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รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทศท. 101 
TGE. 101 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                             2(2-0-4) 
Thai for Communication 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การสรุปสาระสําคัญและการวิเคราะห์สาร
จากการฟังและการอ่าน กลวิธีการพูดในโอกาสต่างๆ การสนทนา การอภิปรายในกลุ่ม 
การประชุม การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนเอกสาร
ทางราชการ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนโครงงาน การเขียนคําขวัญ การเขียนความ
เรียงร้อยแก้วและการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

ทศท. 102 
TGE. 102 

การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์                                                     2(2-0-4) 
The Use of Creative Thai 

ศึกษาศิลปะการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ การตีความและการประเมินค่าของ
สารหลักการใช้วาทศิลป์ การอภิปรายในที่ประชุมสาธารณะ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่น การเขียนบทความ การประพันธ์ร้อยกรอง การวิเคราะห์
ปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 

  
  
 1.2 วิชาภาษาอังกฤษ 

รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทศท. 100 
TGE. 100 

ภาษาอังกฤษเพื่อการการสื่อสาร                                                        3(3-0-6) 
English for Communication 

ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองต้น การฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียน เน้นการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนําตัว การขอ
โทษ การต้ังคําถามท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใช้ในการพูดการ
อ่านและการเขียนได้ถูกต้อง กลวิธีการเพ่ิมพูนคําศัพท์และการใช้พจนานุกรมเพ่ือหา
ความหมาย  สํานวนและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 

 

 

รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทศท. 110 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                                                       3(3-0-6) 
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TGE. 110 English for Daily life 
พัฒนาภาษาอังกฤษท้ังสี่ทักษะ คือการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  

ตลอดจนมุ่งพัฒนาการเรียนรู้คําศัพท์ กลวิธีต่างๆในการใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น
ข้อมูล เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคม  การหาคําอ้างอิง การอ่านข้าม การอ่านกวาดสายตา 
การอนุมาน และการเขียนในระดับย่อหน้า 

 
 
 1.3 วิชาภาษาต่างประเทศ 

รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทศท. 160 
TGE. 160 

ภาษาและวัฒนธรรมมลายู                                                          2(1-2-4) 
Malay Language and Culture 
 ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษามลายูในระดับเบ้ืองต้น การรับสารด้วยการฟัง
และการอ่าน การส่งสารด้วยการพูดและการเขียน โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
และการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ทศท. 161 
TGE. 161 

ภาษาและวัฒนธรรมพม่า                                                              2(1-2-4) 
Myanmar Language and Culture 

ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาพม่าในระดับเบ้ืองต้น การรับสารด้วยการฟัง
และการอ่าน การส่งสารด้วยการพูดและการเขียนโดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
และการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ทศท. 162 
TGE. 162 

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                                                        2(1-2-4) 
Vietnamese Language and Culture  

ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเวียดนามในระดับเบ้ืองต้น การรับสารด้วยการ
ฟังและการอ่าน การส่งสารด้วยการพูดและการเขียนโดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
และการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ทศท. 163 
TGE. 163 

ภาษาและวัฒนธรรมจีน                                                                2(1-2-4) 
Chinese Language and Culture 

ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาจีนในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟัง
และการอ่าน การส่งสารด้วยการพูดและการเขียนโดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
และการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
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รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทศท. 165 
TGE. 165 

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี                                                           2(1-2-4) 
Korean Language and Culture 

ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเกาหลีในระดับเบ้ืองต้น การรับสารด้วยการฟัง
และการอ่าน การส่งสารด้วยการพูดและการเขียนโดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
และการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ทศท. 166 
TGE. 166 

ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ                                                          2(1-2-4) 
Arabic Language and Culture 

ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาอาหรับในระดับเบ้ืองต้น การรับสารด้วยการ
ฟังและการอ่าน การส่งสารด้วยการพูดและการเขียนโดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
และการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 
 
 
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทศท. 121 
TGE. 121 

การดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม่และในประชาคมอาเซียน                          3(3-0-6) 
Living in Modern Society and ASEAN Community 

ศึกษาพ้ืนฐานการดํารงชีวิตของมนุษย์การพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกันของ
ประชาคมอาเซียน ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การเรียนรู้ในยุคสารสนเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองในประชาคม
อาเซียน บทบาทหน้าท่ีพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยตามระบบรัฐธรรมนูญ การ
เปลี่ยนแปลงสังคมสู่ประชาคมอาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์ ความแตกต่างและความขัดแย้ง
ในประชาคมอาเซียน ปัญหาสังคม แนวทางแก้ไขและป้องกัน 

ทศท. 122 
TGE. 122 

จิตวิทยาเพ่ือการดํารงชีวิต                 3(3-0-6)    
Psychology for Daily Life        
 ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตด้านพัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และจริยธรรม บทบาทของวุฒิภาวะและการเรียนรู้ การแก้ปัญหา และ 
การตัดสินใจ สุขภาพจิต และการปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ และการนําจิตวิทยา 
มาใช้ประโยชน์เพ่ือการดํารงชีวิต  
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ทศท. 123 
TGE. 123 

กฎหมายเพ่ือการดํารงชีวิต                                                            3(3-0-6) 
Law for Living 

ศึกษาความหมาย ท่ีมา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติ
กรรม ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก หลักการทําสัญญา การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย 
กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภค กฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิหน้าท่ีขั้นพ้ืนฐานของประชาชน กฎหมายปกครอง และกฎหมายอาญา 

ทศท. 124 
TGE. 124 

เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต                                   3 (3 -0 -6 )  
Sufficiency Economy and Quality of Life 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาและพฤติกรรม 
ความไม่พอเพียงในสังคมไทยความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต 
การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการดําเนินชีวิตท้ังในระดับบุคคล 
ครอบครัว องค์กรและชุมชน 

ทศท. 125 
TGE. 125 

การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์                                        3 (3 -0 -6 )  
Communication and Human Relations 
 ศึกษารูปแบบวิธีการสื่อสารในเชิงวัจนะและอวัจนะของบุคคลและกลุ่มสังคมที่มี
ความสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการงาน  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความ 
สัมพันธ์ของมนุษย์  การสร้างและการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ 

ทศท. 126 
TGE. 126 

กระบวนการกลุ่มและเทคนิคการทํางานเป็นทีม                                   3(3-0-6) 
Group Process and Team Working Techniques) 

ศึกษาธรรมชาติของกระบวนการกลุ่ม  หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการทํางานเป็น
ทีม  และการพัฒนาทีมงาน  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของทีม  การวิเคราะห์การ
ปฏิบัติงานของทีม วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของทีมและภาวะผู้นํา 

ทศท. 127 
TGE. 127 

หลักเศรษฐศาสตร์อิสลาม                        3(3-0-6)    
Introduction to Islamic Economics                                                           
 ศึกษาพ้ืนฐานและโครงสร้างระบบเศรษฐศาสตร์อิสลาม แนวคิดและแนว
ทางแก้ไขตามเศรษฐศาสตร์ และหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการอิสลาม กรรมสิทธ์ิ 
ระบบดอกเบ้ีย ระบบธนาคารอิสลาม และระบบประกันสงัคมในอิสลาม  

ทศท. 128 
TGE. 128 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม (ซะรีอะฮ์)        3(3-0-6)    
Introduction to Islamic Laws (SHARI-AH)  
 ศึกษาหลักการกฎหมายซะรีอะฮ์ ความหมายของซะรีอะฮ์ ข้อคิดพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย แหล่งท่ีมา การบังคับใช้และการลงโทษ 
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 3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      
รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทศท. 131 
TGE. 131 

ศิลปะการพัฒนาชีวิต                                                                3(3-0-6) 
Art of Life Development 
 ศึกษาการกําเนิดชีวิตมนุษย์   คุณค่าและเป้าหมายของชีวิต   ศิลปะการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การฝึกฝนทักษะการคิด  การใช้เหตุผล  หลักการพ้ืนฐานในการวิเคราะห์
และแก้ปัญหาชีวิต  สุนทรียภาพ ความสุขและเกณฑ์ตัดสินความสุข  ดุลยภาพแห่งชีวิต
และการพัฒนาชีวิตบนพ้ืนฐานของสังคมไทย 

ทศท. 132 
TGE. 132 

การคิดกับคนรุ่นใหม่       3(3-0-6) 
Thinking and the New Generation 
 ศึกษาหลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์  การคิดในมิติต่างๆ  การ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

