
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 

คณะกำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว 
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำร 

 
ก. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

1) กลุ่มวิชำบังคับ 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์

001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพฒันำ 2((2)-0-4) 

 ที่ย่ังยืน  

  The King’s Philosophy and Sustainable  

 Development 

ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมาย

ของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 

หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์

พระราชา และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน การวิเคราะห์การน า

ศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ีระดับบุคคล 

อ งค์ ก ร ธุ ร กิ จห รื อ ชุ ม ชน ใน ระดับ ท้ อ ง ถ่ิ น  แล ะ

ระดบัประเทศ  

Meaning, principles, concept, importance and goal of the 

philosophy of sufficiency; work principles, 

understanding and development of the King’s philosophy 

and sustainable development; an analysis of application 

of the King’s philosophy in the area of interest including 

individual, business or community sectors in local and 

national level 

 

980-022 กำรช่วยชีวิตเบื้องต้น  1((1)-0-2) 

 (กำรท ำ CPR และ AED)  

 Basic Lifesaving (CPR, and AED) 

ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการปฐมพยาบาล บทบาทและ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  การประเมินสถานการณ์  การ

ป้องกนั ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ์ปัญหาการหายใจ การ

ส าลกั อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั  ภาวะฉุกเฉินใน

ผูป่้วยเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก กรณี

ฉุกเฉินเม่ือไดรั้บบาดเจ็บ การมีเลือดออกทางช่องปาก การ

ควบคุมเลือด การหมดสติ การไดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะ คอ 

และกระดูกสันหลงั การเคล็ดขดัยอก แผลถูกความร้อน 

ภาวะอุณหภูมิร่างกายต ่ากว่าปกติ  การนวดหัวใจผายปอด

กู้ชีพ (CPR) ความปลอดภัยของสถานท่ี เกิดเหตุ  การ

ช่วยชีวิต  การนวดหัวใจ  การเป่าปากต่อปาก  การใช้

อุปกรณ์เคร่ืองมือ  เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ 

(AED) 

Intro to first aid, roles and responsibilities, scene 

assessment, precautions; medical emergencies, breathing 

problems, choking, heart attack, diabetic emergency, 

stroke, seizure, bleeding from mouth; injury 

emergencies, bleeding, controlling bleeding, shock, head, 

neck, and spinal injuries, fractures and sprains, burn, 

hypothermia; CPR, scene safety, chest compression, 

mouth to mouth, equipment, AED 

 

980-023 ม.อ. อำสำ 1((1)-0-2) 

 PSU Volunteer 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เน้นหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเข้าใจ 



 

เข้าถึง พัฒนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก

สาธารณะ เพื่อประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์

เป็นกิจท่ีหน่ึง การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือ

ระหว่างสาขาวิชา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Activities integrating body of knowledge, emphasizing 

on the philosophy of sufficiency economy and apply to 

its principles of job, principles of understanding, 

accessibility and development for the benefit of society 

and the benefit of mankind, cultivating morals, ethics 

and public mind; team working within and/or across 

disciplines under the supervision of advisors 

 

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ 

805-031 ชีวิตที่ดี  3((3)-0-6) 

 Happy and Peaceful Life 

การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทนั

ตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และเคารพความ

แตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการทางาน การ

แกปั้ญหาร่วมกนัอย่างสร้างสรรค ์การใชชี้วิตในสังคมท่ีมี

ความหลากหลาย  

Consciousness and mindfulness; happiness; self-

awareness; social literacy; understanding and respecting 

diversity; communication and collaboration skills; 

creative problem-solving; living in diversity 

 

988-031 ควำมเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 

 Global Citizenship 

การมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก

สังคม การเคารพสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การ

ปรับตัวสู่สังคมท่ีมีวัฒนธรรมอันหลากหลาย   ทั้ งใน

ทอ้งถ่ินและระดบันานาชาติ 

The roles and responsibilities as members of society; 

respect for rights of others; lawfulness; adaptation to a 

multicultural society, both locally and internationally 

 

สาระท่ี 3 การเป็นผูป้ระกอบการ 

001-103  ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 

  Idea to Entrepreneurship 

การเป็นผูป้ระกอบการใหม่ การประเมินศกัยภาพในการ

เป็นผู ้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ   การวิเคราะห์

สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการวิจัยตลาด กล

ยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่  การพยากรณ์ความ

ต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผน

การตลาด การบริหารการผลิต วิเคราะห์งบการเงิน การ

จัดท าแผนการเงิน แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายธุรกิจ การบริหารของภาครัฐ

เพื่อผูป้ระกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

Introduction to new entrepreneur creation; 

entrepreneurship appraisal; business opportunity 

analysis; project feasibility study; SWOT analysis; 

market survey and research; marketing strategy for new 

business; business marketing; marketing planning; 

production  management; accounting financial analysis; 

financial planning; business; investment funding sources; 

business networking; public sectors services and 

facilities; business ethics 

 

สาระท่ี 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั 

988-041 ระบบโลกและส่ิงแวดล้อม 2((2)-0-4) 

  Earth System and Environment 

ธรณีวิทยาของโลกและการก าเนิดโลก ธรณีพิบติัภยัและ

ความเส่ียงของมนุษย ์การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและ



 

ผลกระทบท่ีเกิดกับมนุษย์ มนุษย์กับการเกิดพิบัติภัย

ธรรมชาติ ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม วฏัจกัรส่ิงแวดลอ้ม

กบัการด ารงอยูข่องมนุษย ์มลภาวะส่ิงแวดลอ้มและปัญหา

เน่ืองจากมนุษย ์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนักับ

การแกไ้ข 

Geology of the earth and origin; Geological disaster and 

human risk; Climate changes and human impacts; 

Human with natural disasters; Ecosystem and 

Environment; Environmental cycle with human 

existence; Environmental pollution and problem from 

human; Environmental problem in daily and processes 

solve problem 

 

969-041 ฉลำดซ้ือฉลำดใช้ 2((2)-0-4) 

 Choose Wisely Live Well 

ความเก่ียวเน่ืองระหว่างการบูรณาการการบริโภค หรือ

อุ ป โภค  สิ น ค้ าห รื อบ ริ ก ารจ าก ธุ ร กิ จ ต่ าง  ๆ  กั บ

ชีวิตประจ าวนั ความส าคญัของกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีต่อ

ชีวิตประจ าวนั การใช้ประโยชน์จากบริการธุรกิจต่าง ๆ 

เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั การพัฒนา

ความคิดทางธุรกิจเพื่อช่วยในการจัดการกิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวนั นัยยะของธุรกิจท่ีมีผลต่อชีวิตประจ าวนั 

รู้เท่าทนัโลก เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ใน

เชิงเศรษฐกิจและสังคม 

Link and integration of product and service consumption 

from business providers and daily activities; relevance of 

business activities and daily life; the exploitation of 

business services to facilitate daily life; the development 

of business mindset to help organizing daily activities; 

the implications of business in daily life 

 

  

969-042 เศรษฐกิจดิจิทัล 2((2)-0-4) 

 Digital Economy 

ทักษะคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การอ่านแบบรวดเร็ว การ

จดัการเวลา ทักษะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะ

การจดัการทางการเงิน ทักษะการเจรจาและต่อรอง การ

จดัการความเครียด การเขียนเรซูเม่ การคน้ควา้บนเวบ็ 

Basic Computer Skills, Speed Reading, Time 

Management, Effective Study Skills, Financial 

Management Skills, Negotiation Skills, Stress 

Management, writing a Resume, Searching the Web 

 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 

969-051 คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน  2((2)-0-4) 

 Change your thoughts, Change your life 

ความส าคญัของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  กรอบ

ความคิดท่ีส าคญัในการท างาน การพฒันากระบวนการคิด 

เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ    การจดัล าดบัความส าคญั

ของงาน การจดัระบบงาน/การจดัล าดบังาน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการช่วยคิดอย่างเป็นระบบ การคิดงานอย่างเป็นระบบ

ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Importance of systematic thinking Systematic thinking 

framework Thinking process development System 

thinking techniques Task priority management Task 

scheduling and management Tools for systematic 

thinking Application of systematic thinking in real-life  

 

969-052 คิดคร่อมกรอบ 2((2)-0-4) 

  CrOM Thinking: Creative and  

 Open Minded Thinking 

การคิดภายในกรอบหลกัการ เหตุผล อย่างมีตรรกะ การ

คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ วิธีและขั้นตอนการคิด

คร่อมกรอบท่ีผสมผสาน กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจใน



 

การคิดคร่อมกรอบ การปรับใช้ความคิดคร่อมกรอบให้

สอดคลอ้งกบัเหตุปัจจยัตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั

อย่างเป็นระบบการปรับใช้ความคิดคร่อมกรอบในการ

บริหารจัดการ แก้ปัญหา ปรับเปล่ียนและพฒันาตนเอง

อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 

Thinking under principles of reasons and logic Thinking 

under multidisciplinary of creativity Inspiration and 

motivation for creative thinking Mechanics and process 

for creative thinking in differences and your style 

Creative adaptation and problem solving in daily life 

Creative for changing and improvement yourself 

 

969-061 กำรแก้ปัญหำเชิงระบบ 2((2)-0-4) 

 Systematic Solving 

ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้และการ

จัดการ การคิดเชิงบวก การแก้ปัญหาและทักษะการ

ตัด สิน ใจอย่าง เป็ น ระบบ  การคิ ดซั บซ้ อนอย่ าง มี

วิจารณญาณ ความฉลาดทางอารมณ์ 

Lifelong Learning Skills, pursuit of knowledge and 

management, Positive thinking, problem solving and 

decision making skills in a systematic way, critical 

thinking, emotional Intelligence 

 

969-062 เติบโตด้วยควำมคิด 2((2)-0-4) 

  Growth Mindset 

การคิดอยา่งมีเหตุผลเพื่อหาความถูกตอ้ง เขา้ใจและเรียนรู้

ตรรกะขั้นพ้ืนฐาน ฝึกการใช้เหตุผลและวิเคราะห์อย่างมี

ตรรกะ มีการอธิบายอย่างมีวิจารณญาณบนพ้ืนฐานของ

เหตุผลและหลกัฐานประกอบ 

Exploring logically necessary truth and deductive 

validity; involving the practical study of logical 

reasoning; lesson and discussion on making critical 

arguments based on reasons and evidences; debates and 

workshops for argumentations; implications of being 

overcritical 

 

805-061 คิดเป็น 2((2)-0-4) 

  Logical Thinking 

การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกตอ้ง วิธีคิดวิเคราะห์

และประมวลผลทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 

เขา้ใจ และ เรียนรู้ตรรกะขั้นพ้ืนฐาน ฝึกการใชเ้หตุผลและ

วิเคราะห์อย่างมีตรรกะ บรรยายและประเมินตรรกะทั้ง

การอ่านและเขียน 

Exploring logically necessary truth and deductive 

validity; methods of analyzing and evaluating arguments 

of all types using both formal and informal techniques;  

identifying fallacies and introducing elementary 

symbolic logic;  involving the practical study of logical 

reasoning;  assessing the logical coherence of what we 

read and write using critical thinking, deductive 

reasoning and decision-making theory 

  

988-061 ตัวเลขในชีวิตประจ ำวัน  2((2)-0-4) 

  Thinking in Number 

ความสัมพัน ธ์ระห ว่างตัวเลขกับปรากฏการณ์  การ

ประยุกต์คณิตศาสตร์กบังานดา้นต่าง ๆ เช่น ฉลากกินแบ่ง 

เกม การละเล่นบางรูปแบบ ตลาดหุ้น อัตราดอกเบ้ีย 

เรขาคณิตในงานสถาปัตยกรรม ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี

ทา้ทาย การทดลองดา้นคณิตศาสตร์ 

History of mathematics and mathematicians, relationship 

between numbers and natural phenomena; the 

application of mathematicians to other fields such as 

lottery, stock 

 



 

805-062 กำรค ำนวณในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 

  Mathematics in Daily Life 

การค านวณร้อยละ อัตราส่วน สถิติเบ้ืองต้น และการ

ประยุกต์ในชีวิตประจ าวนั คณิตศาสตร์การเงิน เช่น ก าไร 

ขาดทุน คอมมิชชัน่ ภาษี ดอกเบ้ียแบบต่าง ๆ 

Percentage, ratio, basic statistics and their applications 

for everyday life. Financial mathematics such as profit, 

loss, commission, tax, interest, etc. 

