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หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการธุรกจิการท่องเทีย่ว  

  
926-111 ธุรกจิและหลกักำรจดักำร 3(3-0-6) 

Business and Principles of Management 
หลักคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการ กระบวนการ

ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร    การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์การน าและการจูงใจ และการควบคุมองค์กร 
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการจดัการเพ่ือก่อให้เกิดผลิตภาพในองคก์ร 
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ กระบวนการทาง
ธุรกิจ วฏัจกัรของธุรกิจ  

Basic principles of management; management 
processes; planning; organizing; human resource 
management; leading and motivation; organizational control; 
application of management tools for productivity; business 
environment; types of businesses and business life cycle  

 
926-245  กำรบริหำรกำรเงนิส ำหรับธุรกจิบริกำร 3(3-0-6) 
 Financial Management for Hospitality Businesses 

ลักษณะเฉพาะและความส าคัญของการบริหาร
การเงินในธุรกิจบริการ รูปแบบองค์กรธุรกิจ  งบการเงินและ
การวเิคราะห์อตัราส่วนการเงินส าหรับธุรกิจบริการ การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจบริการ การตดัสินใจลงทุนส าหรับผู ้
บริหารธุรกิจบริการ ต้นทุนของเงินทุนและการจัดหาทุนใน
ธุรกิจบริการ 

Key characteristics and importance of financial 
management in hospitality businesses; forms of business 
organizations; financial statements and financial ratio analyses 
in hospitality businesses; working capital management in 
hospitality businesses; investment decision making for 
executives in hospitality businesses; cost of capital and 
financing in hospitality businesses 
 
 
 
 
 

929-100  หลกัเศรษฐศำสตร์    3(3-0-6) 
Principles of Economics  
แนวคิดและหลักการเ บ้ืองต้นในการด าเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม ทั้ งทางด้านจุลภาค
และมหภาค อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ผูผ้ลิต การผลิต การก าหนดราคาในตลาดแบบต่างๆ ระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆ รายไดป้ระชาชาติ การเงินและการ
ธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝาก   การคลงัรัฐบาล การคลงั
ระหวา่งประเทศ การพฒันาเศรษฐกิจ และการใชน้โยบาย
ต่างๆ ทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิดความเจริญกา้วหน้า   แก่
ประเทศ 

Basic concepts and principles of operation of 
the social economic activities both micro and macro; 
demand and supply; producer and consumer behavior; 
production; pricing in different markets; different 
economic systems; national income; finance and banking; 
inflation; deflation; public finance; international trade; 
economic development; and application of various 
economic policies to achieve progress for the country 

 
929-370 เศรษฐศำสตร์กำรท่องเทีย่ว   3(3-0-6) 
 Tourism  Economics 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคส าหรับ
การประยกุตเ์พ่ือการท่องเท่ียว พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและ
ลกัษณะของอุปสงคข์องการท่องเท่ียวและอุปทานของการ
ท่องเท่ียว เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ของโครงการและการ
จัดการการท่องเท่ียว การศึกษาการส่งผ่านระหว่างการ
ท่องเท่ียวและการพฒันา ทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจ
นโยบาย 

 
 
 
 



Macro and micro economics theory for applications 
to tourism; tourists behavior and the characteristics of tourism 
demand and supply; economic analysis of projects and 
tourism management; the study of the transmission between 
tourism and economics development; policy decisions 
 
930-101 อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วและบริกำร 3(3-0-6) 
 Tourism and Hospitality Industry  

องค์ประกอบ ระบบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ความหมายและประเภทของนักท่องเท่ียว ผลกระทบการ
ท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ธุรกิจท่ีพกัแรม 
การท่องเท่ียวเพ่ือการประชุมและเป็นรางวลั ธุรกิจอ่ืนๆใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว บทบาทขององค์กรด้านการ
ท่องเท่ียวทั้ งในและระหว่างประเทศ แนวโน้มการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

Components of tourism industry and tourism 
system; definitions and types of tourists; impacts of tourism 
on economy, society, and environment; accommodation 
sector; MICE; other busineses in tourism industry; roles of 
national and international tourism-related organizations; 
trends in tourism and hospitality industry development  

 
930-102 จติวทิยำบริกำร   3(2-2-5) 
 Service Psychology  

ความหมาย ความส าคญัของจิตวิทยาการบริการ เจต
คติในงานบริการ แรงจูงใจ ความคาดหวงั ความพึงพอใจของ
การบริการ  ประสบการณ์ของลูกคา้ จริยธรรมในงานบริการ 
การพฒันาบุคลิกภาพ ทกัษะ  การส่ือสารเพื่อการบริการท่ีเป็น
เลิศ 

Definitions and importance of service psychology; 
service attitude; motivation; expectation; satisfaction in 
service; customer experience; ethics in service; personality 
development; communication skills for service excellence 
 
 
 
 
 
 

930-121 กำรท่องเทีย่วโดยชุมชน  3(2-2-5) 
Community-Based Tourism 
ความหมาย องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวใน แหล่งท่องเท่ียวชุมชน 
หลักการและมาตรฐานจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
กระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ินเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว  การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน  การจัดการ
โฮมส เตย์และ ธุร กิ จ ท่อง เ ท่ี ย วใน ชุมชน  โฆษณา
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวชุมชน องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรอิสระท่ีเ ก่ียวข้อง กรณีศึกษา
เก่ียวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนในประเทศไทยและ
อาเซียน  การฝึกปฏิบติัภาคสนาม 

Definitions; components of community-based 
tourism; tourist behaviours in community-based tourism 
destinations; principles and standards of community-
based tourism management; planning and developing 
new community-based tourism destinations; local 
community involvement; homestay and tourism-related 
local business; promotions and advertising of 
community-based tourism; public and private 
organizations related to community-based tourism; case 
studies in community-based tourism in Thailand and 
ASEAN countries; field trip  
 