ทศท. 133 
TGE. 133 

ศาสนากับการพัฒนามนุษย์      3(3-0-6) 
Religion and Human Development 
 ศึกษาพ้ืนฐานแนวความคิดของหลักธรรมในศาสนาที่สําคญัต่าง ๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนาและบทบาทของศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีราษฎร์
และรัฐพิธีที่มีผลเกี่ยวเน่ืองกับการครองชีวิตมนุษย์ บนพ้ืนฐานของ หลักคําสอนของ
ศาสนาที่ถูกต้อง เพ่ือการฝึกปฏิบัติพัฒนาคุณค่า คุณภาพตนเอง ในการดํารงอยู่ในสงัคม
อย่างสงบสุข 

ทศท. 134 
TGE. 134 

ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย     3(3-0-6) 
Thai History and National Identity 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย พัฒนาการของราชอาณาจักรไทย ด้านการเมือง 
การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ ต้ังแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ถึงสมัยปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างความม่ันคงแก่ชาติไทย 

ทศท. 135 
TGE. 135 

มรดกไทยและภูมิปัญญาไทย      3(3-0-6) 
Thai Heritage and Wisdom 
 ศึกษาความสําคัญ ประเภท และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย ความเช่ือ 
เทศกาลและงานประเพณีไทย นาฏกรรม และคีตศิลป์ วรรณคดี ศิลปกรรม และ
หัตถกรรม ภูมิปัญญาไทยด้านปัจจัยสี ่
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รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทศท. 136 
TGE. 136 

สุนทรียศาสตร ์        2(2-0-4) 
Aesthetics 
 ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร์ มนุษย์กับประสบการณ์ทางความงาม การ
พัฒนาประสาทสัมผัสและเลอืกสรรค่าของความงาม คุณค่าและความเข้าใจในศลิปะ โดย
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตามหลักการทางสุนทรียศาสตร์เพ่ือนํามาปลูกฝังและพัฒนา
ตนเองไปสู่คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

ทศท. 137 
TGE. 137 

ดนตรีกับมนุษยชาติ       2(2-0-4) 
Music and Humanities 
 ศึกษาการสร้างและพัฒนาการทางดนตรีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  องค์ประกอบ
ของดนตรีประเภทของดนตรี  ความแตกต่างของดนตรีในยุคต่างๆ ดนตรีไทย  ดนตรี
สากล  ดนตรีนานาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับความเป็นมนุษยชาติ   การรับฟัง
จากสื่อต่างๆ  รวมทั้งการชมการแสดงคอนเสิร์ต และดนตรีดังกล่าว 

ทศท. 138 
TGE. 138 

ศิลปะการแสดง        1(0-2-2) 
Performing Art 
 ฝึกและปฏิบัติทางทักษะการแสดงตามความถนัด เช่น ดนตรีไทย  ดนตรีพ้ืนเมือง  
ดนตรีสากล หรือ นาฏศิลป์ 

ทศท. 139 
TGE. 139 

หลักการอิสลามเบื้องต้น       3(3-0-6) 
Introduction to Principles of Islam 
 ศึกษาความหมายของอิสลาม มุสลิม หลักการศรัทธาในอิสลาม หลักการปฏิบัติ
ของมุสลิม การปฏิบัติตน ศึกษาข้อกําหนดต่างๆ ในเรื่องการละหมาด การถือศีลอด การ
จ่าย ซะกาต การประกอบพิธีฮัจย์ สิทธิและหน้าที่ของมนุษย์กับพระเจ้า มนุษย์กับมนุษย์
ในสังคม อิสลามกับการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน การอยู่ร่วมกันในสังคม มารยาทต่างๆ
ตามหลักการของอิสลาม 
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
  

รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทศท. 140 
TGE. 140 

การประยุกต์สถิติในชีวิตประจําวัน      2(2-0-4) 
Application of Statistics in Everyday Life 
 ศึกษาสถิติและข้อมูล  การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง  การเก็บรวบรวมข้อมูล
เบ้ืองต้น  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง   การวัดการกระจายของข้อมูล 
สถิติกับการตัดสินใจ   สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน   การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย   การวิเคราะห์ผลสํารวจความ
คิดเห็น ปัญหาท่ีต้องใช้สถิติ สถิติกับการแก้ปัญหา 

ทศท. 141 
TGE. 141 

คณิตศาสตร์ร่วมสมัย      2(2-0-4) 
Contemporary Mathematics 
 ศึกษาหลักคิดทางคณิตศาสตร์  จํานวนเต็ม  เศษส่วน  ทศนิยม  บัญชีเงินฝาก  
การตรวจสอบการคิดภาระดอกเบ้ียจากการใช้บัตรเครดิต  การใช้สมการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน  การคํานวณเปอร์เซ็นต์ ประเภทต่างๆในราคาสินค้า   การคํานวณ
ดอกเบ้ียชนิดต่างๆ   การคํานวณภาระภาษี   การคํานวณและการตรวจสอบเอกสาร
เงินเดือน   การตรวจสอบภาระทุนจํานองและดอกเบี้ย  การประกันภัย  การคํานวณ
พ้ืนฐานเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นและตราสารประเภทต่างๆ และ
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวันอ่ืนๆ 

ทศท.142 
TGE.142 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือโลกย่ังยืน                                             2(2-0-4) 
Environmental Science for Sustainable World 

ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติบนโลก   สสารและพลังงาน 
ระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ  ผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  แนวทางการแก้ไขเพ่ือโลกย่ังยืน การควบคุมและกําจัด
มลพิษ การพัฒนาที่ย่ังยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการส่ิงแวดล้อม กฎหมายและ
นโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม  

ทศท.143  
TGE.143 

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจํา                                          2(2-0-4) 
Application of Computer in Everyday Life 

ศึกษาการทํางานของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้ซอฟแวร์ต่างๆใน
ชีวิตประจําวัน  อีเมล์  การสร้างเว็บเพจ การเช่ือมต่อแบบไร้สาย  การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา การสืบค้น และนันทนาการ  
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รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทศท. 144 
TGE. 144 

สุขภาพเพ่ือชีวิต        2(2-0-4) 
Health for Life 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีการทํางานของอวัยวะ
และระบบต่างๆของร่างกาย  พัฒนาการทางร่างกายและจติใจ  สาเหตุ อาการ และการ
บําบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบัน การป้องกันโรค ความยืนยาวของชีวิต ชีวจิต การ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยโภชนาการ  อาหารเพ่ือสุขภาพ  การบริหารกายและจิต  

ทศท. 145 
TGE. 145 

การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจําวัน     2(2-0-4) 
Application of Physics in Everyday Life 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจําวัน  หลักฟิสิกส์
เพ่ือการผ่อนแรงและความปลอดภัย  หลักการของไหลในชีวิตประจําวัน  การคํานวณ
เบ้ืองต้นหาพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านและวิธีการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
มหัศจรรย์แห่งแสง  สุนทรียภาพแห่งเสียง  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
นิวเคลียร์พลังงานแหง่อนาคต  เทคโนโลยีนิวเคลียร์เบื้องต้นทางด้านอุตสาหกรรม   
อาหาร  เกษตรกรรม และการแพทย์   

ทศท. 146 
TGE. 146 

เคมีกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน     2(2-0-4) 
Application of Chemistry in Everyday Life 
          ศึกษาความรู้ทางเคมีเบ้ืองต้นและปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจําวัน ความสําคัญ 
ผลกระทบของเคมีกับการดําเนินชีวิต ศึกษาผลิตภัณฑ์เคมี และผลกระทบใน
ชีวิตประจําวัน การใช้งานและการวิเคราะหท์ดสอบคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
อาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ยาและผลิตภัณฑ์สขุภาพ เครื่องสําอาง การ
ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีอย่างถูกต้อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ไฟฟ้าเคมี
ประยุกต์ เคมีกับมลพิษสิ่งแวดล้อม เคมีกับความปลอดภัยในการดํารงชีวิต   

ทศท. 147 
TGE. 147 

วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์      2(2-0-4) 
Earth Science and Astronomy 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโลก ดาวบริวารของโลก โลกและการเปลีย่นแปลง  
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา  ธรณีภาคและธรณีประวัติ  อุตุนิยมวิทยากับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก  อุทกวิทยาและสัญญาณเตือนภัยอันเกิดจากธรรมชาติ  ดารา
ศาสตร์และปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์  ระบบสุริยะ  ระบบดาวฤกษ์  ระบบกาแล็กซี  
เอกภพ  จักรวาล และ เทคโนโลยีอวกาศ 

