
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 

คณะกำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว 
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว 

 
ก. หมวดรำยวิชำศึกษำท่ัวไป   
1. กลุ่มวิชำบังคับ    
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์ 
เพื่อนมนุษย ์
001-102  ศำสตร์พระรำชำกับกำรพฒันำ 2((2)-0-4) 
  ที่ย่ังยืน        
 The King’s Philosophy and Sustainable  

 Development                                 

ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมาย
ของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์
พระราชา และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน การวิเคราะห์การน า
ศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ีระดับบุคคล 
อ งค์ ก ร ธุ ร กิ จห รื อ ชุ ม ชน ใน ระดับ ท้ อ ง ถ่ิ น  แล ะ
ระดบัประเทศ  
Meaning, principles, concept, importance and goal of the 
philosophy of sufficiency; work principles, 
understanding and development of the King’s philosophy 
and sustainable development; an analysis of application 
of the King’s philosophy in the area of interest including 
individual, business or community sectors in local and 
national level 
 
980-022 กำรช่วยชีวิตเบื้องต้น  1((1)-0-2) 
  (กำรท ำ CPR และ AED)  
  Basic Lifesaving (CPR, and AED) 
ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการปฐมพยาบาล, บทบาท และ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  การประเมินสถานการณ์  การ
ป้องกนั ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ์ปัญหาการหายใจ การ
ส าลกั อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั  ภาวะฉุกเฉินใน

ผูป่้วยเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก กรณี
ฉุกเฉินเม่ือไดรั้บบาดเจ็บ การมีเลือดออกทางช่องปาก การ
ควบคุมเลือด การหมดสติ การไดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะ   คอ 
และกระดูกสันหลงั การเคล็ดขดัยอก แผลถูกความร้อน 
ภาวะอุณหภูมิร่างกายต ่ากว่าปกติ  การนวดหัวใจผายปอด
กู้ชีพ (CPR) ความปลอดภัยของสถานท่ี เกิดเหตุ  การ
ช่วยชีวิต  การนวดหัวใจ  การเป่าปากต่อปาก  การใช้
อุปกรณ์เคร่ืองมือ  เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ 
(AED) 
Intro to first aid, roles and responsibilities, scene 
assessment, precautions; medical emergencies, breathing 
problems, choking, heart attack, diabetic emergency, 
stroke, seizure, bleeding from mouth; injury 
emergencies, bleeding, controlling bleeding, shock, head, 
neck, and spinal injuries, fractures and sprains, burn, 
hypothermia; CPR, scene safety, chest compression, 
mouth to mouth, equipment, AED 
 
980-023 ม.อ. อำสำ 1((1)-0-2) 
  PSU Volunteer 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เน้นหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก
สาธารณะ เพื่อประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือ
ระหว่างสาขาวิชา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Activities integrating body of knowledge, emphasizing 
on the philosophy of sufficiency economy and apply to 
its principles of job, principles of understanding, 
accessibility and development for the benefit of society 



 

and the benefit of mankind, cultivating morals, ethics 
and public mind; team working within and/or across 
disciplines under the supervision of advisors 
 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ 
805-031 ชีวิตที่ดี  3((3)-0-6) 

 Happy and Peaceful Life 

การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทนั

ตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และเคารพความ

แตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการทางาน การ

แกปั้ญหาร่วมกนัอย่างสร้างสรรค ์การใชชี้วิตในสังคมท่ีมี

ความหลากหลาย  

Consciousness and mindfulness; happiness; self-

awareness; social literacy; understanding and respecting 

diversity; communication and collaboration skills; 

creative problem-solving; living in diversity 

 
988-031 ควำมเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
  Global Citizenship 
การมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก
สังคม การเคารพสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การ
ปรับตัวสู่สังคมท่ี มีวัฒนธรรมอันหลากหลาย ทั้ งใน
ทอ้งถ่ินและระดบันานาชาติ 
The roles and responsibilities as members of society; 
respect for rights of others; lawfulness; adaptation to a 
multicultural society, both locally and internationally 
 
สาระท่ี 3 การเป็นผูป้ระกอบการ 
001-103  ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
   Idea to Entrepreneurship 
การเป็นผูป้ระกอบการใหม่ การประเมินศกัยภาพในการ
เป็นผู ้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์
สถานการณ์เป้าหมาย        การส ารวจและการวิจยัตลาด 
กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่  การพยากรณ์ความ

ต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผน
การตลาด การบริหารการผลิต วิเคราะห์งบการเงิน    การ
จัดท าแผนการเงิน แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายธุรกิจ การบริหารของภาครัฐ
เพื่อผูป้ระกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
Introduction to new entrepreneur creation; 
entrepreneurship appraisal; business opportunity 
analysis; project feasibility study; SWOT analysis; 
market survey and research; marketing strategy for new 
business; business marketing; marketing planning; 
production  management; accounting financial analysis; 
financial planning; business; investment funding sources; 
business networking; public sectors services and 
facilities; business ethics 
 