930-122 เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ทำงกำรท่องเทีย่ว 3(2-3-4) 
 Creative Economy for Tourism 
 ความหมาย ขอบเขต ความส าคญัของเศรษฐกิจ
สร้างสรรคต์่อประเทศและชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรคจ์าก
ฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา และทุนทางวฒันธรรม เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์กับการพัฒนา การท่องเท่ียว การออกแบบ
กิจกรรมทางการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชน การฝึก
ปฏิบติัภาคสนาม 
 Definition; boundary; importance of creative 
economy in local community and country; use of tourism 
resources in creative economy; local wisdoms and 
cultural capital; creative economy and tourism 
development; design of tourism activities and local 
products; field trip 
 



930-133 กำรจดักำรนันทนำกำรกลำงแจ้ง  3(2-3-4) 
Outdoor Recreation Management 
ประวติั ทฤษฎี ความหมายของนันทนาการ การ

ประยุกต์ใชแ้หล่งทางธรรมชาติ เพื่อนนัทนาการ รูปแบบ การ
วางแผน การออกแบบกิจกรรมการจัดนันทนาการกลางแจ้ง 
สถานท่ี ระบบนิเวศ ส่ิงอ านวยความสะดวก การให้บริการและ
ความปลอดภยันนัทนาการกลางแจง้เพ่ือการท่องเท่ียว การฝึก
ปฏิบติัภาคสนาม 

History, theory, definition of recreation; use of 
natural tourism destination for recreation; classifications, 
outdoor recreation activity planning and design; locations; 
ecological system; facilities; service and safety in outdoor 
recreation for tourism; field trip 
 
930-134 กำรท่องเทีย่วและนนัทนำกำรองิน ำ้  3(2-3-4) 
 Water-Based Tourism and Recreation 

การท่องเท่ียวและกิจกรรมนนัทนาการท่ีมีพ้ืนฐานจาก
น ้ า การเดินเรือและพายเรือ  กีฬา        การผจญภัย  การ
ออกแบบโปรแกรมและด าเนินการกิจกรรมการท่องเท่ียวทาง
น ้ า ความปลอดภยัทางน ้ า 

Tourism and recreation activityies which based on 
water, sailing and boating; extreme sports; adventure; water 
sports; activity planning and management; water safety  
 
930-135 กำรจดัค่ำยพกัแรม    3(2-3-4) 

Camping 
ประวติั ประโยชน์และความส าคญัของค่ายพกัแรม 

การออกแบบและด าเนินการโปรแกรม  ค่ายพกัแรมเพ่ือการ
ท่องเท่ียว การจดัการระบบของค่ายพกัแรม บทบาทหนา้ท่ีของ
ผูจ้ดั การฝึกปฏิบติัภาคสนาม 

History, benefits, and importance of camping; 
planning and operation of camping program for tourism; 
camping system management; roles of camp organizers; field 
trip 
 
 
 
 
 

930-201 กำรจดักำรโลจสิตกิส์เพือ่กำรท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 
 Tourism Logistics Management 

ความหมายของโลจิสติกส์ ความหมายของโลจิ
สติกส์ในบริบทเพ่ือการท่องเท่ียว ระบบโลจิสติกส์  การ
ขนส่งผูโ้ดยสาร โครงสร้างพ้ืนฐาน แผนกิจกรรมโลจิ
สติกส์ การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ   การจดัการความ
ตอ้งการและการพยากรณ์ส าหรับการท่องเท่ียว  องค์กร
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับโลจิ
สติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว กรณีศึกษาเก่ียวกบัการจดัการโลจิ
สติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว 

Definition of logistics; definition of logistics in 
tourism context; logistics system; passenger 
transportation; infrastructure; logistics activity plan; 
information technology in tourism logistics; demand 
management and tourism forecast; related organizations 
in tourism logistics; tourism logistics laws and 
regulations; case studies in tourism logistics 

930-202 ทรัพยำกรกำรท่องเทีย่ว  3(2-2-5) 
 Tourism Resources 

การแบ่งเขตโลกตามภูมิศาสตร์ ท่ีตั้งและอาณา
เขตของประเทศไทย ลกัษณะทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ไทย ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ลกัษณะ การเกิด ความหมาย 
ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  แหล่งท่องเท่ียว
ส าคญัในประเทศไทย โดยเฉพาะ เขตภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย 
และประเทศอาเซียน  ฤดูกาลในการเดินทางท่องเท่ียวและ
ความปลอดภยัทางภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว  หน่วยงานและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว 
การฝึกปฏิบติัภาคสนาม 

World geography; location and borders of 
Thailand; geology and climate of Thailand; geographic 
factors that related to tourism; characteristics; emergence; 
definitions; types of natural tourism destinations; 
important tourism destinations in Thailand especially 
Eastern coast of the south and ASEAN countries; tourism 
season and safety in tourism geography; organizations 
and laws and regulations in natural tourism resources 
management; field trip  



930-203 กำรพฒันำทุนมนุษย์ส ำหรับ  3(3-0-6)
อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วและบริกำร 
Human Capital Development for Tourism and 
Hospitality Industry  
ความส าคัญ การประยุกต์ใช้แนวคิดการพฒันาทุน

มนุษยใ์นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ กระบวนการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ภาวะผูน้ าและการจูงใจ การวิจัย
และพฒันาทุนมนุษย ์แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมกบัการ
พฒันาทุนมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

Importance and implementation of human capital 
concept in tourism and hospitality industry; human resource 
management processes; leadership and motivation; human 
capital research and development; corporate social 
responsibility concept and human capital development in 
tourism and hospitality industry 
 
930-204 ธุรกจิสำยกำรบิน   3(3-0-6) 
 Airline Business 

ประวติั ความส าคญั องคป์ระกอบและความรู้ทัว่ไป
ของธุรกิจการบินและท่าอากาศยาน ส่วนประกอบของอากาศ
ยานเพ่ือการพาณิชย ์กระบวนการให้บริการของสายการบิน ทั้ง
ภาคพ้ืนดินและบนเคร่ืองบิน การส ารองท่ีนั่งและการออกตัว๋
โดยสาร กฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากร องค์กร
ภายในประเทศและองค์กรนานาชาติท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีศึกษา 
การศึกษาดูงาน 