ทศท. 148 
TGE. 148 

การเสริมสร้างทักษะทางคณติศาสตร์     2(1-2-4) 
Strengthening Mathematical Skills 



(มคอ.2) รายละเอียดของหลักสตูรปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ  

 

31 

 ศึกษาฟังก์ชัน ฟังก์ชันกําลัง ฟังก์ชันลอกกาลิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การ
ประยุกต์ใช้ฟังก์ชันต่างๆในชีวิตประจําวัน ระบบสมการเชิงเส้น เมทริก และการ
ประยุกต์ใช้ จํานวนเชิงเส้น รูปแบบของโพลาร์ของจํานวนเชิงเส้น เวกเตอร์และการ
ประยุกต์ใช้เวกเตอร์ในชีวิตประจําวัน ระบบอสมการเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้ 

 
 

5. กลุ่มวิชาพลานามัย  

 รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทศท. 151  
TGE. 151 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย                                                   1(0-2-2) 
Physical Fitness 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ตลอดจนประโยชน์ของการออกกําลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ และการ
ใช้เครื่องมือประกอบในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้เกิดการพัฒนาข้ึน เพ่ือนําไปสู่
การปฏิบัติกิจวัตรในชีวิต ประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทศท. 152 
TGE. 152 

กิจกรรมนันทนาการ       1(0-2-2) 
Recreation Activities   
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา ประเภท  ประโยชน์และ
คุณค่าของนันทนาการ  รูปแบบ   การจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานทีต่่างๆ ให้เหมาะสม  
ลักษณะของการจัดกิจกรรมและเกมท่ีดี  ตลอดจนคุณสมบัติของผู้นํากิจกรรมนันทนาการ  

ทศท. 153 
TGE. 153 

ศิลปะการต่อสูป้้องกันตัว       1(0-2-2) 
Arts of Self Defence 
 ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่าย กฎระเบียบ และคุณประโยชน์ของ
ศิลปะการต่อสูป้้องกันตัว การเรียนรู้หลักการ ทักษะเบื้องต้น การใช้ท่าทางในการต่อสู้
ป้องกันตัวในเชิงวิธีการป้องกันตัว หรือรู้จักการแก้ไขป้องกันตนเองในสถานการณ์เฉพาะ
หน้า 

ทศท. 154 
TGE. 154 

การบริหารกายและบริหารจิต      1(0-2-2) 
Physical and Mental Exercise 
 ศึกษาประวัติ  ความมุ่งหมาย  ประโยชน์  หลักและวิธีการบริหารกายและบริหาร
จิต  โดยส่งเสริมให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประกอบเป็นท่าชุด
กายบริหาร  การประยุกต์ท่ากายบริหารต่างๆ    

ทศท. 155 
TGE. 155 

กิจกรรมเข้าจังหวะและการลีลาศ                                                    1(0-2-2) 
Rhythmic Activities and Ballroom Dancing 
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ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย ประวัติ ขอบข่ายและประโยชน์ของกิจกรรรมเข้า
จังหวะและการลีลาศ พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะลักษณะต่างๆ และการลีลาศ 
เพ่ือช่วยพัฒนาและรักษาไว้ซ่ึงสุขภาพท่ีดี ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

1. วิชาเอก  
 1.1 วิชาเสริมพื้นฐาน  

รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทต. 1000  
TH. 1000 

ความรู้เบ้ืองต้นในการใช้ภาษาไทย                                     3 (2-2-5)      
Introduction to Thai usage                                        

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยพ้ืนฐาน ซ่ึงสัมพันธ์กับ
มารยาทและวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจําวัน โดยเน้นทักษะการฟัง และการพูดด้วยคําศัพท์
อย่างน้อย 300 คํา ประโยคอย่างง่ายอย่างน้อย 100 ประโยค 

 
 1.2 วิชาบังคับ   
              วิชาบังคับมี 36 หน่วยกิต 12 รายวิชา คือ 

รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทต. 1001 การฟังภาษาไทย                                                           3 (2-2-5) 
Thai Language Listening 

ฝึกทักษะการฟังในชีวิตประจําวัน จากบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถ
เข้าใจเนื้อหาในระดับเบ้ืองต้นจากการฟังได้ เน้นการฟังแยกความถูกต้องของหน่วยเสียง คํา 
และประโยคในระดับเบื้องต้น   

TH. 1001 

ทต. 1002 การพูดภาษาไทย                                                          3 (2-2-5) 
Thai Language Speaking 

ฝึกทักษะการพูดในชีวิตประจําวัน จากบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถ
สนทนาภาษาไทยระดับเบ้ืองต้นได้ 

TH. 1002 

ทต. 1003 การอ่านภาษาไทย                                                        3 (2-2-5) 
Thai Language Reading 

ฝึกทักษะการอ่านสะกดคํา วลี ประโยค และข้อความขนาดสั้น ในระดับเบ้ืองต้นได้ 
เช่น อ่านตามวิธีประสมอักษร และการแจกลูกสะกดคํา และการอ่านอักษรนํา อักษรควบ
กล้ํา คําแผลง และอ่านคําพ้องรูป เป็นต้น 

TH. 1003 
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ทต. 1004 การเขียนภาษาไทย                                                       3 (2-2-5) 
Thai Language Writing 

ฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรไทย เขียนประสมคํา และฝึกเขียนประโยคเบื้องต้นได้อย่าง
ถูกต้อง 

TH. 1004 

 

รหัส รายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทต. 1005 การพัฒนาสมรรถภาพการฟังภาษาไทย                               3 (2-2-5) 
Developing Thai Language Listening 
 ฝึกทักษะด้านการฟังในชีวิตประจําวัน จากบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถ
เข้าใจเนื้อหาซับซ้อนขึ้นจากการฟังได้ เน้นการฟังแยกความถูกต้องของเสียง คํา และประโยคใน
ระดับท่ีซับซ้อนขึ้น 

TH. 1005 

ทต. 1006 การพัฒนาสมรรถภาพการพูดภาษาไทย                              3 (2-2-5) 
Developing Thai Language Speaking 

 ฝึกทักษะด้านการพูดในชีวิตประจําวัน จากบทสนทนาในสถานการณต์่างๆ และสามารถ
สนทนาภาษาไทยท่ีใช้โครงสรา้งบทสนทนาซ่ึงซับซ้อนมากขึน้ 

TH. 1006 

ทต. 1007 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่านภาษาไทย                             3 (2-2-5) 
Developing Thai Language Reading 
 ฝึกทักษะด้านการอ่านคํา ประโยคและข้อความท่ีมีความซับซ้อนขึ้น 

TH. 1007 

ทต. 1008 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียนภาษาไทย                            3 (2-2-5) 
Developing Thai Language Writing 

 ฝึกทักษะด้านการเขยีนคํา และประโยคภาษาไทยท่ีซับซ้อนขึ้นเพื่อเขียนเล่าเรื่องได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

TH. 1008 

ทต. 2009 
TH. 2009 

หลักภาษาและไวยากรณ์ไทย                                           3 (2-2-5) 
Principles of Thai Grammar 

 ศึกษาภาพรวมของไวยากรณ์ไทยในด้านเสียง พยางค์ คํา วลี ประโยค หลกัเกณฑ์การใช้
ภาษาไทย ท้ังในการอ่านและเขียนท่ีถูกต้องตามกฎเกณฑ์และความนิยม 

ทต. 2010 
TH. 2010 

การพิมพ์งานด้านภาษาไทยเบื้องต้น                                   3 (2-2-5) 
Introduction to Thai Language Typing 
 ฝึกพิมพ์ภาษาไทยงานเอกสารท่ีใช้ตัวอักษรไทย เน้นฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส รวมถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในสํานักงาน 

ทต. 2011 
TH. 2011 

วรรณกรรมไทยเบื้องต้น                                                 3 (2-2-5) 
Introduction to Thai Literature 
 ศึกษาหลักการ และความหมายของวรรณกรรมและวรรณคดีไทย วิวัฒนาการของ
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วรรณกรรมไทย เน้นฝึกทักษะการอ่านงานวรรณกรรมไทย 
ทต. 3012 
TH. 3012 

