คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำร
ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป

ข้อ มู ล เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การปฐมพยาบาล บทบาทและ

1) กลุ่มวิชำบังคับ

หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ การประเมิ น สถานการณ์ การ

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์

ป้องกัน ภาวะฉุ กเฉิ นทางการแพทย์ ปัญหาการหายใจ การ

001-102 ศำสตร์ พระรำชำกับกำรพัฒนำ

สาลัก อาการหัวใจขาดเลื อดเฉี ยบพลัน ภาวะฉุ กเฉิ น ใน
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ที่ยั่งยืน

ผูป้ ่ วยเบาหวาน โรคหลอดเลื อดสมอง โรคลมชัก กรณี

The King’s Philosophy and Sustainable

ฉุกเฉินเมื่อได้รับบาดเจ็บ การมีเลือดออกทางช่องปาก การ

Development

ควบคุมเลือด การหมดสติ การได้รับบาดเจ็บที่ ศีรษะ คอ

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และเป้ าหมาย

และกระดูกสันหลัง การเคล็ดขัดยอก แผลถูกความร้ อน

ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน

ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ากว่าปกติ การนวดหัวใจผายปอด

หลัก การเข้ าใจ เข้ า ถึ ง พัฒ นา การพัฒ นาตามศาสตร์

กู้ชี พ (CPR) ความปลอดภัย ของสถานที่ เกิ ด เหตุ การ

พระราชา และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การวิเคราะห์การนา

ช่ ว ยชี วิ ต การนวดหั ว ใจ การเป่ าปากต่ อ ปาก การใช้

ศาสตร์ พ ระราชาไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นพื้ น ที่ ร ะดับ บุ ค คล

อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งกระตุ ก หั ว ใจไฟฟ้ าอัต โนมัติ

อ งค์ ก ร ธุ ร กิ จ ห รื อ ชุ ม ช น ใน ระ ดั บ ท้ อ งถิ่ น แ ล ะ

(AED)

ระดับประเทศ

Intro to first aid, roles and responsibilities, scene

Meaning, principles, concept, importance and goal of the

assessment, precautions; medical emergencies, breathing

philosophy

principles,

problems, choking, heart attack, diabetic emergency,

understanding and development of the King’s philosophy

stroke, seizure, bleeding from mouth; injury

and sustainable development; an analysis of application

emergencies, bleeding, controlling bleeding, shock, head,

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

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

individual, business or community sectors in local and

hypothermia; CPR, scene safety, chest compression,

national level

mouth to mouth, equipment, AED

of

sufficiency;

work

980-022 กำรช่ วยชีวิตเบื้องต้ น
(กำรทำ CPR และ AED)
Basic Lifesaving (CPR, and AED)
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980-023 ม.อ. อำสำ
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PSU Volunteer
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู ้ เน้นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพี ยง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ

เข้ า ถึ ง พั ฒ นา ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม จิ ต ส านึ ก

The roles and responsibilities as members of society;

สาธารณะ เพื่อประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์

respect for rights of others; lawfulness; adaptation to a

เป็ นกิจที่หนึ่ง การทางานเป็ นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรื อ

multicultural society, both locally and internationally

ระหว่างสาขาวิชา ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Activities integrating body of knowledge, emphasizing

สาระที่ 3 การเป็ นผูป้ ระกอบการ

on the philosophy of sufficiency economy and apply to

001-103 ไอเดียสู่ ควำมเป็ นผู้ประกอบกำร

its principles of job, principles of understanding,

1((1)-0-2)

Idea to Entrepreneurship

accessibility and development for the benefit of society

การเป็ นผูป้ ระกอบการใหม่ การประเมินศักยภาพในการ

and the benefit of mankind, cultivating morals, ethics

เป็ นผู ้ป ระกอบการ การประเมิ น โอกาสทางธุ ร กิ จ การ

and public mind; team working within and/or across

วิเคราะห์ ค วามเป็ นไปได้ข องโครงการ การวิ เคราะห์

disciplines under the supervision of advisors

สถานการณ์ เป้ าหมาย การสารวจและการวิจัยตลาด กล
ยุ ท ธ์ ก ารตลาดส าหรั บ ธุ ร กิ จ ใหม่ การพยากรณ์ ค วาม

สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
805-031 ชีวิตที่ดี

ต้ อ งการทางการตลาด เทคนิ ค การขาย การวางแผน
3((3)-0-6)

การตลาด การบริ ห ารการผลิ ต วิเคราะห์ งบการเงิน การ
จัด ท าแผนการเงิ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ระบบภาษี อ ากรและ

Happy and Peaceful Life
การมีสติและความรู ้สึกตัว ความสุ ขของชีวิต การรู ้เท่าทัน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครื อข่ายธุรกิจ การบริ หารของภาครัฐ

ตนเองและสั ง คม การเข้าใจ ยอมรั บ และเคารพความ

เพื่อผูป้ ระกอบการ จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ

แตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่ อสารในการทางาน การ

Introduction

แก้ปัญหาร่ วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิตในสังคมที่มี

entrepreneurship appraisal; business opportunity

ความหลากหลาย

analysis; project feasibility study; SWOT analysis;

Consciousness and mindfulness; happiness; self-

market survey and research; marketing strategy for new

awareness; social literacy; understanding and respecting

business; business marketing; marketing planning;

diversity; communication and collaboration skills;

production management; accounting financial analysis;

creative problem-solving; living in diversity

financial planning; business; investment funding sources;

to

new

entrepreneur

creation;

business networking; public sectors services and
988-031 ควำมเป็ นพลเมืองโลก
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facilities; business ethics

Global Citizenship
การมี บ ทบาทหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะสมาชิ ก

สาระที่ 4 การอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทันและการรู ้ดิจิทลั

สั ง คม การเคารพสิ ท ธิ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย การ

988-041 ระบบโลกและสิ่งแวดล้อม

ปรั บ ตัว สู่ สั ง คมที่ มี ว ัฒ นธรรมอัน หลากหลาย ทั้ง ใน
ท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
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Earth System and Environment
ธรณี วิทยาของโลกและการกาเนิ ดโลก ธรณี พิบตั ิภยั และ
ความเสี่ ยงของมนุ ษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและ

ผลกระทบที่ เกิ ด กับ มนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์กับ การเกิ ด พิ บั ติ ภัย
ธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่ งแวดล้อม วัฏจักรสิ่ งแวดล้อม

969-042 เศรษฐกิจดิจิทัล
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Digital Economy

กับการดารงอยูข่ องมนุษย์ มลภาวะสิ่ งแวดล้อมและปั ญหา

ทัก ษะคอมพิ ว เตอร์ พ้ื น ฐาน การอ่ า นแบบรวดเร็ ว การ

เนื่ องจากมนุ ษย์ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในชี วิตประจาวันกับ

จัดการเวลา ทักษะการเรี ยนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทักษะ

การแก้ไข

การจัดการทางการเงิน ทักษะการเจรจาและต่อรอง การ

Geology of the earth and origin; Geological disaster and

จัดการความเครี ยด การเขียนเรซูเม่ การค้นคว้าบนเว็บ

human risk; Climate changes and human impacts;

Basic Computer Skills, Speed Reading, Time

Human with natural disasters; Ecosystem and

Management, Effective Study Skills, Financial

Environment; Environmental cycle with human

Management Skills, Negotiation Skills, Stress

existence; Environmental pollution and problem from

Management, writing a Resume, Searching the Web

human; Environmental problem in daily and processes
solve problem

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
969-051 คิดเป็ น ชีวิตเปลี่ยน

969-041 ฉลำดซื้อฉลำดใช้

2((2)-0-4)

Choose Wisely Live Well

2((2)-0-4)

Change your thoughts, Change your life
ความสาคัญของกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ กรอบ

ความเกี่ ยวเนื่ องระหว่างการบู รณาการการบริ โภค หรื อ

ความคิดที่สาคัญในการทางาน การพัฒนากระบวนการคิด

อุ ป โภ ค สิ น ค้ า ห รื อ บ ริ ก ารจ าก ธุ ร กิ จ ต่ าง ๆ กั บ

เทคนิคการคิดอย่างเป็ นระบบ การจัดลาดับความสาคัญ

ชีวิตประจาวัน ความสาคัญของกิจกรรมทางธุ รกิจที่ มีต่อ

ของงาน การจัดระบบงาน/การจัดลาดับงาน เครื่ องมือที่ใช้

ชี วิตประจาวัน การใช้ประโยชน์จากบริ การธุ รกิ จต่าง ๆ

ในการช่วยคิดอย่างเป็ นระบบ การคิดงานอย่างเป็ นระบบ

เพื่ อ อ านวยความสะดวกในชี วิ ต ประจ าวัน การพัฒ นา

ในสถานการณ์ต่าง ๆ

ความคิ ด ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ช่ ว ยในการจัด การกิ จ กรรมใน

Importance of systematic thinking Systematic thinking

ชี วิต ประจาวัน นัยยะของธุ รกิ จที่ มีผลต่ อชี วิตประจาวัน

framework Thinking process development System

รู ้เท่าทันโลก เทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ใน

thinking techniques Task priority management Task

เชิงเศรษฐกิจและสังคม

scheduling and management Tools for systematic

Link and integration of product and service consumption

thinking Application of systematic thinking in real-life

from business providers and daily activities; relevance of
business activities and daily life; the exploitation of

969-052 คิดคร่ อมกรอบ

business services to facilitate daily life; the development

CrOM Thinking: Creative and

of business mindset to help organizing daily activities;

Open Minded Thinking

the implications of business in daily life

2((2)-0-4)

การคิดภายในกรอบหลักการ เหตุผล อย่างมี ตรรกะ การ
คิ ด นอกกรอบอย่างสร้ างสรรค์ วิ ธี แ ละขั้น ตอนการคิ ด
คร่ อมกรอบที่ ผสมผสาน กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจใน

การคิดคร่ อมกรอบ การปรับ ใช้ความคิดคร่ อมกรอบให้

arguments based on reasons and evidences; debates and

สอดคล้องกับเหตุปัจจัยตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน

workshops for argumentations; implications of being

อย่างเป็ นระบบการปรั บ ใช้ความคิดคร่ อมกรอบในการ

overcritical

บริ ห ารจัด การ แก้ปั ญ หา ปรั บเปลี่ ยนและพัฒ นาตนเอง
อย่างสร้างสรรค์และมีความสุ ข

805-061 คิดเป็ น

Thinking under principles of reasons and logic Thinking
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Logical Thinking

under multidisciplinary of creativity Inspiration and

การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกต้อง วิธีคิดวิเคราะห์

motivation for creative thinking Mechanics and process

และประมวลผลทั้งอย่างเป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ

for creative thinking in differences and your style

เข้าใจ และ เรี ยนรู ้ตรรกะขั้นพื้นฐาน ฝึ กการใช้เหตุผลและ

Creative adaptation and problem solving in daily life

วิเคราะห์ อย่างมี ต รรกะ บรรยายและประเมิ น ตรรกะทั้ง

Creative for changing and improvement yourself

การอ่านและเขียน
Exploring logically necessary truth and deductive

969-061 กำรแก้ปัญหำเชิงระบบ
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validity; methods of analyzing and evaluating arguments
of all types using both formal and informal techniques;

Systematic Solving
ทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต การแสวงหาความรู ้และการ

identifying fallacies and introducing elementary

จัด การ การคิ ด เชิ ง บวก การแก้ปั ญ หาและทั ก ษะการ

symbolic logic; involving the practical study of logical

ตั ด สิ น ใจอย่ า งเป็ น ระบ บ การคิ ด ซั บ ซ้ อ น อย่ า งมี

reasoning; assessing the logical coherence of what we

วิจารณญาณ ความฉลาดทางอารมณ์

read and write using critical thinking, deductive

Lifelong Learning Skills, pursuit of knowledge and

reasoning and decision-making theory

management, Positive thinking, problem solving and
decision making skills in a systematic way, critical
thinking, emotional Intelligence

988-061 ตัวเลขในชีวิตประจำวัน
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Thinking in Number
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว เลขกั บ ปรากฏการณ์ การ

969-062 เติบโตด้ วยควำมคิด
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Growth Mindset

ประยุกต์คณิ ตศาสตร์กบั งานด้านต่าง ๆ เช่น ฉลากกินแบ่ง
เกม การละเล่ น บางรู ป แบบ ตลาดหุ้ น อัต ราดอกเบี้ ย

การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกต้อง เข้าใจและเรี ยนรู ้

เรขาคณิ ตในงานสถาปั ตยกรรม ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่

ตรรกะขั้นพื้นฐาน ฝึ กการใช้เหตุผลและวิเคราะห์อย่างมี

ท้าทาย การทดลองด้านคณิ ตศาสตร์

ตรรกะ มี การอธิ บายอย่างมี วิจารณญาณบนพื้ นฐานของ

History of mathematics and mathematicians, relationship

เหตุผลและหลักฐานประกอบ

between numbers and natural phenomena; the

Exploring logically necessary truth and deductive

application of mathematicians to other fields such as

validity; involving the practical study of logical

lottery, stock

reasoning; lesson and discussion on making critical

805-062 กำรคำนวณในชีวิตประจำวัน
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อ่ านวรรณกรรม และเสริ ม สร้ างทัก ษะการเรี ย นรู ้ ด้ว ย
ตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อการนามาใช้ในเชิ ง

Mathematics in Daily Life
การค านวณร้ อ ยละ อัต ราส่ ว น สถิ ติ เบื้ อ งต้น และการ

วิชาการ ฝึ กการเขียนในระดับประโยค

ประยุกต์ในชีวิตประจาวัน คณิ ตศาสตร์การเงิน เช่น กาไร

Reinforcement of reading and writing skills;

ขาดทุน คอมมิชชัน่ ภาษี ดอกเบี้ยแบบต่าง ๆ

development of understanding authentic, and basic

Percentage, ratio, basic statistics and their applications

academic texts; reading literature; an interdisciplinary

for everyday life. Financial mathematics such as profit,

approach to (self-) studying and language development;

loss, commission, tax, interest, etc.

the application of knowledge for enhanced learning in
academic contexts; writing skills targeted at sentence
level

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
805-071 กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ
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ขั้นพื้นฐำน

805-073 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรฟังและ
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English for Fundamental Listening and

กำรพูดขั้นกลำง

Speaking

English for Intermediate Listening

เพิ่มพูนทักษะการฟั งและการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อ การ

and Speaking

สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในชี วิตประจาวันและเชิ ง

พัฒนาทักษะการพูดการฟังระดับกลาง พัฒนา ทักษะการ

วิชาการ เสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและพัฒนา

สื่ อ สารระดั บ กลาง ทั้ ง ในชี วิ ต ประจ าวัน และในเชิ ง

ทักษะทางภาษาเพื่อการนามาใช้ในเชิงวิชาการ

วิชาการ พัฒ นาทักษะการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง และพัฒ นา

Reinforcement of listening and speaking skills;