 

สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร  

805-071 กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 

 ขั้นพื้นฐำน  

 English for Fundamental Listening and 

 Speaking 

เพ่ิมพูนทักษะการฟังและการอ่าน ภาษาองักฤษเพ่ือ การ

ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจ าวนัและเชิง

วิชาการ เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันา

ทกัษะทางภาษาเพื่อการน ามาใชใ้นเชิงวิชาการ 

Reinforcement of listening and speaking skills; 

development of effective communication in both daily 

life and academic settings; an interdisciplinary approach 

to (self-)studying and language development; the 

application of knowledge for enhanced learning in 

academic contexts 

 

805-072 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 

 ขั้นพื้นฐำน   

  English for Fundamental Reading and 

 Writing 

เพ่ิมพูนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือ

ความเขา้ใจบทความทัว่ไป บทความวิชาการ อยา่งง่าย การ

อ่านวรรณกรรม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษา เพื่อการน ามาใชใ้นเชิง

วิชาการ ฝึกการเขียนในระดบัประโยค 

Reinforcement of reading and writing skills; 

development of understanding authentic, and basic 

academic texts; reading literature; an interdisciplinary 

approach to (self-) studying and language development; 

the application of knowledge for enhanced learning in 

academic contexts; writing skills targeted at sentence 

level 

 

805-073 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรฟังและ 2((2)-0-4) 

 กำรพูดขั้นกลำง   

  English for Intermediate Listening  

 and Speaking 

พฒันาทกัษะการพูดการฟังระดบักลาง พฒันา ทกัษะการ

ส่ือสารระดับกลาง ทั้ งในชีวิตประจ าวัน และในเชิง

วิชาการ พฒันาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพฒันา

ทกัษะทางภาษา เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการ 

Reinforcement of intermediate listening and speaking 

skills; intermediate-level development of effective 

communication in both daily life and academic settings; 

an interdisciplinary approach to (self-) studying and 

language development; the application of knowledge for 

enhanced learning in academic contexts 

 

805-074 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรอ่ำนและ 2((2)-0-4) 

 กำรเขียนขั้นกลำง   

  English for Intermediate Reading and  

 Writing 

การส่งเสริมทักษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความ

คิดเห็นเชิงวิชาการ พฒันาการท าความเขา้ใจกบับทความ



 

ทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันา

ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อ

น ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดบัย่อ

หนา้ ฝึกฝนและพฒันากระบวนการเขียน 

Consolidation of exchanging ideas and expressing 

oneself with regards to academic issues; further 

development of understanding authentic, and academic 

texts; reading literature; an interdisciplinary approach to 

(self-)studying and language development; the 

application of knowledge for enhanced learning in 

academic contexts; writing skills targeted at paragraph 

level; development of an autonomous process approach 

to writing 

 

805-075 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรฟังและ 2((2)-0-4) 

 กำรพูดขั้นสูง   

  English for Advanced Listening and  

 Speaking 

พฒันาทักษะการฟังการพูดระดับสูง พฒันาทักษะ การ

ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตประจ าวนัและ ใน

เชิงวิชาการ พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและทกัษะ

ทางภาษา เพื่อน ามาประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

Reinforcement of advanced listening and speaking skills; 

academic-level development of effective communication 

in both daily life and advanced settings; an 

interdisciplinary approach to (self-) studying and 

language development; the application of knowledge for 

enhanced learning in academic contexts 

 

805-076 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรอ่ำนและ 2((2)-0-4) 

 กำรเขียนขั้นสูง   

 English for Advanced Reading and Writing 

การส่งเสริมทักษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความ

คิดเห็นเชิงวิชาการขั้นสูง เพ่ิมพูนทกัษะการอ่านบทความ

ทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันา

ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อ

น ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดับ

เรียงความ การอ่านและการเขียนวิจยัเบ้ืองตน้ ฝึกฝนและ

พฒันากระบวนการเขียน 

Consolidation of exchanging ideas and expressing 

oneself related to scholarly concepts; increased 

development of understanding authentic, and academic 

texts; reading literature; an interdisciplinary approach to 

(self-)studying and language development; the 

application of knowledge for enhanced learning in 

academic contexts; writing skills targeted at essay level; 

introduction to reading and writing research; further 

development of an autonomous process approach to 

writing 

 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 

810-091 ศิลปะไทย 1((1)-0-2) 

 Thai Arts 

ความหมาย ขอบข่าย และการจ าแนกประเภทต่าง ๆ ของ

งานศิลปะ ศึกษาศิลปะแขนงต่างๆ ของไทย ทัศนศิลป์ 

ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย   หัตกรรมไทย 

วรรณคดีไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย 

Meaning, scope and classifications of Thai arts; studies 

of Thai arts, visual arts, sculptures, architecture, Thai 

handicrafts, Thai literature, Thai classical music and 

performing arts 

 

810-092 วัฒนธรรมไทย 1((1)-0-2) 

  Thai Culture 



 

ความหมายและขอบข่ายของวัฒนธรรมไทย ศึกษา

วฒันธรรมไทย เทศกาลและประเพณีไทย อาหารและขนม

ไทย 

Meaning, scope of Thai culture; studies of Thai culture, 

Thai festivals and traditional events, Thai cuisine and 

desserts 

 

969-091 แป้นพมิพ์หรรษำ  1((1)-0-2) 

 Keyboard for Fun 

รูปแบบแป้นพิมพ ์ทกัษะการพิมพสั์มผสั เทคนิคการพิมพ์

สัมผสั แบบฝึกหัดการพิมพ์สัมผสั การแข่งขนัการพิมพ์

สัมผสั 

Type of keyboards; touch-typing skills; touch-typing 

techniques; touch-typing practice; speed typing contest 

 

969-092 อ-ีสปอร์ต 1((1)-0-2) 

 E-Sport 

วิวฒันาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพฒันาการของ

อี -สปอ ร์ต  สถ านการณ์ ปั จจุบัน และแนวโน้ ม ใน

อุตสาหกรรมเกม สนทนาเก่ียวกับองค์ประกอบท่ีส าคญั

ของ อี-สปอร์ต สนทนาและอภิปรายเก่ียวกบัการแข่งขนั

อี-สปอร์ตต่าง ๆ ในระดับโลก การจัดการแข่งขันอี -

สปอร์ต นยัแอบแฝงของการเล่นเกมท่ีควรระวงั 

Evolution of computer game and the development of e-

sport; current situations and trends in game industry; 

discussion on elements relevant in e-sport; discussion 

and debate on global e-sport tournaments; organizing e-

sport competitions; implications of playing game 

 

805-091 สุนทรียศำสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 

 Music Appreciation 

หลักความรู้เก่ียวกับประสบการณ์คุณค่าความงามของ

ดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพ้ืนบ้าน ผ่านการฟัง

เสียงดนตรีบนความหลากหลายในมิติทางประวติัศาสตร์ 

การเมือง สังคม ภาษา ความเช่ือ ศาสนา นิเวศวิทยา และ

วฒันธรรม 

Gaining knowledge of Thai, international, and folk 

music through various perspectives including history, 

politic, society, language, belief, regions, environment, 

and culture 

 

988-091 กำรจัดกิจกรรมค่ำยพกัแรม 1((1)-0-2) 

 Camping 

องคป์ระกอบในการจดักิจกรรม การวางแผน การส ารวจ

พ้ืนท่ี อุปกรณ์และการวางแผนงบประมาณของค่ายพัก

แรม กิจกรรมสันทนาการกับค่ายพักแรม ค่ายพักแรม

ประเภทต่างๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่า

อนุรักษแ์ละค่ายเฉพาะกิจ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกบัการ

พกัแรม 

Organizing components, planning, site survey, 

equipment and budgeting of camping; recreational 

activities and camping; types of camping i.e. urban, 

beach, conservation forest, and special purpose camping; 

environmental conservation and camping 

 

980-081 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 

 Badminton 

ประวติัความเป็นมาพฒันาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่น

แบดมินตนัเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

Historical background, evolution of rules, regulations 

and safety, practicing badminton to develop personal 

health 



 

980-082 บรำซิลเลียนยิวยิตสู 1((1)-0-2) 

 Brazilian Jiujitsu 

ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสูเบ้ืองตน้ 

เรียนรู้การควบคุมร่างกายเพื่อความเขม้แข็งของจิตใจและ

ร่างกาย ฝึกใชศิ้ลปะการต่อสู้เพื่อป้องกนัตนเอง 

Basic Brazilian athletics knowledge and skills; learning 

body control for Strength of mind and body; using 

martial arts to protect yourself 

 

980-083 มวยไทยไชยำ 1((1)-0-2) 

 Muay Thai Boxing 

ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักีฬามวยไทยไชยาเบ้ืองตน้ กฎ 

กติกา และความปลอดภยั การฝึกทกัษะการชกมวยไทยไช

ยา  เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

Basic boxing knowledge and skills; rules, regulations 

and safety, practicing Thai Chaiya Boxing to develop 

personal health 

 

980-084 วอลเลย์บอล  1((1)-0-2) 

 Volleyball 

ความรู้เบ้ืองต้น กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบัติทักษะ

กีฬาวอลเลยบ์อล 

Basic knowledge, rules; volleyball skill practice 

 

980-085 บำสเกตบอล  1((1)-0-2) 

 Basketball 

ความรู้เบ้ืองต้น กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบัติทักษะ

กีฬาบาสเก็ตบอล 

Basic knowledge, rules; basketball skill practice 

 

980-086 เทนนิส 1((1)-0-2) 

 Tennis 

ความรู้เบ้ืองต้น กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบัติทักษะ

กีฬาเทนนิส 

Basic knowledge, rules; tennis skill practice 

 

980-091 ว่ำยน ้ำ 1((1)-0-2) 

 Swimming 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬา

ว่ายน ้า 

Basic knowledge, rules, swimming skill practice 

  

980-092 แอโรบิค 1((1)-0-2) 

 Aerobic 

ความรู้เก่ียวกับแอโรบิค ทักษะการเคล่ือนไหวประกอบ

เพลง และการฝึกปฏิบติั 

Knowledge about aerobics, movement with music skill, 

and practice 

 

980-093 โยคะ 1((1)-0-2) 

 Yoga 

ความรู้เบ้ืองต้น การพฒันาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภยัในการเล่นโยคะ การฝึกทกัษะการเล่นโยคะเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 

safety, practicing yoga to develop personal health 

 

980-094 ศิลปะกำรป้องกันตัว 1((1)-0-2) 

  Mixed Martial Arts 

การฝึกมวยไทย มวยปล ้า มวยสากล บราซิลเลียนยิวยิตสู 

การยืดตวั ทกัษะการต่อสู้ขั้นสูง ศิลปะการป้องกนัตวั 



 

Historical background, evolution of rules, regulations 

and safety, practicing Mixed martial Arts to develop 

personal health 

 

980-095 ไทเก๊ก 1((1)-0-2) 

 Tai Chi 

ความรู้เบ้ืองต้น การพฒันาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภยัในการร าไทเก็ก การฝึกทกัษะการร าไทเก็กเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 

safety, practicing Tai Chi to develop personal health 

 

980-096 กำรด ำน ้ำ 1((1)-0-2) 

  Scuba Diving 

หลกัการ อุปกรณ์และวิธีการด าน ้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับ

การด าน ้ า การวางแผน การบนัทึก การแกปั้ญหาในการด า

น ้ า เทคนิคในการเก็บขอ้มูลและตวัอย่าง การฝึกด าน ้ าทั้ง

ในสระและในทะเล 

Principles, equipment and methods for diving; science 

for diving; planning, recording and problem solving in 

diving; sample and data collecting techniques; diving 

practice in both swimming pool and sea 

 

980-097 กำรเต้นร ำ  1((1)-0-2) 

  Social Dance 

ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศเพลงท่ีใชใ้นการ

ลีลาศ เนน้การฝึกปฏิบติั   

Basic social dance skills and etiquette; social dance 

music; emphasis on practice 

 

988-092 กำรด ำน ้ำต้ืน  1((1)-0-2) 

 Snorkeling 

หลักพ้ืนฐานการด าน ้ าต้ืน  การใช้อุปกรณ์ด าน ้ า การ

ป้องกนัอนัตราย และอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดใ้นขณะ

ด าน ้ าต้ืน การฝึกปฏิบัติการใต้น ้ าทั้ งในสระว่ายน ้ าและ

นอกสถานท่ี 

  Principle of snorkeling;  use of snorkeling equipments; 

protection of danger and accident that might occur while 

snorkeling; practice of snorkeling in swimming  pool and 

outside 

 

969-093 กำรเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภำพ  1((1)-0-2) 

 Walking and Jogging for Health  

 ประวัติ  และประโยชน์ของการเดิน -ว่ิงเพ่ือ

สุขภาพ ทักษะเบ้ืองต้นของการเดิน-ว่ิง การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายดว้ยการเดิน-ว่ิง การเก็บรักษาอุปกรณ์ 

และความปลอดภยัในการเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ 

    History and benefits of walking and running for 

health, basic skills of walking and jogging, enhancing 

physical fitness through walking and jogging, keeping 

and maintaining equipment, and safety in walking and 

jogging for health 

 

2) กลุ่มวิชำเลือก 

980-001 กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ 2((2)-0-4) 

 ภัยพบิัติ  

  Disaster Preparedness 

ภยัพิบัติรูปแบบต่างๆ สาเหตุการเกิดภยัพิบัติ ผลกระทบ

ของกิจกรรมของมนุษยก์บัความรุนแรงของภยัพิบติั ความ

จ าเป็นของการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ วงจรการลด

ความเส่ียงจากภยัพิบติั ความสามารถของชุมชนในการมี

ส่วนร่วมในวงจรการลดความเส่ียง การป้องกันและ

บรรเทาภยัพิบติั      การตอบรับภยัพิบติั การบูรณะหลงัภยั

พิบัติ การเตรียมความพร้อม ระดับของการเตรียมความ



 

พร้อม  ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับ ชุมชน 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

Various types of disasters, causes of disasters, 

anthropogenic effects on disasters’ severity; the 

importance of disaster risk reduction, disaster risk 

reduction cycle, community’s roles in disaster risk 

reduction cycle; disaster prevention and mitigation, 

disaster response, disaster recovery; preparedness, 

different levels of preparedness, individual level, family 

level, community level, national level, international level 

 

810-001 สถิติน ำทำง  2((2)-0-4) 

 Guiding Statistics 

หลกัการระเบียบวิธีทางสถิติส าหรับการแกปั้ญหาและการ

ตดัสินใจในชีวิตจริง การรวบรวมขอ้มูล การจดัการขอ้มูล

ในรูปแบบกราฟฟิกความน่าจะเป็นและวิธีการประมาณค่า

เพื่อการตดัสินใจ 

Fundamental statistical methodologies for problem 

solving and decision making in real-life application; data 

gathering, graphically organized data; probability and 

estimation methods for decision making 

 