ภาษาศาสตร์ภาษาไทยเบื้องต้น                                         3 (2-2-5) 
Introduction to Thai Linguistics 
           ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับภาษาไทยในระดับเสียง คํา วลี ประโยค ความหมาย และ
ข้อความ ตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
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  1.3 วิชาบังคับเลือก  
      วิชาบังคับเลือกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังน้ี   

      1.3.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ภาษาไทย มี 11 รายวิชา คือ 
 

รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทต. 2101 การวิเคราะห์การออกเสียงและระบบเสียงภาษาไทย                3 (2-2-5) 
Analysis of Thai Pronunciation and Sound Systems 

ศึกษากระบวนการออกเสียงและระบบเสียงภาษาไทยในเรื่องพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ ทํานองเสียง และจังหวะเสียง ตลอดจนฝึกฟัง ออกเสียง และถ่ายถอดเสียง
ภาษาไทยโดยใช้สัทอักษรสากล 

TH. 2101 

ทต. 2102 การวิเคราะห์คําและประโยคภาษาไทย                                  3 (2-2-5) 
Analysis of Thai Words and Sentences 

ศึกษาการสร้างคําและประโยคภาษาไทย การจําแนกประเภทและหน้าท่ีของคําและ
ประโยคภาษาไทย  

TH. 2102 

ทต. 2103 การวิเคราะห์ความหมายและการส่ือเจตนาในภาษาไทย               3 (2-2-5) 
Analysis of Meanings and Intentions in Thai 

ศึกษาความหมายระดับคํา วลี ประโยค และข้อความภาษาไทย ตลอดจนแนวคิด
และหลักการพิจารณาเจตนาของผู้สื่อสารในบริบทที่ต่างกัน 

TH. 2103 

ทต. 3104 การวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย                                         3 (2-2-5) 
Analysis of Thai Discourse 

*วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทต. 2101, ทต. 2102, และทต. 2103 หรือได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บรรยาย (Prerequisite: TH.2101, TH.2102, and TH.2103 or permission from the lecturer)  

ศึกษาหลักการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยในเรื่องการเช่ือมโยงความ การเกาะเก่ียว
ความ การจําแนกประเภทและโครงสร้างของข้อความ  

TH. 3104 

ทต. 3105 ภาษากับสังคมไทย                                                         3 (2-2-5) 
Thai Language and Society 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมไทย อิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อการใช้ภาษา 
ประเภทของภาษา และลักษณะการแปรของภาษาไทยตามปัจจัยทางสังคมของผู้สื่อสาร 

TH. 3105 

ทต. 3106 ภาษากับการสื่อสาร                                                       3 (2-2-5) 
Language and Communication 

ศึกษาทฤษฎีการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร หลักการสื่อสารที่ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือสําคัญ ปัญหาทางภาษาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร ปัญหาการสื่อสารที่เกิดจาก
ความแตกต่างทางความเช่ือ ทัศนคติ และวิถีปฏิบัติในแต่ละสังคม  

TH. 3106 
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รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทต. 3107 ภาษากับวัฒนธรรมไทย                                                     3 (2-2-5) 
Thai Language and Culture   

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย ลักษณะภาษาไทยที่สะท้อน
ความเช่ือ ค่านิยม โลกทัศน์ และวิถีชีวิตของคนไทย 

TH. 3107 

ทต. 3108 ภาษาไทยถ่ิน                                                                  3 (2-2-5) 
Thai Dialectology 

*วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทต. 3012 หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บรรยาย (Prerequisite:     
TH. 3012 or permission from the lecturer) 

ศึกษาระบบเสียงและคําของภาษาไทยถิ่นเหนือ ถิ่นอีสาน และถิ่นใต้ โดย
เปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐาน 

TH. 3108 

ทต. 4109 การเปล่ียนแปลง ในภาษาไทย                                             3 (2-2-5) 
Language Change in Thai 

*วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทต. 3104 หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บรรยาย (Prerequisite:  
TH. 3104 or permission from the lecturer) 

ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงในภาษาไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงในภาษาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

TH. 4109 

ทต. 4110 ภาษาศาสตร์ประยุกต์                                                       3 (2-2-5) 
Applied Linguistics 

*วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทต. 3104 หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บรรยาย (Prerequisite:  
TH. 3104 or permission from the lecturer) 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์
ความรู้ด้านภาษาศาสตร์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางภาษา เพ่ือประกอบอาชีพ หรือเพ่ือ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษา 

TH. 4110 

ทต. 4111 ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองต้นทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย                        3 (2-2-5) 
Introduction to Research Methodology in Thai Linguistics 

*วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทต. 3104 หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บรรยาย (Prerequisite:  
TH. 3104 or permission from the lecturer) 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย ค้นคว้าและ
นําเสนอรายงานเป็นรายบุคคลในหัวข้อท่ีเกีย่วข้องกับภาษาศาสตร์ภาษาไทย โดยมี
อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ควบคุม 

TH. 4111 

    



มคอ.2 

 (มคอ.2) รายละเอยีดของหลักสตูรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2555 สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ  

 

45 

    1.3.2 กลุ่มวิชาวรรณกรรมและวรรณคดีไทย มี 12 รายวิชา คือ 

รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทต. 3201 วรรณกรรมไทยขั้นสูง                                                3 (2-2-5) 
Advanced Thai Literature 

ศึกษาหลักการและรูปแบบของงานวรรณกรรมไทยและอธิบายลักษณะเด่นและ
คุณค่าด้านเนื้อหา ด้านวรรณศิลป์และด้านสังคมของวรรณกรรมในเร่ืองต่างๆได้ รวมถึง
เน้นฝึกทักษะอ่านวรรณกรรมไทยเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา 

TH. 3201 

ทต. 3202 ถ้อยคําสํานวน และสุภาษิตไทย                                     3 (2-2-5) 
Proverbs and Idioms in Thai Language 

ศึกษาความหมายและที่มาของสํานวน และสุภาษิตไทย ตลอดจนค่านิยมในสํานวน
ไทย การนําไปใช้ในบริบทต่างๆของสังคมไทย  

TH. 3202 

ทต. 3203 วรรณกรรมเอกของไทย                                              3 (2-2-5) 
Thai Literary Masterpieces 

ศึกษาลักษณะเด่นของวรรณกรรมที่ ได้รับการยกย่องว่าเป็น วรรณกรรมเอกของไทย  
TH. 3203 

ทต. 3204 วรรณกรรมไทยกับการท่องเที่ยว                                    3 (2-2-5) 
Thai Literature and Tourism 

ศึกษาความสัมพันธ์ของวรรณกรรมไทยกับสถานท่ีและสิ่งต่างๆ ในด้านประวัติความ
เป็นมา แนวคิดที่สะท้อนจากวรรณกรรม พ้ืนฐานความคิดวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม รวมถึงการศึกษานอกสถานที่ 

TH. 3204 

ทต. 3205 วรรณคดีไทยกับศิลปะ                                               3 (2-2-5) 
Thai Literature and Arts 

ศึกษาความสัมพันธ์ของวรรณคดีไทยกับศิลปะแขนงต่างๆ เช่น  ศิลปะการแสดง 
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม เป็นต้น ตลอดจนเกร็ดความรู้ต่างๆ จากวรรณคดีไทย 

TH. 3205 

ทต. 4206 เร่ืองสั้นและนวนิยายไทย                                          3 (2-2-5) 
Thai Short Stories and Novels 

ศึกษาลักษณะของเรื่องสั้นและนวนิยายไทย การวิเคราะห์องค์ประกอบของเร่ืองสั้น
และ นวนิยายไทย รวมถึงคุณค่าด้านแนวคิด ด้านสังคมและด้านวรรณศิลป์ 

TH. 4206 

ทต. 4207 ศิลปะแห่งการประพันธ์                                             3 (2-2-5) 
Composing Thai Poetry 

ศึกษาฉันทลักษณ์ของคําประพันธ์ในแต่ละประเภท เช่น  ร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ 
กลอน เป็นต้น การใช้ภาษาในการแต่งคําประพันธ์ประเภทต่างๆ 

TH. 4207 
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รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทต. 4208 พินิจวรรณกรรม                                                     3 (2-2-5) 
Cogitative Literature 

ศึกษารูปแบบและ ลักษณะของวรรณกรรม คุณค่าด้านเนื้อหา ด้านสังคมและด้าน
วรรณศิลป์ วรรณกรรมไทยร่วมสมัยต่างๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทย 