ทักษะทางภาษา เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ

development of effective communication in both daily

Reinforcement of intermediate listening and speaking

life and academic settings; an interdisciplinary approach

skills; intermediate-level development of effective

to (self-)studying and language development; the

communication in both daily life and academic settings;

application of knowledge for enhanced learning in

an interdisciplinary approach to (self-) studying and

academic contexts

language development; the application of knowledge for
enhanced learning in academic contexts

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

805-074 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรอ่ำนและ

2((2)-0-4)

English for Fundamental Reading and

กำรเขียนขั้นกลำง

Writing

English for Intermediate Reading and

เพิ่ ม พู น ทัก ษะการอ่ า นและการเขี ย นภาษาอัง กฤษ เพื่ อ
ความเข้าใจบทความทัว่ ไป บทความวิชาการ อย่างง่าย การ

Writing
การส่ ง เสริ ม ทักษะในการแลกเปลี่ ย นและแสดง ความ
คิดเห็นเชิงวิชาการ พัฒนาการทาความเข้าใจกับบทความ

ทัว่ ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พัฒ นา

การส่ ง เสริ ม ทักษะในการแลกเปลี่ ย นและแสดง ความ

ทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อ

คิดเห็นเชิงวิชาการขั้นสู ง เพิ่มพูนทักษะการอ่านบทความ

นามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึ กการเขียนในระดับย่อ

ทัว่ ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พัฒ นา

หน้า ฝึ กฝนและพัฒนากระบวนการเขียน

ทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อ

Consolidation of exchanging ideas and expressing

นามาใช้ป ระโยชน์ในเชิ งวิชาการ ฝึ กการเขียนในระดับ

oneself with regards to academic issues; further

เรี ยงความ การอ่านและการเขียนวิจยั เบื้องต้น ฝึ กฝนและ

development of understanding authentic, and academic

พัฒนากระบวนการเขียน

texts; reading literature; an interdisciplinary approach to

Consolidation of exchanging ideas and expressing

(self-)studying and language development; the

oneself related to scholarly concepts; increased

application of knowledge for enhanced learning in

development of understanding authentic, and academic

academic contexts; writing skills targeted at paragraph

texts; reading literature; an interdisciplinary approach to

level; development of an autonomous process approach

(self-)studying and language development; the

to writing

application of knowledge for enhanced learning in
academic contexts; writing skills targeted at essay level;

805-075 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรฟังและ

2((2)-0-4)

introduction to reading and writing research; further

กำรพูดขั้นสู ง

development of an autonomous process approach to

English for Advanced Listening and

writing

Speaking
พัฒ นาทักษะการฟั งการพู ด ระดับ สู ง พัฒ นาทักษะ การ

สาระที่ 7 สุ นทรี ยศาสตร์และกีฬา

สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในชี วิตประจาวันและ ใน

810-091 ศิลปะไทย

เชิงวิชาการ พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและทักษะ

Thai Arts

1((1)-0-2)

ทางภาษา เพื่อนามาประโยชน์ในเชิงวิชาการ

ความหมาย ขอบข่าย และการจาแนกประเภทต่าง ๆ ของ

Reinforcement of advanced listening and speaking skills;

งานศิ ล ปะ ศึ กษาศิ ล ปะแขนงต่ างๆ ของไทย ทัศ นศิ ล ป์

academic-level development of effective communication

ประติ ม ากรรม สถาปั ตยกรรมไทย หั ต กรรมไทย

in both daily life and advanced settings; an

วรรณคดีไทย นาฏศิลป์ และดนตรี ไทย

interdisciplinary approach to (self-) studying and

Meaning, scope and classifications of Thai arts; studies

language development; the application of knowledge for

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

enhanced learning in academic contexts

handicrafts, Thai literature, Thai classical music and
performing arts

805-076 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรอ่ำนและ

2((2)-0-4)

กำรเขียนขั้นสู ง
English for Advanced Reading and Writing

810-092 วัฒนธรรมไทย
Thai Culture

1((1)-0-2)

ความหมายและขอบข่ า ยของวัฒ นธรรมไทย ศึ ก ษา

หลัก ความรู ้ เกี่ ยวกับ ประสบการณ์ คุ ณ ค่ าความงามของ

วัฒนธรรมไทย เทศกาลและประเพณี ไทย อาหารและขนม

ดนตรี ไทย ดนตรี ส ากล และดนตรี พ้ื น บ้าน ผ่านการฟั ง

ไทย

เสี ยงดนตรี บนความหลากหลายในมิติทางประวัติศาสตร์

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

การเมือง สังคม ภาษา ความเชื่ อ ศาสนา นิ เวศวิทยา และ

Thai festivals and traditional events, Thai cuisine and

วัฒนธรรม

desserts

Gaining knowledge of Thai, international, and folk
music through various perspectives including history,

969-091 แป้นพิมพ์หรรษำ

1((1)-0-2)

politic, society, language, belief, regions, environment,
and culture

Keyboard for Fun
รู ปแบบแป้นพิมพ์ ทักษะการพิมพ์สัมผัส เทคนิคการพิมพ์
สัมผัส แบบฝึ กหัดการพิมพ์สัมผัส การแข่งขันการพิ มพ์

988-091 กำรจัดกิจกรรมค่ำยพักแรม

สัมผัส

1((1)-0-2)

Camping

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

องค์ประกอบในการจัดกิจกรรม การวางแผน การสารวจ

techniques; touch-typing practice; speed typing contest

พื้ น ที่ อุป กรณ์ แ ละการวางแผนงบประมาณของค่ ายพัก
แรม กิ จ กรรมสั น ทนาการกับ ค่ ายพัก แรม ค่ ายพัก แรม

969-092 อี-สปอร์ ต

1((1)-0-2)

ประเภทต่างๆ เช่น ค่ายในเมื อง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่ า
อนุรักษ์และค่ายเฉพาะกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการ

E-Sport
วิวฒั นาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาการของ

พักแรม

อี -สป อร์ ต สถาน การณ์ ปั จจุ บั น และแน วโน้ มใน

Organizing components, planning, site survey,

อุตสาหกรรมเกม สนทนาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ สาคัญ

equipment and budgeting of camping; recreational

ของ อี-สปอร์ ต สนทนาและอภิปรายเกี่ยวกับการแข่งขัน

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

อี -สปอร์ ต ต่ าง ๆ ในระดับ โลก การจัด การแข่ ง ขัน อี -

beach, conservation forest, and special purpose camping;

สปอร์ต นัยแอบแฝงของการเล่นเกมที่ควรระวัง

environmental conservation and camping

Evolution of computer game and the development of esport; current situations and trends in game industry;

980-081 แบดมินตัน

discussion on elements relevant in e-sport; discussion

Badminton

1((1)-0-2)

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

ประวัติความเป็ นมาพัฒ นาการของกฎ กติ กา และความ

sport competitions; implications of playing game

ปลอดภัย ในการเล่ น แบดมิ น ตัน การฝึ กทักษะการเล่ น
แบดมินตันเพื่อส่งเสริ มสุ ขภาพพลานามัย

805-091 สุ นทรียศำสตร์ แห่ งดนตรี
Music Appreciation

1((1)-0-2)

Historical background, evolution of rules, regulations
and safety, practicing badminton to develop personal
health

980-082 บรำซิลเลียนยิวยิตสู

1((1)-0-2)

Tennis
ความรู ้ เบื้ องต้น กติ ก าการแข่ งขัน การฝึ กปฏิ บัติทัก ษะ

Brazilian Jiujitsu
ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับกีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสู เบื้องต้น

กีฬาเทนนิส

เรี ยนรู ้การควบคุมร่ างกายเพื่อความเข้มแข็งของจิตใจและ

Basic knowledge, rules; tennis skill practice

ร่ างกาย ฝึ กใช้ศิลปะการต่อสู ้เพื่อป้องกันตนเอง
Basic Brazilian athletics knowledge and skills; learning

980-091 ว่ำยน้ำ

body control for Strength of mind and body; using
martial arts to protect yourself

1((1)-0-2)

Swimming
ความรู ้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬา
ว่ายน้ า

980-083 มวยไทยไชยำ

1((1)-0-2)

Basic knowledge, rules, swimming skill practice

Muay Thai Boxing
ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับกีฬามวยไทยไชยาเบื้องต้น กฎ

980-092 แอโรบิค

กติกา และความปลอดภัย การฝึ กทักษะการชกมวยไทยไช

Aerobic

1((1)-0-2)

ยา เพื่อส่งเสริ มสุ ขภาพพลานามัย

ความรู ้ เกี่ยวกับแอโรบิ ค ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบ

Basic boxing knowledge and skills; rules, regulations

เพลง และการฝึ กปฏิบตั ิ

and safety, practicing Thai Chaiya Boxing to develop

Knowledge about aerobics, movement with music skill,

personal health

and practice

980-084 วอลเลย์บอล

1((1)-0-2)

Volleyball

980-093 โยคะ

1((1)-0-2)

Yoga

ความรู ้ เบื้ องต้น กติ ก าการแข่ งขัน การฝึ กปฏิ บัติทัก ษะ

ความรู ้ เบื้ องต้น การพัฒ นาการของกฎ กติ กา และความ

กีฬาวอลเลย์บอล

ปลอดภัยในการเล่นโยคะ การฝึ กทักษะการเล่นโยคะเพื่อ

Basic knowledge, rules; volleyball skill practice

ส่งเสริ มสุ ขภาพพลานามัย
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and

980-085 บำสเกตบอล

1((1)-0-2)

safety, practicing yoga to develop personal health

Basketball
ความรู ้ เบื้ องต้น กติ ก าการแข่ งขัน การฝึ กปฏิ บัติทัก ษะ
กีฬาบาสเก็ตบอล

980-094 ศิลปะกำรป้องกันตัว

1((1)-0-2)

Mixed Martial Arts

Basic knowledge, rules; basketball skill practice

การฝึ กมวยไทย มวยปล้ า มวยสากล บราซิ ลเลียนยิวยิตสู
การยืดตัว ทักษะการต่อสู ้ข้นั สู ง ศิลปะการป้องกันตัว

980-086 เทนนิส

1((1)-0-2)

Historical background, evolution of rules, regulations

หลัก พื้ น ฐานการด าน้ าตื้ น การใช้ อุ ป กรณ์ ด าน้ า การ

and safety, practicing Mixed martial Arts to develop

ป้องกันอันตราย และอุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะ

personal health

ด าน้ าตื้ น การฝึ กปฏิ บัติ ก ารใต้น้ าทั้ง ในสระว่ายน้ าและ
นอกสถานที่

980-095 ไทเก๊ก

1((1)-0-2)

Principle of snorkeling; use of snorkeling equipments;
protection of danger and accident that might occur while

Tai Chi
ความรู ้ เบื้ องต้น การพัฒ นาการของกฎ กติ กา และความ

snorkeling; practice of snorkeling in swimming pool and

ปลอดภัยในการราไทเก็ก การฝึ กทักษะการราไทเก็กเพื่อ

outside

ส่งเสริ มสุ ขภาพพลานามัย
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and
safety, practicing Tai Chi to develop personal health

969-093 กำรเดิน-วิ่งเพื่อสุ ขภำพ

1((1)-0-2)

Walking and Jogging for Health
ประวัติ และประโยชน์ ข องการเดิ น -วิ่ ง เพื่ อ

980-096 กำรดำน้ำ

1((1)-0-2)

สุ ข ภาพ ทัก ษะเบื้ อ งต้น ของการเดิ น -วิ่ง การเสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพทางกายด้วยการเดิน-วิ่ง การเก็บรักษาอุปกรณ์

Scuba Diving
หลักการ อุป กรณ์ และวิธีการดาน้ า วิทยาศาสตร์ สาหรั บ

และความปลอดภัยในการเดิน-วิ่งเพื่อสุ ขภาพ

การดาน้ า การวางแผน การบันทึก การแก้ปัญหาในการดา

History and benefits of walking and running for

น้ า เทคนิ คในการเก็บข้อมูลและตัวอย่าง การฝึ กดาน้ าทั้ง
ในสระและในทะเล

health, basic skills of walking and jogging, enhancing

Principles, equipment and methods for diving; science

and maintaining equipment, and safety in walking and

for diving; planning, recording and problem solving in

jogging for health

physical fitness through walking and jogging, keeping

diving; sample and data collecting techniques; diving
2) กลุ่มวิชำเลือก

practice in both swimming pool and sea

980-001 กำรเตรียมควำมพร้ อมสำหรับ
980-097 กำรเต้ นรำ

1((1)-0-2)

Social Dance

2((2)-0-4)

ภัยพิบัติ
Disaster Preparedness

ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศเพลงที่ใช้ในการ

ภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ สาเหตุการเกิ ดภัยพิบัติ ผลกระทบ

ลีลาศ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ

ของกิจกรรมของมนุษย์กบั ความรุ นแรงของภัยพิบตั ิ ความ

Basic social dance skills and etiquette; social dance

จ าเป็ นของการลดความเสี่ ย งจากภัย พิ บัติ วงจรการลด

music; emphasis on practice

ความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ ความสามารถของชุมชนในการมี
ส่ ว นร่ ว มในวงจรการลดความเสี่ ย ง การป้ อ งกั น และ

988-092 กำรดำน้ำตื้น
Snorkeling

1((1)-0-2)

บรรเทาภัยพิบตั ิ การตอบรับภัยพิบตั ิ การบูรณะหลังภัย
พิบัติ การเตรี ยมความพร้อม ระดับของการเตรี ยมความ

พร้ อ ม ระดั บ บุ ค คล ระดั บ ครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชน

basic human needs, human behavior regarding

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

reinforcement, learning, perception, motivation,

Various types of disasters, causes of disasters,

intelligence and ability to adapt to changing

anthropogenic effects on disasters’ severity; the

circumstances

importance of disaster risk reduction, disaster risk
reduction cycle, community’s roles in disaster risk
reduction cycle; disaster prevention and mitigation,

810-003 ประวัติศำสตร์ และสังคมไทย

2((2)-0-4)

Thai History and Society

disaster response, disaster recovery; preparedness,

การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ ไทย วิวฒั นาการทางการเมือง

different levels of preparedness, individual level, family

การปกครองการต่ า งประเทศ เศรษฐกิ จ และสั ง คม

level, community level, national level, international level

ลักษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พื้นฐานทางสังคม
เศรษฐกิ จ และการเมื อง ศาสนาที่ สาคัญ ในประเทศไทย

810-001 สถิตินำทำง

2((2)-0-4)

สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั

Guiding Statistics
หลักการระเบียบวิธีทางสถิติสาหรับการแก้ปัญหาและการ

Classifications of Thai era; evolution in terms of politics,

ตัดสิ นใจในชีวิตจริ ง การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล

government; foreign affairs, economy and society;

ในรู ปแบบกราฟฟิ กความน่าจะเป็ นและวิธีการประมาณค่า

characteristic and structure of Thai society, social,

เพื่อการตัดสิ นใจ

economic and political foundations of Thai society;