810-002 จิตวิทยำสังคม  2((2)-0-4) 

  Social Psychology 

การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย ์โดยพิจารณา

ถึงวฒันธรรมสังคม สังคมแบบต่าง ๆ การจัดระเบียบ

สังคม ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์พฤติกรรมของ

มนุษยเ์ก่ียวกบัการกระตุ้น การเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ 

สติปัญญาและความสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง

ของสถานการณ์ 

The examination of human social systems and behavior 

with an emphasis on cultures, societies, social orders, 

basic human needs, human behavior regarding 

reinforcement, learning, perception, motivation, 

intelligence and ability to adapt to changing 

circumstances 

 

810-003 ประวัติศำสตร์และสังคมไทย 2((2)-0-4) 

  Thai History and Society 

การแบ่งสมยัประวติัศาสตร์ไทย วิวฒันาการทางการเมือง 

การปกครองการต่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม 

ลกัษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พ้ืนฐานทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ศาสนาท่ีส าคญัในประเทศไทย 

สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ

การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั 

Classifications of Thai era; evolution in terms of politics, 

government; foreign affairs, economy and society; 

characteristic and structure of Thai society, social, 

economic and political foundations of Thai society; 

important religions in Thailand; current situations in 

Thai society; factors affecting changes in Thai society 

 

810-004 นักลงทุนรุ่นเยำว์  2((2)-0-4) 

  Young Investor 

เงินและความสุข  การวางแผนรายรับและเงิน ออม 

ผลกระทบของการวางแผนการเงินต่อวิถีชีวิต การวางแผน

ความมัง่คัง่ส่วนบุคคล ประเภทของการลงทุนทางการเงิน

และความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

ส าหรับหนา้ท่ีทางครอบครัวและสังคม 

Money and happiness; income and saving planning; 

impacts on financial planning to desired lifestyle; 

personal wealth planning; types of financial investment 

and potential risks; expense management for family and 

social responsibilities 



 

988-001 ภูมิปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 2((2)-0-4) 

 Wisdom of Living 

การคิด การบริหาร และการจดัการชีวิตอย่างรู้เท่าทนัการ

เปล่ียนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก การ

ผสมผสานวิถีไทยกับพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต 

การมีจิตสาธารณะ และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การอยูร่่วมกนัใน

สังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และ

หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

Thinking, life administration and management in 

accordance with changes in Thai and global society; 

mingling the Thai ways of life with multi-cultural ways 

of living, public mind and environmental conservation, 

living happily based on morality, ethics and sufficiency 

economy 

 

988-002 ก้ำวทันนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์  2((2)-0-4) 

  Contemporary Scientific Innovation 

หลกัการและท่ีมาของการประดิษฐ์ คิดคน้ นวตักรรมทาง

วิทยาศาสตร์ ท่ี เก่ียวข้องกับ ชีวิตประจ าวันทางด้าน

การเกษตร พลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี 

และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบน

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์เพ่ือใชวิ้เคราะห์กรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้น ความคิด

สร้างสรรคใ์นการแกไ้ขโจทยปั์ญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้

ตวั และตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

Scientific basis of discovery, invention and innovation, 

emphasizing on knowledge integration, case study 

analysis, creative thinking, problem solving and 

intellectual property awareness 

 

988-003 ทะเลและวิทยำศำสตร์ 2((2)-0-4) 

  Science and the Sea 

สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง ค ล่ืนลมทะเล อุณหภูมิ พ้ืนผิวทะเล การ

เป ล่ี ยน แป ล งส ภ าพ ภู มิ อ าก าศ  ก าร เพ่ิ ม ขึ้ น ข อ ง

ระดบัน ้ าทะเล การไหลเวียนของกระแสน ้ าในมหาสมุทร 

ทะเลกรด 

Oceanography; Marine Science; Marine and Coastal 

Resources; Wave of the Ocean; Sea Surface 

Temperature; Climate Change; Sea level Rising; Ocean 

Circulation; Ocean Acidification 

  

988-004 โภชนำกำรและพษิวิทยำ  2((2)-0-4) 

 Nutritional and Toxicology 

ความรู้ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารท่ีดีต่อ

สุขภาพ ภาพรวมของการยอ่ยอาหาร ฟังก์ชัน่ และเส้นทาง

การเผาผลาญสารอาหาร หลกัการของพิษวิทยา และการ

ประยุกต์ใช้ในการประเมินความปลอดภัยของอาหาร    

การประเมินผลคุณภาพและความเส่ียงต่อสุขภาพต่อการ

สัมผสักบัสารเคมี 

A foundation of nutritional knowledge to develop a 

sustainable pattern of healthy eating; overview of 

digestion, function, and metabolism pathways of 

nutrients; the principles of toxicology and their 

applications in evaluating the safety of foods; evaluation 

of human exposure to chemicals, and qualitative and 

quantitative health risk assessment 

 

805-001 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรออกเสียง 2((2)-0-4) 

  English for Pronunciation 

เพ่ิมพูนทกัษะการพูด โดยการออกเสียงท่ีถูกตอ้ง การอ่าน

ออกเสียง และออกเสียงจากการท่องจ า โดยเน้นการออก

เสียงสระภาษาองักฤษ ท านองเสียง การเน้นพยางค์ และ

พยญัชนะควบกล ้า 



 

Enhancing speech with correct pronunciation; reading 

aloud and memorizing written speeches; emphasizing 

English vowels, intonation, stress, and consonant clusters 

  

805-002 กำรเขียนภำษำอังกฤษเชิง 2((2)-0-4) 

 สร้ำงสรรค์  

  English for Creative Writing 

ประเมินกระบวนการและเทคนิค วิ ธีการเขี ยน เชิง

สร้างสรรค์ วิพากยรู์ปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ และ

อภิปรายการใช้รูปแบบเหล่าน้ีในงานวรรณกรรม รวมถึง

การพฒันาการเขียนภาษาองักฤษและความคิดสร้างสรรค์

จากการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

Evaluate the processes and techniques of creative 

writing, critique various writing styles and discuss how 

they are used in literature plus the development of 

written English and creative thinking through critical 

reading 

 

805-005 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนอ 1((1)-0-2) 

  English for Presentation 

ทฤษฎีและลกัษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษส าหรับการ

น าเสนอ การฝึกน าเสนอเชิงวิชาการและทั่วไป การ

น าเสนอความคิดเห็น และการตอบค าถามในการน าเสนอ 

Theories and general characteristics of English for 

presentation; practice in academic and general 

presentations; learning how to make points and answer 

questions in presentations 

 

805-006 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรสมัครงำน 2((2)-0-4) 

  English for Job Application 

ฝึกทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเก่ียวกบัการสมคัรงาน 

อ่านการเปิดรับงานเปิดจากแหล่งต่าง ๆ การเขียนจดหมาย

สมคัรงานและประวติัส่วนตวั     การฝึกงานการสัมภาษณ์

การขยายค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการสมคัรงาน 

Practicing English communicative skills relating to job 

applications, reading job openings from various sources, 

writing application letters and résumés, practicing job 

interviews, enlarging vocabulary, and expressions used 

in job application 

 

805-007 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนอและ 2((2)-0-4) 

 กำรอภิปรำย  

  English for Presentation and Discussion 

ทฤษฎีและลกัษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษส าหรับการ

อภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปรายเชิงวิชาการและ

อภิปรายทั่วไป การน าเสนอความคิดเห็น และการตอบ

ค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ 

Theories and general characteristics of English for 

discussion and presentation; practice in academic and 

general discussion; learning how to make points and 

answer questions in discussions and presentations 

 

805-008 กำรค้นหำและกำรอ้ำงอิง 2((2)-0-4) 

  Searching and Referencing 

ค้นหา และ อ่านบททบทวนวรรณกรรม เอกสารท่ี

น าเสนอข้อคิดเห็น บทความวิจัย ฝึกเขียนบททบทวน

วรรณกรรม การอา้งอิง และบรรณานุกรม 

Discovering and reading literature reviews, opinion 

papers, and research articles; composing a literature 

review to support a position; using scholarly writing 

techniques and citations following APA formatting and 

referencing 

 

  



 

969-001 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 2((2)-0-4) 

  Lifelong Learning 

ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทลัเบ้ืองตน้ แบบจ าลองการสร้างมูลค่า 

แบบจ าลองธุรกิจดิจิทัล การควบคุมตลาด บ ริบทของ

เศรษฐกิจดิจิทลั อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทลัต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาเมือง 

Basic theory in digital economy, Value creation model, 

Digital Business model, Market regulation, Digital 

economics in context, How digital economy influences 

societies and environment, City Development 

 

988-005 ชีวิตที่สันติ 2((2)-0-4) 

 Peaceful Life 

หลกัการและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จดัการปัญหาความขดัแยง้ การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม ศาสนา และส่ิงแวดล้อม

ของชุมชนท่ีมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสม ธรรมาภิบาลกับการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา 

Principle and procedures of community participation in 

conflict problems; analysis of social, political, cultural 

and environmental factors in the communities that affect 

levels of community participation; appropriate 

technologies; good governances and environmental 

management; case studies 

 

988-006 ชุมชนพอเพยีง 2((2)-0-4) 

 Sufficient Communities 

แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนาอย่างย ั่งยืน กรณีศึกษา

โครงการในพระราชด าริ วิธีการปรับใชใ้นดา้นต่าง ๆ 

Concept and theory of sustainable development; case 

study of Royal Initiative Project; deployment in various 

areas 

 

 805-009 ภำษำอังกฤษเพ่ือวิชำกำร   2((2)-0-4) 

 English for Academic Purposes 

การสร้างเสริมทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ การ

เขียนเรียงความ การเขียนวิจยัเบ้ืองตน้ วิธีการอา้งอิงและ

การเขียนบรรณานุกรม การถอดความ การแลกเปล่ียนและ

แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

Consolidating of academic reading and writing; essay 

writing; an introduction to writing research papers with 

citations and references; paraphrasing, exchanging and 

expressing ideas related to academic issues 

 

805-010  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 

 English for Tourism 

ลกัษณะเฉพาะและหัวขอ้ต่างๆของภาษาองักฤษเพื่อการ

ท่องเที่ยว การอธิบายและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

Particular characteristics and topics related to tourism, 

explaining and giving information about tourism 

 

805-012 ภำษำอังกฤษเพ่ือประสิทธิภำพ 2((2)-0-4) 

 ทำงกำรส่ือสำร   

 English for Effective Communication 

   การติดต่อส่ือสารในทุกทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง

ในสถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพการส่ือสารใน

ระดับสากล การโต้ตอบอย่างฉับไว และการพูดในท่ี

ประชุมชน 

   Effective communication in both interpersonal and 

professional situations; communications in international 



 

settings; giving impromptu responses and public 

speaking 

 

805-014  ภำษำอังกฤษจำกภำพยนตร์   2((2)-0-4) 

 English through Films 

การพัฒนาความคิด เชิงวิพากษ์จากภาพยนตร์ การ

เปรียบเทียบและการอภิปรายความแตกต่างระหว่าง

วฒันธรรมตัวละครในภาพยนตร์ การอ่านและการเขียน

บทวิจารณ์  

Developing critical thinking through films; discussing 

intercultural differences; analyzing characters; reading 

and writing film reviews 

 

ข. หมวดวิชำเฉพำะ 

1)  วิชำพื้นฐำนวิชำชีพ 

801-101 หลักกำรตลำด 3(3-0-6) 

 Principles of Marketing  

ขอบเขตและงานการตลาด แนวคิดและเคร่ืองมือการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด การจ าแนกและการวิเคราะห์ 

พฤติกรรมผู ้ซ้ือในตลาดประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์

ส่ิงแวดล้อมทางการตลาดและการแข่งขัน การพัฒนา

ข้อเสนอการตลาดและเคร่ืองมือทางการตลาด เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจใหม่ในยคุดิจิทลั ใชก้รณีศึกษาจาก

ภาคอุตสาหกรรมการโรงแรม การบ ริการและการ

ท่องเที่ยว  

Scope of marketing and marketing tasks; marketing 

concepts and tools; marketing mixes; classifications and 

analysis of consumer behavior in different types of 

markets; analysis of marketing environment and 

competition; development of market offerings and 

marketing tools to fit the new economy in the digital age; 

applications of cases in hotel, hospitality and tourism 

industry 

  

801-102  เศรษฐศำสตร์ส ำหรับกำรบริกำร 3(3-0-6) 

 และกำรท่องเท่ียว 

 Economics for Hospitality and Tourism  

หลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดบัจุลภาคและมห

ภาค โดยวิเคราะห์  อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น การ

ผลิต การบริโภคและการตลาด รายได้ประชาชาติ การ

กระจายรายได้ และการว่างงาน  ใช้กรณี ศึกษาจาก

ภาคอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 

Principles and theory of both micro and macro level 

economics, analyzing the demand supply and elastic, 

consumption, markets, national income, income 

distribution and unemployment; applications of cases in 

hospitality and tourism industry  

  

801-103 อุตสำหกรรมกำรบริกำรและ 1(1-0-2) 

 กำรท่องเท่ียวเบื้องต้น  

 Introduction to the Hospitality and  

 Tourism Industry 

ความส าคญัของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวใน

ระดับชาติและนานาชาติ องค์ประกอบและขอบเขตของ

อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียว

และแหล่งท่องเท่ียว แนวโน้มสถานการณ์และประเด็น

ปัจจุบนัของอุตสาหกรรม โอกาสในการประกอบอาชีพ 

The importance of hospitality and tourism industries on 

both national and international levels; components and 

scope of the industries; tourism attractions and 

destinations; industries’ trends and current issues; career 

opportunities 

  