สาระท่ี 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั 
988-041 ระบบโลกและส่ิงแวดล้อม 2((2)-0-4) 
   Earth System and Environment 
ธรณีวิทยาของโลกและการก าเนิดโลก ธรณีพิบติัภยัและ
ความเส่ียงของมนุษย ์การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและ
ผลกระทบท่ีเกิดกับมนุษย์ มนุษย์กับการเกิดพิบัติภัย
ธรรมชาติ ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม วฏัจกัรส่ิงแวดลอ้ม
กบัการด ารงอยูข่องมนุษย ์มลภาวะส่ิงแวดลอ้มและปัญหา
เน่ืองจากมนุษย ์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนักับ
การแกไ้ข 
Geology of the earth and origin; Geological disaster and 
human risk; Climate changes and human impacts; 
Human with natural disasters; Ecosystem and 
Environment; Environmental cycle with human 
existence; Environmental pollution and problem from 
human; Environmental problem in daily and processes 
solve problem 
 
969-041 ฉลำดซ้ือฉลำดใช้ 2((2)-0-4)
  Choose Wisely Live Well 



 

ความเก่ียวเน่ืองระหว่างการบูรณาการการบริโภค หรือ
อุ ป โภค  สิ น ค้ าห รื อบ ริ ก ารจ าก ธุ ร กิ จ ต่ าง  ๆ  กั บ
ชีวิตประจ าวนั ความส าคญัของกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีต่อ
ชีวิตประจ าวนั การใช้ประโยชน์จากบริการธุรกิจต่าง ๆ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั การพัฒนา
ความคิดทางธุรกิจเพื่อช่วยในการจัดการกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั นัยยะของธุรกิจท่ีมีผลต่อชีวิตประจ าวนั 
รู้เท่าทนัโลก เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม 
Link and integration of product and service consumption 
from business providers and daily activities; relevance of 
business activities and daily life; the exploitation of 
business services to facilitate daily life; the development 
of business mindset to help organizing daily activities; 
the implications of business in daily life 
 
969-042 เศรษฐกิจดิจิทัล 2((2)-0-4) 
  Digital Economy 
ทักษะคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การอ่านแบบรวดเร็ว การ
จดัการเวลา ทักษะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะ
การจดัการทางการเงิน ทักษะการเจรจาและต่อรอง การ
จดัการความเครียด การเขียนเรซูเม่ การคน้ควา้บนเวบ็ 
Basic Computer Skills, Speed Reading, Time 
Management, Effective Study Skills, Financial 
Management Skills, Negotiation Skills, Stress 
Management, Writing a Resume, Searching the Web 
 
สาระท่ี 5  การคิดเชิงระบบ และศิลปะการคิดเชิงตรรกะ 
969-051 คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน                             2((2)-0-4) 
  Change your thoughts, Change your life 
ความส าคญัของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ กรอบ
ความคิดท่ีส าคญัในการท างาน การพฒันากระบวนการคิด 
เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ การจดัล าดับความส าคญั
ของงาน การจดัระบบงาน/การจดัล าดบังาน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการช่วยคิดอย่างเป็นระบบ การคิดงานอย่างเป็นระบบ
ในสถานการณ์ต่างๆ 

Importance of systematic thinking Systematic thinking 
framework Thinking process development System 
thinking techniques Task priority management Task 
scheduling and management Tools for systematic 
thinking Application of systematic thinking in real-life 
 
969-052 คิดคร่อมกรอบ                                    2((2)-0-4) 
   CrOM Thinking: Creative and Open  
  Minded Thinking 
การคิดภายในกรอบหลกัการ เหตุผล อย่างมีตรรกะ การ
คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ วิธีและขั้นตอนการคิด
คร่อมกรอบท่ีผสมผสาน กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจใน
การคิดคร่อมกรอบ การปรับใช้ความคิดคร่อมกรอบให้
สอดคลอ้งกบัเหตุปัจจยัตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั
อย่างเป็นระบบการปรับใช้ความคิดคร่อมกรอบในการ
บริหารจัดการ แก้ปัญหา ปรับเปล่ียนและพฒันาตนเอง
อยา่งสร้างสรรคแ์ละมึความสุข 
Thinking under principles of reasons and logic Thinking 
under multidisciplinary of creativity Inspiration and 
motivation for creative thinking Mechanics and process 
for creative thinking in differences and your style 
Creative adaptation and problem solving in daily life 
Creative for changing and improvement yourself 
 