History, importance, components and basic 
knowledge about airline business and airport; components of 
passenger aircraft; airline service procedures both in-flight 
and ground operations; reservation and ticketing; laws, 
regulations, and customs; related national and international 
aviation organization; case studies; site visit  
 
930-205 ธุรกจิสินค้ำทีร่ะลกึทำงกำรท่องเทีย่ว 3(2-3-4) 
 Tourism Souvenir Business  

หลกัการ แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑข์องท่ีระลึก 
ประเภท คุณสมบัติ ว ัสดุท่ีน ามาใช้และกระบวนการผลิต  
วฒันธรรมทอ้งถ่ินกบัการออกแบบสินคา้ท่ีระลึก การฝึกปฏิบติั
ออกแบบสินค้าท่ีระลึก แนวโน้มรูปแบบสินคา้ท่ีระลึก การ
ก่อตั้งธุรกิจ การจดัจ าหน่าย และการส่ือสารการตลาด 

Principles and concepts of souvenir design; 
classifications and materials properties for souvenir 
design and production; local cultures and souvenir 
design; practice souvenir design; trends of sourvenir; 
souvenir business creation, distribution, and marketing 
communications 
 
930-241 กำรฝึกงำน 1   3(0-9-0) 

Practical Training I 
ฝึกปฏิบติังานในสาขาวชิาชีพ ณ สถาน

ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ ไม่นอ้ยกวา่ 
280 ชัว่โมง วดัผลการฝึกงานเป็นผา่นหรือไม่ผา่น 

Traning at tourism and hospitality businesses 
for at least 280 hours; evaluation of training performance 
(Satisfactory or Unsatisfactory)  
 
930-251 กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1  1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities I 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้น
ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างาน
เป็นทีม ทั้งในสาขาวิชาและหรือ ระหวา่งสาขาวิชา ภายใต้
ค  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 
Activities integrating body of knowledge 

emphasizing those for the benefits of society and 
mankind as first priority; cultivating morals, ethics, and 
public mind; collaboration within and/or across 
disciplines  under the supervision of advisors 
 
930-301 พฤตกิรรมนักท่องเทีย่ว   3(3-0-6) 
 Tourist Behavior 

ความหมาย ประเภทของนักท่องเท่ียว การรับรู้ 
แรงจูงใจในการท่องเท่ียว ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจเ ลือกจุดหมายปลายทางการท่องเ ท่ียว 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการทางการ
ท่องเท่ียว พฤติกรรมการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบ 
แนวโนม้พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 



Definitions and types of tourists; perception; travel 
motives; factors influencing destination decision; decision-
making process in purchasing tourism products and services; 
responsible travel behaviours; trends in tourist behaviours  
 
930-302 กำรตลำดกำรท่องเทีย่วและกำรบริกำร 3(3-0-6) 

Tourism and Hospitality Marketing 
แนวคิด การประยุกต์ทฤษฎีการตลาดส าหรับการ

ท่องเท่ียวและบริการ การวางแผนการตลาด การวิจยัตลาด การ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ ์กลยทุธ์ส่วนผสมการตลาด การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
คุณภาพการบริการ แนวโน้มการตลาดการท่องเท่ียวและการ
บริการ  

Markeing concept; application of marketing theories 
in tourism and hospitality; marketing planning; market 
research; market segmentation; targeting; product positioning; 
marketing-mix stragies; tourism product development and 
service quality; trends in tourism and hospitality marketing  
 
930-311 กำรจดักำรบริกำรส่วนหน้ำ   3(2-3-4) 
 Front Office Service Operation 
 โครงสร้างแผนกส่วนหน้า กระบวนการปฏิบัติงาน
ส่วนหน้า การส ารองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพักและ          
คืนห้องพกั การรับโทรศพัท์ การอ านวยความสะดวกผูเ้ขา้พกั
และให้ขอ้มูลต่างๆ ทกัษะการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การฝึก
ปฏิบติังานบริการส่วนหนา้ 
 Front office department organization structure; front 
office protocol; room reservation process; check-in/check-out 
process; switchboard; bell and porter service; information 
service; problem solving skills; practicing in front office 
service 
 
930-312 กำรจดักำรงำนแม่บ้ำน   3(2-3-4) 
 Housekeeping Service Operation 
 โครงสร้างแผนกแม่บา้น ขั้นตอนการท าความสะอาด
ห้องพกั และบริเวณต่างๆของโรงแรม งานซักรีด งานผา้ และ
การรับแจง้ของหาย ทกัษะการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า การฝึก
ปฏิบติังานแม่บา้น 

 Housekeeping department organization 
structure; guest rooms and public areas cleaning protocol; 
laundry and guests’ cloths; lost and found service; 
problem solving skills; housekeeping training 
 
930-313 ธุรกจิบริกำรอำหำรและเคร่ืองดืม่ 3(2-3-4) 
 Food and Beverage Service Business 

ประเภท  รูปแบบธุรกิจบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม การวางแผนและออกแบบรายการอาหาร  การ
ค านวณตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม การตั้งราคาขาย การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การด าเนินงานและการจดัการใน
ธุรกิจ การผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เทคนิคการให้บริการ 
ฝึกปฏิบติัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  

Types and styles of food and beverage services; 
menu planning and design; food and beverage cost 
calculation; menu pricing; promotions and advertising; 
food and beverage operations; food and beverage 
production; food and beverage service techniques; food 
and beverage service training 
 
