coordination with business services as well as organized tours of each
measure in terms of return on investment
662203 หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Principles of Tourist Guide
ความหมาย บทบาท หน้ า ที่ มารยาท จรรยาบรรณ คุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะของ
มัคคุเทศก์ ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน การสื่อความหมายเบื้องต้นทางการท่องเที่ยว การอานวยความสะดวกและ
ให้ ความ ปลอดภั ยแก่นั กท่ องเที่ ยว ความส าคั ญ และผลกระทบของมัค คุเ ทศก์ที่ มีต่ ออุ ตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การเดินทางเข้าออกนอกราชอาณาจักร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เดินทางและการติดต่อประสานงานกับหน่วยต่างๆ
Etiquette and Ethics meaningful roles and features of the tourist guide
procedures work. The basic meaning of travel Facilitate , provide comfortable and safe for
tourists. The importance and impact of the tourist guide in tourism industry. Getting in and
out of the Kingdom. And specific problems arising during the trip functions and
coordination with various units
662411 การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3(0-0-6)
Sustainable Tourism Management
ความหมาย แนวคิด หลักการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม และปัจจัย ที่ส่ง เสริมและ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วแบบยั่ ง ยื น ตลอดจนศึ ก ษาระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ น านาชาติ และการ
ประยุกต์ใช้หลักการกับการดาเนินการจริง

Meaningful concepts and principles of environmental analysis. Factors to
promote and develop sustainable tourism industry. Study regulations and international
practices and application of principles to real application
662412 กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
Marketing Strategies for Tourism and Hospitality
กระบวนการวางแผน ปฏิบัติการและควบคุมโดยใช้เครื่องมือทางการตลาดมากาหนดค่า
กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์กร การศึกษากรณีศึกษาและตัวอย่างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ในกา รแก้ไ ข
ปัญหาต่างๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
Planning process related to marketing strategies. Operating and control by
using a marketing tool to configure to suit corporate strategy. Case studies and examples
of marketing strategies used to address issues in the tourism industry and services
662421 การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Destination Management and Development
ประวัติ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และประเทศไทย ศึก ษาความรู้เ บื้อ งต้ นทางด้า นภู มิศ าสตร์ ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิ จ การเมือ ง
กฎหมาย และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
วิเคราะห์ ปัจ จัยส าคั ญที่ จาเป็น ต่อ การพั ฒนา แนวโน้ มการพั ฒนาและการเปลี่ย นแปลงโครงสร้ างของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
History and importance of the world's major tourist attractions. Introduction
studies of southeast Asia and Thailand geographically Economic, demographic, political
and legal culture of a tourists home country. Including management and development
of various tourist attractions. Analysis of key factors needed to develop trend and
changes in the structure of the tourism industry
วิชาเฉพาะเลือก
662231 การจัดการธุรกิจอีเวนต์
3(3-0-6)
Event Business Management
ความรู้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการจัดการและการดาเนินงานธุรกิจอีเวนต์ทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผน การดาเนินและการประเมินผลการทางาน
ตลอดจนการวิเคราะห์แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ
Knowledge of event business management both in domestic and
International levels. An overview of event business anlysis, event planning , operation
and evaluation. Including Trend and Growth anlysis
662332 สัมมนาการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Seminar in Tourism
ประเด็นหรือหัวข้อร่วมสมัยเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมในรูปแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์กรณีศึกษา งานเขียน โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contemporary issues or topics related to hotel management in the form of
quantitative and qualitative research, analysis of case study, writing and project analysis
662333 เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Information Technology in Tourism Industry
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการดาเนินงานและการประเมินผลงาน ตลอดจนการเรียนรู้
และใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อการจัดการ
Computer applications in the operation and evaluation as well as learning
and using a computer program to manage travel business
662334 การท่องเที่ยวในบริบทอาเซียน
3(3-0-6)
Tourism in ASEAN-Context
นโยบาย หลักการและแผนการดาเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตามกรอบความ
ร่วมมือของประเทศต่างๆในอาเซียน ตลอดจนศึกษาความพร้อมและขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของแต่ละประเทศในอาเซียนและความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน
Policies, principles and action plan on tourism cooperation within the
framework of the ASEAN countries , availability and capacity competitiveness in tourism
of each country in ASEAN, and the possibility of connecting travel plan
662335 รูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Tourism Styles
ประเภทและรูปแบบของการท่องเที่ยวสมัยใหม่ พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆและปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การท่องเที่ยวสมัยใหม่
Types and forms of modern tourism. Behavior of tourists in the current and
future trends. The tourism activity in the modern style and the factors affecting the
change to modern tourism
662336 ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Thai Studies for Tourism
มรดกและภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน อัตลักษณ์และ
ความเป็นชาติไทยในด้านต่างๆที่สามารถนามาเสนอเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กั บ
นักท่องเที่ยวได้ การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมอัตลักษณ์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อมากาหนดเป็นจุด
ขายทางการท่องเที่ยว
Thai heritage and wisdom,Thai culture and way of life from past to present.
Thai Identity and the Thai nation in areas that can be presented as a tourism resource to
create incentives for tourists, Collection of Thai identity from past to present as a selling
point in tourism
668316 ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร

3(2-2-5)