TH. 4208 

ทต. 4209 ภูมิปัญญาในภาษาและวรรณคดีไทย                               3 (2-2-5) 
The Wisdom in Language and Thai Literature  

ศึกษาภูมิปัญญาไทยในด้านต่างๆท่ีปรากฏในวรรณคดี เช่น  ภูมิปัญญาไทยด้าน
อาหาร  สมุนไพร ท่ีอยู่อาศัย  การแต่งกาย  การเลี้ยงดูบุตร  เป็นต้น ตลอดจนคุณค่าของ
ภูมิปัญญาที่ปรากฏในวรรณคดีไทย 

TH. 4209 

ทต. 4210 วรรณกรรมนิทานไทย                                               3 (2-2-5) 
Thai Literature and Tales 

ศึกษารูปแบบ เน้ือหาและองค์ประกอบรวมถึงคุณค่าของวรรณกรรมในรูปแบบของ
นิทาน ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

TH. 4210 

ทต. 4211 วรรณกรรมและวรรณคดีเปรียบเทียบ                              3 (2-2-5) 
Comparative Literature 

ศึกษาเปรียบเทียบงานวรรณกรรมและวรรณคดีของไทยกับงานวรรณกรรมและ
วรรณคดีของชาติอ่ืน ในด้านรูปแบบ ด้านเน้ือหาและด้านคุณค่า 

TH. 4211 

ทต. 4212 วรรณกรรมเฉพาะประเภท                                          3 (2-2-5) 
Specific Literature 

ศึกษาลักษณะเด่นของวรรณกรรมประเภทต่างๆ เ ช่น วรรณกรรมคําสอน 
วรรณกรรมนิราศ วรรณกรรมการแสดง วรรณกรรมท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงคุณค่าของ
วรรณกรรมในประเภทต่างๆ 

TH. 4212 

  
     1.3.3 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษาไทย มี 11 รายวิชา คือ 
 

รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทต. 2301 การอ่านจับใจความภาษาไทย                                           3 (2-2-5) 
Reading for Summary 

ฝึกทักษะการอ่าน ค้นหาสาระสําคัญของงานเขียน รวมถึงเรียนรู้เทคนิคต่างๆ เพ่ือใช้
สําหรับการอ่านจับใจความ ตลอดจนบอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้อย่างชัดเจน 

TH. 2301 
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รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทต. 2302 การอ่านตีความและวิเคราะห์งานอ่านด้านภาษาไทย                 3 (2-2-5) 
Thai Interpretative and Analytical Reading 

ฝึกทักษะการอ่านบทความหรืองานเขียนด้านต่างๆ เช่น ด้านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และสังคมไทย เป็นต้น เพ่ือให้เข้าใจความหมาย อารมณ์ความรู้สึก ค่านิยม 
ตลอดจนลักษณะวิถีชีวิตของคนไทยจากงานเขียน 

TH. 2302 

ทต. 3303 การฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ                                        3 (2-2-5) 
Thai Listening Comprehension 

ฝึกทักษะการฟังในระดับประโยค ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้นๆ จากบทสนทนา การ
สัมภาษณ์ ข่าว การโฆษณา โดยสามารถบอกได้ว่าข้อความท่ีฟัง เป็นข้อความชนิดใด 
พร้อมทั้งจับใจความสําคัญ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นจากการฟังงานประเภทต่างๆ ได้ 

TH. 3303 

ทต. 3304 การเขียนเรียงความภาษาไทย                                            3 (2-2-5) 
Thai Composition Writing 

ฝึกทักษะการเขียนเรียงความเร่ืองต่างๆ เช่น เขียนเรื่องเล่า เขียนแนะนําสถานที่
ท่องเที่ยว และเขียนแสดงความคิดเห็น เป็นต้น  

TH. 3304 

ทต. 3305 การอ่านออกเสียงภาษาไทย                                              3 (2-2-5) 
Thai Pronunciation 

ฝึกการอ่านออกเสียงภาษาไทยทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน
ภาษาไทย 

TH. 3305 

ทต. 3306 ภาษาไทยเพ่ือการแสดง                                                   3 (2-2-5) 
Thai Language for Performance 
       ฝึกทักษะการจับใจความสําคัญจากการชมละคร และภาพยนตร์ไทย และนํามา
ประยุกต์เขียนเป็นบทละคร 

TH. 3306 

ทต. 3307 การพูดในท่ีประชุมชน                                                    3 (2-2-5) 
Public Speaking 

ฝึกทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ เช่น การกล่าวอวยพร การกล่าวสุนทรพจน์ การพูด
โน้มน้าวใจ และการพูดแสดงความคิดเห็น เป็นต้น   

TH. 3307 

ทต. 3308 การพูดเพ่ือนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ                                     3 (2-2-5) 
Speaking for Business Presentation 

  ศึกษาวิธีการพูดและการนําเสนอ เพ่ือให้ข้อมูลทางธุรกิจ เช่น การพูดเสนอขาย
สินค้า การเสนอขออนุมัติโครงการทางธุรกิจ และการพูดสรุปผลการดําเนินงานต่างๆ  
เป็นต้น 

TH. 3308 
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รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทต. 3309 การเขียนงานทางวิชาการภาษาไทย                                     3 (2-2-5) 
Thai Academic Writing 

ฝึกทักษะการเขียนรายงานเชิงวิชาการ การกําหนดช่ือเรื่อง คํานํา บทคัดย่อ เน้ือ
เร่ือง บทสรุป กิตติกรรมประกาศ และบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง 

TH. 3309 

ทต. 3310 เพลงไทยและการร้องเพลงไทย                                          3 (2-2-5) 
Thai Music and Singing 

ศึกษาลักษณะของเพลงไทย เช่น เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงพ้ืนบ้าน เพลงลูกทุ่ง 
และเพลงไทยสากล เป็นต้น และสามารถวิเคราะห์ความหมาย คุณค่าของบทเพลงต่างๆ 
ได้ ตลอดจนขับร้องเพลงไทยได้ 

TH. 3310 

ทต. 4311 ภาษาไทยเพ่ือการสัมภาษณ์และเสริมบุคลิกภาพ                      3 (2-2-5) 
Thai Language for Job Interview and Personality 

ศึกษาลักษณะการสัมภาษณ์ฝึกการสัมภาษณ์งานจากสถานการณ์จําลอง ตลอดจน
เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี 

TH. 4311 

  
     1.3.4 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการใช้งานเฉพาะด้าน มี 11 รายวิชา คือ 
 

รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทต. 3401 ภาษาไทยธุรกจิ                                                               3 (2-2-5) 
Business Thai Language 
        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารภายในสํานักงาน 
ศัพท์เฉพาะและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การจัดการในสํานักงาน ภาระงาน 
การใช้โทรศัพท์ การจัดตารางนัดหมาย การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การเขียนจดหมาย
ภายในสํานักงาน จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซ้ือ และจดหมายสมัครงาน เป็นต้น 

TH. 3401 
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รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทต. 3402 ภาษาไทยสําหรับงานโรงแรม                                              3 (2-2-5) 
Thai Language for Hotel 

  ศึกษาภาษาไทยเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลด้านการโรงแรมเบ้ืองต้น 
ตลอดจนทักษะภาษาไทยในการส่ือสารและให้ข้อมูลเก่ียวกับโรงแรม เช่น แผนกต้อนรับ 
แผนกอาหารและเครื่องด่ืม และแผนกแม่บ้าน เป็นต้น รวมถึงศึกษาคําศัพท์ และถ้อยคํา
ภาษาไทยที่ใช้ในการจองท่ีพัก การลงทะเบียนเข้าและออกจากท่ีพัก การลงทะเบียนเข้า
และออกจากท่ีพัก ตลอดจนแสดงบทบาทสมมติในการใช้ภาษาไทยสื่อสารระหว่าง
พนักงานกับแขกท่ีมาพักที่โรงแรม 

TH. 3402 

ทต. 3403 ภาษาไทยสําหรับงานแปล                                                  3 (2-2-5) 
Thai for Translation Work 

ศึกษาหลักการแปลเบ้ืองต้น และการฝึกแปลงานเขียนประเภทต่างๆ ท้ังร้อยแก้ว
และร้อยกรอง  จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  หรือจากภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

TH. 3403 

ทต. 3404 ภาษาไทยสําหรับงานพยาบาล                                              3 (2-2-5) 
Thai Language for Nursing 