969-061 กำรแก้ปัญหำเชิงระบบ                 2((2)-0-4) 
  Systematic Solving 
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้และการ
จัดการ    การคิดเชิงบวก การแก้ปัญหาและทักษะการ
ตัด สิน ใจอย่าง เป็ น ระบบ  การคิ ดซั บซ้ อนอย่ าง มี
วิจารณญาณ ความฉลาดทางอารมณ์ 
Lifelong Learning Skills, pursuit of knowledge and 
management, Positive thinking, problem solving and 
decision making skills in a systematic way, critical 
thinking, emotional Intelligence 
 
 



 

969-062 เติบโตด้วยควำมคิด                 2((2)-0-4) 
   Growth Mindset 
การคิดอยา่งมีเหตุผลเพื่อหาความถูกตอ้ง เขา้ใจและเรียนรู้
ตรรกะขั้นพ้ืนฐาน ฝึกการใช้เหตุผลและวิเคราะห์อย่างมี
ตรรกะ มีการอธิบายอย่างมีวิจารณญาณบนพ้ืนฐานของ
เหตุผลและหลกัฐานประกอบ 
Exploring logically necessary truth and deductive 
validity; involving the practical study of logical 
reasoning; lesson and discussion on making critical 
arguments based on reasons and evidences; debates and 
workshops for argumentations; implications of being 
overcritical 
  
805-061 คิดเป็น 2((2)-0-4) 
   Logical Thinking 
การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกตอ้ง วิธีคิดวิเคราะห์
และประมวลผลทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
เขา้ใจและ เรียนรู้ตรรกะขั้นพ้ืนฐาน ฝึกการใชเ้หตุผลและ
วิเคราะห์อย่างมีตรรกะ บรรยายและประเมินตรรกะทั้ง
การอ่านและเขียน 
Exploring logically necessary truth and deductive 
validity; methods of analyzing and evaluating arguments 
of all types using both formal and informal techniques;  
identifying fallacies and introducing elementary 
symbolic logic;  involving the practical study of logical 
reasoning;  assessing the logical coherence of what we 
read and write using critical thinking, deductive 
reasoning and decision-making theory 
 
988-061 ตัวเลขในชีวิตประจ ำวัน  2((2)-0-4) 
   Thinking in Number 
ความสัมพัน ธ์ระห ว่างตัวเลขกับปรากฏการณ์  การ
ประยุกต์คณิตศาสตร์กบังานดา้นต่างๆ เช่น ฉลากกินแบ่ง 
เกม การละเล่นบางรูปแบบ ตลาดหุ้น อัตราดอกเบ้ีย 
เรขาคณิตในงานสถาปัตยกรรม ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี
ทา้ทาย การทดลองดา้นคณิตศาสตร์ 

History of mathematics and mathematicians, relationship 
between numbers and natural phenomena; the 
application of mathematicians to other fields such as 
lottery, stock 
 
805-062 กำรค ำนวณในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
   Mathematics in Daily Life 
การค านวณร้อยละ อัตราส่วน สถิติเบ้ืองต้น และการ
ประยุกต์ในชีวิตประจ าวนั คณิตศาสตร์การเงิน เช่น ก าไร 
ขาดทุน คอมมิชชัน่ ภาษี ดอกเบ้ียแบบต่างๆ 
Percentage, ratio, basic statistics and their applications 
for everyday life.  Financial mathematics such as profit, 
loss, commission, tax, interest, etc. 
 
 สาระท่ี 6 อ่าน เขียน ฟังพูดภาษาองักฤษ 
805-071 กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 
  ขั้นพื้นฐำน                                    
   English for Fundamental Listening and  
  Speaking 
เพ่ิมพูนทักษะการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตประจ าวนัและใน
วิชาการ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการ
น ามาใชใ้นเชิงวิชาการ 
Reinforcement of listening and speaking skills; 
development of effective communication in both daily 
life and academic settings; an approach to self-studying 
and the application of knowledge for the development of 
learning academic context 
 
805-072 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 
  ขั้นพื้นฐำน  
   English for Fundamental Reading and  
  Writing 
เพ่ิมพูนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ความเขา้ใจบทความทัว่ไป บทความวิชาการอยา่งง่าย และ



 

เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อการน ามาใชใ้น
เชิงวิชาการ 
Reinforcement of reading and writing skills, 
development of understanding authentic text, and basic 
academic text, an approach to the self-study and 
application of knowledge for development to learning 
academic context 
 
805-073 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรฟังและ 2((2)-0-4) 