930-321  หลกัมคัคุเทศก์   3(2-3-4) 
 Principles of Tourist Guide  

ความหมาย ความส าคญั ประเภท บทบาทหนา้ท่ี 
มารยาท จรรยาบรรณ การส่ือสารและบุคลิกภาพ  วิธี
ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ การส่ือความหมาย ความรู้
เ บ้ืองต้นเก่ียวกับงานบริการของสายการบินและการ
แลกเปล่ียนเงินตรา พิธีการเขา้ออกราชอาณาจกัรและพิธี
ทางศุลกากร ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และให้ความปลอดภยั
แก่นักท่องเท่ียว กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง การฝึก
ปฏิบติัภาคสนาม 
 Definitions; importance; classifications; roles 
and duties; manners; ethics; communication skills and 
personality of tourist guide; tour guiding operation 
protocol; interpretation; basic knowledge in airline 
service and currency exchange; entry and exit protocol 
and customs; first aid and tourist safety; related laws and 
regulations; field trip  
 
 



930-322 ธุรกจิจดัน ำเทีย่ว   3(2-3-4) 
 Tour Operator Business 

ประเภท ลกัษณะ โครงสร้างองคก์รของบริษทัจดัน า
เท่ียว หลกัการจดัน าเท่ียวประเภทต่าง ๆ กระบวนการในการ
เปิดบริษทั กระบวนการน าเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวใหม่  การวางแผนและออกแบบ
รายการน าเท่ียว การคิดต้นทุนและการตั้ งราคาขาย ความ
เ ก่ี ย ว ข้อ ง กับ ธุ ร กิ จ บ ริ ก า รต่ า ง  ๆ   ก า ร โฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ การด าเนินงานของตวัแทนจ าหน่าย กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  แนวโนม้ของธุรกิจ  การฝึกปฏิบติัภาคสนาม 

Classifications and characteristics of tour operator; 
organization structure; principles of tour operation; processes 
in starting a tour business; domestic and international tour 
operations; development of new tour routes; tour program 
planning and design; cost and pricing calculation; relevance 
with other tourism and service businesses; promotion and 
advertising; travel agency operation; laws related to tour 
operating business; trends in tour operating business; field trip 
 
930-323 ธุรกจิตวัแทนจ ำหน่ำย  3(2-2-5)

ทำงกำรท่องเทีย่ว 
Travel Agency Business 

 ลกัษณะและบทบาทของธุรกิจตวัแทนจ าหน่าย การ
บริการจองตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม การตั้งราคาการบริการและ
สินคา้ทางการท่องเท่ียว  การจ าหน่ายโปรแกรมน าเท่ียว การ
โฆษณาและการส่งเสริมการขาย การตลาดออนไลน์ การบริการ
ขอ้มูลข่าวสารแก่นกัท่องเท่ียว  
 Characteristics and roles of travel agency; air 
ticketing; accommodation reservation service; pricing for 
services and tourism products; distribution sale of package 
tours; advertising and promotion; on-line marketing; 
information service for tourists 
 
930-331 ธุรกจิสปำ     3(2-3-4) 
 Spa  Business 

ประวติั ประเภท ความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพและสปา สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีส าคญัทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ ศาสตร์ดา้นการบ าบดัดว้ยวิธีต่าง ๆ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ท่ีใช้ในธุรกิจสปา ขั้ นตอนการ

ให้บริการและคุณภาพการบริการ การจัดตั้ งธุรกิจ การ
บริหารจดัการ  กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน 

History, types, and importance of spa and 
wellness tourism; domestic and international spa and 
wellness destinations; types of spa treatment; Thai herbal 
products utilization in spa businesses; service procedures 
and service quality; spa business creation and 
management; cases studies; site visit 
 
930-332   กำรวำงแผนโปรแกรมนันทนำกำร  3(2-3-4) 

และกำรเป็นผู้น ำ 
Recreation Program Planning and 
Leadership 
แนวคิดนันทนาการ รูปแบบนันทนาการ การ

วางแผนโปรแกรมนนัทนาการ การจดันนัทนาการเพื่อการ
ท่องเ ท่ียว  การเป็นผู ้น านันทนาการ  การฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม 

Recreation concepts; types of recreation; 
recreation program planning; recreation program 
implementation;  recreation leadership; field trip 
 
930-333   กำรท่องเทีย่วเชิงกฬีำ  3(2-2-5) 
 Sport Tourism 

แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงกีฬา การออกแบบและ
จัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ความหลากหลายของ
กิจกรรมกีฬาเพ่ือการท่องเท่ียว ความปลอดภัย และพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียว การฝึกปฏิบติัภาคสนาม 

Concept of sport tourism; sport tourism activity 
design and implementation; a varaity of sport tourism 
activities; safety and tourist satisfaction; field trip 
 
930-341  ระเบียบวธีิวจิยัส ำหรับกำรท่องเทีย่ว 3(2-3-4)

และบริกำร 
Research Methodology for Tourism and 
Hospitality 

 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 934-016 สถิตธุิรกจิ 
ความหมาย ความส าคัญของการวิจัย  ทฤษฎี

ระเบียบวิ ธีวิจัยและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้าน
ท่องเท่ียวและบริการ  การก าหนดปัญหาวิจัยและ



วตัถุประสงค์ การออกแบบวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรและการวดั การสร้าง
เคร่ืองมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จริยธรรมในงานวจิยั การเขียนโครงร่างวจิยัและการน าเสนอ 

Prerequisite:  937-204 Business Statistics 
Definition and importance of research; theories of 

research methodology and application of research 
methodology in tourism and hospitality; research questions 
and objective setting; qualitative and quantitative research 
design; population and sampling; variables and measurement; 
research instrument design; data collection; data analysis; 
ethics in research; research proposal and presentation 
 
930-342  โครงงำนวจิยัทำงกำรท่องเทีย่ว 3(0-9-0) 

และบริกำร 
Research Project in Tourism and Hospitality 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน 930-341 ระเบียบวธีิวจิยั
ส ำหรับกำรท่องเทีย่วและบริกำร 
การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ประมวลผล  การรายงาน