Fundamental statistical methodologies for problem

important religions in Thailand; current situations in

solving and decision making in real-life application; data

Thai society; factors affecting changes in Thai society

gathering, graphically organized data; probability and
estimation methods for decision making

810-004 นักลงทุนรุ่นเยำว์

2((2)-0-4)

Young Investor
810-002 จิตวิทยำสังคม

2((2)-0-4)

Social Psychology

เงิ น และความสุ ข การวางแผนรายรั บ และเงิ น ออม
ผลกระทบของการวางแผนการเงินต่อวิถีชีวิต การวางแผน

การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณา

ความมัง่ คัง่ ส่ วนบุคคล ประเภทของการลงทุนทางการเงิน

ถึ ง วัฒ นธรรมสั ง คม สั ง คมแบบต่ าง ๆ การจัด ระเบี ย บ

และความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้ น การบริ ห ารจัดการค่ าใช้จ่าย

สังคม ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ พฤติกรรมของ

สาหรับหน้าที่ทางครอบครัวและสังคม

มนุ ษย์เกี่ ยวกับการกระตุ้น การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ แรงจูงใจ

Money and happiness; income and saving planning;

สติปัญญาและความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

impacts on financial planning to desired lifestyle;

ของสถานการณ์

personal wealth planning; types of financial investment

The examination of human social systems and behavior

and potential risks; expense management for family and

with an emphasis on cultures, societies, social orders,

social responsibilities

988-001 ภูมิปัญญำในกำรดำเนินชีวิต

2((2)-0-4)

สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง คลื่ น ลมทะเล อุ ณ หภู มิ พ้ื น ผิ ว ทะเล การ

Wisdom of Living
การคิด การบริ หาร และการจัดการชีวิตอย่างรู ้เท่าทันการ

เป ลี่ ย น แ ป ล งส ภ าพ ภู มิ อ าก าศ ก าร เพิ่ ม ขึ้ น ข อ ง

เปลี่ ยนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก การ

ระดับน้ าทะเล การไหลเวียนของกระแสน้ าในมหาสมุทร

ผสมผสานวิถี ไ ทยกับ พหุ วฒ
ั นธรรมในการด าเนิ น ชี วิต

ทะเลกรด

การมีจิตสาธารณะ และรักษ์สิ่งแวดล้อม การอยูร่ ่ วมกันใน

Oceanography; Marine Science; Marine and Coastal

สังคมอย่างมีความสุ ขบนพื้นฐานคุณธรรม จริ ยธรรม และ

Resources; Wave of the Ocean; Sea Surface

หลักเศรษฐกิจพอเพียง

Temperature; Climate Change; Sea level Rising; Ocean

Thinking, life administration and management in

Circulation; Ocean Acidification

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,

988-004 โภชนำกำรและพิษวิทยำ

2((2)-0-4)

Nutritional and Toxicology

living happily based on morality, ethics and sufficiency

ความรู ้ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารที่ ดีต่อ

economy

สุ ขภาพ ภาพรวมของการย่อยอาหาร ฟังก์ชนั่ และเส้นทาง
การเผาผลาญสารอาหาร หลักการของพิษวิทยา และการ

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

ประยุก ต์ ใ ช้ใ นการประเมิ น ความปลอดภัย ของอาหาร

Contemporary Scientific Innovation

การประเมินผลคุณภาพและความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพต่อการ

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทาง

สัมผัสกับสารเคมี

วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ประจ าวัน ทางด้ า น

A foundation of nutritional knowledge to develop a

การเกษตร พลังงาน สิ่ งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี

sustainable pattern of healthy eating; overview of

และคุ ณ ภาพชี วิต ของมนุ ษ ย์ โดยเน้ น ให้ เกิ ด การคิ ด บน

digestion, function, and metabolism pathways of

พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ การบู ร ณาการความรู ้ ท าง

nutrients; the principles of toxicology and their

วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้วิเคราะห์กรณี ศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิด

applications in evaluating the safety of foods; evaluation

สร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ใกล้

of human exposure to chemicals, and qualitative and

ตัว และตระหนักถึงความสาคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

quantitative health risk assessment

Scientific basis of discovery, invention and innovation,
emphasizing on knowledge integration, case study
analysis, creative thinking, problem solving and
intellectual property awareness

805-001 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรออกเสียง

2((2)-0-4)

English for Pronunciation
เพิ่มพูนทักษะการพูด โดยการออกเสี ยงที่ถูกต้อง การอ่าน
ออกเสี ยง และออกเสี ยงจากการท่องจา โดยเน้นการออก

988-003 ทะเลและวิทยำศำสตร์
Science and the Sea

2((2)-0-4)

เสี ยงสระภาษาอังกฤษ ทานองเสี ยง การเน้นพยางค์ และ
พยัญชนะควบกล้ า

Enhancing speech with correct pronunciation; reading

สมัครงานและประวัติส่วนตัว การฝึ กงานการสัมภาษณ์

aloud and memorizing written speeches; emphasizing

การขยายคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการสมัครงาน

English vowels, intonation, stress, and consonant clusters

Practicing English communicative skills relating to job
applications, reading job openings from various sources,

805-002 กำรเขียนภำษำอังกฤษเชิง

2((2)-0-4)

writing application letters and résumés, practicing job

สร้ ำงสรรค์

interviews, enlarging vocabulary, and expressions used

English for Creative Writing

in job application

ประเมิ น กระบวนการและเทคนิ ควิ ธี การเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์ วิพากย์รูปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ และ

805-007 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนอและ 2((2)-0-4)

อภิปรายการใช้รูปแบบเหล่านี้ในงานวรรณกรรม รวมถึง

กำรอภิปรำย

การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์

English for Presentation and Discussion

จากการอ่านเชิงวิเคราะห์

ทฤษฎี และลัก ษณะทั่ว ไปของภาษาอังกฤษส าหรั บ การ

Evaluate the processes and techniques of creative

อภิปรายและการนาเสนอ การฝึ กอภิปรายเชิงวิชาการและ

writing, critique various writing styles and discuss how

อภิ ป รายทั่วไป การน าเสนอความคิด เห็ น และการตอบ

they are used in literature plus the development of

คาถามในการอภิปรายและการนาเสนอ

written English and creative thinking through critical

Theories and general characteristics of English for

reading

discussion and presentation; practice in academic and
general discussion; learning how to make points and

805-005 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนอ

1((1)-0-2)

answer questions in discussions and presentations

English for Presentation
ทฤษฎี และลัก ษณะทั่ว ไปของภาษาอังกฤษส าหรั บ การ
น าเสนอ การฝึ กน าเสนอเชิ ง วิ ช าการและทั่ ว ไป การ

805-008 กำรค้นหำและกำรอ้ำงอิง

2((2)-0-4)

Searching and Referencing

นาเสนอความคิดเห็น และการตอบคาถามในการนาเสนอ

ค้ น หา และ อ่ า นบททบทวนวรรณกรรม เอกสารที่

Theories and general characteristics of English for

น าเสนอข้อ คิ ด เห็ น บทความวิ จัย ฝึ กเขี ย นบททบทวน

presentation; practice in academic and general

วรรณกรรม การอ้างอิง และบรรณานุกรม

presentations; learning how to make points and answer

Discovering and reading literature reviews, opinion

questions in presentations

papers, and research articles; composing a literature
review to support a position; using scholarly writing

805-006 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรสมัครงำน 2((2)-0-4)
English for Job Application
ฝึ กทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงาน
อ่านการเปิ ดรับงานเปิ ดจากแหล่งต่าง ๆ การเขียนจดหมาย

techniques and citations following APA formatting and
referencing

969-001 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

2((2)-0-4)

Concept and theory of sustainable development; case
study of Royal Initiative Project; deployment in various

Lifelong Learning
ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทลั เบื้องต้น แบบจาลองการสร้างมูลค่า

areas

แบบจ าลองธุ ร กิ จ ดิ จิ ทัล การควบคุ ม ตลาด บริ บ ทของ
เศรษฐกิจดิจิทลั อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทลั ต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม การพัฒนาเมือง

805-009 ภำษำอังกฤษเพื่อวิชำกำร

2((2)-0-4)

English for Academic Purposes

Basic theory in digital economy, Value creation model,

การสร้ างเสริ มทักษะการอ่ านและเขียนเชิ งวิชาการ การ

Digital Business model, Market regulation, Digital

เขียนเรี ยงความ การเขียนวิจยั เบื้ องต้น วิธีการอ้างอิงและ

economics in context, How digital economy influences

การเขียนบรรณานุกรม การถอดความ การแลกเปลี่ยนและ

societies and environment, City Development

แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ
Consolidating of academic reading and writing; essay

988-005 ชีวิตที่สันติ

2((2)-0-4)

writing; an introduction to writing research papers with
citations and references; paraphrasing, exchanging and

Peaceful Life
หลักการและขั้นตอนของการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ

expressing ideas related to academic issues

จัดการปั ญหาความขัดแย้ง การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม
เศรษฐกิ จ การเมื อง วัฒ นธรรม ศาสนา และสิ่ งแวดล้อม

805-010 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่ องเที่ยว

ของชุ ม ชนที่ มี ผ ลต่ อ ระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน

English for Tourism

2((2)-0-4)

เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม ธรรมาภิ บ าลกั บ การจั ด การ

ลักษณะเฉพาะและหัวข้อต่างๆของภาษาอังกฤษเพื่อการ

สิ่ งแวดล้อม กรณี ศึกษา

ท่องเที่ยว การอธิบายและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

Principle and procedures of community participation in

Particular characteristics and topics related to tourism,

conflict problems; analysis of social, political, cultural

explaining and giving information about tourism

and environmental factors in the communities that affect
levels of community participation; appropriate

805-012 ภำษำอังกฤษเพื่อประสิทธิภำพ

2((2)-0-4)

technologies; good governances and environmental

ทำงกำรสื่ อสำร

management; case studies

English for Effective Communication
การติดต่อสื่ อสารในทุกทักษะอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้ง

988-006 ชุมชนพอเพียง

2((2)-0-4)

Sufficient Communities
แนวคิ ด ทฤษฎี ในการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น กรณี ศึ ก ษา
โครงการในพระราชดาริ วิธีการปรับใช้ในด้านต่าง ๆ

ในสถานการณ์ ระหว่างบุ ค คลและอาชี พ การสื่ อ สารใน
ระดับ สากล การโต้ต อบอย่ างฉั บ ไว และการพู ด ในที่
ประชุมชน
Effective communication in both interpersonal and
professional situations; communications in international

settings; giving impromptu responses and public

applications of cases in hotel, hospitality and tourism

speaking

industry

805-014 ภำษำอังกฤษจำกภำพยนตร์

2((2)-0-4)

English through Films

801-102 เศรษฐศำสตร์ สำหรับกำรบริกำร

3(3-0-6)

และกำรท่ องเที่ยว

การพั ฒ นาความคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ จ ากภาพยนตร์ การ

Economics for Hospitality and Tourism

เปรี ยบเที ย บและการอภิ ป รายความแตกต่ า งระหว่ า ง

หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ท้ งั ในระดับจุลภาคและมห

วัฒนธรรมตัวละครในภาพยนตร์ การอ่านและการเขียน

ภาค โดยวิเคราะห์ อุ ป สงค์ อุ ป ทาน ความยืด หยุ่น การ

บทวิจารณ์

ผลิ ต การบริ โ ภคและการตลาด รายได้ป ระชาชาติ การ

Developing critical thinking through films; discussing

กระจายรายได้ และการว่ า งงาน ใช้ ก รณี ศึ ก ษาจาก

intercultural differences; analyzing characters; reading

ภาคอุตสาหกรรมการบริ การและการท่องเที่ยว

and writing film reviews

Principles and theory of both micro and macro level
economics, analyzing the demand supply and elastic,

ข. หมวดวิชำเฉพำะ

consumption, markets, national income, income

1) วิชำพื้นฐำนวิชำชีพ

distribution and unemployment; applications of cases in

801-101 หลักกำรตลำด

3(3-0-6)

hospitality and tourism industry

Principles of Marketing
ขอบเขตและงานการตลาด แนวคิดและเครื่ องมือการตลาด

801-103 อุตสำหกรรมกำรบริกำรและ

1(1-0-2)

ส่ วนประสมทางการตลาด การจาแนกและการวิเคราะห์

กำรท่ องเที่ยวเบื้องต้ น

พฤติ ก รรมผู ้ซ้ื อ ในตลาดประเภทต่ า ง ๆ การวิ เคราะห์

Introduction to the Hospitality and

สิ่ ง แวดล้อ มทางการตลาดและการแข่ ง ขัน การพัฒ นา

Tourism Industry

ข้อ เสนอการตลาดและเครื่ อ งมื อ ทางการตลาด เพื่ อ ให้

ความสาคัญของอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยวใน

สอดคล้องกับเศรษฐกิจใหม่ในยุคดิ จิทลั ใช้กรณี ศึกษาจาก

ระดับชาติและนานาชาติ องค์ประกอบและขอบเขตของ

ภาคอุ ต สาหกรรมการโรงแรม การบริ การและการ

อุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว

และแหล่งท่ องเที่ ยว แนวโน้ม สถานการณ์ และประเด็ น

Scope of marketing and marketing tasks; marketing

ปัจจุบนั ของอุตสาหกรรม โอกาสในการประกอบอาชีพ

concepts and tools; marketing mixes; classifications and

The importance of hospitality and tourism industries on

analysis of consumer behavior in different types of

both national and international levels; components and

markets; analysis of marketing environment and

scope of the industries; tourism attractions and

competition; development of market offerings and

destinations; industries’ trends and current issues; career

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

opportunities

801-203 หลักกำรบัญชี

3(3-0-6)

Theory relating to intercultural communication and its
application in face-to-face and online communication

Principles of Accounting
หลักแนวคิดและหลักการของบัญชีการเงิน ประโยชน์และ

with people from diverse backgrounds; own cultural

ข้อจากัดของข้อมูลทางบัญ ชี วงรอบบัญ ชี สาหรับ ธุ รกิ จ

identities and interactions with others; tourist and

รู ปแบบต่าง ๆ ลาดับขั้นตอนการบันทึกบัญชี การจาแนก

consumer behavior; cultures around the globe,

ประเภทข้อมูล การจัดทารายงานทางบัญชีที่ประกอบด้วย

examination of the interactions of values, beliefs,

รายการบัญ ชี ที่ ส าคัญ ต่ อ ธุ ร กิ จ ในรู ป แบบที่ ไ ด้รั บ การ

traditions and identities with particular emphasis towards

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

high and low context cultures and how people see time

ภาคอุ ต สาหกรรมการโรงแรม การบริ การและการ

differently; approaches to cultural conflict and

ท่องเที่ยว

resolutions and culture shock;. The Iceberg Model of

An introduction to financial accounting, concepts and

culture; perspectives of lives and people and building

principles; the usefulness and limitations of accounting

capacity to adapt to a changing world by exploring

information; a full business accounting cycle; process of

perceptual differences

classifying and recording business financial transactions;
preparation of financial statements including various