ศึกษาการใช้คําศัพท์ ประโยค รวมถึงบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีใช้ในงานพยาบาลหรืองาน
เวชระเบียน เช่น การสอบถามประวัติผู้ป่วย การรักษาพยาบาล และคําศัพท์เฉพาะทาง
การแพทย์เบ้ืองต้น เป็นต้น 

TH. 3404 

ทต. 4405 ภาษาไทยสําหรับธุรกิจการบิน                                              3 (2-2-5) 
Thai Language for Aviation Business 

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านธุรกิจการบิน ฝึกทักษะภาษาไทยในการสื่อสาร ตลอดจน
คําศัพท์ที่เกี่ยวกับธุรกิจการบิน ฝึกสนทนาในสถานการณ์จําลอง 

TH. 4405 

ทต. 4406 ภาษาไทยสําหรับการท่องเทีย่ว                                             3 (2-2-5) 
Thai Language for Tourism 

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านการท่องเที่ยว ฝึกทักษะภาษาไทยในการสื่อสาร เพ่ือการนํา
เท่ียว ตลอดจนคําศัพท์ท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว ฝึกการแนะนําสถานท่ีท่องเที่ยวใน
สถานการณ์จําลอง   

TH. 4406 
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รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทต. 4407 ภาษาไทยสําหรับงานล่าม                                                   3 (2-2-5) 
Thai Language for Interpretator 

 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานล่าม และกระบวนการของการแปลแบบล่าม จาก
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 
ตลอดจนฝึกทักษะข้ันพ้ืนฐานในงานล่ามจากสถานการณ์จําลองต่างๆ 

TH. 4407 

ทต. 4408 การแปลบทละครและภาพยนตร์ไทย                                      3 (2-2-5) 
Translation for Thai Drama and Movie Script 

ศึกษาหลักการแปลบทละคร และภาพยนตร์ไทย รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
ในการแปลบทละครและภาพยนตร์ไทยได้ 

TH. 4408 

ทต. 4409 ภาษาไทยสําหรับผู้ประกาศขา่ว                                            3 (2-2-5) 
Thai Language for News Reporter 

 ศึกษาหลักการและจรรยาบรรณของผู้ประกาศข่าว และการฝึกประกาศข่าว เช่น 
ข่าวในพระราชสํานัก ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจ และข่าวกีฬา เป็นต้น  

TH. 4409 

ทต. 4410 ภาษาไทยสําหรับงานกฎหมาย                                             3 (2-2-5) 
Thai Language for Legal Work 

       ศึกษาการใช้คําศัพท์ และประโยคพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน 
เช่น การกู้ยืม การคํ้าประกัน การจํานอง การจํานํา การซ้ือ-ขาย การขายฝาก การเช่าซ้ือ 
และการโอนย้าย เป็นต้น 

TH. 4410 

ทต. 4411 ภาษาไทยสําหรับงานโภชนาการและภัตตาคาร                             3 (2-2-5) 
TH. 4411 Thai Language for Nutrition Work and Restaurant 

ศึกษาคําศัพทแ์ละการใช้ภาษาไทยในการส่ือสารสําหรับการประกอบธุรกิจงาน
โภชนาการและภัตตาคาร เช่น แผนกบริการลูกค้า แผนกห้องครัว และแผนกการปรุง
อาหาร เป็นต้น 
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2. วิชาโท 
   วิชาโทแบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา ดังน้ี 

 
2.1 วิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 

รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทภอ. 116 
TEN. 116 

การออกเสียงภาษาอังกฤษ                                                 3 (3-0-6) 
English Phonetics and Phonology 

เรียนรู้อวัยวะท่ีใช้ในการออกเสียง และความสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ในการ
ออกเสียงสระและพยัญชนะให้ถูกต้อง ฝึกออกเสียง สระ พยัญชนะ รวมทั้งในรูปของคํา 
การเน้นเสียงหนักเบาในประโยค การออกเสียง การออกเสียงขึ้นลงของรูปแบบประโยค
ต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้สัญลักษณ์เสียงเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการออกเสียงที่ถูกต้อง 

ทภอ. 212 
TEN. 212 

วรรณคดีเบ้ืองต้น                                                             3 (3-0-6) 
Introduction to Literature 

เข้าใจและซาบซึ้งงานวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละสมัย รู้ความหมายและ
จุดประสงค์ของงานวรรณกรรม สามารถแยกแยะและเข้าใจประเภทของงานวรรณกรรม 
จนสามารถแสดงความคิดเห็นและอภิปรายแนวคิดของงานวรรณกรรมที่ได้อ่าน 

ทภอ. 215 
TEN. 215 

การเขียนเบ้ืองต้น                                                             3 (3-0-6) 
Basic Writing 

ฝึกการเขียนจากการศึกษาโครงสร้างและไวยากรณ์จากการเขียนประโยคใน
ระดับพ้ืนฐาน ประโยคผสม และประโยคซับซ้อน เพ่ือสื่อความหมายในเรื่องที่ต้องการ
สามารถแยกแยะประโยคที่ไม่ถูกต้อง รวมท้ังการสะกดคําผิด ไวยากรณ์ที่ผิด สามารถ
ช้ีให้เห็นประโยคซ้อน และประโยคไม่สมบูรณ์ 

ทภอ. 221 
TEN. 221 

การฟัง-พูด 1                                                                  3 (3-0-6) 
Listening-Speaking 1 

พัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของนักศึกษา โดยฝึกการฟังในสถานการณ์ต่างๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับคําศัพท์ สําเนียงและสํานวนของภาษาอังกฤษอังกฤษท่ีใช้
สื่อสารในประเทศต่างๆ สามารถพูดสนทนาในหัวข้อที่เรียนโดยเน้นการฝึกแบบเดี่ยว เป็น
คู่และเป็นกลุ่ม 
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รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทภอ. 225 
TEN. 225 

การอ่านเพ่ือความเข้าใจ 1                                                  3 (3-0-6) 
Reading Comprehension 1 

อ่านเน้ือหาเชิงวิชาการและงานวิจัยและสามารถเพ่ิมพูนคําศัพท์มากขึ้น รวมท้ังการ
สร้างคําเข้าใจโครงสร้างของเนื้อหาเชิงวิชาการในบริบทต่างๆ เพ่ือพัฒนากลวิธีในการอ่าน 
และฝึกฝนการอ่านเร็วเพ่ือการสื่อสารนักศึกษาสามารถพัฒนาการอ่านโดยการอ่านเนื้อหา
ท่ีมีความยากซับซ้อนมากข้ึน รวมทั้งเข้าใจมุมมอง ความคิดเห็นของผู้เขียนท้ังความหมาย
โดยนัยและการอนุมาน 

ทภอ. 4210 
TEN. 4210 

การวิจัยเบื้องต้น                                                              3 (3-0-6) 
Introduction to Research Methods 

ศึกษาการวิจัยเชิงประจักษ์ การวิจัยค้นคว้าจากห้องสมุด วิจัยเชิงตรรกวิทยา และ
การวิจัยเชิงมโนทัศน์ ระเบียบวิธีวิจัย และกระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวข้อง การแปลผลจากการวิจัย 

ทภอ. 4211 
TEN. 4211 

สัมมนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                      3 (3-0-6) 
Seminar in English for Communication 

ศึกษาได้ฝึกปฏิบัติสัมมนาและการจัดสัมมนา โดยนําประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา
รายวิชาต่างๆ รวมท้ังรายวิชาสหกิจศึกษาของสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารมาอภิปราย 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และความความคิดเห็นท่ีนําไปสู่ประเด็นปัญหาอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ทภอ. 436 
TEN. 436 

 

ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการ                                          3 (3-0-6) 
English for Hospitality 

ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้เพ่ือการต้อนรับและบริการ ฝึกการฟังและการพูดที่ถูกต้อง
และเหมาะสม ศึกษาวิธีการจดข้อความแบบตัวต่อตัวและจากการพูดคุยทางโทรศัพท์ ฝึก
การจดบันทึกที่เข้าใจง่าย ฝึกการสื่อสารแบบวัจนะและอวัจนะท่ีสามารถสร้างความ
ประทับใจแก่ผู้รบัสื่อ 