ผลการวจิยัและการเผยแพร่ผลงานวจิยั 
Prerequisite:  930-341 Research Methodology for 
Tourism and Hospitality 
Data collection; data analysis; data presentation and 

publication 
 
930-401 กำรจดัประชุม สัมมนำ กำรท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 

เพือ่เป็นรำงวลั และนิทรรศกำรนำนำชำต ิ 
Meeting Incentives Conference Exhibition 
(MICE) 
ความเป็นมาของอุตสาหกรรมไมซ์ วตัถุประสงคข์อง

การจดักิจกรรมไมซ์ ลกัษณะของการจดัประชุม สมัมนา การจดั
นิทรรศการ และการจดัท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั ขั้นตอนการจดั
ประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ และการจดัการท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวลั การประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ 
แนวโนม้ของอุตสาหกรรมไมซ์ กรณีศึกษา 

 
 
 

History of MICE; Objectives of MICE; 
Characteristics of conferences, seminars, exhibition and 
tour as a reward; organization of conferences, seminar, 
exhibition, and tour as a reward; potential evaluation of 
MICE; trends in MICE; case studies  

 
930-411  กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6)

ส ำหรับธุรกจิทีพ่กัแรม 
Strategic Management for Accommodation 
Business  
ประวติั ประเภทของท่ีพกัแรม รูปแบบการ

บริหารและโครงสร้างองค์กร การพฒันาธุรกิจท่ีพกัแรม
ขนาดเล็ก การวางแผนกลยุทธ์ การจดัการความเส่ียง การ
วางแผนบัญชีและการเงิน นวตักรรมด้าน  การบริการ
โรงแรม แนวโน้มการจัดการท่ีพักแรม กรณีศึกษา 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

History, types of accomodation; types of 
management and organizational structure of 
accommodation business; small accommodation business 
development; strategic plan; risk management; 
accounting and financial planning; hotel service 
innovations; trends in accommodation business; case 
studies; site visit  
 
930-421  กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ส ำหรับ  3(3-0-6)

ธุรกจิน ำเทีย่ว 
 Strategic Management for Tour Business 
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจน าเท่ียว การ
วางแผนกลยทุธ์ เคร่ืองมือในการวางแผน การจดัการความ
เส่ียง การเป็นผูป้ระกอบการ การวางแผนบญัชีและการเงิน 
การออกแบบการบริการ แนวโนม้ธุรกิจน าเท่ียว การศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี  

Environmental analysis of tour business; 
strategic planning; tools for strategic planning; risk 
management; entrepreneurship; accounting and financial 
planning; service design; trends in tour business; site visit  
 
 
 



930-426 กำรท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม   3(3-0-6)  
Cultural Tourism  
ความส าคญั แนวคิด รูปแบบ ของทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การพฒันาและการจดักิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมเพ่ือความยั่งยืน นักท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม แรงจูงใจ ความสนใจ  การส่ือความหมายการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 Importance, concepts, types of cultural-tourism 
resources; sustainable development of cultural tourism 
activities; cultural tourists; travel motives; interests; cultural 
tourism interpretation; determination of standards of quality 
for cultural tourism destinations; site visit  
 
930-427 กำรท่องเทีย่วเชิงเกษตร  3(3-0-6)  
 Agricultural Tourism 
 ความหมายและรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  การจดัการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร ผลิตผลทางการเกษตรกับการท่องเท่ียว การพัฒนา
รูปแบบการท่องเท่ียว เชิงเกษตรเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว การ
ออกแบบและวางแผนรายการน าเท่ียวเชิงเกษตร การศึกษา               
ดูงานนอกสถานท่ี 
 Definition, concept, of agricultural tourism; types of 
agricultural tourism; agricultural tourism management; 
agricultural products and tourism; development of agricultural 
tourism activities; planning and design of agricultural tour 
programs; site visit 

 
930-428 กำรท่องเทีย่วเรือส ำรำญ  3(3-0-6) 
 Cruise Tourism 

ประวติั ประเภท โครงสร้างการบริหารจัดการและ
การให้บริการของการท่องเ ท่ียวเ รือส าราญ พฤติกรรม
นักท่องเท่ียวเรือส าราญ การจัดการการท่องเท่ียวเรือส าราญ
บริเวณเมืองท่า  ความเช่ือมโยงกบัธุรกิจอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว   หน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

History, types, organizational structure, and service 
in cruise tourism; cruise traveler behaviours; cruise tourism 
management at ports; relevance of cruise tourism to other 
businesses in tourism industry; related organizations and laws  

930-431  นันทนำกำรเชิงพำนิชย์และ  3(2-2-5) 
กำรท่องเทีย่ว 

 Commercial Recreation and Tourism 
ประวัติของนันทนาการเชิงพาณิชย์และการ

ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  แน ว คิ ด ในการว า งแผน  รู ปแบบและ
กระบวนการพฒันา การส่งเสริมนันทนาการและการ
ท่องเท่ียวเพ่ือสนองต่อความตอ้งการของสงัคมและตลาด  

History of commercial recreation and tourism; 
planning concepts; models and process of  
development; promotion of recreation and tourism to 
serve the need of social and market  

930-439 ทฤษฎนีันทนำกำรและกำรใช้เวลำว่ำง 3(3-0-6) 
 Theories of Recreation and Leisure 

แนวคิดของพฤติกรรมมนุษยก์บัการใชเ้วลาว่าง 
เป้าหมายและ คุณค่าของนันทนาการกับสังคม หลกัการ
และทฤษฎีท่ีประยุกต์ เพื่อนันทนาการ อิทธิพลของ
ส่ิงแวดล้อมต่อนันทนาการ นันทนาการเชิงธุรกิจ การ
บริการนนัทนาการ การออกแบบและจดันนัทนาการ 

Concepts of human behaviors in relation to 
leisure; goal and value of recreationand society; 
applications of recreation principles and theories; 
influence of environment on recreation; commercial 
recreation; recreation design and implementation 