 

801-203 หลักกำรบัญชี  3(3-0-6) 

 Principles of Accounting  

หลกัแนวคิดและหลกัการของบญัชีการเงิน ประโยชน์และ

ข้อจ ากัดของข้อมูลทางบัญชี วงรอบบัญชีส าหรับธุรกิจ

รูปแบบต่าง ๆ ล าดบัขั้นตอนการบนัทึกบญัชี การจ าแนก

ประเภทขอ้มูล การจดัท ารายงานทางบญัชีท่ีประกอบดว้ย

รายการบัญชีท่ีส าคัญต่อธุรกิจในรูปแบบท่ีได้รับการ

ยอ ม รับ ใน ม าต ร าฐ าน ส าก ล  ใช้ ก ร ณี ศึ ก ษ าจ าก

ภาคอุตสาหกรรมการโรงแรม การบ ริการและการ

ท่องเที่ยว  

An introduction to financial accounting, concepts and 

principles; the usefulness and limitations of accounting 

information; a full business accounting cycle; process of 

classifying and recording business financial transactions; 

preparation of financial statements including various 

types of essential business accounts; uniform accounting; 

applications of cases in hospitality and tourism industry  

  

801-206 กำรส่ือสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Intercultural Communication  

ทฤษฎีของการส่ือสารระห ว่างวัฒนธรรมและการ

ประยุกต์ใชใ้นการส่ือสารต่อบุคคลและผ่านช่องทางแบบ

ออนไลน์  ความเข้าใจลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม 

พฤติกรรมนักท่องเท่ียว ผูบ้ริโภคและการปฏิสัมพนัธ์กบั

ผูอ้ื่น วฒันธรรมจากกลุ่มประเทศต่าง ๆ การปฏิสัมพนัธ์

ต่อผูอ่ื้นท่ีมีความแตกต่างในมิติจารีตประเพณี ชนชั้น และ

ความเป็นวฒันธรรมแบบบริบทสูงและวฒันธรรมท่ีไม่

ซับซ้อนบริบทต ่า กระบวนการจัดการความขดัแยง้ทาง

วฒันธรรมและความไม่คุน้เคยทางวฒันธรรม แบบจ าลอง

ภูเขาน ้ าแข็งทางวฒันธรรม มุมมองและความเขา้ใจความ

แตกต่างทางวฒันธรรมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของ

โลก  

Theory relating to intercultural communication and its 

application in face-to-face and online communication 

with people from diverse backgrounds; own cultural 

identities and interactions with others; tourist and 

consumer behavior; cultures around the globe, 

examination of the interactions of values, beliefs, 

traditions and identities with particular emphasis towards 

high and low context cultures and how people see time 

differently; approaches to cultural conflict and 

resolutions and culture shock;. The Iceberg Model of 

culture; perspectives of lives and people and building 

capacity to adapt to a changing world by exploring 

perceptual differences 

  

801-301 ควำมเป็นผู้น ำและกำรจัดกำร  3(3-0-6) 

 บริหำรบุคลำกร 

 Leadership and People Management   

ทฤษฎีเบ้ืองตน้และแนวปฏิบติัในการเป็นผูน้ า ทกัษะการ

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความหลากหลายในท่ีท างานท่ี

มีผลต่อวฒันธรรมองคก์รและมีผลกระทบต่อการบริหาร

บุคลากร การคดัเลือก การฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน 

และการวางแผนเพื่อการเปล่ียนแปลง ทฤษฎีว่าด้วย

แรงจูงใจ แนวคิดในการสร้างทีม ภาวะผูน้ าท่ีเน้นผลการ

ปฏิบติังาน และการด ารงรักษาไวซ่ี้งผลการปฏิบติังานท่ีสูง  

Basic theories and practices in leadership; interpersonal 

skills; workplace diversity and its effect on 

organizational culture and managing people in selection, 

employee training and development,  planning for 

changes; motivation theories; team-building concepts; 

performance leadership; maintaining high performance 

  

 



 

801-302 กำรเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Finance  

การด าเนินงานของตลาดการเงิน เคร่ืองมือและสถาบัน

การเงิน ความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงและผลตอบแทน 

ความรู้พ้ืนฐานทางการเงินขององคก์ร  

การจัดท างบประมาณทุน ต้นทุนของเงินทุน โครงสร้าง

เงินทุนและหน้ีสินทางการเงิน การจัดการเงินสด การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน เทคโนโลยีและ

นวตักรรมทางการเงิน ใชก้รณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม

การโรงแรม การบริการและการท่องเที่ยว 

Financial markets operations; financial instruments and 

institutions; relationship between risk and return; 

corporate finance fundamentals; capital budgeting; cost 

of capital; capital structure and financial leverage; cash 

management; analysis of the financial environment; 

financial technologies and innovations; applications of 

cases in hospitality and tourism industry  

  

801-306 กฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ 3(3-0-6) 

 ส ำหรับอุตสำหกรรมบริกำรและกำรท่องเท่ียว   

 Laws and Professional Ethics for the 

 Hospitality and Tourism Industry 

กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่ น  ๆ  ท่ี ก ากับ ดูแล

อุ ตส าห กรรมบ ริการและการท่ อ ง เท่ี ยวของไท ย 

ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายอุตสาหกรรมบริการและ

การท่องเท่ียวและสาธารณชน หลกักฎหมายท่ีประยุกต์ใช้

ในส่ิงแวดล้อมโลก และหลักมูลฐานกฎหมายว่าด้วย

สัญญาและละเมิดจรรยาบรรณการท่องเท่ียวโลกซ่ึ ง

ก าหนดโดยองค์การท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ 

จรรยาบรรณของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการ

ท่องเที่ยว 

Thai labor laws and other related laws regulating the 

hospitality and tourism industry; interrelationships 

between the hospitality and tourism laws and public; 

legal principles applicable to global environment, 

fundamental principles of tort and contract laws; Global 

Code of Ethics for Tourism by the United Nations World 

Tourism Organization (UNWTO); Ethics of employees 

in hospitality and tourism industry  

  

801-307 เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับกำรบริกำร 3(2-2-5) 

 และกำรท่องเท่ียว 

 Digital Technology in Hospitality and  

 Tourism   

ความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในภาคธุรกิจการ

บริการและการท่องเท่ียว ส่ือสังคมและเทคโนโลยี

เคล่ือนท่ี กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการประกอบอาชีพ น าเสนอ

ผลงานและการออกแบบมลัติมีเดียและเวบ็ไซต์ แนวโน้ม

ของเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจการบริการและการ

ท่องเท่ียว เช่น Big Data, Cognitive technology, Internet 

of Things (IoT) 

Concept and skills of the digital technology used in 

hospitality and tourism; social media and mobile 

technology; laws and ethical implications in digital 

technology; software application for career, presentation, 

multimedia, and website design; the trend of digital 

technology for hospitality and tourism such as Big Data, 

Cognitive technology, Internet of Things (IoT) 

  

801-401 กำรวิจัยและนวัตกรรมส ำหรับกำร 3(3-0-6) 

 บริกำรและกำรท่องเท่ียว 

 Research and Innovation for Hospitality  



 

 and Tourism  

แนวคิด ความส าคญั วิธีการวิจยัในธุรกิจการบริการและ

การท่องเท่ียว การพฒันาและการท างานวิจัยเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ การก าหนดปัญหา ขอบเขตการวิจยั การ

ออกแบบระเบียบวิธีวิจยั การก าหนดกลุ่มประชากร การ

สุ่มตัวอย่างการ เก็บ ข้อมู ล  ก าร วิ เค ราะห์ และการ

ประมวลผลโดยใช้หลกัสถิติ การอภิปรายผล การเสนอ

แนวทางการท าวิจยัในอนาคต และการประยกุตวิ์ธีการวิจยั

เพื่อพฒันานวตักรรมในธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว 

Principles, Importance and research methodological 

approaches from the field of business, hospitality, and 

tourism; developing and conducting qualitative and 

quantitative research, problem identification and 

definition; scope of study; research design; population; 

sampling; data collection; data analysis using statistical 

analysis, discussion of the findings; recommendation for 

future research; the application of research 

methodological approaches in producing innovation in 

hospitality and tourism 

 

2)  วิชำเฉพำะ 

2.1  วิชำเฉพำะบังคับ 

2.1.1 กลุ่มวิชาการจดัการการบริการ  

802-105 ควำมรู้เกี่ยวกับเคร่ืองด่ืม 3(1-4-4) 

 Knowledge of Beverages 

ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองด่ืมจากทั่วโลกทั้ งท่ี มีและไม่มี

ส่วนผสมของแอลกอฮอล ์เขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์และ

แนวโน้มของเค ร่ืองด่ืม  ค าศัพท์  การเต รียม การใช้

เคร่ืองมืออุปกรณ์ ความสะอาดปลอดภยั และสุขอนามัย 

ฝึกทกัษะการผสมเคร่ืองด่ืม  

An examination of beverages from around the globe, 

both alcoholic and non-alcoholic liquids are identified, 

studied and sampled; current beverage trends; 

terminologies; beverage tools, equipment; hygiene; 

safety and sanitation; mixology practice 

  

802-106 กำรด ำเนินงำนและกำรจัดกำรกำร 3(2-3-4) 

 บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

 Managing Service in Food and Beverage  

 Operations  

แนวโน้มและสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจร้านอาหาร 

ประเภทของภตัตาคาร ความคาดหวงัของลูกคา้ โครงสร้าง

องค์กร หน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณลักษณะของ

พนกังานบริการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในห้องอาหาร  

ความปลอดภยัในการท างาน การให้บริการภายในห้องพกั 

การส่งเสริมการขาย การจัดการข้อร้องเรียน การใช้

เทคโนโลยี และการฝึกปฏิบติัทกัษะการให้บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืม การจดัเตรียมถึงการกล่าวลาลูกค้า ทักษะ

การส่ือสารท่ีมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ลูกค้า รวมถึงจิตส านึกในการบริการและทัศนคติท่ีดีต่อ

การท างาน 

Restaurant’s Trend and current situation; Restaurant 

types; customer expectation; organization chart; roles 

and responsibilities; server attributes; restaurant service 

facilities and equipment; health and safety at work; in 

room dining service; suggestive selling; handling 

complaints; applications of technology in foodservice; 

basic food and beverage services; preparation to farewell 

customer; communication skills; emphasizing on 

responsiveness to the customers’ needs; service-

mindedness and positive work attitude 

  

802-107 กำรด ำเนินงำนและกำรจัดกำร 3(3-0-6) 

 ส่วนหน้ำ 



 

 Front Office Operations and Management  

ความ รู้  ความ เข้าใจและทักษะการจัดการและการ

ให้บ ริการแผนกต้อนรับส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรม 

ครอบคลุมเน้ือหาตั้ งแต่การบริหารจัดการโครงสร้าง

องค์กร หน้าท่ีและต าแหน่งงาน การส ารองห้องพกั การ

ต้อนรับ การลงทะเบียนเข้าพกั งานบัญชีส่วนหน้า การ

ตรวจสอบก่อนการปิดรอบบญัชี การอ านวยความสะดวก

ต่าง ๆ ในระหว่างเข้าพัก การจัดการการร้องเรียน การ

จดัการรายไดห้้องพกั การควบคุมสถานภาพห้องพกัและ

จ านวนห้องพกัท่ีพร้อมขาย ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับการ

จดัการโรงแรม รวมถึงการสร้างจิตส านึกและทศันคติท่ีดี

ในการให้บริการ  

Comprehensive knowledge, understanding and skills of 

Front Office operation and management in hotel 

business; organizational structure, roles and 

responsibilities, positions, reservation process, 

welcoming arrival guests, check-in process, front office 

accounting, in-house services, handling guest’s 

complaints, yield management, room controlling, 

Property Management System, service minded attitude 

  

802-108 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำร 2(1-3-2) 

 ประกอบอำหำร 

 Basic Culinary Knowledge  

สถานการณ์แนวโน้มของอาหารและเคร่ืองด่ืมในปัจจุบนั 

ความรู้พ้ืนฐานการท าอาหารพ้ืนฐานการท าอาหาร ค าศพัท ์

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ครัว ประเภทของวตัถุดิบ วิธีการ

ประกอบอาหารเบ้ืองต้น สุขอนามัยและการสุขาภิบาล

อาหารส าหรับครัวท่ีได้มาตรฐาน โภชนาการอาหารท่ี

จ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวนั รวมถึงการฝึกทักษะการ

เตรียมอาหารท่ีหลากหลาย  

Current food trends, culinary fundamentals, vocabulary, 

kitchen equipment, raw material, basic cooking methods, 

safety, hygiene and sanitary conditions, essential food 

nutrition for daily life, preparation skills for various food 

varieties 

  

802-109 กำรจัดกำรอีเวนท์เชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Event Management  

แนวคิด ความหมายและองค์ประกอบของอีเวนท์ทาง

ธุรกิจ ขนาดและประเภท ภาพรวมของตลาดอีเวนท์ เช่น 

การจดังานประชุม การท่องเที่ยวเชิงรางวลั  

การสัมมนา การจดังานแสดงสินคา้ และกิจกรรมพิเศษต่าง 

ๆ ความส าคญัของการจดังานอีเวนท์ทั้งในระดบัชาติและ

นานาชาติ บทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดังาน 

การประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานอย่างสร้างสรรค ์

ทักษะและขั้นตอนการวางแผนด้านต่างๆ รวมถึงการ

จดัการดา้นโลจิสติกส์ การตลาด การปฏิบติัการ และการ

ประเมินผลงานการจดังานอีเวนท ์

Concepts, definition and components of business events; 

size, types and overview of business events such as 

Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition  (MICE) 

and other types of business events; importance of the 

event industry at both national and international levels; 

the functions of key stakeholders in the industry, 

application of creativity in event design; specific skills 

and steps required in event planning including logistics, 

marketing, operations and evaluation of business event 

management 

  