801-301 ควำมเป็ นผู้นำและกำรจัดกำร

3(3-0-6)

types of essential business accounts; uniform accounting;

บริหำรบุคลำกร

applications of cases in hospitality and tourism industry

Leadership and People Management
ทฤษฎีเบื้องต้นและแนวปฏิบตั ิในการเป็ นผูน้ า ทักษะการ

801-206 กำรสื่ อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม

3(3-0-6)

Intercultural Communication

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความหลากหลายในที่ทางานที่
มีผลต่อวัฒนธรรมองค์กรและมีผลกระทบต่อการบริ หาร

ทฤษฎี ข องการสื่ อสารระหว่ า งวัฒ นธรรมและการ

บุคลากร การคัดเลื อก การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน

ประยุกต์ใช้ในการสื่ อสารต่อบุคคลและผ่านช่องทางแบบ

และการวางแผนเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง ทฤษฎี ว่ าด้ ว ย

ออนไลน์ ความเข้ า ใจลัก ษณะเฉพาะทางวัฒ นธรรม

แรงจูงใจ แนวคิดในการสร้างทีม ภาวะผูน้ าที่เน้นผลการ

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ผูบ้ ริ โภคและการปฏิสัมพันธ์กบั

ปฏิบตั ิงาน และการดารงรักษาไว้ซี่งผลการปฏิบตั ิงานที่สูง

ผูอ้ ื่น วัฒนธรรมจากกลุ่มประเทศต่าง ๆ การปฏิ สัมพันธ์

Basic theories and practices in leadership; interpersonal

ต่อผูอ้ ื่นที่มีความแตกต่างในมิติจารี ตประเพณี ชนชั้น และ

skills; workplace diversity and its effect on

ความเป็ นวัฒ นธรรมแบบบริ บ ทสู งและวัฒ นธรรมที่ ไม่

organizational culture and managing people in selection,

ซับซ้อนบริ บทต่ า กระบวนการจัดการความขัดแย้งทาง

employee training and development, planning for

วัฒนธรรมและความไม่คุน้ เคยทางวัฒนธรรม แบบจาลอง

changes; motivation theories; team-building concepts;

ภูเขาน้ าแข็งทางวัฒนธรรม มุมมองและความเข้าใจความ

performance leadership; maintaining high performance

แตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงของ
โลก

801-302 กำรเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

Business Finance

Thai labor laws and other related laws regulating the
hospitality and tourism industry; interrelationships

การดาเนิ น งานของตลาดการเงิน เครื่ องมื อและสถาบัน

between the hospitality and tourism laws and public;

การเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ ยงและผลตอบแทน

legal principles applicable to global environment,

ความรู ้พ้นื ฐานทางการเงินขององค์กร

fundamental principles of tort and contract laws; Global

การจัดทางบประมาณทุน ต้นทุนของเงินทุน โครงสร้าง

Code of Ethics for Tourism by the United Nations World

เงิ น ทุ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น การจัด การเงิ น สด การ

Tourism Organization (UNWTO); Ethics of employees

วิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มทางการเงิ น เทคโนโลยี แ ละ

in hospitality and tourism industry

นวัตกรรมทางการเงิน ใช้กรณี ศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม
การโรงแรม การบริ การและการท่องเที่ยว

801-307 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับกำรบริกำร 3(2-2-5)

Financial markets operations; financial instruments and

และกำรท่ องเที่ยว

institutions; relationship between risk and return;

Digital Technology in Hospitality and

corporate finance fundamentals; capital budgeting; cost

Tourism

of capital; capital structure and financial leverage; cash

ความรู ้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในภาคธุรกิจการ

management; analysis of the financial environment;

บริ การและการท่ อ งเที่ ย ว สื่ อสั ง คมและเทคโนโลยี

financial technologies and innovations; applications of

เคลื่ อ นที่ กฎหมายและจริ ยธรรมทางเทคโนโลยีดิ จิ ทัล

cases in hospitality and tourism industry

โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการประกอบอาชี พ น าเสนอ
ผลงานและการออกแบบมัลติมีเดียและเว็บไซต์ แนวโน้ม

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

ของเทคโนโลยีดิ จิทัล ในภาคธุ รกิ จ การบริ การและการ

สำหรับอุตสำหกรรมบริกำรและกำรท่ องเที่ยว

ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น Big Data, Cognitive technology, Internet

Laws and Professional Ethics for the

of Things (IoT)

Hospitality and Tourism Industry

Concept and skills of the digital technology used in

กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่ น ๆ ที่ ก ากั บ ดู แ ล

hospitality and tourism; social media and mobile

อุ ต ส าห กรรมบ ริ การและการท่ อ งเที่ ยวข อ งไท ย

technology; laws and ethical implications in digital

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายอุตสาหกรรมบริ การและ

technology; software application for career, presentation,

การท่องเที่ยวและสาธารณชน หลักกฎหมายที่ประยุกต์ใช้

multimedia, and website design; the trend of digital

ในสิ่ ง แวดล้อ มโลก และหลัก มู ล ฐานกฎหมายว่ า ด้ว ย

technology for hospitality and tourism such as Big Data,

สั ญ ญาและละเมิ ด จรรยาบรรณการท่ อ งเที่ ย วโลกซึ่ ง

Cognitive technology, Internet of Things (IoT)

กาหนดโดยองค์ก ารท่ อ งเที่ ย วโลกแห่ ง สหประชาชาติ
จรรยาบรรณของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริ การและการ
ท่องเที่ยว

801-401 กำรวิจัยและนวัตกรรมสำหรับกำร 3(3-0-6)
บริกำรและกำรท่ องเที่ยว
Research and Innovation for Hospitality

studied and sampled; current beverage trends;

and Tourism
แนวคิด ความสาคัญ วิธีการวิจยั ในธุ รกิจการบริ การและ

terminologies; beverage tools, equipment; hygiene;

การท่องเที่ ยว การพัฒ นาและการทางานวิจัยเชิ งคุณภาพ

safety and sanitation; mixology practice

และเชิ งปริ มาณ การกาหนดปั ญหา ขอบเขตการวิจยั การ
ออกแบบระเบี ยบวิธีวิจยั การกาหนดกลุ่มประชากร การ

802-106 กำรดำเนินงำนและกำรจัดกำรกำร 3(2-3-4)

สุ่ มตั ว อย่ า งการเก็ บ ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ และการ

บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่ม

ประมวลผลโดยใช้ห ลักสถิ ติ การอภิ ป รายผล การเสนอ

Managing Service in Food and Beverage

แนวทางการทาวิจยั ในอนาคต และการประยุกต์วิธีการวิจยั

Operations

เพื่อพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจการบริ การและการท่องเที่ยว

แนวโน้มและสถานการณ์ ปั จจุบัน ของธุ รกิ จร้ านอาหาร

Principles, Importance and research methodological

ประเภทของภัตตาคาร ความคาดหวังของลูกค้า โครงสร้าง

approaches from the field of business, hospitality, and

องค์ ก ร หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ลัก ษณะของ

tourism; developing and conducting qualitative and

พนักงานบริ การ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในห้องอาหาร

quantitative research, problem identification and

ความปลอดภัยในการทางาน การให้บริ การภายในห้องพัก

definition; scope of study; research design; population;

การส่ ง เสริ มการขาย การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ยน การใช้

sampling; data collection; data analysis using statistical

เทคโนโลยี และการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการให้บริ การอาหาร

analysis, discussion of the findings; recommendation for

และเครื่ องดื่ ม การจัดเตรี ยมถึ งการกล่าวลาลูกค้า ทักษะ

future research; the application of research

การสื่ อสารที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของ

methodological approaches in producing innovation in

ลูกค้า รวมถึ งจิ ตสานึ กในการบริ การและทัศนคติ ที่ ดีต่อ

hospitality and tourism

การทางาน
Restaurant’s Trend and current situation; Restaurant

2) วิชำเฉพำะ

types; customer expectation; organization chart; roles

2.1 วิชำเฉพำะบังคับ

and responsibilities; server attributes; restaurant service

2.1.1 กลุ่มวิชาการจัดการการบริ การ

facilities and equipment; health and safety at work; in

802-105 ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่ องดื่ม

3(1-4-4)

Knowledge of Beverages

room dining service; suggestive selling; handling
complaints; applications of technology in foodservice;

ความรู ้ เกี่ ย วกั บ เครื่ องดื่ ม จากทั่ ว โลกทั้ ง ที่ มี แ ละไม่ มี

basic food and beverage services; preparation to farewell

ส่ วนผสมของแอลกอฮอล์ เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และ

customer; communication skills; emphasizing on

แนวโน้ ม ของเครื่ องดื่ ม ค าศั พ ท์ การเตรี ยม การใช้

responsiveness to the customers’ needs; service-

เครื่ องมืออุปกรณ์ ความสะอาดปลอดภัย และสุ ขอนามัย

mindedness and positive work attitude

ฝึ กทักษะการผสมเครื่ องดื่ม
An examination of beverages from around the globe,
both alcoholic and non-alcoholic liquids are identified,

802-107 กำรดำเนินงำนและกำรจัดกำร
ส่ วนหน้ ำ

3(3-0-6)

Front Office Operations and Management

Current food trends, culinary fundamentals, vocabulary,

ความรู ้ ความเข้ า ใจและทั ก ษะการจั ด การและการ

kitchen equipment, raw material, basic cooking methods,

ให้ บ ริ การแผนกต้ อ นรั บ ส่ ว นหน้ า ในธุ ร กิ จ โรงแรม

safety, hygiene and sanitary conditions, essential food

ครอบคลุ ม เนื้ อ หาตั้ง แต่ ก ารบริ ห ารจัด การโครงสร้ า ง

nutrition for daily life, preparation skills for various food

องค์กร หน้าที่ และตาแหน่ งงาน การสารองห้องพัก การ

varieties

ต้อนรั บ การลงทะเบี ยนเข้าพัก งานบัญ ชี ส่วนหน้า การ
ตรวจสอบก่อนการปิ ดรอบบัญชี การอานวยความสะดวก
ต่ าง ๆ ในระหว่ างเข้าพัก การจัด การการร้ อ งเรี ย น การ

802-109 กำรจัดกำรอีเวนท์ เชิงธุรกิจ

3(3-0-6)

Business Event Management

จัดการรายได้ห้องพัก การควบคุมสถานภาพห้องพักและ

แนวคิ ด ความหมายและองค์ป ระกอบของอี เวนท์ ท าง

จานวนห้องพักที่พร้อมขาย ระบบคอมพิวเตอร์สาหรับการ

ธุรกิจ ขนาดและประเภท ภาพรวมของตลาดอีเวนท์ เช่ น

จัดการโรงแรม รวมถึงการสร้างจิตสานึกและทัศนคติที่ดี

การจัดงานประชุม การท่องเที่ยวเชิงรางวัล

ในการให้บริ การ

การสัมมนา การจัดงานแสดงสิ นค้า และกิจกรรมพิเศษต่าง

Comprehensive knowledge, understanding and skills of

ๆ ความสาคัญของการจัดงานอีเวนท์ท้ งั ในระดับชาติและ

Front Office operation and management in hotel

นานาชาติ บทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการจัดงาน

business;

and

การประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการออกแบบงานอย่ างสร้ างสรรค์

process,

ทัก ษะและขั้น ตอนการวางแผนด้านต่ างๆ รวมถึ ง การ

welcoming arrival guests, check-in process, front office

จัดการด้านโลจิสติกส์ การตลาด การปฏิบตั ิการ และการ

accounting, in-house services, handling guest’s

ประเมินผลงานการจัดงานอีเวนท์

complaints, yield management, room controlling,

Concepts, definition and components of business events;

Property Management System, service minded attitude

size, types and overview of business events such as

organizational

responsibilities,

positions,

structure,

roles

reservation

Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition (MICE)
802-108 ควำมรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับกำร

2(1-3-2)

and other types of business events; importance of the

ประกอบอำหำร

event industry at both national and international levels;

Basic Culinary Knowledge

the functions of key stakeholders in the industry,

สถานการณ์แนวโน้มของอาหารและเครื่ องดื่มในปั จจุบนั

application of creativity in event design; specific skills

ความรู ้พ้ืนฐานการทาอาหารพื้นฐานการทาอาหาร คาศัพท์

and steps required in event planning including logistics,

เครื่ อ งมื อและอุป กรณ์ ครั ว ประเภทของวัตถุ ดิบ วิธีการ

marketing, operations and evaluation of business event

ประกอบอาหารเบื้ อ งต้น สุ ข อนามัย และการสุ ขาภิ บ าล

management

อาหารสาหรั บ ครั วที่ ได้ม าตรฐาน โภชนาการอาหารที่
จาเป็ นสาหรั บ ชี วิต ประจ าวัน รวมถึ งการฝึ กทักษะการ
เตรี ยมอาหารที่หลากหลาย

802-203 กำรดำเนินงำนและกำรจัดกำร

3(2-2-5)

งำนแม่ บ้ำน
Housekeeping Operations and Management

แนวคิด หลักการ และทักษะการจัดการและการให้บริ การ

to managing the marketing functions in the hospitality

ในแผนกแม่บา้ น ตั้งแต่โครงสร้างการจัดการภายในแผนก

and tourism industry; digital marketing and its tools for

หน้ า ที่ แ ละต าแหน่ ง งาน การจัด การดู แ ลและตกแต่ ง

digital marketing platform such as ecess technology,

ห้ อ งพัก รวมถึ งพื้ น ที่ ต่ าง ๆ การก าหนดตารางงานของ

content marketing, marketing communication for

พนักงาน การวางแผนทรัพยากรและอุปกรณ์เครื่ องมือต่าง

hospitality and tourism industry

ๆ การจัดอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนก การจัดดอกไม้
การพับผ้าในรู ปแบบต่าง ๆ ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับผ้าและ

802-301 สัมมนำประเด็นร่ วมสมัยใน

2(2-0-4)

การจัดการซักรี ด ความปลอดภัยในการปฏิ บัติงาน และ

อุตสำหกรรมบริกำรและกำรท่ องเที่ยว

การสร้างทัศนคติที่ดีต่องาน

Seminar on Contemporary Issues in the

Concept, principles, skills of Housekeeping operation

Hospitality and Tourism

and management in service sector; organizational

การอภิปรายประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

structure, roles and responsibilities, positions, guestroom

การบริ การและการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้

cleaning process, staffing and scheduling, inventory

กลยุ ท ธ์ ที่ ห ลากหลายและแนวทางพหุ ส าขาวิ ช า การ

management, training, flower arrangements, towel

อภิ ป รายและการตี ค วามจากแง่ มุ ม ต่ างกัน ที่ เน้ น หลัก

folding, on-premise laundry, safety and security

ความคิ ด ที่ สาคัญ การตัด สิ น ใจทางกลยุท ธ์ การบริ ห าร
ความเสี่ ย ง และการหาค าตอบที่ ส ร้ างสรรค์ ตลอดจน