Enterprise Resource Planning System
ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (อีอาร์พี) หลักการในการจัดหาระบบอีอาร์พี การ
ประยุกต์ระบบให้เข้ากับองค์กร การเลือกใช้ระบบอีอาร์พี การปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ
กรณีศึกษาความสาเร็จในการปรับใช้อีอาร์พีเข้ากับองค์กร การเรียนรู้และฝึกฝนซอฟท์แวร์อีอาร์พีที่เป็นที่
นิยมในท้องตลาด
Studying organization enterprise resource planning system (ERP), principle
of acquiring ERP and applying in enterprise, selecting the ERP, customizing the system
with business processes and studying case toward the success of ERP implementation in
enterprise and learning and practicing on ERP software prevailing in the market
วิชำประสบกำรณ์วิชำชีพ
662391 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Careers
เตรียมความพร้อมนิสิตในด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การทางานจริง อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ
การจัดการอารมณ์และความเครียด การเขียนประวัติย่อ การสมัคร และการสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสื่อสารภาษาอังกฤษ
Student’s preparation before starting their career in the workplace. The
course is designed to familiarize students in regards to personal development, emotional
and stress management skills, writing a professional resume, submitting job applications
and interviews; as well as submitting computer applications and communicating in English
662392 สหกิจศึกษา
6(0-0-18)
Co-operative Education
บุรพวิชา: 662391
ปฏิ บั ติ งานจริง ในสถานประกอบการที่ ตรงตามสายวิช าชี พและความเชี่ย วชาญ ตาม
ข้อกาหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 16 สัปดาห์
Working in a job position, focused on area of concentration, under
cooperative education guidelines and regulation. Duration of co-operative education is 16
weeks
วิชำโทกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
662101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการทางการท่ องเที่ยว หลักการ
แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิวัฒนาการการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์
ของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ผลกระทบและแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการในอนาคต
Overview of tourism industry and tourism businesses dealing with
principles, concepts, meaning, components and evolution of tourism. Relationship among
tourism and other related businesses as well as effects and trends in tourism and
hospitality industry

662201 ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourist Characteristics and Behaviors
แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทาง
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ประกอบด้วยการรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา
ลักษณะของนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
Analyze fundamental concepts of tourists’ behavior. Internal and External
factors affecting travel decision making comprise of perception, learning, attitude, social
and cultural knowledge including various kinds of aspects of tourist characteristics
662202 การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3(3-0-6)
Travel Agent and Tour Operation Management
การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ประวัติและวิธีการในการวางแผน การดาเนินงานและการ
ควบคุมการจัดธุรกิจนาเที่ยวทั้งในประเทศและต่ างประเทศ รวมถึงเทคนิควิธีการการสารวจและการทา
แผนการเดินทาง การติดต่อประสานงานกับธุรกิจบริการต่างๆ ตลอดจนการวัดผลการจัดนาเที่ยวแต่ละ
ครั้งในรูปของผลตอบแทนจากการลงทุน
History of Travel tourism , methods of planning Operating and controlling
the business of tourism, both domestic and foreign as well as methods of exploration and
travel plans. Coordination with business services as well as organized tours of each
measure in terms of return on investment
662203 หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Principles of Tourist Guide
ความหมาย บทบาท หน้ า ที่ มารยาท จรรยาบรรณ คุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะของ
มัคคุเทศก์ ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน การสื่อความหมายเบื้องต้นทางการท่องเที่ยว การอานวยความสะดวกและ
ให้ ความ ปลอดภั ยแก่นั กท่ องเที่ ยว ความส าคั ญ และผลกระทบของมัค คุเ ทศก์ที่ มีต่ ออุ ตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การเดินทางเข้าออกนอกราชอาณาจักร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เดินทางและการติดต่อประสานงานกับหน่วยต่างๆ
Etiquette and Ethics meaningful roles and features of the tourist guide
procedures work. The basic meaning of travel Facilitate , provide comfortable and safe for
tourists. The importance and impact of the tourist guide in tourism industry. Getting in and
out of the Kingdom. And specific problems arising during the trip functions and
coordination with various units
662231 การจัดการธุรกิจอีเวนต์
3(3-0-6)
Event Business Management
ความรู้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการจัดการและการดาเนินงานธุรกิจอีเวนต์ทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผน การดาเนินและการประเมินผลการทางาน
ตลอดจนการวิเคราะห์แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ

Knowledge of event business management both in domestic and
International levels. An overview of event business anlysis, event planning , operation
and evaluation. Including Trend and Growth anlysis.
662421 การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Destination Management and Development
ประวัติ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และประเทศไทย ศึก ษาความรู้เ บื้อ งต้ นทางด้า นภู มิศ าสตร์ ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิ จ การเมือ ง
กฎหมาย และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
วิเคราะห์ ปัจ จัยส าคั ญที่ จาเป็น ต่อ การพั ฒนา แนวโน้ มการพั ฒนาและการเปลี่ย นแปลงโครงสร้ างของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
History and importance of the world's major tourist attractions. Introduction
studies of southeast Asia and Thailand geographically Economic, demographic, political
and legal culture of a tourists home country. Including management and development
of various tourist attractions. Analysis of key factors needed to develop trend and
changes in the structure of the tourism