 กำรพูดขั้นกลำง   

  English for Intermediate Listening  

 and Speaking 

พฒันาทกัษะการพูดการฟังระดบักลาง พฒันา ทกัษะการ

ส่ือสารระดับกลาง ทั้ งในชีวิตประจ าวัน และในเชิง

วิชาการ พฒันาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพฒันา

ทกัษะทางภาษา เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการ 

Reinforcement of intermediate listening and speaking 

skills; intermediate-level development of effective 

communication in both daily life and academic settings; 

an interdisciplinary approach to (self-) studying and 

language development; the application of knowledge for 

enhanced learning in academic contexts 

 

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

 กำรเขียนขั้นกลำง   

  English for Intermediate Reading and  

 Writing 

การส่งเสริมทักษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความ

คิดเห็นเชิงวิชาการ พฒันาการท าความเขา้ใจกบับทความ

ทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันา

ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อ

น ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดบัย่อ

หนา้ ฝึกฝนและพฒันากระบวนการเขียน 

Consolidation of exchanging ideas and expressing 

oneself with regards to academic issues; further 

development of understanding authentic, and academic 

texts; reading literature; an interdisciplinary approach to 

(self-)studying and language development; the 

application of knowledge for enhanced learning in 

academic contexts; writing skills targeted at paragraph 

level; development of an autonomous process approach 

to writing 

 

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

 กำรพูดขั้นสูง   

  English for Advanced Listening and  

 Speaking 

พฒันาทักษะการฟังการพูดระดับสูง พฒันาทักษะ การ

ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตประจ าวนัและ ใน

เชิงวิชาการ พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและทกัษะ

ทางภาษา เพื่อน ามาประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

Reinforcement of advanced listening and speaking skills; 

academic-level development of effective communication 

in both daily life and advanced settings; an 

interdisciplinary approach to (self-) studying and 

language development; the application of knowledge for 

enhanced learning in academic contexts 

 

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

 กำรเขียนขั้นสูง   

 English for Advanced Reading and Writing 

การส่งเสริมทักษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความ

คิดเห็นเชิงวิชาการขั้นสูง เพ่ิมพูนทกัษะการอ่านบทความ

ทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันา

ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อ



 

น ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดับ

เรียงความ การอ่านและการเขียนวิจยัเบ้ืองตน้ ฝึกฝนและ

พฒันากระบวนการเขียน 

Consolidation of exchanging ideas and expressing 

oneself related to scholarly concepts; increased 

development of understanding authentic, and academic 

texts; reading literature; an interdisciplinary approach to 

(self-)studying and language development; the 

application of knowledge for enhanced learning in 

academic contexts; writing skills targeted at essay level; 

introduction to reading and writing research; further 

development of an autonomous process approach to 

writing 

 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์ 
810-091 ศิลปะไทย                                          1((1)-0-2) 
  Thai Arts 
ความหมาย ขอบข่าย และการจ าแนกประเภทต่าง ๆ ของ
งานศิลปะ ศึกษาศิลปะแขนงต่าง ๆ ของไทย ทัศนศิลป์ 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย หัตกรรมไทย วรรณคดี
ไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย 
Meaning, scope and classifications of Thai arts; studies 
of Thai arts, visual arts, sculptures, architecture, Thai 
handicrafts, Thai literature, Thai classical music and 
performing arts 
  
810-092 วัฒนธรรมไทย 1((1)-0-2) 
   Thai Culture 
ความหมายและขอบข่ายของวัฒนธรรมไทย ศึกษา
วฒันธรรมไทย เทศกาลและประเพณีไทย อาหารและขนม
ไทย 
Meaning, scope of Thai culture; studies of Thai culture, 
Thai festivals and traditional events, Thai cuisine and 
desserts 

969-091 แป้นพมิพ์หรรษำ  1((1)-0-2) 
  Keyboard for Fun 
รูปแบบแป้นพิมพ ์ทกัษะการพิมพสั์มผสั เทคนิคการพิมพ์
สัมผสั แบบฝึกหัดการพิมพ์สัมผสั การแข่งขนัการพิมพ์
สัมผสั 
Type of keyboards; touch-typing skills; touch-typing 
techniques; touch-typing practice; speed typing contest 
 
969-092 อ-ีสปอร์ต                   1((1)-0-2) 
  E-Sport 
วิวฒันาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพฒันาการของ
อี -สปอ ร์ต  สถานการณ์ ปั จจุ บัน และแนวโน้ วใน
อุตสาหกรรมเกม สนทนาเก่ียวกับองค์ประกอบท่ีส าคญั
ของ อี-สปอร์ต สนทนาและอภิปรายเก่ียวกบัการแข่งขนั
อี-สปอร์ตต่าง ๆ ในระดับโลก การจัดการแข่งขันอี -
สปอร์ต นยัแอบแฝงของการเล่นเกมท่ีควรระวงั 
Evolution of computer game and the development of e-
sport; current situations and trends in game industry; 
discussion on elements relevant in e-sport; discussion 
and debate on global e-sport tournaments; organizing e-
sport competitions; implications of playing game 
 