802-203 กำรด ำเนินงำนและกำรจัดกำร 3(2-2-5) 

 งำนแม่บ้ำน 

 Housekeeping Operations and Management  



 

แนวคิด หลกัการ และทกัษะการจดัการและการให้บริการ

ในแผนกแม่บา้น ตั้งแต่โครงสร้างการจดัการภายในแผนก 

หน้าท่ีและต าแหน่งงาน การจัดการดูแลและตกแต่ ง

ห้องพักรวมถึงพ้ืนท่ีต่าง ๆ การก าหนดตารางงานของ

พนกังาน การวางแผนทรัพยากรและอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง 

ๆ การจดัอบรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนก การจดัดอกไม ้

การพบัผา้ในรูปแบบต่าง ๆ ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัผา้และ

การจัดการซักรีด ความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน และ

การสร้างทศันคติท่ีดีต่องาน 

Concept, principles, skills of Housekeeping operation 

and management in service sector;  organizational 

structure, roles and responsibilities, positions, guestroom 

cleaning process, staffing and scheduling, inventory 

management, training, flower arrangements, towel 

folding, on-premise laundry, safety and security  

 

802-204 กำรตลำดของอุตสำหกรรมบริกำร 3(3-0-6) 

 ในยุคดิจิทัล  

 Hospitality Marketing in the Digital Age  

การประยุกต์หลักคิดและหลักปฏิบัติทางการตลาดท่ี

จ าเป็นต่ออุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว การ

วิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด พฤติกรรรมของลูกคา้

ในยุคดิ จิทัล โอกาสและกลยุท ธ์ส าห รับการจัดการ

การตลาดของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว 

ตลอดจนการตลาดดิจิทลัและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับ

ช่องทางดิจิทลั เช่น การตลาดโดยใช้เทคโนโลยีเคล่ือนท่ี 

การตลาดโดยใช้เน้ือหา และการส่ือสารทางการตลาดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 

Application of marketing principles and practices for the 

special needs of the hospitality and tourism industry; 

analysis of the marketing environments; changing digital 

customer behavior, opportunities and strategies particular 

to managing the marketing functions in the hospitality 

and tourism industry; digital marketing and its tools for 

digital marketing platform such as  ecess technology, 

content marketing, marketing communication for 

hospitality and tourism industry 

  

802-301 สัมมนำประเด็นร่วมสมัยใน 2(2-0-4) 

 อุตสำหกรรมบริกำรและกำรท่องเท่ียว 

 Seminar on Contemporary Issues in the  

 Hospitality and Tourism  

การอภิปรายประเด็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การบริการและการท่องเท่ียว การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้

กลยุทธ์ท่ีหลากหลายและแนวทางพหุสาขาวิชา การ

อภิปรายและการตีความจากแง่มุมต่างกันท่ี เน้นหลัก

ความคิดท่ีส าคัญ การตัดสินใจทางกลยุทธ์ การบริหาร

ความเส่ียง และการหาค าตอบท่ีสร้างสรรค์ ตลอดจน

แนวคิดและโมเดลทางธุรกิจท่ีสอดรับกบัการคิดธุรกิจใหม่

และการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมการบริการและการ

ท่องเที่ยว  

Seminar on Issues affecting the hospitality and tourism 

industry, exploration of the issues utilizing various 

strategies and multi-disciplinary approach; discussion 

and interpretation of multiple perspectives with an 

emphasis on critical thinking, strategic decision-making, 

risk management, and the formulation of innovative 

solution business as well as emerging  business models 

to serve the ever changing  hospitality and tourism 

industry 

  

802-302 กำรด ำเนินงำนธุรกิจด้ำนสุขภำพ 2(2-0-4) 

 Health and Wellness Business Operations  



 

สุ ข ภ าพ แล ะก าร ส่ ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ แบบ อ งค์ ร วม 

องค์ประกอบท่ีส าคัญของการสร้างสุขภาพและการ

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ความแตกต่างระหว่างการ

รักษาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ บทบาทของการ

บริการเชิงการแพทย ์ การบริการสปา และการบริการเชิง

ส่งเสริมสุขภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดและ

แนวปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจดา้นสุขภาพและสุขภาวะ  

Holistic health and wellness; key dimensions of health 

and wellness; differences between medical and wellness 

services; roles of medical, spa and wellness services in 

tourism industry; concepts and practices in health and 

wellness business operations 

  

802-403 กำรจัดกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 3(3-0-6) 

 ทำงด้ำนกำรบริกำร 

 Hospitality Facility Management  

แนวคิด บทบาทของการจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกใน

โรงแรม การจดัการดา้นการปฏิบติังานและการบ ารุงรักษา

อาคาร เคร่ืองมือ การประเมินถึงความจ าเป็นท่ีมีต่อส่ิง

อ านวยความสะดวก ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบ

ปรับอากาศ ระบบน ้ า อุปกรณ์เคร่ืองครัว ระบบซักรีด 

ระบบสระว่ายน ้ า ระบบการติดต่อส่ือสาร ระบบความ

ปลอดภัย การจัดการของเสียและน ้ าเสีย ระบบการจัด

การพลงังาน รวมถึงการปรับปรุงระบบและอาคาร โดย

เนน้ความสะดวกสบายและปลอดภยัของลูกคา้ 

Concepts and roles of hospitality facilities management; 

managing operations and maintenance of building, 

equipment; assessing facility needs; electrical system; 

lighting system; HVAC system; water supply system; 

food service equipment; laundry system; swimming pool 

system; telecommunication system; safety and security 

system; solid and liquid waste management; energy 

management; renovation and capital projects in the 

hospitality industry emphasizing on coordination of the 

physical space with guest services 

  

802-404 กำรจัดกำรกลยุทธ์ส ำหรับ 3(3-0-6) 

 อุตสำหกรรมกำรบริกำร 

 Strategic Management for Hospitality  

 Industry  

กระบวนการการจัดการกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกับการประเมิน

สภาพแวดลอ้ม         การวางแผน การก าหนดกลยทุธ์ การ

น ากลยุทธ์ไปใช้งาน และการควบคุมตรวจสอบผลการ

ปฏิบั ติงานในระดับบรรษัท  ธุรกิจและหน้ าท่ี งาน             

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทั้งระดบัมหภาคและ

จุลภาคซ่ึงเป็นประเด็นหลกัในการพฒันาและการน ากล

ยุท ธ์ของบ ริษัทไปใช้งาน  และการประเมินผลการ

ประกอบการ  

Strategic management process in an organization, 

dealing with environmental scanning, planning, strategy 

formulation, strategy implementation, and evaluation and 

control; discussion of different levels of strategic 

management, corporate strategy, business strategy, and 

functional strategy; an assessment of both macro- and 

micro-environmental influences on businesses as the key 

issues in development and implementation of company 

strategies; evaluation through key operations indicator 

 

2.2  วิชำเฉพำะเลือก 

2.2.1  กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ  

1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจดัการการโรงแรม   

818-320 กำรจัดกำรรำยได้โรงแรม 3(3-0-6) 

 Hotel Revenue Management  



 

เทคนิคการบริหารและจดัการราคาขายท่ีเหมาะสมเพื่อให้

เกิดรายได้สูงสุด รวมถึงการคาดการณ์ การรับจองเกิน

จ านวน การตดัสินใจรับกลุ่มลูกคา้ ประเด็นทางดา้นการ

จัดการและการตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรม ตลอดจน

เคร่ืองมือและโปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการการขาย

และการจดัการรายไดส้ าหรับช่องทางดิจิทลั 

Concepts of revenue management for hospitality 

industry; business practice process proposed for 

controlling sales to maximizing revenue; techniques of 

forecasting, discount allocation, overbooking, group 

management and dynamic pricing; marketing issues 

including sales and revenue management tools and 

software for digital platform 

  

818-321 กำรจัดกำรที่พกัและอสังหำริมทรัพย์3(3-0-6) 

 ทำงเลือก 

 Alternative Lodging and Property  

 Management  

ความหมาย ขอบเขตและหลกัการบริหารเก่ียวกับท่ีพัก

ทางเลือกและอสังหาริมทรัพย ์ความรู้ดา้นการจดัการการ

เช่า ความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้ของท่ีดินและผูเ้ช่า หลกัการ

ภาษีอากรเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์ขอบเขตการก ากบัดูแล

ด้านการบัญชีและระบบการคิดค่าบริการ ประเด็นทาง

เศรษฐกิจของตลาดอสังหาริมทรัพย ์กระบวนการพฒันา 

การประยุกต์ใช้และการด าเนินงานของหลักการและ

เทคนิคการเช่าซ้ือทรัพยสิ์น  

Definition, principles and management of alternative 

lodging and property management; knowledge of lease 

management, landlord and tenant relationships; 

principles of taxation on property; accounting regulatory 

framework and the service charge regime; economic 

issues in property markets; property development 

process; the application and operation of leases 

principles and techniques of property asset management  

  

818-322 กำรจัดกำรคุณภำพกำรบริกำรและ 3(3-0-6) 

 กำรตรวจประเมิน 

 Service Quality Management and Auditing  

ทฤษฎีคุณภาพการบริการ ความส าคัญ หลักการและ

ขั้นตอนการจดัการคุณภาพการบริการและการประยกุตใ์ช้

ในธุรกิจโรงแรม วิธีการและประเด็นส าคัญในการวัด

ระดับคุณภาพการบริการ หลักการและขั้นตอนในการ

ตรวจประเมินคุณภาพการบริการและการประยุกต์ใช้ใน

ธุรกิจโรงแรม 

Service quality theories; importance, principles and 

process of service quality management and application to 

the hotel business; service quality measurement methods 

and issues; principles and process of service quality audit 

and its application to the hotel business 

  

818-323 กำรด ำเนินงำนและกำรจัดกำร 3(3-0-6) 

 อย่ำงย่ังยืนในอุตสำหกรรมบริกำรและ 

 กำรท่องเท่ียว 

 Sustainable Operations and Management in  

 the Hospitality and Tourism  

แนวคิด หลกัการ ภาพรวมของหลกัการการบริหารอย่าง

ย ั่งยืนในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว 

ประโยชน์ท่ีองคก์รพึงไดจ้ากการปฏิบติัตามหลกัการดา้น

ความยัง่ยืน หลกัการดา้นความยัง่ยืนจากมุมมองของภาค

ธุรกิจ ผูบ้ริโภคและภาครัฐ การประยุกต์ใช้หลกัการการ

บริหารอย่างย ั่งยืนในองค์กรด้านการบริการและการ

ท่องเท่ียวท่ีสร้างความสมดุลต่อส่ิงแวดล้อม สังคมและ

เศรษฐกิจ การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการด้าน



 

ส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากรพลงังานในองคก์รอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

Concepts and principles of sustainability in the 

hospitality and tourism industry; benefits of 

implementing sustainable practices in business.; 

sustainability from the business, customer, and 

government/regulator perspectives; application of 

principles of sustainable development in balancing 

benefits of the triple bottom line (economic, social and 

environmental) in hospitality and tourism; development 

of effective environmental management systems and 

management of resource consumption in hospitality 

operations 

  

818-420 โครงกำรพฒันำธุรกิจโรงแรม  3(1-6-2) 

 Hotel Business Development Project  

การน าความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพื่อพฒันาทกัษะ

การเป็นผูป้ระกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางในธุรกิจ

โรงแรม รวมถึงการวิเคราะห์เลือกสถานท่ี ความเป็นไปได้

ทางการตลาด การวางแผนและออกแบบอย่างสร้างสรรค ์

การก าหนดราคา การค านวณต้นทุน การให้บริการ การ

ประเมินผลการด าเนินงานไปประยุกต์ใช้ในด าเนินงาน

โครงการธุรกิจโรงแรม   

Application of theoretical and practical knowledge of 

small-medium hotel business enterprise through a 

project; site analysis; marketing feasibility; hotel 

business planning and creative design; pricing; project 

costing; service project operation appraisal  

 

 

 

 

2) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจดัการการบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืม 

818-330 ควำมรู้และทักษะกำรประกอบ 3(2-3-4) 

 อำหำรไทย 

 Thai Cuisine Knowledge and Skills  

ประวติัและพฒันาการของอาหารไทย ชนิดและประเภท

ของอาหารไทย เอกลกัษณ์และรสชาติของอาหารไทยแต่

ละภาค อาหารฮาลาล อาหารไทยประยุกต์ เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ส าหรับการประกอบอาหารไทย เคร่ืองเทศและ

สมุนไพรไทย การแกะสลกัผกัและผลไมเ้บ้ืองตน้ การฝึก

ปฏิบติัและเทคนิคในการเตรียมและการประกอบอาหาร

ไทยประเภทต่าง ๆ ศิลปะการน าเสนออาหาร สุขอนามัย

และความปลอดภยัในการท างาน 

History and development of Thai cuisine; types and 

classification of Thai cuisine; uniqueness and taste of 

Thai regional food; Halal food; Thai fusion food; 

equipment and utensils for Thai cooking; Thai herbs and 

spices; fruit and vegetables craving, practices and 

techniques in Thai cuisine cooking and preparation; Thai 

cuisine presentation and garnishment; sanitation and 

work safety 

  

818-331 กำรออกแบบรำยกำรอำหำร  3(3-0-6) 