ทภอ. 437 
TEN. 437 

เร่ืองสั้นและนวนิยาย                                                     3 (3-0-6) 
Short Stories and Novels  
        ฝึกการอ่าน ทําความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด ลักษณะของเร่ืองสั้น นวนิยายอังกฤษ
และอเมริกันในแต่ละยุคสมัย สามารถอภิปรายถึงคุณค่าของแนวความคิดและงาน
วรรณกรรมได้ 
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   2.2 วิชาโทการจัดการโรงแรม 
 

รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทจร. 210 
THM. 210 

การจัดการและปฏิบัติงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม               3(2-2-5)                    
Food and Beverage Service Operation and  Management 

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและปฏิบัติงานบริการของฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม ความรู้
เกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืม รายการอาหารและเคร่ืองด่ืม  การจัดเตรียมและการเก็บ
รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ การบริการอาหารและเครื่องด่ืมแบบต่างๆ การผสมเคร่ืองด่ืม 
หลักการและขั้นตอนในการเตรียมการ และการให้การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
ห้องอาหารและการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ การวางแผนอัตรากําลังคน องค์ประกอบ
ความสําเร็จของธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม        

ทจร. 211 
THM. 211 

การจัดการงานครัวและศิลปะการประกอบอาหาร                     3(2-2-5)                   
Kitchen Management and Culinary Arts 

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานครัว การประกอบอาหารไทย 
และนานาชาติ การจัดหน่วยงานและพนักงานแผนกครัว ประเภทและการบํารุงรักษา
เครื่องใช้งานครัว การจัดเตรียมอาหารและการจัดรายการอาหาร ศิลปะการตกแต่งอาหาร 
การจัดการด้านสุขอนามัยในการประกอบอาหาร   

ทจร. 313 
THM. 313 

การจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้า                                 3(2-2-5)                   
Front Office Service Operation and  Management 

ศึกษาโครงสร้างการบริหารงานและการวางแผนการดําเนินงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า การใช้โปรแกรม Fidelio ประเภทห้องพัก
และเตียงนอน การคิดราคาห้องพัก ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การสํารองห้องพัก 
การลงทะเบียนเข้าพัก การบริการด้านข้อมูลข่าวสารและโทรศัพท์ การให้บริการด้าน
การเงิน การให้บริการด้านศูนย์ธุรกิจ การประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในโรงแรม 
รวมถึง บริษัทนําเท่ียว สายการบิน ตลอดจนความสัมพันธ์และการแก้ไขปัญหาระหว่าง
แผนกบริการส่วนหน้า มีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

ทจร. 314 
THM. 314 

การจัดการและการปฏิบัติงานแม่บ้าน                                    3(2-2-5)                  
Housekeeping Operation and Management 

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดหน่วยงาน การบริหารงานและปฏิบัติงานในแผนกแม่บ้าน การ
หมุนเวียนพนักงาน การควบคุมงาน การจัดและทําความสะอาด เตรียมห้องพักและส่วน
สาธารณะของโรงแรมที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ การจัดการควบคุมดูแลรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ การจัดทําในคู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนความสัมพันธ์และการแก้ไข
ปัญหาระหว่างแผนกแม่บ้านกับแผนกอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทจร. 101   
THM. 101 

หลักการจัดการโรงแรมและท่ีพัก                                          3(3-0-6)                  
Principles of Hotel Lodging Management 

ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญ ประวัติและวัฒนาการของโรงแรม หลักการจัดการ
โรงแรมประเภทและระดับต่าง ๆ โครงสร้าง นโยบาย หน้าท่ีสําคัญของฝ่ายบริหาร การจัด
สายงานและพนักงาน การดําเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ งานฝ่ายห้องพัก ฝ่ายอาหารและ
เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างโรงแรมในเครือข่ายและนอกเครือข่าย รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 

ทจร. 422   
THM. 422 

การจัดการผับและบาร์                                                      3(2-2-5)                  
Pub and Bar Management 

ศึกษาเก่ียวกับประเภทของผับและบาร์ การจัดดําเนินงานของผับและบาร์ การจัด
และออกแบบผับและบาร์การจัดการเก่ียวกับอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ การต้ังราคาขาย 
การควบคุมต้นทุน การจัดซ้ือ แหล่งจัดจําหน่ายเครื่องด่ืม คัดเลือกผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีเหมาะ
กลุ่มลูกค้า 

ทจร. 423 
THM. 423 

ศิลปะประดิษฐ์สําหรับภัตตาคารและห้องจัดเลี้ยง                           3(2-2-5)             
Handicraft for Restaurant and Banquet 

ปฏิบัติงานศิลปะประดิษฐ์ต่างๆ เช่น การแกะสลักผักผลไม้และน้ําแข็ง งานดอกไม้
และใบตอง การใช้ผ้าในการตกแต่ง การจัดแต่งโต๊ะอาหารแบบต่างๆ การออกแบบตกแต่ง
เวทีและสถานท่ีต่างๆเพ่ืองานจัดเล้ียงและภัตตาคาร 

ทจร. 424 
THM. 424 

ขนมอบ                                                                       3(2-2-5)                  
Bakery 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานการทําขนมอบและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทําอาหารประเภทอบ 
ท้ังคาว หวาน ในระดับมาตรฐานสากล 

ทจร. 425 
THM. 425 

อาหารไทย                                                                    3(2-2-5)                  
Thai Cuisine   

ศึกษาลักษณะและประเภทของอาหารไทย มาตรฐานการปรุงและประกอบอาหาร
ไทยทั้งอาหารคาวและอาหารหวานท่ีได้รับความนิยมในภัตตาคารทั้งในและต่างประเทศ มี
การฝึกปฏิบัติ 

ทจร. 426 
THM. 426 

อาหารนานาชาติ                                                             3(2-2-5)                  
International Cuisine  

ศึกษาลักษณะและประเภทของอาหาร การปรุงและประกอบอาหาร เช่น อาหารจีน 
อาหารญ่ีปุ่น อาหารเวียดนาม อาหารยุโรป อาหารอเมริกัน รวมถึงอาหารฮาลาลท่ีได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน มีการฝึกปฏิบัติ 
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   2.3 วิชาโทการจัดการท่องเท่ียว 
 

รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทจท. 101 
TTM. 101 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                 3 (3-0-6) 
Tourism Industry 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของการท่องเท่ียว องค์ประกอบของการท่องเท่ียว 
ประเภทของการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเท่ียว บทบาทของการคมนาคม 
พัฒนาการของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ผลกระทบของการท่องเท่ียวท่ีมีต่อ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว เทคโนโลยีการท่องเท่ียว 
องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ แนวโน้มของ
การท่องเที่ยว โอกาสในการประกอบอาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว 

ทจท. 103 
TTM. 103 

การพัฒนาพฤติกรรมสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม            3 (2-2-5) 
Behavior Development for Tourism and Hotel 

ศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีกําหนดตัวผู้นํา บทบาทหน้าท่ีและทักษะท่ีสําคัญของผู้นํา 
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้นําในยุคปัจจุบัน วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ วิธีการบริหาร มนุษย์
สัมพันธ์และอิทธิพลของผู้นําท่ีมีต่อพฤติกรรม การพัฒนาพฤติกรรม มนุษย์สัมพันธ์เพ่ือ
การทํางานร่วมกัน การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและการประเมินตนเอง การตัดสินใจของ
กลุ่มกับความสําเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม การปรับตัวของผู้นําให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และคุณธรรมจริยธรรมของผู้นํา 

ทจท. 105 
TTM. 105 

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการท่องเที่ยว                3 (3-0-6) 
และการโรงแรม 
Ethics and Laws for Tourism and Hotel 

ศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีต่อลูกค้าและสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว 
จรรยาบรรณวิชาชีพและศีลธรรมสําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาทางจริยธรรม
ของธุรกิจการท่องเที่ยว แนวทางการแก้ไขและการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 

ทจท. 231 
TTM. 231 

งานมัคคุเทศก์                                                                3 (2-2-5) 
Tour Guiding 

ศึกษาบทบาทและหน้าท่ีของงานมัคคุเทศก์ ประเภท ความสําคัญ บุคลิกลักษณะ
ของมัคคุเทศก์ บทบาทในการวางตัวและจรรยาของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการเป็น
ผู้นําและการสื่อสารในการท่องเท่ียว ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ การนําชมแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ การเดินทางเข้า – ออกประเทศ การตรวจ ลงตรา มีการศึกษา
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ 



มคอ.2 

 (มคอ.2) รายละเอยีดของหลักสตูรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2555 สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ  

 