805-091 สุนทรียศำสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 
  Music Appreciation 
หลักความรู้เก่ียวกับประสบการณ์คุณค่าความงามของ
ดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพ้ืนบ้าน ผ่านการฟัง
เสียงดนตรีบนความหลากหลายในมิติทางประวติัศาสตร์ 
การเมือง สังคม ภาษา   ความเช่ือ ศาสนา นิเวศวิทยา และ
วฒันธรรม 
Gaining knowledge of Thai, international, and folk 
music through various perspectives including history, 
politic, society, language, belief, regions, environment, 
and culture 
 
988-091 กำรจัดกิจกรรมค่ำยพกัแรม 1((1)-0-2) 
  Camping 



 

องคป์ระกอบในการจดักิจกรรม การวางแผน การส ารวจ
พ้ืนท่ี อุปกรณ์และการวางแผนงบประมาณของค่ายพัก
แรม กิจกรรมสันทนาการกับค่ายพักแรม ค่ายพักแรม
ประเภทต่าง ๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่า
อนุรักษแ์ละค่ายเฉพาะกิจ         การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกบั
การพกัแรม 
Organizing components, planning, site survey, 
equipment and budgeting of camping; recreational 
activities and camping; types of camping i.e. urban, 
beach, conservation forest, and special purpose camping; 
environmental conservation and camping 
 
980-081 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
  Badminton 
ประวติัความเป็นมาพฒันาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่น
แบดมินตนัเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing badminton to develop personal 
health 
 
980-082 บรำซิลเลียนยิวยิตสู 1((1)-0-2) 
  Brazilian Jiujitsu 
ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสูเบ้ืองตน้ 
เรียนรู้การควบคุมร่างกายเพื่อความเขม้แข็งของจิตใจและ
ร่างกาย ฝึกใชศิ้ลปะการต่อสู้เพื่อป้องกนัตนเอง 
Basic Brazilian athletics knowledge and skills; learning 
body control for Strength of mind and body; using 
martial arts to protect yourself 
  
980-083 มวยไทยไชยำ 1((1)-0-2) 
  Muay Thai Boxing 
ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักีฬามวยไทยไชยาเบ้ืองตน้ กฎ 
กติกา และความปลอดภยั การฝึกทกัษะการชกมวยไทยไช
ยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

Basic boxing knowledge and skills; rules, regulations 
and safety, practicing Thai Chaiya Boxing to develop 
personal health 
 
980-084 วอลเลย์บอล  1((1)-0-2) 
  Volleyball 
ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬา
วอลเลยบ์อล 
Basic knowledge, rules; volleyball skill practice 
 
980-085 บำสเกตบอล  1((1)-0-2) 
  Basketball 
ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬา
บาสเก็ตบอล 
Basic knowledge, rules; basketball skill practice 
 
980-086 เทนนิส 1((1)-0-2) 
  Tennis 
ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬา
เทนนิส 
Basic knowledge, rules; tennis skill practice 
 
980-091 ว่ำยน ้ำ 1((1)-0-2) 
  Swimming 
ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬา
ว่ายน ้า 
Basic knowledge, rules, swimming skill practice 
 
980-092 แอโรบิค 1((1)-0-2) 
  Aerobic 
ความรู้เก่ียวกับแอโรบิค ทักษะการเคล่ือนไหวประกอบ
เพลง และการฝึกปฏิบติั 
Knowledge about aerobics, movement with music skill, 
and practice 
 
 



 

980-093 โยคะ 1((1)-0-2) 
  Yoga 
ความรู้เบ้ืองต้น การพฒันาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภยัในการเล่นโยคะ การฝึกทกัษะการเล่นโยคะเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing yoga to develop personal health 
 
980-094 ศิลปะกำรป้องกันตัว 1((1)-0-2) 
   Mixed Martial Arts 
การฝึกมวยไทย มวยปล ้า มวยสากล บราซิลเลียนยิวยิตสู 
การยืดตวั ทกัษะการต่อสู้ขั้นสูง ศิลปะการป้องกนัตวั 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing Mixed martial Arts to develop 
personal health 
 
980-095 ไทเก๊ก 1((1)-0-2) 
  Tai Chi 
ความรู้เบ้ืองต้น การพฒันาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภยัในการร าไทเก็ก การฝึกทกัษะการร าไทเก็กเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing Tai Chi to develop personal health 
 
980-096 กำรด ำน ้ำ 1((1)-0-2) 
   Scuba Diving 
หลกัการ อุปกรณ์และวิธีการด าน ้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับ
การด าน ้ า การวางแผน การบนัทึก การแกปั้ญหาในการด า
น ้ า เทคนิคในการเก็บขอ้มูลและตวัอย่าง การฝึกด าน ้ าทั้ง
ในสระและในทะเล 
Principles, equipment and methods for diving; science 
for diving; planning, recording and problem solving in 
diving; sample and data collecting techniques; diving 
practice in both swimming pool and sea 
  