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

แนวคิดและโมเดลทางธุรกิจที่สอดรับกับการคิดธุรกิจใหม่

ในยุคดิจิทัล

และการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการบริ การและการ

Hospitality Marketing in the Digital Age

ท่องเที่ยว

การประยุ ก ต์ ห ลัก คิ ด และหลัก ปฏิ บั ติ ท างการตลาดที่

Seminar on Issues affecting the hospitality and tourism

จาเป็ นต่ออุตสาหกรรมการบริ การและการท่องเที่ยว การ

industry, exploration of the issues utilizing various

วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรรมของลูกค้า

strategies and multi-disciplinary approach; discussion

ในยุ ค ดิ จิ ทั ล โอกาสและกลยุ ท ธ์ ส าหรั บ การจั ด การ

and interpretation of multiple perspectives with an

การตลาดของอุตสาหกรรมการบริ การและการท่องเที่ยว

emphasis on critical thinking, strategic decision-making,

ตลอดจนการตลาดดิจิทลั และเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องสาหรับ

risk management, and the formulation of innovative

ช่องทางดิจิทลั เช่น การตลาดโดยใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่

solution business as well as emerging business models

การตลาดโดยใช้เนื้ อหา และการสื่ อสารทางการตลาดที่

to serve the ever changing hospitality and tourism

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริ การและการท่องเที่ยว

industry

Application of marketing principles and practices for the
special needs of the hospitality and tourism industry;

802-302 กำรดำเนินงำนธุรกิจด้ ำนสุ ขภำพ 2(2-0-4)

analysis of the marketing environments; changing digital

Health and Wellness Business Operations

customer behavior, opportunities and strategies particular

สุ ข ภ าพ แ ล ะ ก าร ส่ งเส ริ ม สุ ข ภ าพ แ บ บ อ งค์ ร ว ม

management; renovation and capital projects in the

องค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ของการสร้ างสุ ข ภาพและการ

hospitality industry emphasizing on coordination of the

ส่ งเสริ มสุ ขภาพแบบองค์รวม ความแตกต่างระหว่างการ

physical space with guest services

รั กษาสุ ข ภาพและการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ บทบาทของการ
บริ การเชิงการแพทย์ การบริ การสปา และการบริ การเชิ ง

802-404 กำรจัดกำรกลยุทธ์ สำหรับ

3(3-0-6)

ส่งเสริ มสุ ขภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดและ

อุตสำหกรรมกำรบริกำร

แนวปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจด้านสุ ขภาพและสุ ขภาวะ

Strategic Management for Hospitality

Holistic health and wellness; key dimensions of health

Industry

and wellness; differences between medical and wellness

กระบวนการการจัด การกลยุท ธ์ ที่ เกี่ ย วกับ การประเมิ น

services; roles of medical, spa and wellness services in

สภาพแวดล้อม

tourism industry; concepts and practices in health and

นากลยุทธ์ ไปใช้งาน และการควบคุม ตรวจสอบผลการ

wellness business operations

ปฏิ บั ติ ง านในระดั บ บรรษั ท ธุ ร กิ จ และหน้ า ที่ งาน

การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ การ

การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทั้งระดับมหภาคและ
802-403 กำรจัดกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวก 3(3-0-6)

จุลภาคซึ่ งเป็ นประเด็นหลักในการพัฒนาและการนากล

ทำงด้ ำนกำรบริกำร

ยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ไปใช้ ง าน และการประเมิ น ผลการ

Hospitality Facility Management

ประกอบการ

แนวคิด บทบาทของการจัดการสิ่ งอานวยความสะดวกใน

Strategic management process in an organization,

โรงแรม การจัดการด้านการปฏิบตั ิงานและการบารุ งรักษา

dealing with environmental scanning, planning, strategy

อาคาร เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ถึ งความจาเป็ นที่ มี ต่ อ สิ่ ง

formulation, strategy implementation, and evaluation and

อานวยความสะดวก ระบบไฟฟ้ า ระบบแสงสว่าง ระบบ

control; discussion of different levels of strategic

ปรั บ อากาศ ระบบน้ า อุ ป กรณ์ เครื่ อ งครั ว ระบบซั ก รี ด

management, corporate strategy, business strategy, and

ระบบสระว่ายน้ า ระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ระบบความ

functional strategy; an assessment of both macro- and

ปลอดภัย การจัด การของเสี ย และน้ า เสี ย ระบบการจัด

micro-environmental influences on businesses as the key

การพลังงาน รวมถึ งการปรับปรุ งระบบและอาคาร โดย

issues in development and implementation of company

เน้นความสะดวกสบายและปลอดภัยของลูกค้า

strategies; evaluation through key operations indicator

Concepts and roles of hospitality facilities management;
managing operations and maintenance of building,

2.2 วิชำเฉพำะเลือก

equipment; assessing facility needs; electrical system;

2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

lighting system; HVAC system; water supply system;

1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการการโรงแรม

food service equipment; laundry system; swimming pool

818-320 กำรจัดกำรรำยได้ โรงแรม

system; telecommunication system; safety and security
system; solid and liquid waste management; energy

Hotel Revenue Management

3(3-0-6)

เทคนิคการบริ หารและจัดการราคาขายที่เหมาะสมเพื่อให้

process; the application and operation of leases

เกิ ด รายได้สูง สุ ด รวมถึ งการคาดการณ์ การรั บ จองเกิ น

principles and techniques of property asset management

จานวน การตัดสิ นใจรับกลุ่มลูกค้า ประเด็นทางด้านการ
จัด การและการตลาดส าหรั บ ธุ ร กิ จ โรงแรม ตลอดจน

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

เครื่ องมื อและโปรแกรมสาเร็ จรู ป ในการจัดการการขาย

กำรตรวจประเมิน

และการจัดการรายได้สาหรับช่องทางดิจิทลั

Service Quality Management and Auditing

Concepts of revenue management for hospitality

ทฤษฎี คุ ณ ภาพการบริ ก าร ความส าคัญ หลัก การและ

industry; business practice process proposed for

ขั้นตอนการจัดการคุณภาพการบริ การและการประยุกต์ใช้

controlling sales to maximizing revenue; techniques of

ในธุ ร กิ จ โรงแรม วิ ธีก ารและประเด็ น ส าคัญ ในการวัด

forecasting, discount allocation, overbooking, group

ระดับ คุ ณ ภาพการบริ ก าร หลัก การและขั้น ตอนในการ

management and dynamic pricing; marketing issues

ตรวจประเมินคุณภาพการบริ ก ารและการประยุกต์ใช้ใน

including sales and revenue management tools and

ธุรกิจโรงแรม

software for digital platform

Service quality theories; importance, principles and
process of service quality management and application to

818-321 กำรจัดกำรที่พกั และอสังหำริมทรัพย์ 3(3-0-6)

the hotel business; service quality measurement methods

ทำงเลือก

and issues; principles and process of service quality audit

Alternative Lodging and Property

and its application to the hotel business

Management
ความหมาย ขอบเขตและหลักการบริ ห ารเกี่ ยวกับ ที่ พ ัก

818-323 กำรดำเนินงำนและกำรจัดกำร

3(3-0-6)

ทางเลือกและอสังหาริ มทรัพย์ ความรู ้ดา้ นการจัดการการ

อย่ำงยั่งยืนในอุตสำหกรรมบริกำรและ

เช่า ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของที่ดินและผูเ้ ช่า หลักการ

กำรท่ องเที่ยว

ภาษีอากรเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ขอบเขตการกากับดูแล

Sustainable Operations and Management in

ด้านการบัญ ชี แ ละระบบการคิ ด ค่ าบริ การ ประเด็ น ทาง

the Hospitality and Tourism

เศรษฐกิจของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ กระบวนการพัฒนา

แนวคิด หลักการ ภาพรวมของหลักการการบริ หารอย่ าง

การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละการด าเนิ น งานของหลัก การและ

ยัง่ ยื น ในอุ ต สาหกรรมการบริ การและการท่ อ งเที่ ย ว

เทคนิคการเช่าซื้อทรัพย์สิน

ประโยชน์ที่องค์กรพึงได้จากการปฏิบตั ิตามหลักการด้าน

Definition, principles and management of alternative

ความยัง่ ยืน หลักการด้านความยัง่ ยืนจากมุมมองของภาค

lodging and property management; knowledge of lease

ธุ รกิ จ ผูบ้ ริ โภคและภาครัฐ การประยุกต์ใช้หลักการการ

management, landlord and tenant relationships;

บริ หารอย่ า งยั่ง ยื น ในองค์ ก รด้า นการบริ ก ารและการ

principles of taxation on property; accounting regulatory

ท่อ งเที่ ยวที่ ส ร้ างความสมดุ ลต่อสิ่ งแวดล้อม สังคมและ

framework and the service charge regime; economic

เศรษฐกิ จ การพัฒ นาระบบการบริ ห ารการจัด การด้าน

issues in property markets; property development

สิ่ งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรพลังงานในองค์กรอย่างมี

2) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการการบริ การอาหาร

ประสิ ทธิภาพ

และเครื่ องดื่ม

Concepts and principles of sustainability in the

818-330 ควำมรู้และทักษะกำรประกอบ

3(2-3-4)

hospitality and tourism industry; benefits of

อำหำรไทย

implementing sustainable practices in business.;

Thai Cuisine Knowledge and Skills

sustainability from the business, customer, and

ประวัติและพัฒนาการของอาหารไทย ชนิ ดและประเภท

government/regulator perspectives; application of

ของอาหารไทย เอกลักษณ์และรสชาติของอาหารไทยแต่

principles of sustainable development in balancing

ละภาค อาหารฮาลาล อาหารไทยประยุกต์ เครื่ องมือและ

benefits of the triple bottom line (economic, social and

อุปกรณ์ สาหรับการประกอบอาหารไทย เครื่ องเทศและ

environmental) in hospitality and tourism; development

สมุนไพรไทย การแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น การฝึ ก

of effective environmental management systems and

ปฏิบตั ิและเทคนิ คในการเตรี ยมและการประกอบอาหาร

management of resource consumption in hospitality

ไทยประเภทต่าง ๆ ศิลปะการนาเสนออาหาร สุ ขอนามัย

operations

และความปลอดภัยในการทางาน
History and development of Thai cuisine; types and

818-420 โครงกำรพัฒนำธุรกิจโรงแรม

3(1-6-2)

classification of Thai cuisine; uniqueness and taste of

Hotel Business Development Project

Thai regional food; Halal food; Thai fusion food;

การนาความรู ้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพื่อพัฒนาทักษะ

equipment and utensils for Thai cooking; Thai herbs and

การเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางในธุรกิจ

spices; fruit and vegetables craving, practices and

โรงแรม รวมถึงการวิเคราะห์เลือกสถานที่ ความเป็ นไปได้

techniques in Thai cuisine cooking and preparation; Thai

ทางการตลาด การวางแผนและออกแบบอย่างสร้างสรรค์

cuisine presentation and garnishment; sanitation and

การกาหนดราคา การคานวณต้น ทุน การให้ บริ การ การ

work safety

ประเมิ นผลการดาเนิ น งานไปประยุกต์ใช้ในดาเนิ น งาน
โครงการธุรกิจโรงแรม

818-331 กำรออกแบบรำยกำรอำหำร

3(3-0-6)

Application of theoretical and practical knowledge of

กำรวำงแผนและกลยุทธ์ กำรกำหนดรำคำ

small-medium hotel business enterprise through a

Menu Design, Planning and Pricing Strategy

project; site analysis; marketing feasibility; hotel

ทฤษฎี แ ละการปฏิ บัติ ก ารวางแผนรายการอาหารและ

business planning and creative design; pricing; project

เครื่ องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างราคา ต้นทุน กาไร และ

costing; service project operation appraisal

การควบคุ ม แนวโน้ มและปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่ อการ
วางแผนรายการอาหาร ประเภทของเมนู พื้ น ฐานด้า น
โภชนาการในการวางแผนรายการอาหาร การออกแบบ
การกาหนดราคาขาย และการปรับปรุ งรายการอาหาร

Theory and menu planning operations; relationship

เบิกจ่าย การผลิตการควบคุมคุณภาพการจาหน่ายและการ

between menu prices, costs and profit and control; trends

บริ การ

and factors affecting menu planning; types of menu;

Principles and strategies in food and beverage cost

principles of nutrition in menu planning; menu design;

control; budgeting for operations; cost-volume-profit

menu pricing; assessment of menu engineering

analysis; labor cost control; procurement procedures
including purchasing types, product specifications,

818-332 ขนมอบและของหวำน

3(2-3-4)

Baked Products and Desserts

purchasing, receiving, storing, issuing, productions, sales
and service quality controls

ทักษะพื้นฐานสาหรับการทาเบเกอรี่ และขนมอบ ศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการทาขนมอบ การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์

818-430 โครงกำรดำเนินงำนธุรกิจอำหำร

3(1-6-2)

การแปลงสู ตร ประเภทส่ วนผสม เทคนิ คการชั่งตวงวัด

และเครื่ องดื่ม

การทาขนมปั ง พาย ขนมอบ ทาร์ ต เค้ก คุกกี้และคัสตาร์ ด

Restaurant Business Operations Project

และขนมรู ปแบบอื่น ๆ การสร้างสรรค์ศิลปะการนาเสนอ

การนาความรู ้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพื่อพัฒนาทักษะ

ขนม รวมถึ ง ทั ก ษะการท างานอย่ า งปลอดภัย และถู ก

การเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางในธุรกิจ

สุ ขลักษณะ

ร้านอาหาร รวมถึงการวิเคราะห์เลือกสถานที่ ความเป็ นไป

Basic skills for bakery and pastry production; baking

ได้ทางการตลาด การวางแผนและออกแบบรายการอาหาร

terminology; baking tools and equipment; formula

และเครื่ อ งดื่ ม อย่ า งสร้ างสรรค์ การก าหนดราคา การ

conversions; basic ingredients; proper measuring

คานวณต้น ทุ น การให้ บ ริ การ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การ

techniques; cooking practice of breads, pies, pastries,

ประเมิ นผลการดาเนิ น งานไปประยุกต์ใช้ในดาเนิ น งาน

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

โครงการธุรกิจภัตตาคาร

food presentation; workplace safety and sanitary

Application of theoretical and practical knowledge of
small-medium restaurant business enterprise through a

818-333 กำรควบคุมต้ นทุนและกำรจัดซื้อ 3(3-0-6)

project; site analysis; marketing feasibility; food and

อำหำรและเครื่ องดื่ม

beverage menu planning and creative design; pricing;

Cost Control and Purchasing in Food and

project costing; quality control; project operation

Beverage

appraisal

หลัก พื้ น ฐาน กลยุท ธ์ ในการควบคุ ม ต้น ทุ น อาหารและ
เครื่ องดื่ ม การวางแผน งบ ประมาณ การวิ เ คราะห์

3) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการธุรกิจงานอีเวนท์

ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ยอดขาย และผลกาไร การ

818-340 กำรจัดกำรสถำนที่สำหรับงำนอีเวนท์ 3(3-0-6)

ควบคุมค่าจ้าง การควบคุมและพัฒนากระบวนการจัดซื้ อ

Event Venue Management

ประเภทของการจัดซื้ อ การกาหนดคุณลักษณะสิ นค้า การ

ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของสถานที่จดั

สั่งซื้อสิ นค้า การตรวจเช็คสิ นค้า การเก็บรักษาสิ นค้า การ

งานอี เวนท์ รู ป แบบการจั ด งานอี เวนท์ การวางแผน

การตลาด การจัดการและดูแลผูร้ ับเหมา กระบวนการจ้าง

รำงวัลและงำนกิจกรรมพิเศษ

บุคคลภายนอก การดาเนินการและการบริ หารสถานที่จดั

Incentive Travel and Special

งาน การปรับ ปรุ งและการบริ ห ารจัดการสถานที่ จัดงาน

Event Management

อย่างยัง่ ยืน ระบบสารสนเทศและโปรแกรมการออกแบบ

รางวัลในรู ปแบบการเดินทางสาหรับพนักงาน หรื อลูกค้า

แผนผังงานอีเวนท์

บริ ษทั ในลักษณะเป็ นเครื่ องมือของการเพิ่มยอดขายของ

Meanings, significances, and components of event

บริ ษ ัท การจัด การการส่ งกาลังบ ารุ ง

venues; event venue typologies; event venue marketing

เลื อ กแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว การตลาด รู ป แบบการเดิ น ทาง

planning; managing and monitoring contractors;

การออกแบบโปรแกรม หลัก การและความรู ้ ข องการ

outsourcing process; venue operations, refurbishment

วางแ ผ น ก ารด าเนิ น ก ารจั ด กิ จก รร ม พิ เศ ษ แ ล ะ

and sustainable venue management; information systems

องค์ประกอบย่อย บทบาทการจัดการของบริ ษทั ในแหล่ง

and design programs

ท่องเที่ยวและผูด้ าเนินการภาคพื้นดินอื่น ๆ แนวโน้มและ

การขนส่ ง การ

ประเด็นในปัจจุบนั ของการจัดการท่องเที่ยวเชิงรางวัลและ
818-341 ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ในธุรกิจ

3(3-0-6)

กิจกรรมพิเศษ

งำนอีเวนท์

Incentive travel of employee or customers as a tool to

Event Creativity

increase company’s sales; logistics management,

ความหมาย แนวคิ ด และลัก ษณะของการสร้ างสรรค์

transportation, destination selection, marketing, theme

เทคนิ ค และกระบวนการของการสร้ างสรรค์ ประเด็ น

setting, program designing, the planning and design of

แนวโน้ม บริ บทแวดล้อม และประสบการณ์ของธุรกิจงาน

special events and other elements; roles of destination

อี เวนท์ การสื่ อ ความหมายและแรงบั น ดาลใจในการ

management companies and other ground operators;

สร้างสรรค์ การออกแบบการประชุมและกิจกรรมพิเศษ

trends and current issues related to incentive travel and

อย่ า งสร้้ างสรรค์ แ ละมี เ อกลั ก ษณ์ เทคโนโลยี แ ละ

special event management

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจงานอีเวนท์ ความผิดพลาด
และความเสี่ ยงในการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

818-343 กำรจัดกำรนิทรรศกำรและ

3(3-0-6)

Meanings, concepts and characteristics of creativity;

กำรแสดงสินค้ำ

techniques and process of creativity; issues, trends,

Exhibitions and Tradeshows Management

settings and experience in event business; interpretation

บทบาทผูจ้ ัดงานการจัดแสดงนิ ทรรศการและการแสดง

and inspiration of creativity; designing creative and

สิ น ค้า รวมถึ งการกาหนดวัต ถุป ระสงค์ การออกแบบที่

unique meetings and events; technology and innovation

แสดงสิ นค้าและการบริ หารจัดการพื้นที่แสดงสิ นค้า การ

related to event business; failure and risk in creativity

ขนส่ งและการติดตั้ง การจัดหาบุคลากรประจางานแสดง

and innovation

สิ นค้าและการฝึ กอบรม การจัดการงานแสดงเพื่อการค้าที่
ประกอบด้ ว ยการออกแบบ การท าสั ญ ญา ระเบี ย บ

818-342 กำรจัดกำรกำรท่ องเที่ยวเพื่อเป็ น

3(3-0-6)

ข้อบังคับและพิธีการศุลกากร

Roles and responsibilities of Professional Exhibitions

Particular characteristics and topics related to hospitality

Organiser (PEO), setting theme and objectives, product

and tourism; oral practice focused on understanding the

display design and booth management, transportation

social customs of non-Asian tourists; explaining and

and installation of products, staffing and training;

giving tourist information from the perspective of a tour

design, contracting, terms and conditions, custom and

agent and hotel employee

import laws related to commercial exhibition and
tradeshows

812-211 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่ อสำร

3(2-2-5)

อย่ำงมีประสิทธิภำพ
818-440 โครงกำรดำเนินงำนธุรกิจอีเวนท์

3(1-6-2)

Event Operations Project

English for Effective Communication
การติดต่อสื่ อสารในทุกทักษะอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งใน

การประยุกต์ใช้ห ลักการและเทคนิ ค การบริ ห ารจัด การ

สถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพ การสื่ อสารในระดับ

โครงงานเพื่ อ วางแผน บริ ห ารและประเมิ น โครงงานที่

สากล การโต้ตอบอย่างฉับไว และการพูดในที่ประชุมชน

เกี่ ย วข้อ งกับ งานอี เวนท์ เช่ น ประชุ ม การท่ อ งเที่ ยวเชิ ง

Effective communication skills in both interpersonal and

รางวัล การสัมมนา การจัดงานแสดงสิ นค้าและงานอีเวนท์

professional situations, communications in international

อื่น ๆ

settings, giving impromptu responses, public speaking

Application of project management techniques and
concepts in planning, implementing and evaluating an

812-311 ภำษำอังกฤษกับเหตุกำรณ์ ปัจจุบัน 3(2-2-5)

event project such as meetings, incentive travel,

ในกำรบริกำรและกำรท่ องเที่ยว

conventions, exhibition and trade fair, and other events

English for Current Events in
Hospitality and Tourism

2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

เหตุการณ์ โลกที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการบริ การและการ

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ท่องเที่ ยว ความเข้าใจเหตุการณ์ ปัจจุบันด้วยมุมมองทาง

812-111 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสนทนำสำหรับ 3(2-2-5)

ประวัติศาสตร์ และความน่าจะเป็ นในอนาคต เพิ่มคาศัพท์

กำรบริกำรและกำรท่ องเที่ยว

เพื่ออภิ ปรายเหตุการณ์ ปัจจุบันในบริ บทของการบริ การ

Conversational English for Hospitality

และการท่องเที่ยว

and Tourism

Global events that affect the hospitality and tourism

ลักษณะเด่นและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริ การและการ

industry; understanding of current events within a

ท่ อ งเที่ ยว ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก ารพู ด มุ่ งเน้ น ค วาม เข้ า ใจ

historical perspective and their future implications;

ขนบธรรมเนี ยมทางสังคมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ ไม่ใช่

building vocabulary to discuss current events in the

ชาวเอเชี ย อธิ บายและให้ข้อมูลนักท่องเที่ ยวจากมุมมอง

context of hospitality and tourism

ของตัวแทนบริ ษทั ท่องเที่ยวและพนักงานโรงแรม

812-312 ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำรสำหรับอ่ำน 3(2-2-5)

เบื้ องต้น พูดเรื่ องเกี่ ยวกับตัวเองและสิ่ งรอบตัว สนทนา

และเขียน

เรื่ องราวในชีวิตประจาวันอย่างง่าย เช่น การแนะนาตัวเอง

Academic English for Reading and Writing

การซื้อขายสิ นค้า เป็ นต้น

เน้น ความคล่องแคล่ วของการอ่านการเขียนเชิ งวิชาการ

An introduction to characters, the writing system and

เพิ่ ม ทัก ษะการอ่ า นเร็ ว การอ่ า นเพื่ อ ความเข้าใจ ความ

pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers

คล่ องแคล่ วในการเขี ยน ความเข้าใจกระบวนการเขีย น

and counting; simple greetings; talking about oneself,

และพัฒนาทักษะการเขียนเชิงพรรณนา

and familiar things; making simple conversations

Concentrate on fluency in both reading and writing for

focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and

academic purposes; increasing reading speed, reading

etc.

comprehension, writing fluency; understanding the
writing process and developing skills in descriptive

812-221 กำรสื่ อสำรภำษำจีนพื้นฐำน 2

3(2-2-5)

Basic Chinese Communication II

writing

โครงสร้ า งของค ากริ ย าและกาลในขั้น พื้ น ฐาน ฝึ กฝน
812-412 ภำษำอังกฤษธุรกิจขั้นสู ง

3(2-2-5)

ทัก ษะพู ด ฟั ง อ่ า น และเขี ย น รู ป ประโยคขั้น พื้ น ฐาน
ทัก ษะในการพู ด ขั้น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ นในชี วิ ต ประจ าวัน

Advanced Business English
การใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์

อ่านเรื่ องราวสั้น ๆ ได้ สนทนาอย่างสั้น ๆ กับเจ้าของภาษา

ในสถานการณ์และบริ บทต่าง ๆ ของธุรกิจนานาชาติร่วม

สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจัดการการเดินทาง

สมัย การนาเสนอเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายโต้ตอบและ

Basic Verb structures and tenses; practice in listening,

เอกสารทางธุ รกิ จ การโต้วาที และการเจรจาต่อรองทาง

reading comprehension, speaking and writing;

ธุรกิจ

fundamental sentence patterns; basic verbal survival

Accurate, appropriate and imaginative use of the English

skills; read short passages; brief conversations with

language in various characteristic contexts situations of

native speakers, scenario in a restaurant and travel

contemporary international business; coherently

arrangements

structured business presentations; writing effective
business correspondence and documents; debating and

812-321 กำรสื่ อสำรภำษำจีนขั้นกลำง

3(2-2-5)

Intermediate Chinese Communication

business negotiating

พั ฒ น าทั ก ษ ะใน การสื่ อ ส ารแล ะการใช้ ภ าษ าใน
สถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจาวัน ทักษะในการ

กลุ่มวิชาภาษาจีน
812-121 กำรสื่ อสำรภำษำจีนพื้นฐำน 1

3(2-2-5)

Basic Chinese Communication I
ตัวอักษร ระบบการเขียน และการออกเสี ยง ไวยากรณ์และ
คาศัพ ท์พ้ื น ฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทัก ทาย

สื่ อสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สังคมที่ เหมาะสม การทาความเข้าใจและเขียนข้อความ
ประกาศโดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน

การให้ความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน ความรู ้ ดา้ นการสื่ อสาร

expressions; cultural awareness, protocol and sensitive

ระหว่างวัฒนธรรม

issues in business

Advancement of communicative functions for a wide
variety of daily-life situations; appropriate interactive

กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี

skills for social situations with a native speaker; taking

812-131 กำรสื่ อสำรภำษำเกำหลีพื้นฐำน 1 3(2-2-5)

and leaving messages, making announcements by using

Basic Korean Communication I

simple and complex sentences; expressing an opinion on

ตัวอักษร ระบบการเขียน และการออกเสี ยง ไวยากรณ์และ

selected texts; knowledge of intercultural communication

คาศัพ ท์พ้ื น ฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทัก ทาย
เบื้ องต้น พูดเรื่ องเกี่ ยวกับตัวเองและสิ่ งรอบตัว สนทนา

812-322 กำรสนทนำภำษำจีนเพื่องำนโรงแรม3(2-2-5)
Chinese Conversation for Hotel Service

เรื่ องราวในชีวิตประจาวันอย่างง่าย เช่น การแนะนาตัวเอง
การซื้อขายสิ นค้า เป็ นต้น

คาศัพท์และวลี ที่จาเป็ นต้องใช้สาหรั บงานโรงแรม การ

An introduction to characters, the writing system and

สารองห้องพัก

งานต้อนรับส่ วนหน้า งานแม่บา้ น งาน

pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers

บริ การอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในห้ อ งพัก ภัต ตาคาร สปา

and counting; simple greetings; talking about oneself,

และสถานบริ การสุ ขภาพ อธิ บายเรื่ องราวของบริ การใน

and familiar things; making simple conversations

โรงแรมโดยสังเขป

focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and

Vocabulary and expressions necessary for hotel staff,

etc.

reservation, front desk, housekeeping, in-room dining
service, restaurant, spa and health service centre; giving
brief explanation about services in hotels

812-231 กำรสื่ อสำรภำษำเกำหลีพื้นฐำน 2 3(2-2-5)
Basic Korean Communication II
โครงสร้ า งของค ากริ ย าและกาลในขั้น พื้ น ฐาน ฝึ กฝน

812-421 ภำษำจีนสำหรับกำรสื่ อสำรธุรกิจ 3(2-2-5)

ทัก ษะพู ด ฟั ง อ่ า น และเขี ย น รู ป ประโยคขั้น พื้ น ฐาน

Chinese for Business Communication

ทัก ษะในการพู ด ขั้น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ นในชี วิต ประจ าวัน

ค าศั พ ท์ แ ละรู ปประโยคที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ภายใต้

อ่านเรื่ องราวสั้น ๆ ได้ สนทนาอย่างสั้น ๆ กับเจ้าของภาษา

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ เขียนเอกสารต่าง

สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจัดการการเดินทาง

ๆ เช่ น บั น ทึ ก แ จ้ ง เวี ย น โ ท ร ส าร

จ ด ห ม าย

Basic Verb structures and tenses; practice in listening,

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุ ภาพ วัฒนธรรมและสิ่ งที่

reading comprehension, speaking and writing;

ควรคานึงและระมัดระวังในเรื่ องธุรกิจ

fundamental sentence patterns; basic verbal survival

Practical office vocabulary and structure of business

skills; read short passages; brief conversations with

language

native speakers, scenario in a restaurant and travel

ecessary and frequently used such as

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

arrangements

812-331 กำรสื่ อสำรภำษำเกำหลีข้นั กลำง

3(2-2-5)

Intermediate Korean Communication

ค าศั พ ท์ แ ละรู ปประโยคที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ เขียนเอกสารต่าง

พั ฒ น าทั ก ษ ะใน การสื่ อ ส ารแล ะการใช้ ภ าษ าใน

ๆ เช่ น บั น ทึ ก แ จ้ ง เวี ย น โ ท ร ส าร

จ ด ห ม าย

สถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจาวัน ทักษะในการ

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุ ภาพ วัฒนธรรมและสิ่ งที่

สื่ อสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง

ควรคานึงและระมัดระวังในเรื่ องธุรกิจ

สังคมที่ เหมาะสม การทาความเข้าใจและเขียนข้อความ

Practical office vocabulary and structure of business

ประกาศโดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน

language

การให้ความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน ความรู ้ดา้ นการสื่ อสาร