930-442 หัวข้อพเิศษทำงกำรท่องเทีย่ว 3(3-0-6)
และบริกำร 
Special Topics in Tourism and Hospitality  
แนวโนม้วิทยาการหรือหัวขอ้ใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจ

ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและการบริการ 
Trends and emerging issues in tourism and 

hospitality  
 
930-443 กำรฝึกงำน 2      4(0-24-0) 
 Practical Training II 

ฝึกปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะของงาน
สาขาวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภาคเอกชน  หรือ
องค์กรภาครัฐ ท่ี เ ก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพด้านการ
ท่องเท่ียว ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง ติดตามประเมินผล   
การจดัการวชิาชีพ  การวดัผลการฝึกงานเป็นระดบัคะแนน  



 Practicum in public and private organizations that 
related to tourism for at least 360 hours; evaluation of training 
performance by numerical grading   
 
930-444 สหกจิศึกษำ 1     1(1-0-2) 
 Cooperative Education I 

แนวคิดสหกิจศึกษา ว ัฒนธรรมองค์กรและการ
ปรับตวัเพ่ือการท างาน ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบังานส านักงาน
และการใชเ้คร่ืองมือส านกังาน กฎหมายแรงงาน การท าประวติั
ส่วนบุคคล จดหมายสมคัรงาน เทคนิคการสมคัรงานและการ
สอบสมัภาษณ์ จริยธรรมในการปฏิบติังาน   

Concept of cooperative education; organizational 
culture and self-adaptation; use of basic office equipment; 
labour laws; resume and application letter composition; 
techniques for job application and interview; ethics at the 
workplace 
 
930-445 สหกจิศึกษำ 2        6(0-36-0) 
 Cooperative Education II 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 930-444 สหกจิศึกษำ 1 

ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ จ านวนไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ ผ่านการสมัครงานและการคัดเลือก เข้ารับการ
ปฐมนิเทศน์งาน และปฏิบติังานจริงเสมือนเป็นพนกังานประจ า
ขององคก์ร  จดัท าโครงงานโดยความร่วมมือกบัองคก์รภายใต้
ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์ปรึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ร่วมกบัองคก์ร รายงานผลสหกิจศึกษา สัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณ์สหกิจศึกษา วดัผลการศึกษา 

Prerequisite:  930-444 Cooperative Education I 
Working at public or private organizations related to 

tourism and hospitality for at least 16 weeks; through job 
application and recruitment; attending orientation program; 
working as an employee; complete a project to solve a 
problem under supervision of organization and academic 
advisor; performance evaluation; reporting; sharing 
cooperative education experience; evaluation grading 

 
 
 

931-120  กำรบัญชีส ำหรับธุรกจิท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 
และบริกำร 
Accounting for Tourism and Hospitality 
Business 
หลกัการบญัชี ความหมายของการบญัชี กรอบ

แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  หลกัการบนัทึก
บัญชีของกิจกรรมทางธุรกิจท้่ี เ ก่ียวข้องกับสินทรัพย ์
หน้ีสินรายได ้ค่าใชจ่้ายและส่วนของเจา้ของธุรกิจบริการ
และการจดัท ารายงานทางการเงิน 

Principles of accounting; meaning of 
accounting; conceptual framework for financial reporting; 
recording business transactions involving assets, 
liabilities, revenues, expenses, and business owner's 
equity and preparation of financial statements 
 
934-249  เทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรับ  3(3-0-6)

ธุรกจิกำรท่องเทีย่วและบริกำร 
 Information Technology for Tourism and 
Hospitality Business 

วเิคราะห์แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้
ในธุร กิจการท่อง เ ท่ียวและบริการการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ  
จริยธรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

Analysis of information technology utilization 
in tourism and hospitality business; application of 
information technology in tourism and hospitality 
business; ethics in the use of information technology  
 
936-161   ภำษำจนีเตรียมควำมพร้อม  3(3-0-6) 
 Preparatory Chinese 

ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ท่ี เ ลื อ ก วิ ช า ชี พ เ ลื อ ก
ภาษาต่างประเทศกลุ่มวชิาภาษาจีน 
   หลกัการอ่านและออกเสียงพินอิน องคป์ระกอบ
ของตวัอกัษรจีน ค าอวยพรอย่างง่ายและภาษาจีนท่ีใชใ้น
ชั้นเรียน หมวดหมู่ของค าศัพท์ภาษาจีน การนับจ านวน                
1-100 เป็นภาษาจีน การใช้สัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีแสดงด้วย
ท่าทางและมือ โดยจะมีผลการเรียนเป็น S และ U 
 



Principles of reading and pronouncing Pin-Yin; the 
structure of Chinese characters; simple blessing expression 
and simple Chinese conversation in classroom; catagories of 
Chinese vocabularies; counting 1-100 in Chinese; using 
gesture and hands symbol; grade will be S and U 
 
936-162   ภำษำจนีพืน้ฐำน   3(3-0-6) 
                 Basic Chinese 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-161  ภำษำจนีเตรียม
ควำมพร้อม  
การสนทนาอยา่งง่ายท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั เน้นการ

ออกเสียงท่ีถูกต้อง การฝึกสะกดค าอย่างถูกต้อง ไวยากรณ์
ภาษาจีนพ้ืนฐาน และการใชอ้ยา่งเหมาะสม การเขียนค าตามกฎ
การเขียนตวัอกัษรจีน วลี และประโยคง่ายๆ 

Prerequisite : 936-161  Preparatory Chinese 
Basic Chinese conversation in daily life focusing on 

accurate pronunciation; correct word spelling practice; basic 
Chinese grammar and appropriate use; Writing words, 
phrases, and basic sentences using Chinese characters  
 