 

980-097 กำรเต้นร ำ  1((1)-0-2) 
   Social Dance 
ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศเพลงท่ีใชใ้นการ
ลีลาศ   เนน้การฝึกปฏิบติั   
Basic social dance skills and etiquette; social dance 
music; emphasis on practice 
 
988-092 กำรด ำน ้ำตื้น  1((1)-0-2) 

 Snorkeling 

หลักพ้ืนฐานการด าน ้ าต้ืน  การใช้อุปกรณ์ด าน ้ า การ

ป้องกนัอนัตราย และอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดใ้นขณะ

ด าน ้ าต้ืน การฝึกปฏิบัติการใต้น ้ าทั้ งในสระว่ายน ้ าและ

นอกสถานท่ี 

  Principle of snorkeling;  use of snorkeling equipments; 

protection of danger and accident that might occur while 

snorkeling; practice of snorkeling in swimming  pool and 

outside 

 

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

 Walking and Jogging for Health  

 ประวัติ  และประโยชน์ของการเดิน -ว่ิงเพ่ือ

สุขภาพ ทักษะเบ้ืองต้นของการเดิน-ว่ิง การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายดว้ยการเดิน-ว่ิง การเก็บรักษาอุปกรณ์ 

และความปลอดภยัในการเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ 

    History and benefits of walking and running for 

health, basic skills of walking and jogging, enhancing 

physical fitness through walking and jogging, keeping 

and maintaining equipment, and safety in walking and 

jogging for health 

 
2. รำยวิชำเลือก 
980-001 กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ 2((2)-0-4) 
  ภัยพบิัติ                                         



 

   Disaster Preparedness 
ภยัพิบติัรูปแบบต่าง ๆ สาเหตุการเกิดภยัพิบติั ผลกระทบ
ของกิจกรรมของมนุษยก์บัความรุนแรงของภยัพิบติั ความ
จ าเป็นของการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ วงจรการลด
ความเส่ียงจากภยัพิบติั ความสามารถของชุมชนในการมี
ส่วนร่วมในวงจรการลดความเส่ียง การป้องกันและ
บรรเทาภยัพิบัติ การตอบรับภัยพิบัติ การบูรณะหลงัภัย
พิบัติ การเตรียมความพร้อม ระดับของการเตรียมความ
พร้อม  ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับ ชุมชน 
ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 
Various types of disasters, causes of disasters, 
anthropogenic effects on disasters’ severity; the 
importance of disaster risk reduction, disaster risk 
reduction cycle, community’s roles in disaster risk 
reduction cycle; disaster prevention and mitigation, 
disaster response, disaster recovery; preparedness, 
different levels of preparedness, individual level, family 
level, community level, national level, international level 
 
810-001 สถิติน ำทำง  2((2)-0-4) 
  Guiding Statistics 
หลกัการระเบียบวิธีทางสถิติส าหรับการแกปั้ญหาและการ
ตดัสินใจในชีวิตจริง การรวบรวมขอ้มูล การจดัการขอ้มูล
ในรูปแบบกราฟฟิกความน่าจะเป็นและวิธีการประมาณค่า
เพื่อการตดัสินใจ 
Fundamental statistical methodologies for problem 
solving and decision making in real-life application; data 
gathering, graphically organized data; probability and 
estimation methods for decision making 
 
810-002 จิตวิทยำสังคม  2((2)-0-4) 
   Social Psychology 
การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย ์โดยพิจารณา
ถึงวฒันธรรมสังคม สังคมแบบต่าง ๆ การจัดระเบียบ
สังคม       ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์พฤติกรรม
ของมนุษย์เก่ียวกับการกระตุ้น  การเรียน รู้ การรับ รู้ 

แรงจูงใจ สติปัญญาและความสามารถปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 
The examination of human social systems and behavior 
with an emphasis on cultures, societies, social orders, 
basic human needs, human behavior regarding 
reinforcement, learning, perception, motivation, 
intelligence and ability to adapt to changing 
circumstances 
 
810-003 ประวัติศำสตร์และสังคมไทย 2((2)-0-4) 
   Thai History and Society 
การแบ่งสมยัประวติัศาสตร์ไทย วิวฒันาการทางการเมือง        
การปกครองการต่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม 
ลกัษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พ้ืนฐานทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ศาสนาท่ีส าคญัในประเทศไทย 
สถานการณ์ปัจจุบนัของสังคมไทยปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั 
Classifications of Thai era; evolution in terms of politics, 
government; foreign affairs, economy and society; 
characteristic and structure of Thai society, social, 
economic and political foundations of Thai society; 
important religions in Thailand; current situations in 
Thai society; factors affecting changes in Thai society 
 