 กำรวำงแผนและกลยุทธ์กำรก ำหนดรำคำ 

 Menu Design, Planning and Pricing Strategy 

ทฤษฎีและการปฏิบัติการวางแผนรายการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหว่างราคา ตน้ทุน ก าไร และ

การควบคุม แนวโน้มและปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการ

วางแผนรายการอาหาร ประเภทของเมนู พ้ืนฐานด้าน

โภชนาการในการวางแผนรายการอาหาร การออกแบบ 

การก าหนดราคาขาย และการปรับปรุงรายการอาหาร 



 

Theory and menu planning operations; relationship 

between menu prices, costs and profit and control; trends 

and factors affecting menu planning; types of menu; 

principles of nutrition in menu planning; menu design; 

menu pricing; assessment of menu engineering 

  

818-332 ขนมอบและของหวำน 3(2-3-4) 

 Baked Products and Desserts  

ทกัษะพ้ืนฐานส าหรับการท าเบเกอร่ีและขนมอบ ศพัท์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท าขนมอบ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

การแปลงสูตร ประเภทส่วนผสม เทคนิคการชั่งตวงวดั 

การท าขนมปัง พาย ขนมอบ ทาร์ต เคก้ คุกก้ีและคสัตาร์ด 

และขนมรูปแบบอื่น ๆ การสร้างสรรคศิ์ลปะการน าเสนอ

ขนม รวมถึงทักษะการท างานอย่างปลอดภัยและถูก

สุขลกัษณะ  

Basic skills for bakery and pastry production; baking 

terminology; baking tools and equipment; formula 

conversions; basic ingredients; proper measuring 

techniques; cooking practice of breads, pies, pastries, 

tarts, cakes, cookies, custards and other desserts; creative 

food presentation; workplace safety and sanitary  

  

818-333 กำรควบคุมต้นทุนและกำรจัดซ้ือ 3(3-0-6) 

 อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

 Cost Control and Purchasing in Food and 

Beverage  

หลักพ้ืนฐาน กลยุทธ์ในการควบคุมต้นทุนอาหารและ

เค ร่ือง ด่ืม  การวางแผนงบประมาณ  การ วิ เคราะห์ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน ยอดขาย และผลก าไร การ

ควบคุมค่าจา้ง การควบคุมและพฒันากระบวนการจดัซ้ือ 

ประเภทของการจดัซ้ือ การก าหนดคุณลกัษณะสินคา้ การ

ส่ังซ้ือสินคา้ การตรวจเช็คสินคา้   การเก็บรักษาสินคา้ การ

เบิกจ่าย การผลิตการควบคุมคุณภาพการจ าหน่ายและการ

บริการ 

Principles and strategies in food and beverage cost 

control; budgeting for operations; cost-volume-profit 

analysis; labor cost control; procurement procedures 

including purchasing types, product specifications, 

purchasing, receiving, storing, issuing, productions, sales 

and service quality controls 

  

818-430 โครงกำรด ำเนินงำนธุรกิจอำหำร 3(1-6-2) 

 และเคร่ืองด่ืม 

 Restaurant Business Operations Project  

การน าความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพื่อพฒันาทกัษะ

การเป็นผูป้ระกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางในธุรกิจ

ร้านอาหาร รวมถึงการวิเคราะห์เลือกสถานท่ี ความเป็นไป

ไดท้างการตลาด การวางแผนและออกแบบรายการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมอย่างสร้างสรรค์ การก าหนดราคา การ

ค านวณต้นทุน การให้บริการ การควบคุมคุณภาพ การ

ประเมินผลการด าเนินงานไปประยุกต์ใช้ในด าเนินงาน

โครงการธุรกิจภตัตาคาร   

Application of theoretical and practical knowledge of 

small-medium restaurant business enterprise through a 

project; site analysis; marketing feasibility; food and 

beverage menu planning and creative design; pricing; 

project costing; quality control; project operation 

appraisal  

  

3) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจดัการธุรกิจงานอีเวนท ์

818-340 กำรจัดกำรสถำนที่ส ำหรับงำนอีเวนท์ 3(3-0-6) 

 Event Venue Management  

ความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของสถานท่ีจดั

งานอี เวนท์  รูปแบบการจัดงานอี เวนท์  การวางแผน



 

การตลาด การจดัการและดูแลผูรั้บเหมา กระบวนการจา้ง

บุคคลภายนอก การด าเนินการและการบริหารสถานท่ีจดั

งาน การปรับปรุงและการบริหารจดัการสถานท่ีจัดงาน

อยา่งย ัง่ยืน ระบบสารสนเทศและโปรแกรมการออกแบบ

แผนผงังานอีเวนท ์

Meanings, significances, and components of event 

venues; event venue typologies; event venue marketing 

planning; managing and monitoring contractors; 

outsourcing process; venue operations, refurbishment 

and sustainable venue management; information systems 

and design programs 

  

818-341 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในธุรกิจ 3(3-0-6) 

 งำนอีเวนท์ 

 Event Creativity   

ความหมาย แนวคิด และลักษณะของการสร้างสรรค์ 

เทคนิคและกระบวนการของการสร้างสรรค์ ประเด็น 

แนวโนม้ บริบทแวดลอ้ม และประสบการณ์ของธุรกิจงาน

อีเวนท์ การส่ือความหมายและแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค ์    การออกแบบการประชุมและกิจกรรมพิเศษ

อย่างส ร้้างสรรค์และมี เอกลักษณ์  เทคโนโลยีและ

นวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจงานอีเวนท์ ความผิดพลาด

และความเส่ียงในการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

Meanings, concepts and characteristics of creativity; 

techniques and process of creativity; issues, trends, 

settings and experience in event business; interpretation 

and inspiration of creativity; designing creative and 

unique meetings and events; technology and innovation 

related to event business; failure and risk in creativity 

and innovation 

  

818-342 กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเพ่ือเป็น 3(3-0-6) 

 รำงวัลและงำนกิจกรรมพเิศษ 

 Incentive Travel and Special  

 Event Management  

รางวลัในรูปแบบการเดินทางส าหรับพนกังาน หรือลูกคา้

บริษทัในลกัษณะเป็นเคร่ืองมือของการเพ่ิมยอดขายของ

บริษัท การจัดการการส่งก าลังบ ารุง      การขนส่ง การ

เลือกแหล่งท่องเท่ียว การตลาด รูปแบบการเดินทาง         

การออกแบบโปรแกรม หลักการและความรู้ของการ

วางแผน  ก ารด า เนิ น ก ารจัด กิ จก รรมพิ เศ ษ  แ ล ะ

องคป์ระกอบย่อย บทบาทการจดัการของบริษทัในแหล่ง

ท่องเท่ียวและผูด้  าเนินการภาคพ้ืนดินอ่ืน ๆ แนวโน้มและ

ประเด็นในปัจจุบนัของการจดัการท่องเที่ยวเชิงรางวลัและ

กิจกรรมพิเศษ 

Incentive travel of employee or customers as a tool to 

increase company’s sales; logistics management, 

transportation, destination selection, marketing, theme 

setting, program designing, the planning and design of 

special events and other elements; roles of destination 

management companies and other ground operators; 

trends and current issues related to incentive travel and 

special event management 

  

818-343 กำรจัดกำรนิทรรศกำรและ 3(3-0-6) 

 กำรแสดงสินค้ำ 

 Exhibitions and Tradeshows Management    

บทบาทผูจ้ ัดงานการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดง

สินค้า รวมถึงการก าหนดวตัถุประสงค์ การออกแบบท่ี

แสดงสินคา้และการบริหารจดัการพ้ืนท่ีแสดงสินคา้ การ

ขนส่งและการติดตั้ง การจดัหาบุคลากรประจ างานแสดง

สินคา้และการฝึกอบรม การจดัการงานแสดงเพื่อการคา้ท่ี

ประกอบด้วยการออกแบบ การท าสัญญา ระเบียบ

ขอ้บงัคบัและพิธีการศุลกากร  



 

Roles and responsibilities of Professional Exhibitions 

Organiser (PEO), setting theme and objectives, product 

display design and booth management, transportation 

and installation of products, staffing and training;  

design, contracting, terms and conditions, custom and 

import laws related to commercial exhibition and 

tradeshows 

  

818-440 โครงกำรด ำเนินงำนธุรกิจอีเวนท์ 3(1-6-2) 

 Event Operations Project  

การประยุกต์ใช้หลักการและเทคนิคการบริหารจัดการ

โครงงานเพื่อวางแผน บริหารและประเมินโครงงานท่ี

เก่ียวข้องกับงานอีเวนท์ เช่น ประชุม การท่องเท่ียวเชิง

รางวลั การสัมมนา การจดังานแสดงสินคา้และงานอีเวนท์

อื่น ๆ 

Application of project management techniques and 

concepts in planning, implementing and evaluating an 

event project such as meetings, incentive travel, 

conventions, exhibition and trade fair, and other events 

  

2.2.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 

กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ  

812-111 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสนทนำส ำหรับ 3(2-2-5) 

 กำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว  

 Conversational English for Hospitality  

 and Tourism  

ลกัษณะเด่นและหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการและการ

ท่ อ ง เท่ี ยว  ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก ารพู ด มุ่ ง เน้ น ค ว าม เข้ าใ จ

ขนบธรรมเนียมทางสังคมของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีไม่ใช่

ชาวเอเชีย อธิบายและให้ข้อมูลนักท่องเท่ียวจากมุมมอง

ของตวัแทนบริษทัท่องเท่ียวและพนกังานโรงแรม 

Particular characteristics and topics related to hospitality 

and tourism; oral practice focused on understanding the 

social customs of non-Asian tourists; explaining and 

giving tourist information from the perspective of a tour 

agent and hotel employee 

  

812-211 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร 3(2-2-5) 

 อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

 English for Effective Communication  

การติดต่อส่ือสารในทุกทกัษะอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน

สถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพ การส่ือสารในระดบั

สากล การโตต้อบอยา่งฉบัไว และการพูดในท่ีประชุมชน 

Effective communication skills in both interpersonal and  

professional situations, communications in international 

settings, giving impromptu responses, public speaking 

  

812-311 ภำษำอังกฤษกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 3(2-2-5) 

 ในกำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว 

 English for Current Events in  

 Hospitality and Tourism  

เหตุการณ์โลกท่ีมีผลต่ออุตสาหกรรมการบริการและการ

ท่องเท่ียว ความเขา้ใจเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยมุมมองทาง

ประวติัศาสตร์และความน่าจะเป็นในอนาคต เพ่ิมค าศพัท์

เพื่ออภิปรายเหตุการณ์ปัจจุบันในบริบทของการบริการ

และการท่องเที่ยว 

Global events that affect the hospitality and tourism 

industry; understanding of current events within a 

historical perspective and their future implications; 

building vocabulary to discuss current events in the 

context of hospitality and tourism 

 

 



 

812-312 ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำรส ำหรับอ่ำน 3(2-2-5) 

 และเขียน 

 Academic English for Reading and Writing  

เน้นความคล่องแคล่วของการอ่านการเขียนเชิงวิชาการ 

เพ่ิมทักษะการอ่านเร็ว การอ่านเพ่ือความเข้าใจ ความ

คล่องแคล่วในการเขียน ความเข้าใจกระบวนการเขียน

และพฒันาทกัษะการเขียนเชิงพรรณนา 

Concentrate on fluency in both reading and writing for 

academic purposes; increasing reading speed, reading 

comprehension, writing fluency; understanding the 

writing process and developing skills in descriptive 

writing 

  

812-412 ภำษำอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Business English  

การใชภ้าษาองักฤษอย่างถูกตอ้งเหมาะสมและสร้างสรรค์

ในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ของธุรกิจนานาชาติร่วม

สมยั การน าเสนอเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายโตต้อบและ

เอกสารทางธุรกิจ การโต้วาที และการเจรจาต่อรองทาง

ธุรกิจ   

Accurate, appropriate and imaginative use of the English 

language in various characteristic contexts situations of 

contemporary international business; coherently 

structured business presentations; writing effective 

business correspondence and documents; debating and 

business negotiating  

 

กลุ่มวิชาภาษาจีน  

812-121 กำรส่ือสำรภำษำจีนพื้นฐำน 1 3(2-2-5) 

 Basic Chinese Communication I  

ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และ

ค าศัพท์พ้ืนฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทักทาย

เบ้ืองต้น พูดเร่ืองเก่ียวกับตัวเองและส่ิงรอบตัว สนทนา

เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง  

การซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 

An introduction to characters, the writing system and 

pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers 

and counting; simple greetings; talking about oneself, 

and familiar things; making simple conversations 

focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and 

etc. 