936-187 ภำษำมลำยู 1   3(3-0-6) 
 Malay I 
 ฝึกการ ฟัง  การพูดภาษา ง่ ายๆ  ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวนัให้สามารถใชภ้าษาดงักล่าวไดโ้ดยออกเสียงได้
ถูกตอ้ง ให้รู้จักใช้หลกัไวยากรณ์ท่ีสอดแทรกในรูปประโยค
สนทนา สามารถเขียนค าและฝึกฝนในด้านการน าศัพท์และ
โครงสร้างของภาษามาเขียนเป็นประโยคสั้นๆ 

Practicing listening and speaking simple Malay in 
daily life with correct pronuinciation; learning grammatical 
structures from conversations; able to write words and 
practice writing short sentences using vocabulary and 
grammatical structures 
 
936-188 ภำษำมลำยู 2   3(3-0-6) 
 Malay II 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 936-187 ภำษำมลำยู 1 
 ฝึ ก ก า ร ฟั ง  ก า ร พู ด ภ าษ า ท่ี สู ง ข้ึ น ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ
ชีวิตประจ าวนั เน้นระบบเสียงและการออกเสียงให้ชดัเจน ฝึก
สนทนา การเขียนประโยคและการอ่านบทความสั้นๆ ได ้

Prerequisite: 936-187 Malay I 
 Practicing listening and advanced conversations 
in daily life; emphasizing phonetics and correct 
pronunciation; practicing conversations; writing 
sentences and reading short articles 
 
936-193   ภำษำจนีส ำหรับกำรท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 
  Chinese for Tourism 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-272 ภำษำจนี
ระดบัสูง หรือ 936-182 ภำษำจนี 2 
ทกัษะภาษาจีนทั้งทางดา้นการฟัง พูด อ่านและ

เ ขี ยน เ พ่ือการ ส่ือสารในการ ท่อง เ ท่ี ยว  ทั้ ง ในด้าน
นกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

Prerequisite: 936-272 Advanced Chinese or 
936-182 Chinese II 

Chinese listening, speaking, reading, and 
writing in various situations for communication in 
tourism, both for the tourists and tourism entrepreneurs 
 
936-194   ภำษำมลำยูส ำหรับกำรท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 
  Malay for Tourism 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-188 มลำยู 2 

ทกัษะภาษามลายทูั้งทางดา้นการฟัง พดู อ่านและ
เ ขี ยน เ พ่ือการ ส่ือสารในการ ท่อง เ ท่ี ยว  ทั้ ง ในด้าน
นกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว ใน
สถานการณ์ต่างๆ 

Prerequisite: 936-188 Malay II 
Malay listening, speaking, reading, and writing 

in various situations for communication in tourism, both 
for the tourists and tourism entrepreneurs 
 
936-195 ภำษำจนีเพือ่งำนบริกำร   3(3-0-6)  

Chinese for Hospitality 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนในงาน

โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม สายการบิน สปา และบริการ
อ่ืนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

 



Listening, Speaking, Reading, and Writing Skills in 
Chinese language for hotel operations, food and beverage 
services, airline services, spa services and other tourism 
services  
 
936-196  ภำษำมลำยูเพือ่งำนบริกำร  3(3-0-6)  

Malay for Hospitality  
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูในงาน

โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม สายการบิน สปา และบริการอ่ืน
ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

Listening, Speaking, Reading, and Writing Skills in 
Malay language for hotel operations, food and beverage 
services, airline services, spa services and other tourism 
services  
 
936-271  ภำษำจนีระดบักลำง  3(3-0-6) 
                Intermediate Chinese 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-162 ภำษำจนีพืน้ฐำน 
ฝึกการฟัง การสนทนาในชีวิตประจ าวนัในระดับท่ี

ซบัซอ้นมากข้ึน ไวยากรณ์ท่ีซบัซอ้น มากข้ึน สามารถอ่านและ
เขียนได ้อยา่งนอ้ย 800 ค า ใชพ้จนานุกรมภาษาจีนได ้

Prerequisite  :  936-162 Basic Chinese 
Practice listening and speaking in everyday 

conversation at intermediate level; more complicated 
grammar; reading and writing at least 800 words; using a 
Chinese dictionary 

 
936-272 ภำษำจนีระดบัสูง   3(3-0-6)                  

Advanced Chinese 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-271 ภำษำจนี
ระดบักลำง 
การฟัง พูด อ่าน และเขียนระดบัสูง การอ่านและการ

บันทึกข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การวิเคราะห์ประโยค การ
อภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

Prerequisite  :  936-271 Intermediate Chinese 
Listening, speaking, reading, and writing at 

advanced level; reading and note-taking from a variety of 
sources; analysis patterns of sentences; discussing and giving 
opinions  

936-321   ภำษำองักฤษส ำหรับกำรท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 
  English for Tourism 

รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 936-002 กำรฟัง-พูด
ภำษำอังกฤษ , 936-003 กำรอ่ำน-เขียน
ภำษำองักฤษ 
ทกัษะภาษาองักฤษระดบักลางทั้งทางดา้นการฟัง 

พูด อ่านและเขียนเพ่ือการส่ือสารในการท่องเท่ียว ทั้งใน
ด้านนักท่องเ ท่ียวและผู ้ประกอบการธุรกิจด้านการ
ท่องเท่ียว ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Prerequisite: 936-002  English  Listening-
Speaking,  936-003  English Reading-Writing   
Intermediate level of English listening, 

speaking, reading, and writing in various situations for 
communication in tourism both as a tourist and tourism 
entrepreneur 

 
936-331   ภำษำองักฤษส ำหรับงำนบริกำร  3(3-0-6)

ด้ำนสุขภำพและสปำ 
English for Wellness and Spa 
ทกัษะฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษส าหรับ

งานบริการด้านสุขภาพและสปา เช่น ค าศัพท์เก่ียวกับ
สุขภาพและสปา สมุนไพร ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การซกั
ประวติั การแนะน าบริการ การนวดแผนไทย การแกปั้ญหา
และการจดัการขอ้ร้องเรียน เป็นตน้ 