810-004 นักลงทุนรุ่นเยำว์  2((2)-0-4) 
   Young Investor 
เงินและความสุข  การวางแผนรายรับและเงินออม 
ผลกระทบของการวางแผนการเงินต่อวิถีชีวิต การวางแผน
ความมัง่คัง่ส่วนบุคคล ประเภทของการลงทุนทางการเงิน
และความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น     การบริหารจดัการค่าใชจ้่าย
ส าห รับหน้ าท่ีท างครอบค รัวและสังคมMoney and 
happiness; income and saving planning; impacts on 
financial planning to desired lifestyle; personal wealth 
planning; types of financial investment and potential 
risks; expense management for family and social 
responsibilities 



 

988-001 ภูมิปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
  Wisdom of Living 
การคิด การบริหาร และการจดัการชีวิตอย่างรู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก การ
ผสมผสานวิถีไทยกับพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต 
การมีจิตสาธารณะ และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การอยูร่่วมกนัใน
สังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
Thinking, life administration and management in 
accordance with changes in Thai and global society; 
mingling the Thai ways of life with multi-cultural ways 
of living, public mind and environmental conservation, 
living happily based on morality, ethics and sufficiency 
economy 
 
988-002 ก้ำวทันนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์  2((2)-0-4) 
   Contemporary Scientific Innovation 
หลกัการและท่ีมาของการประดิษฐ์ คิดคน้ นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ท่ี เก่ียวข้องกับ ชีวิตประจ าวันทางด้าน
การ เกษตร   พ ลัง งาน  ส่ิ งแวดล้อม  อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย ์โดยเน้นให้เกิด
การคิดบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้ น 
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
Scientific basis of discovery, invention and innovation, 
emphasizing on knowledge integration, case study 
analysis, creative thinking, problem solving and 
intellectual property awareness 
 
988-003 ทะเลและวิทยำศำสตร์ 2((2)-0-4) 
   Science and the Sea 
สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง ค ล่ืนลมทะเล อุณหภูมิ พ้ืนผิวทะเล การ
เป ล่ี ยน แป ล งส ภ าพ ภู มิ อ าก าศ  ก าร เพ่ิ ม ขึ้ น ข อ ง

ระดบัน ้ าทะเล การไหลเวียนของกระแสน ้ าในมหาสมุทร 
ทะเลกรด 
Oceanography; Marine Science; Marine and Coastal 
Resources; Wave of the Ocean; Sea Surface 
Temperature; Climate Change; Sea level Rising; Ocean 
Circulation; Ocean Acidification 
 
988-004 โภชนำกำรและพษิวิทยำ  2((2)-0-4) 
  Nutritional and Toxicology 
ความรู้ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารท่ีดีต่อ
สุขภาพ ภาพรวมของการยอ่ยอาหาร ฟังก์ชัน่ และเส้นทาง
การเผาผลาญสารอาหาร หลกัการของพิษวิทยา และการ
ประยกุต์ใชใ้นการประเมินความปลอดภยัของอาหาร การ
ประเมินผลคุณภาพและความเส่ียงต่อสุขภาพต่อการ
สัมผสักบัสารเคมี 
A foundation of nutritional knowledge to develop a 
sustainable pattern of healthy eating; overview of 
digestion, function, and metabolism pathways of 
nutrients; the principles of toxicology and their 
applications in evaluating the safety of foods; evaluation 
of human exposure to chemicals, and qualitative and 
quantitative health risk assessment 
 
805-001 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรออกเสียง 2((2)-0-4) 
   English for Pronunciation 
เพ่ิมพูนทกัษะการพูด โดยการออกเสียงท่ีถูกตอ้ง การอ่าน
ออกเสียง และออกเสียงจากการท่องจ า โดยเน้นการออก
เสียงสระภาษาองักฤษ ท านองเสียง การเน้นพยางค์ และ
พยญัชนะควบกล ้า 
Enhancing speech with correct pronunciation; reading 
aloud and memorizing written speeches; emphasizing 
English vowels, intonation, stress, and consonant clusters 
 
805-002 กำรเขียนภำษำอังกฤษเชิงสร้ำงสรรค์ 2((2)-0-4) 
   English for Creative Writing 



 

ประเมินกระบวนการและเทคนิค วิ ธีการเขี ยน เชิง
สร้างสรรค์ วิพากยรู์ปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ และ
อภิปรายการใช้รูปแบบเหล่าน้ีในงานวรรณกรรม รวมถึง
การพฒันาการเขียนภาษาองักฤษและความคิดสร้างสรรค์
จากการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
Evaluate the processes and techniques of creative 
writing, critique various writing styles and discuss how 
they are used in literature plus the development of 
written English and creative thinking through critical 
reading 
 