  

812-221 กำรส่ือสำรภำษำจีนพื้นฐำน 2 3(2-2-5) 

 Basic Chinese Communication II 

โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝน

ทักษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 

ทักษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 

อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 

สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  

Basic Verb structures and tenses; practice in listening, 

reading comprehension, speaking and writing; 

fundamental sentence patterns; basic verbal survival 

skills; read short passages; brief conversations with 

native speakers, scenario in a restaurant and travel 

arrangements 

  

812-321 กำรส่ือสำรภำษำจีนขั้นกลำง 3(2-2-5) 

 Intermediate Chinese Communication    

พัฒ น าทั กษ ะใน การ ส่ื อส ารและการใช้ ภ าษ าใน

สถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการ

ส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง

สังคมท่ีเหมาะสม การท าความเข้าใจและเขียนข้อความ 

ประกาศโดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 



 

การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสาร

ระหว่างวฒันธรรม 

Advancement of communicative functions for a wide 

variety of daily-life situations; appropriate interactive 

skills for social situations with a native speaker; taking 

and leaving messages, making announcements by using 

simple and complex sentences; expressing an opinion on 

selected texts; knowledge of intercultural communication 

  

812-322 กำรสนทนำภำษำจีนเพ่ืองำนโรงแรม3(2-2-5) 

 Chinese Conversation for Hotel Service  

ค าศพัท์และวลีท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานโรงแรม การ

ส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหน้า งานแม่บา้น งาน

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภัตตาคาร สปา 

และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการใน

โรงแรมโดยสังเขป 

Vocabulary and expressions necessary for hotel staff, 

reservation, front desk, housekeeping, in-room dining 

service, restaurant, spa and health service centre; giving 

brief explanation about services in hotels 

  

812-421 ภำษำจีนส ำหรับกำรส่ือสำรธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Chinese for Business Communication  

ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี เก่ียวข้องกับ ธุรกิจภายใต้

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศพัท์ เขียนเอกสารต่าง 

ๆ  เช่ น  บั น ทึ ก แ จ้ ง เ วี ยน  โท รส าร       จ ด ห ม าย

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ี

ควรค านึงและระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business 

language  ecessary and frequently used such as 

telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite 

expressions; cultural awareness, protocol and sensitive 

issues in business 

  

กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี  

812-131 กำรส่ือสำรภำษำเกำหลีพื้นฐำน 1 3(2-2-5) 

 Basic Korean Communication I  

ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และ

ค าศัพท์พ้ืนฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทักทาย

เบ้ืองต้น พูดเร่ืองเก่ียวกับตัวเองและส่ิงรอบตัว สนทนา

เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง 

การซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 

An introduction to characters, the writing system and 

pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers 

and counting; simple greetings; talking about oneself, 

and familiar things; making simple conversations 

focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and 

etc. 

  

812-231 กำรส่ือสำรภำษำเกำหลีพื้นฐำน 2 3(2-2-5) 

 Basic Korean Communication II  

โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝน

ทักษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 

ทักษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 

อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 

สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  

Basic Verb structures and tenses; practice in listening, 

reading comprehension, speaking and writing; 

fundamental sentence patterns; basic verbal survival 

skills; read short passages; brief conversations with 

native speakers, scenario in a restaurant and travel 

arrangements 

  



 

812-331 กำรส่ือสำรภำษำเกำหลีขั้นกลำง 3(2-2-5) 

 Intermediate Korean Communication    

พัฒ น าทั กษ ะใน การ ส่ื อส ารและการใช้ ภ าษ าใน

สถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการ

ส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง

สังคมท่ีเหมาะสม การท าความเข้าใจและเขียนข้อความ 

ประกาศโดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 

การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสาร

ระหว่างวฒันธรรม 

Advancement of communicative functions for a wide 

variety of daily-life situations; appropriate interactive 

skills for social situations with a native speaker; taking 

and leaving messages, making announcements by using 

simple and complex sentences; expressing an opinion on 

selected texts; knowledge of intercultural communication 

  

812-332 กำรสนทนำภำษำเกำหลีเพ่ือ 3(2-2-5) 

 งำนโรงแรม 

 Korean Conversation for Hotel Service  

ค าศพัท์และวลีท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานโรงแรม การ

ส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหน้า งานแม่บา้น งาน

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภัตตาคาร สปา 

และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการใน

โรงแรมโดยสังเขป 

Vocabulary and expressions necessary for hotel staff, 

reservation, front desk, housekeeping, in-room dining 

service, restaurant, spa and health service centre; giving 

brief explanation about services in hotels 

  

812-431 ภำษำเกำหลีส ำหรับกำรส่ือสำรธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Korean for Business Communication  

ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี เก่ียวข้องกับ ธุรกิจภายใต้

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศพัท์ เขียนเอกสารต่าง 

ๆ  เช่ น  บั น ทึ ก แ จ้ ง เ วี ยน  โท รส าร       จ ด ห ม าย

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ี

ควรค านึงและระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business 

language  ecessary and frequently used such as 

telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite 

expressions; cultural awareness, protocol and sensitive 

issues in business 

  

กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่ น  

812-141 กำรส่ือสำรภำษำญี่ปุ่ นพื้นฐำน 1 3(2-2-5) 

 Basic Japanese Communication I  

ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และ

ค าศัพท์พ้ืนฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทักทาย

เบ้ืองต้น พูดเร่ืองเก่ียวกับตัวเองและส่ิงรอบตัว สนทนา

เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง 

การซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 

An introduction to characters, the writing system and 

pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers 

and counting; simple greetings; talking about oneself, 

and familiar things; making simple conversations 

focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and 

etc. 

  

812-241 กำรส่ือสำรภำษำญี่ปุ่ นพื้นฐำน 2 3(2-2-5) 

 Basic Japanese Communication II 

โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝน

ทักษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 

ทักษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 



 

อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 

สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  

Basic Verb structures and tenses; practice in listening, 

reading comprehension, speaking and writing; 

fundamental sentence patterns; basic verbal survival 

skills; read short passages; brief conversations with 

native speakers, scenario in a restaurant and travel 

arrangements 

  

812-341 กำรส่ือสำรภำษำญี่ปุ่ นขั้นกลำง 3(2-2-5) 

 Intermediate Japanese Communication  

พัฒ น าทั กษ ะใน การ ส่ื อส ารและการใช้ ภ าษ าใน

สถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการ

ส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง

สังคมท่ีเหมาะสม การท าความเข้าใจและเขียนข้อความ 

ประกาศโดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 

การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสาร

ระหว่างวฒันธรรม 

Advancement of communicative functions for a wide 

variety of daily-life situations; appropriate interactive 

skills for social situations with a native speaker; taking 

and leaving messages, making announcements by using 

simple and complex sentences; expressing an opinion on 

selected texts; knowledge of intercultural communication 

  

812-342 กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่ นเพ่ือ 3(2-2-5) 

 งำนโรงแรม 

 Japanese Conversation for Hotel Service  

ค าศพัท์และวลีท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานโรงแรม การ

ส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหน้า งานแม่บา้น งาน

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภัตตาคาร สปา 

และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการใน

โรงแรมโดยสังเขป 

Vocabulary and expressions necessary for hotel staff, 

reservation, front desk, housekeeping, in-room dining 

service, restaurant, spa and health service centre; giving 

brief explanation about services in hotels 

  

812-441 ภำษำญี่ปุ่ นส ำหรับกำรส่ือสำรธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Japanese for Business Communication  

ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี เก่ียวข้องกับ ธุรกิจภายใต้

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศพัท์ เขียนเอกสารต่าง 

ๆ  เช่ น  บั น ทึ ก แ จ้ ง เ วี ยน  โท รส าร       จ ด ห ม าย

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ี

ควรค านึงและระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business 

language  ecessary and frequently used such as 

telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite 

expressions; cultural awareness, protocol and sensitive 

issues in business 

 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 

812-151 กำรส่ือสำรภำษำไทยพ้ืนฐำน 1 3(2-2-5) 

 Basic Thai Communication I 

หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นชาวต่างชาติและมิไดใ้ช้

ภาษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา

ภาษาไทยได ้  

ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และ

ค าศัพท์พ้ืนฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทักทาย

เบ้ืองต้น พูดเร่ืองเก่ียวกับตัวเองและส่ิงรอบตัว สนทนา

เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง 

การซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 



 

An introduction to characters, the writing system and 

pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers 

and counting; simple greetings; talking about oneself, 

and familiar things; making simple conversations 

focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and 

etc. 

  

812-251 กำรส่ือสำรภำษำไทยพ้ืนฐำน 2 3(2-2-5) 

 Basic Thai Communication II 

หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นชาวต่างชาติและมิไดใ้ช้

ภาษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา

ภาษาไทยได ้

โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝน

ทักษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 

ทักษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 

อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 

สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  

Basic Verb structures and tenses; practice in listening, 

reading comprehension, speaking and writing; 

fundamental sentence patterns; basic verbal survival 

skills; read short passages; brief conversations with 

native speakers, scenario in a restaurant and travel 

arrangements 

  

812-351 กำรส่ือสำรภำษำไทยขั้นกลำง 3(2-2-5) 

 Intermediate Thai Communication   

หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นชาวต่างชาติและมิไดใ้ช้

ภาษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา

ภาษาไทยได ้

พัฒ น าทั กษ ะใน การ ส่ื อส ารและการใช้ ภ าษ าใน

สถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการ

ส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง

สังคมท่ีเหมาะสม การท าความเข้าใจและเขียนข้อความ 

ประกาศโดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 

การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสาร

ระหว่างวฒันธรรม 

Advancement of communicative functions for a wide 

variety of daily-life situations; appropriate interactive 

skills for social situations with a native speaker; taking 

and leaving messages, making announcements by using 

simple and complex sentences; expressing an opinion on 

selected texts; knowledge of intercultural communication 

  

812-352 กำรสนทนำภำษำไทยเพ่ือ 3(2-2-5) 

 งำนโรงแรม 

 Thai Conversation for Hotel Service 

หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นชาวต่างชาติและมิไดใ้ช้

ภาษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา

ภาษาไทยได ้  

ค าศพัท์และวลีท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานโรงแรม การ

ส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหน้า งานแม่บา้น งาน

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภัตตาคาร สปา 

และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการใน

โรงแรมโดยสังเขป 

Vocabulary and expressions necessary for hotel staff, 

reservation, front desk, housekeeping, in-room dining 

service, restaurant, spa and health service centre; giving 

brief explanation about services in hotels 

  

812-451 ภำษำไทยส ำหรับกำรส่ือสำรธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Thai for Business Communication 

หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นชาวต่างชาติและมิไดใ้ช้

ภาษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา

ภาษาไทยได ้  



 

ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี เก่ียวข้องกับ ธุรกิจภายใต้

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศพัท์ เขียนเอกสารต่าง 

ๆ  เช่ น  บั น ทึ ก แ จ้ ง เ วี ยน  โท รส าร       จ ด ห ม าย

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ี

ควรค านึงและระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business 

language  ecessary and frequently used such as 

telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite 

expressions; cultural awareness, protocol and sensitive 

issues in business 

  

กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส  

812-171 กำรส่ือสำรภำษำฝร่ังเศสพื้นฐำน 1 3(2-2-5) 

 Basic French Communication I  

ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และ

ค าศัพท์พ้ืนฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทักทาย

เบ้ืองต้น พูดเร่ืองเก่ียวกับตัวเองและส่ิงรอบตัว สนทนา

เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง 

การซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 

An introduction to characters, the writing system and 

pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers 

and counting; simple greetings; talking about oneself, 

and familiar things; making simple conversations 

focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and 

etc. 

  

812-271 กำรส่ือสำรภำษำฝร่ังเศสพื้นฐำน 2 3(2-2-5) 

 Basic French Communication II  

โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝน

ทักษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 

ทักษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 

อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 

สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  

Basic Verb structures and tenses; practice in listening, 

reading comprehension, speaking and writing; 

fundamental sentence patterns; basic verbal survival 

skills; read short passages; brief conversations with 

native speakers, scenario in a restaurant and travel 

arrangements 

  

812-371 กำรส่ือสำรภำษำฝร่ังเศสขั้นกลำง 3(2-2-5) 

 Intermediate French Communication    

พัฒ น าทั กษ ะใน การ ส่ื อส ารและการใช้ ภ าษ าใน

สถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการ

ส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง

สังคมท่ีเหมาะสม การท าความเข้าใจและเขียนข้อความ 

ประกาศโดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 

การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสาร

ระหว่างวฒันธรรม 

Advancement of communicative functions for a wide 

variety of daily-life situations; appropriate interactive 

skills for social situations with a native speaker; taking 

and leaving messages, making announcements by using 

simple and complex sentences; expressing an opinion on 

selected texts; knowledge of intercultural communication 

  

812-372 กำรสนทนำภำษำฝร่ังเศสเพ่ือ 3(2-2-5) 

 งำนโรงแรม 

 French Conversation for Hotel Service  

ค าศพัท์และวลีท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานโรงแรม การ

ส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหน้า งานแม่บา้น งาน

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภัตตาคาร สปา 



 

และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการใน

โรงแรมโดยสังเขป 

Vocabulary and expressions necessary for hotel staff, 

reservation, front desk, housekeeping, in-room dining 

service, restaurant, spa and health service centre; giving 

brief explanation about services in hotels 

  

812-471 ภำษำฝร่ังเศสส ำหรับกำรส่ือสำร 3(2-2-5) 

 ธุรกิจ 

 French for Business Communication  

ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี เก่ียวข้องกับ ธุรกิจภายใต้

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศพัท์ เขียนเอกสารต่าง 

ๆ  เช่ น  บั น ทึ ก แ จ้ ง เ วี ยน  โท รส าร       จ ด ห ม าย

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ี

ควรค านึงและระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business 

language  ecessary and frequently used such as 

telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite 

expressions; cultural awareness, protocol and sensitive 

issues in business 

  

กลุ่มวิชาภาษาเยอรมนั  

812-181 กำรส่ือสำรภำษำเยอรมันพื้นฐำน 1 3(2-2-5) 

 Basic German Communication I  

ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และ

ค าศัพท์พ้ืนฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทักทาย

เบ้ืองต้น พูดเร่ืองเก่ียวกับตัวเองและส่ิงรอบตัว สนทนา

เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง 

การซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 

An introduction to characters, the writing system and 

pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers 

and counting; simple greetings; talking about oneself, 

and familiar things; making simple conversations 

focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and 

etc. 