English listening, speaking, reading and writing 
skills for wellness and spa for health and spa 
vocabulary, herbs, parts of body; getting patients’ 
information; recommending services; Thai traditional  
massage; solving problems and handling complaints 
 
936-334   ภำษำองักฤษส ำหรับมคัคุเทศก์ 3(3-0-6) 
   English for Tourist Guides 

รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 936-002 กำรฟัง-พูด
ภำษำอังกฤษ,  936-003 กำรอ่ำน-เขียน
ภำษำองักฤษ 
ทกัษะฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงาน

มคัคุเทศก์  ฝึกปฏิบัติการสนทนาในการ  กล่าวตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียว การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัก าหนดการเดินทางและ
ท่ีพัก  สถานท่ี ท่อง เ ท่ียว  เ ร่ือง เ ล่ าต่ างๆ  ว ัฒนธรรม 



ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเทศกาลส าคัญต่างๆ การให้
ค  าแนะน าทั้งดา้นความปลอดภยัและการปฏิบติัตวัท่ีเหมาะสม
ในสถานท่ีต่างๆ การตอบค าถามนักท่องเท่ียว ตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการจัดการกับข้อร้องเรียนของ
นัก ท่อง เ ท่ี ยว  เ ป็นต้น  การ ฝึกปฏิบั ติการน า เ ท่ี ยว ท่ี ใช้
ภาษาองักฤษในสถานการณ์จริง 

Prerequisite: 936-002  English  Listening-
Speaking,  936-003  English Reading-Writing   
English listening, speaking, reading and writing 

skills in tourist guides work; practice  speaking in welcoming 
tourists, talking through itinerary and accommodation, giving 
commentary on places of interests, anecdotes, culture, 
traditions and important festivals; giving advice about safety 
precautions, rules and etiquettes; answering tourists’ 
questions, dealing with problems and tourists’ complaints; 
practicing conducting a tour using English in authentic 
circumstances 
 
936-381   ทกัษะกำรส่ือสำรภำษำมลำยู  3(3-0-6) 
  Malay Communication Skills 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 936-187 ภำษำมลำยู 1, 
936-188 ภำษำมลำยู 2 
ทกัษะการฟังและการพูดภาษามลายูท่ีเหมาะสมกับ

การสนทนา และการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีต่างกัน ทักษะ
ภาษามลายูท่ีใช้ในการติดต่อประสานงาน การทักทาย การ
แนะน าตวั การนัดหมาย การขอและให้ขอ้มูลข่าวสาร การพูด
โทรศัพท์ การใช้ภาษาในสถานการณ์ตอ้นรับ รวมทั้ งภาษา
มลายท่ีูใชใ้นการแกปั้ญหาและสถานการณ์ต่างๆ ในท่ีท างาน  

Prerequisite: 936-187 Malay I, 936-188 Malay II 
 Listening and speaking skills in various Malay 
conversation suitable for various situations; Malay for 
coordination, greeting, introducing, appointment, giving 
information, telephoning, welcoming, and language for 
problem solving 
 
 
 
 
 

936-421  ภำษำองักฤษส ำหรับพนักงำนโรงแรม 3(3-0-6) 
  English for Hotel Personnel 

ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการ การแกปั้ญหาและ การจดัการขอ้
ร้องเรียนในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมและธุรกิจห้องพกั 
แผนกรับจอง แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน 
แผนกสนัทนาการ 

English listening, speaking, reading and writing 
skills related to services; problems solving, and 
complaints handling in different departments of hotel and 
lodging businesses, reservations, front 
office, housekeeping, and recreations 
 
936-422 ภำษำองักฤษส ำหรับกำรให้บริกำร 3(3-0-6) 

ด้ำนกำรบิน 
 English for Airline Services 
ทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการบริการในธุรกิจ

การบิน การบริการผูโ้ดยสาร การให้ข้อมูล การจองตั๋ว
เคร่ืองบิน ตารางการบิน และกฎระเบียบพ้ืนฐานท่ีใช้ใน
การเดินทาง การลงทะเบียนเพ่ือข้ึนเคร่ืองบิน การมาถึง
จุดหมาย การออกเดินทาง งานบริการบนเท่ียวบิน หน้าท่ี
ของพนกังานตอ้นรับ การบริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม  
การใหบ้ริการตามค าร้องขอและการแกปั้ญหาใหผู้โ้ดยสาร 

English skills for airline services in airline 
passenger services, giving information, ticket booking, 
flight schedules and air travel rules, check in for a flight, 
arriving at the destination, departure, in-flight services, 
duties of a flight attendant, food and beverage supplies, 
passengers’ service request and solutions  

 
937-001 วทิยำศำสตร์เพือ่กำรด ำรงชีวติ   3(3-0-6) 
 Science for living       

ธรรมชาติและความส าคัญของวิทยาศาสตร์  
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
ด ารงชีวิตปรากฏการณ์ธรรมชาติในชีวิตประจ าวนัในเชิง
วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   พลงังานและ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  สุขภาพอนามยัและโภชนาการ  
เค มีของผลิตภัณฑ์ธรรมชา ติ   และนวัตกรรมทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี



Nature and importance of science; scientific 
development and technology in daily life; science of natural 
phenomenon in the everyday life; science and technology; 
energy and environmental conservation; well being and 
nutrition; chemistry of natural products; and scientific 
innovation and technology 

 
934-016 สถิตธุิรกจิ   3(3-0-6) 

Business Statistics 
การวดัแนวโน้มเขา้สู่ศูนยก์ลาง การวดัการกระจาย

ของข้อมูล ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัมชัฌิมเลขคณิต 
การวิเคราะห์สมการถดถอย  สหสัมพนัธ์อย่างง่าย ค่าความ
แปรปรวนและไคสแควร์ 
Measure of central tendency; data distribution; probability; 
random sampling; parameter estimation; hypothesis testing for 
mean population; regression analysis; simple correlation; 
variance and Chi-square 