56 

รหัส รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทจท. 315 
TTM. 315 

มรดกอาเซียนและมรดกไทย                                                   3 (3-0-6) 
ASEAN and Thai Heritage 

ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนและวัฒนธรรมไทย โครงสร้างสังคม ค่านิยม 
บุคลิกภาพ วิถีชีวิตส่วนรวมของคนในอาเซียนและไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
เอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม การปกครอง ตลอดจนการธํารงและรักษามรดกอาเซียน
และมรดกไทย มีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 

ทจท. 318 
TTM. 318 

ธุรกิจการท่องเท่ียวและการจัดการบริษัทนําเที่ยว                          3 (3-0-6) 
Tourism Business and Travel Agent Management 

ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของธุรกิจท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ จรรณยาบรรณวิชาชีพของ
ผู้ประกอบการการจัดนําเท่ียว โครงสร้างของบริษัทนําเท่ียว กลยุทธ์การบริหารจัดการ 
วัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการนําเท่ียว การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
และปัญหาขององค์กร โดยศึกษาจากบริษัทจําลอง 

 
 

   2.4 วิชาโทการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ 

รหัส รายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทขส. 211 
TTR. 211 

หลักการขนส่งและโลจิสติกส์                                         3 (3-0-6) 
Principles of transportation and Logistics 

ศึกษาแนวคิด ความสําคัญ ประเภท รูปแบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งท้ัง
ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมทาง 
โลจิสติกส์ โครงข่ายเช่ือมโยงรองรับทางด้านการภาพ ระบบบริหารจัดการกิจการขนส่งของ
ภาครัฐ อุปสงค์ อุปทาน การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าบริการขนส่ง ประสิทธิภาพการขนส่ง ระบบ
สารสนเทศ นโยบายรัฐด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กฎระเบียบและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง การ
เลือกใช้พลังงานสําหรับการขนส่ง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ทขส. 311 
TTR. 311 

การขนส่งทางอากาศ                                                  3 (3-0-6) 
Air transportation Administration 
ศึกษากิจการอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การบริหารการขนส่งทางอากาศของไทยท้ัง
ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องค์ประกอบการขนส่ง
ทางอากาศ ขอบข่ายงาน มาตรฐาน และโครงสร้างกิจการ การบริหารกิจการบินเชิงพาณิชย์ ท่า
อากาศยาน อากาศยาน สิ่งอํานวยความสะดวกและปลอดภัย การจัดการภารกิจขนส่งทาง
อากาศและการประสานภารกิจ อัตราค่าบริการของบริษัทการเงิน ท่าอากาศยาน และท่ี
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการผู้โดยสารและสินค้า ความปลอดภัย พันธมิตรธุรกิจ การบริหาร
กิจการการบิน 
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รหัส รายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทขส. 312 
TTR. 312 

การขนส่งทางบก                                                         3 (3-0-6) 
Land Transportation Administration 

ศึกษากิจการอุตสาหกรรมการขนส่งทางบก ปัจจัยขององค์ประกอบการขนส่งทางบกท้ัง
ระดับประเทศ ระหว่างประเทศปละระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอบข่ายงาน มาตรฐาน 
และโครงสร้างกิจการ การเดินรถส่วนบุคคลและสาธารณะสถานีขนส่ง พาหนะขนส่ง สิ่งอํานวย
ความสะดวกและปลอดภัย การจัดการภารกิจขนส่งทางบก อัตราค่าบริการ มูลค่าการขนส่งทาง
บกท่ีมีต่อต้นทุนและการค้า การสํารองการเดินทางและระวางสินค้า การขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้า การประสานงาน การรักษาความปลอดภัย การประสานธุรกิจและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ทขส. 313 
TTR. 313 

การบริหารการขนส่งทางน้ํา                                          3 (3-0-6) 
Water Transportation Administration 

ศึกษากิจการอุตสาหกรรมการขนส่งทางน้ํา ประเภทและลักษณะกิจการเดินเรือ 
อุตสาหกรรมการเดินเรือท้ังระดับประเทศระหว่างประเทศ และระดับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน องค์ประกอบการขนส่งทางน้ํา ขอบข่ายงาน มาตรฐาน และโครงสร้างกิจการ การ
บริหารกิจการเดินเรือส่วนบุคคลและสาธารณะท่าเรือ กองเรือ และสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ปลอดภัย การจัดการภารกิจขนส่งทางนํ้า เง่ือนไขการขนส่ง พิธีการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 
การประสานงาน การรักษาความปลอดภัย อัตราค่าบริการของบริษัท ท่าเรือ และท่ีเกี่ยวข้อง 
พันธมิตรทางธุรกิจ 

ทขส. 315 
TTR. 315 

การบริหารการขนส่งทางท่อ                                          3 (3-0-6) 
Pipeline Transportation Administration 
ศึกษากิจการอุตสาหกรรมการขนส่งทางท่อ ความหมายการขนส่งทางท่อ ลักษณะ ประเภท
อุตสาหกรรมหรือกิจการขนส่งทางท่อท้ังระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน องค์ประกอบ ขอบข่ายงานมาตรบาน และโครงสร้างของอุตสาหกรรมหรือ
กิจการขนส่งทางท่อ การบริหารกิจการขนส่งทางท่อของอุตสาหกรรมพลังงาน กิจการสื่อสาร
โทรคมนาคม อุตสาหกรรมเคมีเกษตร และกิจการอื่น การจัดอุปกรณ์ ชุมทางบ่อ การจัดการ
ภารกิจขนส่งทางท่อและประสานภารกิจ อัตราค่าบริการ การรักษาความปลอดภัย พันธมิตร
ธุรกิจ และแนวโน้มกิจการขนส่งทางท่อ 

ทขส. 320 
TTR. 320 

การจัดการสถานีขนส่ง                                                 3 (3-0-6) 
Terminal Management 

ศึกษาการจัดการกิจการท่าอากาศยาน เมืองสนามบิน สถานีรถยนต์โดยสารและรถยนต์
บรรทุกสินค้า สถานีรถไฟ ท่าเรือ และสถานีขนส่งเฉพาะกิจ ชุมทางการขนส่ง ชอบข่ายงาน การ
จัดการธุรกิจ และปฏิบัติการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยต่อการขนส่งแลพาหนะ
ขนส่ง การจัดการภารกิจขนส่งถ่ายผู้โดยสารและสินค้า คลังสินค้า การจัดการขนส่งรองรับ การ
กําหนดอัตราค่าบริการ การประสานภารกิจและกิจกรมท่ีเกี่ยวข้องพันธมิตรธุรกิจ 
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รหัส รายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทขส. 346 
 

TTR. 346 

การจัดการระบบสารสนเทศ                                           3 (3-0-6) 
และการสื่อสารโทรคมนาคมในการขนส่ง            
Management Information Systems and Communications in Transportation 

ศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศธุรกิจขนส่งและท่ีเกี่ยวข้อง ข้อสารสนเทศ การจัดการ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดาวเทียมอํานวยความสะดวกและปลอดภัย การสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ระบบสํารองการเดินทางและระวางสินค้า เจ้าของระบบ 
บทบัญญัติสําหรับผู้ใช้ระบบและผู้เช่ือมต่อ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและ
ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการองค์กรและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องข้อง 

ทขส. 370 
TTR. 370 

การจัดการคลังสินค้า                                                   3 (3-0-6) 
Warehouse Management 

ศึกษาประเภทและลักษณะคลังสินค้า การคัดเลือกท่ีตั้งและจัดการพื้นท่ี การรับสินค้า 
เอกสารกํากับสินค้า การตรวจตรา ช่ังน้ําหนัก ทําเครื่องหมาย บรรจุหีบห่อและรวมสินค้า แยก
ประเภท เคลื่อนย้าย จัดเก็บ การรักษาความปลอดภัย การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดเก็บและ
กระจายสินค้า ค่าบริการ การประสานลูกค้า พิธีการศุลกากรและผู้ขนส่ง ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง พันธมิตรธุรกิจ 

ทขส. 410 
TTR. 410 

การประกันภัยการขนส่ง                                                3 (3-0-6) 
Transportation Insurance 

ศึกษาวิธีการประกันภัยการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า กฎเกณฑ์ของกฎหมายประกันภัย
ขนส่งรูปแบบต่างๆ ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ กรมธรรม์ประกันภัยสินค้า เง่ือนไข
การคุ้มครอง การชดใช้ค่าเสียหาย 
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