  

812-281 กำรส่ือสำรภำษำเยอรมันพื้นฐำน 2 3(2-2-5) 

 Basic German Communication II  

โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝน

ทักษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 

ทักษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 

อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 

สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  

Basic Verb structures and tenses; practice in listening, 

reading comprehension, speaking and writing; 

fundamental sentence patterns; basic verbal survival 

skills; read short passages; brief conversations with 

native speakers, scenario in a restaurant and travel 

arrangements 

  

812-381 กำรส่ือสำรภำษำเยอรมันขั้นกลำง 3(2-2-5) 

 Intermediate German Communication    

พัฒ น าทั กษ ะใน การ ส่ื อส ารและการใช้ ภ าษ าใน

สถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการ

ส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง

สังคมท่ีเหมาะสม การท าความเข้าใจและเขียนข้อความ 

ประกาศโดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 

การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสาร

ระหว่างวฒันธรรม 

Advancement of communicative functions for a wide 

variety of daily-life situations; appropriate interactive 

skills for social situations with a native speaker; taking 

and leaving messages, making announcements by using 



 

simple and complex sentences; expressing an opinion on 

selected texts; knowledge of intercultural communication 

  

812-382 กำรสนทนำภำษำเยอรมันเพ่ือ 3(2-2-5) 

 งำนโรงแรม 

 German Conversation for Hotel Service  

ค าศพัท์และวลีท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานโรงแรม การ

ส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหน้า งานแม่บา้น งาน

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภัตตาคาร สปา 

และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการใน

โรงแรมโดยสังเขป 

Vocabulary and expressions necessary for hotel staff, 

reservation, front desk, housekeeping, in-room dining 

service, restaurant, spa and health service centre; giving 

brief explanation about services in hotels 

  

812-481 ภำษำเยอรมันส ำหรับกำรส่ือสำร 3(2-2-5) 

 ธุรกิจ 

 German for Business Communication  

ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี เก่ียวข้องกับ ธุรกิจภายใต้

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศพัท์ เขียนเอกสารต่าง 

ๆ  เช่ น  บั น ทึ ก แ จ้ ง เ วี ยน  โท รส าร       จ ด ห ม าย

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ี

ควรค านึงและระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business 

language  ecessary and frequently used such as 

telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite 

expressions; cultural awareness, protocol and sensitive 

issues in business 

  

ค. หมวดวิชำเลือกเสรี  

801-205 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร 3(3-0-6) 

 Managerial Accounting  

หลกัการวิเคราะห์รายงานทางเงิน หลกัการการบริหารและ

จดัการตน้ทุน   การวิเคราะห์ปริมาณ ก าไรและจุดคุม้ทุน 

การใชข้อ้มูลทางบญัชีเพื่อการวางแผน จดัท างบประมาณ

และรายได้ประมาณการ การประเมินประสิทธิภาพทาง

การเงินจากงบประมาณการ การบริหารงบประมาณ และ

การตดัสินใจเงินลงทุน 

Financial statement analysis; cost concepts and 

management; Cost-Volume-Profit and break-even 

analysis; planning, budgeting, and sale forecasting; 

variance analysis and performance evaluation; capital 

budgeting and decision making  

  

802-303 กำรพฒันำกำรเป็นผู้ประกอบกำร 3(3-0-6) 

 มืออำชีพ  

 Professional Development  

 and Entrepreneurship  

การก่อตั้งธุรกิจขนาดย่อมอิสระในอุตสาหกรรมบริการ

และการท่องเท่ียว ความทา้ทายท่ีผูป้ระกอบการขนาดยอ่ม

เผชิญ ทกัษะการจดัการท่ีจ าเป็นต่อธุรกิจขนาดย่อม ปัจจยั

ความส าเร็จส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม   การ

ให้สิทธิในการประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจส าหรับ

ธุรกิจขนาดย่อม การประเมินผลประกอบการและการ

ประเมินความเส่ียง  

Establishing of a small and independent business in the 

hospitality and tourism industry; challenges faced by 

small business entrepreneurs; managerial skills required 

for managing small business enterprises; critical success 

factors of small business entrepreneurs; business 

franchising; writing business plans for a small business; 

business performance appraisal and risk assessment   

  



 

802-304 ประเด็นร่วมสมัยของควำมเป็นผู้น ำ 3(3-0-6) 

 Contemporary Leadership  

 ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีความเป็นผูน้ า ทกัษะ

ความเป็นผู ้น า ลักษณะ และพฤติกรรมของผู ้น าท่ี มี

ประสิทธิภาพ ประเภทและความหลากหลายของความ

เป็นผูน้ า การท างานเป็นทีมและการเป็นผูต้าม รูปแบบการ

ส่ือสารและความท้าทายของผูน้ าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีใน

ปัจจุบัน จริยธรรมและมาตรฐานพฤติกรรมของผู ้น า 

ประเด็นปัญหาร่วมสมยัและกรณีศึกษาเก่ียวกบัแนวปฏิบติั

ของผูน้ า และรูปแบบผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพในบริบทการ

จดัการการบริการ 

An understanding of leadership theories; effective 

leadership skills, traits and behaviors; types and diversity 

of leadership; working in teams and followership; 

communication styles and challenges of exemplary 

leaders of today; ethical and behavioral standards for 

leaders, contemporary issues and case studies on 

leadership practices and effective leadership styles in 

hospitality management perspective 

  

802-405 ธุรกิจกำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

 ระหว่ำงประเทศ  

 International Business in Hospitality and  

 Tourism  

อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียวในบริบทของโลก 

นัยทางยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานต่างวฒันธรรมท่ีมี

กฎหมาย ภาษา และค่านิยมแตกต่างกนั ปัจจยัทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

สถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมบริการและการ

ท่องเที่ยวโลก 

Hospitality and tourism industry in a global context; 

strategic implications of business operations in different 

environment, cultures, laws, languages and values; 

social, economic, political and environmental factors 

affecting decision-making; current situations in 

international hospitality and tourism business  

  

802-406 กำรเงินระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6) 

 International Finance  

การน าทฤษฎีทางการเงินใหม่มาใชใ้นดา้นการเงินระหว่าง

ประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ การก าหนดและ

การจัดการอัตราแลกเปล่ียน     ความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียนและการจัดการความเส่ียง ดุลการช าระเงิน 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วิกฤตการณ์

ทางการเงินและการจดัการวิกฤต 

Implementation of monetary theories applicable in 

international finance; the international monetary system; 

exchange rates determination and management; 

exchange rate risk and risk management; Balance of 

Payments; international economic co-operation; financial 

crises and crisis management 

  

802-407 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6) 

 International Business  

หลักการด าเนินงานธุรกิจนานาชาติ กลุ่มตลาดเกิดใหม่ 

เศรษฐกิจไร้พรมแดน บทบาทของหน่วยลงทุน การ

เปรียบเทียบตลาดและสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจในระดบั

นานาชาติ ลกัษณะและกลยุทธ์ของบริษทัขา้มชาติ ความรู้

ทางวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ในบริบทนานาชาติ  

A sound international perspective on international 

business; emerging markets; globalization; role of 

investment units; comparing markets and business 

environments in different countries; the characteristics 



 

and strategies of the multinational companies; cultural 

knowledge and global vision in an international context 

  

802-408 เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6) 

 International Economics  

หลักเบ้ืองต้นเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

ทฤษฎีการค้าและความช านาญระหว่างประเทศ อัตรา

การค้าระหว่างประเทศ นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ 

ดุลการคา้และดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ และตลาด

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

Basic concept and theory in international economics, 

international trade and specialization; international term 

of trade and international trade policy; balance of trade 

and balance of payments; foreign exchange market 

  

812-501 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรบริกำร 3(2-2-5) 

 และกำรท่องเท่ียวขั้นกลำง 

 Intermediate English for Hospitality and  

 Tourism  

ทักษะการส่ือสารต่างวัฒนธรรม ทักษะภาษาเฉพาะ

อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว ความมัน่ใจใน

การพูดต่อหน้าสาธารณะ เทคนิคการสัมภาษณ์ (ผู ้ถูก

สัมภาษณ์) ทกัษะการน าเสนอผลงาน การพฒันาการออก

เสียงและส าเนียง 

Multi-cultural communication skills; industry specific 

language skills; public speaking confidence; interview 

techniques (interviewee); presentation skills; 

pronunciation improvement and accent development  

  

812-502 กำรสนทนำภำษำอังกฤษขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Conversational English 

การเรียบเรียงและการส่ือสารความคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การพฒันาการออกเสียงและส าเนียง การฝึกการออกเสียง

แบบเจา้ของภาษา การเน้นค า จงัหวะการส่ือสารอยา่งเป็น

ธรรมชาติ การน าเสนอผลงานอยา่งน่าสนใจและน่าเช่ือถือ 

และการโนม้นา้วผูฟั้ง 

Effective organization and communication of ideas; 

pronunciation improvement and accent development; 

practice of stress, rhythm, and intonation; spontaneous 

communication; delivering articulate and stimulating 

presentations; persuasive speaking  

  

818-301 ไวน์และกำรบริกำรไวน์ 3(2-3-4) 

 Wine and Wine Service  

ไวน์และสุนทรียภาพ ประวติัศาสตร์ ไวน์ประเภทต่าง ๆ 

องุ่น ช่ือและประเภทขององุ่น ปัจจยัท่ีมีต่อการผลิตองุ่น

หลายสายพนัธ์ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม กระบวนการ

ผลิตไวน์ในภูมิภาคต่าง ๆ การจดัท าฉลากไวน์ คุณภาพ

และการก าหนดราคาของไวน์ท่ีผลิตในแต่ละประเทศ การ

ชิมไวน์ การจบัคู่ไวน์และอาหาร ธุรกิจไวน์ การตลาดและ

ช่องทางการจดัจ าหน่าย การจ าหน่ายไวน์ การจดัประเภท

ของไวน์ ไร่องุ่น การผลิตฟอร์ติฟายไวน์ สปิริต และลิ

เคียว รวมทั้งการจดัเก็บ 

Wine appreciation; historical perspective of wine; names 

and types of grapes; key factors and global views on 

grape varieties; detailed history of wine styles, culture 

and wine production from different regions; labeling; 

quality and price of major wine producing countries; 

wines testing; pairing food and wine; business of wine; 

marketing and distribution; wine sales and service, 

classification of wine; vineyard; principles of fortified 

wine, spirit and liqueur, and storage  

  



 

818-305 อำหำรเรียกน ้ำย่อย และของหวำน 3(2-3-4) 

 Appetizers and Desserts  

ลกัษณะและประเภท ส่วนผสม การเตรียมของอาหารเรียก

น ้ าย่อย และของหวาน เช่น ออร์เดิฟ คานาเป้ ปาเต ้สลดั 

พาย ทาร์ต มูส ไอศกรีม รวมทั้งทกัษะและเทคนิคในการ

ประกอบอาหาร การน าเสนอ และตวัอยา่งรายการอาหาร 

Characteristics, types, ingredients, preparations of 

appetizers and desserts such as hors d’oeuvre, canapes, 

pates, salads, pies, tarts, mousses, ice-creams; cooking 

skills and techniques; presentation styles and menu 

examples  

  

818-306 กำรจัดกำรและกำรด ำเนิน 3(3-0-6) 

 งำนสโมสร 

 Club Management and Operations  

หลักการและแนวปฏิบัติในการจัดการสโมสร ระบบ

สมาชิก กิจกรรมภายในสโมสร การรักษาความปลอดภยั 

การบ ารุงรักษาสถานท่ี ภาพรวมของการจัดการภายใน 

บทบาทและการจดัการและบริหารผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ

สโมสรประเภทต่าง ๆ  

Theories and practices in managing clubs; membership 

system; activities; security issues; property maintenance; 

overview of club organization; operations and 

management of stakeholders in different types of clubs 

  

ง. หมวดฝึกปฏิบัติงำน 

818-250 กำรฝึกปฏิบัติงำน 1  6(0-36-0) 

 Practical Training I   

การท างานระดบัปฏิบติัการในแผนกครัว หรือ บาร์ หรือ 

แผนกการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรมหรือ

ภตัตาคาร หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกการบริการห้องพกั

ในโรงแรม 

Working in the functional areas of kitchen or bar or food 

and beverage services in a hotel or a restaurant or in the 

functional area of room divisions in a hotel   

  

818-450 กำรฝึกปฏิบัติงำน 2  6(0-36-0) 

 Practical Training II   

การฝึกปฏิบติังานในต าแหน่งผูจ้ดัการฝึกหดัหรือเทียบเท่า 

หรืองานท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากการฝึกปฏิบติังาน 1 หรือ

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีเรียน 

Working as a management trainee or equivalent position, 

or other position which is different from the previous 

practical training I or related to the program   

  

818-451 สหกิจศึกษำ  6(0-36-0) 

 Co-operative Studies  

การท างานในฐานะนักศึกษาฝึกหัดการบริหารโรงแรม 

ระดบับริหารหรือเทียบเท่าหรือท่ีแตกต่างจากหน้าท่ีงาน

ของการฝึกปฏิบัติงาน 1 หรือสอดคล้องกับสาขากลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะเลือก  

Working as a management trainee of a hotel or in an 

equivalent position or in a different position from the 

position taken in the Practical training I or in the 

specialized areas    

   

818-452 โครงกำรแลกเปลี่ยนกับสถำบัน 6(0-36-0) 

 กำรศึกษำในต่ำงประเทศ 

 Study Abroad Program  

ศึกษาในต่ างประเทศเป็น เวลา 1 ภาคการศึกษาใน

มหาวิทยาลยัคู่ความร่วมมือหรือไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

Semester study abroad at one of the partner universities 

or by Faculty’s approval      