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

ระหว่างวัฒนธรรม

expressions; cultural awareness, protocol and sensitive

Advancement of communicative functions for a wide

issues in business

ecessary and frequently used such as

variety of daily-life situations; appropriate interactive
skills for social situations with a native speaker; taking

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น

and leaving messages, making announcements by using

812-141 กำรสื่ อสำรภำษำญี่ปุ่นพื้นฐำน 1

simple and complex sentences; expressing an opinion on
selected texts; knowledge of intercultural communication

3(2-2-5)

Basic Japanese Communication I
ตัวอักษร ระบบการเขียน และการออกเสี ยง ไวยากรณ์และ
คาศัพ ท์พ้ื น ฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทัก ทาย

812-332 กำรสนทนำภำษำเกำหลีเพื่อ

3(2-2-5)

เบื้ องต้น พูดเรื่ องเกี่ ยวกับตัวเองและสิ่ งรอบตัว สนทนา

งำนโรงแรม

เรื่ องราวในชีวิตประจาวันอย่างง่าย เช่น การแนะนาตัวเอง

Korean Conversation for Hotel Service

การซื้อขายสิ นค้า เป็ นต้น

คาศัพท์และวลี ที่จาเป็ นต้องใช้สาหรั บงานโรงแรม การ

An introduction to characters, the writing system and

สารองห้องพัก

งานต้อนรับส่ วนหน้า งานแม่บา้ น งาน

pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers

บริ การอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในห้ อ งพัก ภัต ตาคาร สปา

and counting; simple greetings; talking about oneself,

และสถานบริ การสุ ขภาพ อธิ บายเรื่ องราวของบริ การใน

and familiar things; making simple conversations

โรงแรมโดยสังเขป

focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and

Vocabulary and expressions necessary for hotel staff,

etc.

reservation, front desk, housekeeping, in-room dining
service, restaurant, spa and health service centre; giving
brief explanation about services in hotels

812-241 กำรสื่ อสำรภำษำญี่ปุ่นพื้นฐำน 2

3(2-2-5)

Basic Japanese Communication II
โครงสร้ า งของค ากริ ย าและกาลในขั้น พื้ น ฐาน ฝึ กฝน

812-431 ภำษำเกำหลีสำหรับกำรสื่ อสำรธุรกิจ 3(2-2-5)
Korean for Business Communication

ทัก ษะพู ด ฟั ง อ่ า น และเขี ย น รู ป ประโยคขั้น พื้ น ฐาน
ทัก ษะในการพู ด ขั้น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ นในชี วิ ต ประจ าวัน

อ่านเรื่ องราวสั้น ๆ ได้ สนทนาอย่างสั้น ๆ กับเจ้าของภาษา

และสถานบริ การสุ ขภาพ อธิ บายเรื่ องราวของบริ การใน

สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจัดการการเดินทาง

โรงแรมโดยสังเขป

Basic Verb structures and tenses; practice in listening,

Vocabulary and expressions necessary for hotel staff,

reading comprehension, speaking and writing;

reservation, front desk, housekeeping, in-room dining

fundamental sentence patterns; basic verbal survival

service, restaurant, spa and health service centre; giving

skills; read short passages; brief conversations with

brief explanation about services in hotels

native speakers, scenario in a restaurant and travel
arrangements

812-441 ภำษำญี่ปุ่นสำหรับกำรสื่ อสำรธุรกิจ 3(2-2-5)
Japanese for Business Communication

812-341 กำรสื่ อสำรภำษำญี่ปุ่นขั้นกลำง

3(2-2-5)

Intermediate Japanese Communication

ค าศั พ ท์ แ ละรู ปประโยคที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ เขียนเอกสารต่าง

พั ฒ น าทั ก ษ ะใน การสื่ อ ส ารแล ะการใช้ ภ าษ าใน

ๆ เช่ น บั น ทึ ก แ จ้ ง เวี ย น โ ท ร ส าร

จ ด ห ม าย

สถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจาวัน ทักษะในการ

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุ ภาพ วัฒนธรรมและสิ่ งที่

สื่ อสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง

ควรคานึงและระมัดระวังในเรื่ องธุรกิจ

สังคมที่ เหมาะสม การทาความเข้าใจและเขียนข้อความ

Practical office vocabulary and structure of business

ประกาศโดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน

language

การให้ความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน ความรู ้ดา้ นการสื่ อสาร

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

ระหว่างวัฒนธรรม

expressions; cultural awareness, protocol and sensitive

Advancement of communicative functions for a wide

issues in business

ecessary and frequently used such as

variety of daily-life situations; appropriate interactive
skills for social situations with a native speaker; taking

กลุ่มวิชาภาษาไทย

and leaving messages, making announcements by using

812-151 กำรสื่ อสำรภำษำไทยพื้นฐำน 1

simple and complex sentences; expressing an opinion on

Basic Thai Communication I

selected texts; knowledge of intercultural communication

3(2-2-5)

หมายเหตุ *สาหรับนักศึกษาที่เป็ นชาวต่างชาติและมิได้ใช้
ภาษาไทยในการสื่ อ สาร สามารถเลื อ กเรี ย นกลุ่ ม วิ ช า

812-342 กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่นเพื่อ

3(2-2-5)

ภาษาไทยได้

งำนโรงแรม

ตัวอักษร ระบบการเขียน และการออกเสี ยง ไวยากรณ์และ

Japanese Conversation for Hotel Service

คาศัพ ท์พ้ื น ฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทัก ทาย

คาศัพท์และวลี ที่จาเป็ นต้องใช้สาหรั บงานโรงแรม การ

เบื้ องต้น พูดเรื่ องเกี่ ยวกับตัวเองและสิ่ งรอบตัว สนทนา

สารองห้องพัก

เรื่ องราวในชีวิตประจาวันอย่างง่าย เช่น การแนะนาตัวเอง

งานต้อนรับส่ วนหน้า งานแม่บา้ น งาน

บริ การอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในห้ อ งพัก ภัต ตาคาร สปา

การซื้อขายสิ นค้า เป็ นต้น

An introduction to characters, the writing system and

สังคมที่ เหมาะสม การทาความเข้าใจและเขียนข้อความ

pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers

ประกาศโดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน

and counting; simple greetings; talking about oneself,

การให้ความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน ความรู ้ดา้ นการสื่ อสาร

and familiar things; making simple conversations

ระหว่างวัฒนธรรม

focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and

Advancement of communicative functions for a wide

etc.

variety of daily-life situations; appropriate interactive
skills for social situations with a native speaker; taking

812-251 กำรสื่ อสำรภำษำไทยพื้นฐำน 2

3(2-2-5)

and leaving messages, making announcements by using
simple and complex sentences; expressing an opinion on

Basic Thai Communication II
หมายเหตุ *สาหรับนักศึกษาที่เป็ นชาวต่างชาติและมิได้ใช้

selected texts; knowledge of intercultural communication

ภาษาไทยในการสื่ อ สาร สามารถเลื อ กเรี ย นกลุ่ ม วิ ช า
ภาษาไทยได้

812-352 กำรสนทนำภำษำไทยเพื่อ

3(2-2-5)

โครงสร้ า งของค ากริ ย าและกาลในขั้น พื้ น ฐาน ฝึ กฝน

งำนโรงแรม

ทัก ษะพู ด ฟั ง อ่ า น และเขี ย น รู ป ประโยคขั้น พื้ น ฐาน

Thai Conversation for Hotel Service

ทัก ษะในการพู ด ขั้น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ นในชี วิ ต ประจ าวัน

หมายเหตุ *สาหรับนักศึกษาที่เป็ นชาวต่างชาติและมิได้ใช้

อ่านเรื่ องราวสั้น ๆ ได้ สนทนาอย่างสั้น ๆ กับเจ้าของภาษา

ภาษาไทยในการสื่ อ สาร สามารถเลื อ กเรี ย นกลุ่ ม วิ ช า

สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจัดการการเดินทาง

ภาษาไทยได้

Basic Verb structures and tenses; practice in listening,

คาศัพท์และวลี ที่จาเป็ นต้องใช้สาหรั บงานโรงแรม การ

reading comprehension, speaking and writing;

สารองห้องพัก

fundamental sentence patterns; basic verbal survival

บริ การอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในห้ อ งพัก ภัต ตาคาร สปา

skills; read short passages; brief conversations with

และสถานบริ การสุ ขภาพ อธิ บายเรื่ องราวของบริ การใน

native speakers, scenario in a restaurant and travel

โรงแรมโดยสังเขป

arrangements

Vocabulary and expressions necessary for hotel staff,

งานต้อนรับส่ วนหน้า งานแม่บา้ น งาน

reservation, front desk, housekeeping, in-room dining
812-351 กำรสื่ อสำรภำษำไทยขั้นกลำง

3(2-2-5)

Intermediate Thai Communication

service, restaurant, spa and health service centre; giving
brief explanation about services in hotels

หมายเหตุ *สาหรับนักศึกษาที่เป็ นชาวต่างชาติและมิได้ใช้
ภาษาไทยในการสื่ อ สาร สามารถเลื อ กเรี ย นกลุ่ ม วิ ช า
ภาษาไทยได้

812-451 ภำษำไทยสำหรับกำรสื่ อสำรธุรกิจ 3(2-2-5)
Thai for Business Communication

พั ฒ น าทั ก ษ ะใน การสื่ อ ส ารแล ะการใช้ ภ าษ าใน

หมายเหตุ *สาหรับนักศึกษาที่เป็ นชาวต่างชาติและมิได้ใช้

สถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจาวัน ทักษะในการ

ภาษาไทยในการสื่ อ สาร สามารถเลื อ กเรี ย นกลุ่ ม วิ ช า

สื่ อสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง

ภาษาไทยได้

ค าศั พ ท์ แ ละรู ปประโยคที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ภายใต้

อ่านเรื่ องราวสั้น ๆ ได้ สนทนาอย่างสั้น ๆ กับเจ้าของภาษา

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ เขียนเอกสารต่าง

สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจัดการการเดินทาง

ๆ เช่ น บั น ทึ ก แ จ้ ง เวี ย น โ ท ร ส าร

จ ด ห ม าย

Basic Verb structures and tenses; practice in listening,

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุ ภาพ วัฒนธรรมและสิ่ งที่

reading comprehension, speaking and writing;

ควรคานึงและระมัดระวังในเรื่ องธุรกิจ

fundamental sentence patterns; basic verbal survival

Practical office vocabulary and structure of business

skills; read short passages; brief conversations with

language

native speakers, scenario in a restaurant and travel

ecessary and frequently used such as

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

arrangements

expressions; cultural awareness, protocol and sensitive
issues in business

812-371 กำรสื่ อสำรภำษำฝรั่งเศสขั้นกลำง 3(2-2-5)
Intermediate French Communication

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส

พั ฒ น าทั ก ษ ะใน การสื่ อ ส ารแล ะการใช้ ภ าษ าใน

812-171 กำรสื่ อสำรภำษำฝรั่งเศสพื้นฐำน 1 3(2-2-5)

สถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจาวัน ทักษะในการ

Basic French Communication I

สื่ อสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง

ตัวอักษร ระบบการเขียน และการออกเสี ยง ไวยากรณ์และ

สังคมที่ เหมาะสม การทาความเข้าใจและเขียนข้อความ

คาศัพ ท์พ้ื น ฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทัก ทาย

ประกาศโดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน

เบื้ องต้น พูดเรื่ องเกี่ ยวกับตัวเองและสิ่ งรอบตัว สนทนา

การให้ความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน ความรู ้ดา้ นการสื่ อสาร

เรื่ องราวในชีวิตประจาวันอย่างง่าย เช่น การแนะนาตัวเอง

ระหว่างวัฒนธรรม

การซื้อขายสิ นค้า เป็ นต้น

Advancement of communicative functions for a wide

An introduction to characters, the writing system and

variety of daily-life situations; appropriate interactive

pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers

skills for social situations with a native speaker; taking

and counting; simple greetings; talking about oneself,

and leaving messages, making announcements by using

and familiar things; making simple conversations

simple and complex sentences; expressing an opinion on

focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and

selected texts; knowledge of intercultural communication

etc.
812-372 กำรสนทนำภำษำฝรั่งเศสเพื่อ
812-271 กำรสื่ อสำรภำษำฝรั่งเศสพื้นฐำน 2 3(2-2-5)
Basic French Communication II

3(2-2-5)

งำนโรงแรม
French Conversation for Hotel Service

โครงสร้ า งของค ากริ ย าและกาลในขั้น พื้ น ฐาน ฝึ กฝน

คาศัพท์และวลี ที่จาเป็ นต้องใช้สาหรั บงานโรงแรม การ

ทัก ษะพู ด ฟั ง อ่ า น และเขี ย น รู ป ประโยคขั้น พื้ น ฐาน

สารองห้องพัก

ทัก ษะในการพู ด ขั้น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ นในชี วิ ต ประจ าวัน

บริ การอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในห้ อ งพัก ภัต ตาคาร สปา

งานต้อนรับส่ วนหน้า งานแม่บา้ น งาน

และสถานบริ การสุ ขภาพ อธิ บายเรื่ องราวของบริ การใน

and familiar things; making simple conversations

โรงแรมโดยสังเขป

focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and

Vocabulary and expressions necessary for hotel staff,

etc.

reservation, front desk, housekeeping, in-room dining
service, restaurant, spa and health service centre; giving
brief explanation about services in hotels

812-281 กำรสื่ อสำรภำษำเยอรมันพื้นฐำน 2 3(2-2-5)
Basic German Communication II
โครงสร้ า งของค ากริ ย าและกาลในขั้น พื้ น ฐาน ฝึ กฝน

812-471 ภำษำฝรั่งเศสสำหรับกำรสื่ อสำร

3(2-2-5)

ทัก ษะพู ด ฟั ง อ่ า น และเขี ย น รู ป ประโยคขั้น พื้ น ฐาน

ธุรกิจ

ทัก ษะในการพู ด ขั้น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ นในชี วิ ต ประจ าวัน

French for Business Communication

อ่านเรื่ องราวสั้น ๆ ได้ สนทนาอย่างสั้น ๆ กับเจ้าของภาษา

ค าศั พ ท์ แ ละรู ปประโยคที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ภายใต้

สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจัดการการเดินทาง

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ เขียนเอกสารต่าง

Basic Verb structures and tenses; practice in listening,

ๆ เช่ น บั น ทึ ก แ จ้ ง เวี ย น โ ท ร ส าร

จ ด ห ม าย

reading comprehension, speaking and writing;

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุ ภาพ วัฒนธรรมและสิ่ งที่

fundamental sentence patterns; basic verbal survival

ควรคานึงและระมัดระวังในเรื่ องธุรกิจ

skills; read short passages; brief conversations with

Practical office vocabulary and structure of business

native speakers, scenario in a restaurant and travel

language

arrangements

ecessary and frequently used such as

telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite
expressions; cultural awareness, protocol and sensitive
issues in business

812-381 กำรสื่ อสำรภำษำเยอรมันขั้นกลำง 3(2-2-5)
Intermediate German Communication
พั ฒ น าทั ก ษ ะใน การสื่ อ ส ารแล ะการใช้ ภ าษ าใน

กลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน

สถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจาวัน ทักษะในการ

812-181 กำรสื่ อสำรภำษำเยอรมันพื้นฐำน 1 3(2-2-5)

สื่ อสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง

Basic German Communication I

สังคมที่ เหมาะสม การทาความเข้าใจและเขียนข้อความ

ตัวอักษร ระบบการเขียน และการออกเสี ยง ไวยากรณ์และ

ประกาศโดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน

คาศัพ ท์พ้ื น ฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทัก ทาย

การให้ความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน ความรู ้ดา้ นการสื่ อสาร

เบื้ องต้น พูดเรื่ องเกี่ ยวกับตัวเองและสิ่ งรอบตัว สนทนา

ระหว่างวัฒนธรรม

เรื่ องราวในชีวิตประจาวันอย่างง่าย เช่น การแนะนาตัวเอง

Advancement of communicative functions for a wide

การซื้อขายสิ นค้า เป็ นต้น

variety of daily-life situations; appropriate interactive

An introduction to characters, the writing system and

skills for social situations with a native speaker; taking

pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers

and leaving messages, making announcements by using

and counting; simple greetings; talking about oneself,

simple and complex sentences; expressing an opinion on
selected texts; knowledge of intercultural communication

Managerial Accounting
หลักการวิเคราะห์รายงานทางเงิน หลักการการบริ หารและ
จัดการต้นทุน การวิเคราะห์ปริ มาณ กาไรและจุดคุม้ ทุน

812-382 กำรสนทนำภำษำเยอรมันเพื่อ

3(2-2-5)

การใช้ขอ้ มูลทางบัญชีเพื่อการวางแผน จัดทางบประมาณ

งำนโรงแรม

และรายได้ประมาณการ การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพทาง

German Conversation for Hotel Service

การเงินจากงบประมาณการ การบริ หารงบประมาณ และ

คาศัพท์และวลี ที่จาเป็ นต้องใช้สาหรั บงานโรงแรม การ

การตัดสิ นใจเงินลงทุน

สารองห้องพัก

งานต้อนรับส่ วนหน้า งานแม่บา้ น งาน

Financial statement analysis; cost concepts and

บริ การอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในห้ อ งพัก ภัต ตาคาร สปา

management; Cost-Volume-Profit and break-even

และสถานบริ การสุ ขภาพ อธิ บายเรื่ องราวของบริ การใน

analysis; planning, budgeting, and sale forecasting;

โรงแรมโดยสังเขป

variance analysis and performance evaluation; capital

Vocabulary and expressions necessary for hotel staff,

budgeting and decision making

reservation, front desk, housekeeping, in-room dining
service, restaurant, spa and health service centre; giving
brief explanation about services in hotels

802-303 กำรพัฒนำกำรเป็ นผู้ประกอบกำร 3(3-0-6)
มืออำชีพ
Professional Development

812-481 ภำษำเยอรมันสำหรับกำรสื่ อสำร

3(2-2-5)

and Entrepreneurship

ธุรกิจ

การก่ อตั้งธุ รกิ จขนาดย่อมอิสระในอุตสาหกรรมบริ การ

German for Business Communication

และการท่องเที่ยว ความท้าทายที่ผปู ้ ระกอบการขนาดย่อม

ค าศั พ ท์ แ ละรู ปประโยคที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ภายใต้

เผชิญ ทักษะการจัดการที่จาเป็ นต่อธุร กิจขนาดย่อม ปั จจัย

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ เขียนเอกสารต่าง

ความสาเร็ จสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดย่อม การ

ๆ เช่ น บั น ทึ ก แ จ้ ง เวี ย น โ ท ร ส าร

จ ด ห ม าย

ให้สิทธิ ในการประกอบการ การเขียนแผนธุ รกิจสาหรับ

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุ ภาพ วัฒนธรรมและสิ่ งที่

ธุ รกิ จ ขนาดย่อ ม การประเมิ น ผลประกอบการและการ

ควรคานึงและระมัดระวังในเรื่ องธุรกิจ

ประเมินความเสี่ ยง

Practical office vocabulary and structure of business

Establishing of a small and independent business in the

language

ecessary and frequently used such as

hospitality and tourism industry; challenges faced by

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

small business entrepreneurs; managerial skills required

expressions; cultural awareness, protocol and sensitive

for managing small business enterprises; critical success

issues in business

factors of small business entrepreneurs; business
franchising; writing business plans for a small business;
business performance appraisal and risk assessment

ค. หมวดวิชำเลือกเสรี
801-205 กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร

3(3-0-6)

802-304 ประเด็นร่ วมสมัยของควำมเป็ นผู้นำ 3(3-0-6)

environment, cultures, laws, languages and values;

Contemporary Leadership

social, economic, political and environmental factors

ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีความเป็ นผูน้ า ทักษะ

affecting decision-making; current situations in

ความเป็ นผู ้น า ลัก ษณะ และพฤติ ก รรมของผู ้น าที่ มี

international hospitality and tourism business

ประสิ ท ธิ ภาพ ประเภทและความหลากหลายของความ
เป็ นผูน้ า การทางานเป็ นทีมและการเป็ นผูต้ าม รู ปแบบการ

802-406 กำรเงินระหว่ำงประเทศ

สื่ อสารและความท้าทายของผูน้ าที่ เป็ นแบบอย่างที่ ดีใน

International Finance

3(3-0-6)

ปั จ จุ บั น จริ ยธรรมและมาตรฐานพฤติ ก รรมของผู ้น า

การนาทฤษฎีทางการเงินใหม่มาใช้ในด้านการเงินระหว่าง

ประเด็นปัญหาร่ วมสมัยและกรณี ศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิ

ประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ การกาหนดและ

ของผูน้ า และรู ปแบบผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพในบริ บทการ

การจัด การอัต ราแลกเปลี่ ย น ความเสี่ ย งด้ า นอัต รา

จัดการการบริ การ

แลกเปลี่ ย นและการจัด การความเสี่ ย ง ดุ ล การชาระเงิ น

An understanding of leadership theories; effective

ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วิกฤตการณ์

leadership skills, traits and behaviors; types and diversity

ทางการเงินและการจัดการวิกฤต

of leadership; working in teams and followership;

Implementation of monetary theories applicable in

communication styles and challenges of exemplary

international finance; the international monetary system;

leaders of today; ethical and behavioral standards for

exchange rates determination and management;

leaders, contemporary issues and case studies on

exchange rate risk and risk management; Balance of

leadership practices and effective leadership styles in

Payments; international economic co-operation; financial

hospitality management perspective

crises and crisis management

802-405 ธุรกิจกำรบริกำรและกำรท่ องเที่ยว 3(3-0-6)

802-407 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ

ระหว่ำงประเทศ

3(3-0-6)

International Business

International Business in Hospitality and

หลักการดาเนิ นงานธุ รกิ จนานาชาติ กลุ่ม ตลาดเกิ ดใหม่

Tourism

เศรษฐกิ จ ไร้ พ รมแดน บทบาทของหน่ ว ยลงทุ น การ

อุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยวในบริ บทของโลก

เปรี ยบเทียบตลาดและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในระดับ

นัยทางยุท ธศาสตร์ ในการดาเนิ น งานต่างวัฒ นธรรมที่ มี

นานาชาติ ลักษณะและกลยุทธ์ของบริ ษทั ข้ามชาติ ความรู ้

กฎหมาย ภาษา และค่านิ ยมแตกต่างกัน ปั จจัยทางสังคม

ทางวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ในบริ บทนานาชาติ

เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ

A sound international perspective on international

สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ในอุ ต สาหกรรมบริ การและการ

business; emerging markets; globalization; role of

ท่องเที่ยวโลก

investment units; comparing markets and business

Hospitality and tourism industry in a global context;

environments in different countries; the characteristics

strategic implications of business operations in different

and strategies of the multinational companies; cultural

การเรี ยบเรี ยงและการสื่ อสารความคิดอย่างมีประสิ ทธิภาพ

knowledge and global vision in an international context

การพัฒนาการออกเสี ยงและสาเนียง การฝึ กการออกเสี ยง
แบบเจ้าของภาษา การเน้นคา จังหวะการสื่ อสารอย่างเป็ น

802-408 เศรษฐศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ

3(3-0-6)

ธรรมชาติ การนาเสนอผลงานอย่างน่าสนใจและน่าเชื่อถือ
และการโน้มน้าวผูฟ้ ัง

International Economics
หลัก เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกับ เศรษฐศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศ

Effective organization and communication of ideas;

ทฤษฎี ก ารค้าและความชานาญระหว่ างประเทศ อัต รา

pronunciation improvement and accent development;

การค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ

practice of stress, rhythm, and intonation; spontaneous

ดุลการค้าและดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ และตลาด

communication; delivering articulate and stimulating

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

presentations; persuasive speaking

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

818-301 ไวน์ และกำรบริกำรไวน์

3(2-3-4)

Wine and Wine Service
ไวน์และสุ นทรี ยภาพ ประวัติศาสตร์ ไวน์ประเภทต่าง ๆ
องุ่น ชื่ อและประเภทขององุ่น ปั จจัยที่มีต่อการผลิตองุ่น

812-501 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรบริกำร

3(2-2-5)

หลายสายพัน ธ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กระบวนการ

และกำรท่ องเที่ยวขั้นกลำง

ผลิ ตไวน์ในภูมิภาคต่าง ๆ การจัด ทาฉลากไวน์ คุ ณภาพ

Intermediate English for Hospitality and

และการกาหนดราคาของไวน์ที่ผลิตในแต่ละประเทศ การ

Tourism

ชิมไวน์ การจับคู่ไวน์และอาหาร ธุรกิจไวน์ การตลาดและ

ทั ก ษะการสื่ อ สารต่ า งวัฒ นธรรม ทั ก ษะภาษาเฉพาะ

ช่องทางการจัดจาหน่าย การจาหน่ายไวน์ การจัดประเภท

อุตสาหกรรมการบริ การและการท่องเที่ยว ความมัน่ ใจใน

ของไวน์ ไร่ อ งุ่น การผลิ ต ฟอร์ ติ ฟ ายไวน์ สปิ ริ ต และลิ

การพู ด ต่ อ หน้ าสาธารณะ เทคนิ ค การสั ม ภาษณ์ (ผู ้ถู ก

เคียว รวมทั้งการจัดเก็บ

สัมภาษณ์) ทักษะการนาเสนอผลงาน การพัฒนาการออก

Wine appreciation; historical perspective of wine; names

เสี ยงและสาเนียง

and types of grapes; key factors and global views on

Multi-cultural communication skills; industry specific

grape varieties; detailed history of wine styles, culture

language skills; public speaking confidence; interview

and wine production from different regions; labeling;

techniques

quality and price of major wine producing countries;

(interviewee);

presentation

skills;

pronunciation improvement and accent development

wines testing; pairing food and wine; business of wine;
marketing and distribution; wine sales and service,

812-502 กำรสนทนำภำษำอังกฤษขั้นสู ง
Advanced Conversational English

3(2-2-5)

classification of wine; vineyard; principles of fortified
wine, spirit and liqueur, and storage

818-305 อำหำรเรียกน้ำย่อย และของหวำน 3(2-3-4)

Working in the functional areas of kitchen or bar or food
and beverage services in a hotel or a restaurant or in the

Appetizers and Desserts
ลักษณะและประเภท ส่วนผสม การเตรี ยมของอาหารเรี ยก

functional area of room divisions in a hotel

น้ าย่อย และของหวาน เช่ น ออร์ เดิ ฟ คานาเป้ ปาเต้ สลัด
พาย ทาร์ ต มูส ไอศกรี ม รวมทั้งทักษะและเทคนิ คในการ

818-450 กำรฝึ กปฏิบัติงำน 2

ประกอบอาหาร การนาเสนอ และตัวอย่างรายการอาหาร

6(0-36-0)

Practical Training II

Characteristics, types, ingredients, preparations of

การฝึ กปฏิบตั ิงานในตาแหน่งผูจ้ ดั การฝึ กหัดหรื อเทียบเท่า

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

หรื องานที่มีลกั ษณะแตกต่างจากการฝึ กปฏิบตั ิงาน 1 หรื อ

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

สอดคล้องกับหลักสู ตรที่เรี ยน

skills and techniques; presentation styles and menu

Working as a management trainee or equivalent position,

examples

or other position which is different from the previous
practical training I or related to the program

818-306 กำรจัดกำรและกำรดำเนิน

3(3-0-6)
818-451 สหกิจศึกษำ

งำนสโมสร
Club Management and Operations

6(0-36-0)

Co-operative Studies

หลัก การและแนวปฏิ บัติ ใ นการจัด การสโมสร ระบบ

การท างานในฐานะนักศึ กษาฝึ กหัดการบริ ห ารโรงแรม

สมาชิก กิจกรรมภายในสโมสร การรักษาความปลอดภัย

ระดับบริ หารหรื อเทียบเท่าหรื อที่แตกต่างจากหน้าที่ งาน

การบ ารุ งรั กษาสถานที่ ภาพรวมของการจัด การภายใน

ของการฝึ กปฏิ บัติ ง าน 1 หรื อ สอดคล้อ งกับ สาขากลุ่ ม

บทบาทและการจัดการและบริ หารผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ

วิชาชีพเฉพาะเลือก

สโมสรประเภทต่าง ๆ

Working as a management trainee of a hotel or in an

Theories and practices in managing clubs; membership

equivalent position or in a different position from the

system; activities; security issues; property maintenance;

position taken in the Practical training I or in the

overview of club organization; operations and

specialized areas

management of stakeholders in different types of clubs
818-452 โครงกำรแลกเปลี่ยนกับสถำบัน
ง. หมวดฝึ กปฏิบัติงำน
818-250 กำรฝึ กปฏิบัติงำน 1

6(0-36-0)

กำรศึกษำในต่ ำงประเทศ
6(0-36-0)

Practical Training I

Study Abroad Program
ศึ ก ษาในต่ า งประเทศเป็ นเวลา 1 ภาคการศึ ก ษาใน

การทางานระดับปฏิบตั ิการในแผนกครัว หรื อ บาร์ หรื อ

มหาวิทยาลัยคู่ความร่ วมมือหรื อได้รับความเห็นชอบจาก

แผนกการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ มของโรงแรมหรื อ

คณะการบริ การและการท่องเที่ยว

ภัตตาคาร หรื องานที่เกี่ยวข้องกับแผนกการบริ การห้องพัก

Semester study abroad at one of the partner universities

ในโรงแรม

or by Faculty’s approval