805-005 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนอ 1((1)-0-2) 
   English for Presentation 
ทฤษฎีและลกัษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษส าหรับการ
น าเสนอ    การฝึกน าเสนอเชิงวิชาการและทั่วไป การ
น าเสนอความคิดเห็น และการตอบค าถามในการน าเสนอ 
Theories and general characteristics of English for 
presentation; practice in academic and general 
presentations; learning how to make points and answer 
questions in presentations 
 
805-006 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรสมัครงำน 2((2)-0-4) 
   English for Job Application 
ฝึกทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเก่ียวกบัการสมคัรงาน 
อ่านการเปิดรับงานเปิดจากแหล่งต่าง ๆ การเขียนจดหมาย
สมคัรงานและประวติัส่วนตวัการฝึกงานการสัมภาษณ์การ
ขยายค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการสมคัรงาน 
Practicing English communicative skills relating to job 
applications, reading job openings from various sources, 
writing application letters and résumés, practicing job 
interviews, enlarging vocabulary, and expressions used 
in job application 
 
805-007 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนอและ 2((2)-0-4) 
  กำรอภิปรำย  
   English for Presentation and Discussion 

ทฤษฎีและลกัษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษส าหรับการ
อภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปรายเชิงวิชาการและ
อภิปรายทัว่ไป       การน าเสนอความคิดเห็น และการตอบ
ค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ 
Theories and general characteristics of English for 
discussion and presentation; practice in academic and 
general discussion; learning how to make points and 
answer questions in discussions and presentations 
 
805-008 กำรค้นหำและกำรอ้ำงอิง 2((2)-0-4) 
   Searching and Referencing 
ค้นหา และ อ่านบททบทวนวรรณกรรม เอกสารท่ี
น าเสนอข้อคิดเห็น บทความวิจัย ฝึกเขียนบททบทวน
วรรณกรรม การอา้งอิง และบรรณานุกรรม 
Discovering and reading literature reviews, opinion 
papers, and research articles; composing a literature 
review to support a position; using scholarly writing 
techniques and citations following APA formatting and 
referencing 
 
969-001 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 2((2)-0-4) 
   Lifelong Learning 
ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทลัเบ้ืองตน้ แบบจ าลองการสร้างมูลค่า 
แบบจ าลองธุรกิจดิจิทัล การควบคุมตลาด บริบทของ
เศรษฐกิจดิจิทลั อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทลัต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม     การพฒันาเมือง 
Basic theory in digital economy, Value creation model, 
Digital Business model, Market regulation, Digital 
economics in context, How digital economy influences 
societies and environment, City Development 
  
988-005 ชีวิตที่สันติ 2((2)-0-4) 
  Peaceful Life 
หลกัการและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัการปัญหาความขดัแยง้ การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม ศาสนา และส่ิงแวดล้อม



 

ของชุมชนท่ีมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสม ธรรมาภิบาลกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา 
Principle and procedures of community participation in 
conflict problems; analysis of social, political, cultural 
and environmental factors in the communities that affect 
levels of community participation; appropriate 
technologies; good governances and environmental 
management; case studies 
 
988-006 ชุมชนพอเพยีง 2((2)-0-4) 
  Sufficient Communities 
แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนาอย่างย ั่งยืน กรณีศึกษา
โครงการในพระราชด าริ วิธีการปรับใชใ้นดา้นต่าง ๆ 
Concept and theory of sustainable development; case 
study of Royal Initiative Project; deployment in various 
areas 
 
805-009 ภำษำอังกฤษเพ่ือวิชำกำร   2((2)-0-4) 

 English for Academic Purposes 

การสร้างเสริมทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ การ

เขียนเรียงความ การเขียนวิจยัเบ้ืองตน้ วิธีการอา้งอิงและ

การเขียนบรรณานุกรม การถอดความ การแลกเปล่ียนและ

แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

Consolidating of academic reading and writing; essay 

writing; an introduction to writing research papers with 

citations and references; paraphrasing, exchanging and 

expressing ideas related to academic issues 

 

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

 English for Tourism 

ลกัษณะเฉพาะและหัวขอ้ต่างๆของภาษาองักฤษเพื่อการ

ท่องเที่ยว การอธิบายและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

Particular characteristics and topics related to tourism, 

explaining and giving information about tourism 

 

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

 ทำงกำรส่ือสำร   

 English for Effective Communication 

   การติดต่อส่ือสารในทุกทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง

ในสถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพการส่ือสารใน

ระดับสากล การโต้ตอบอย่างฉับไว และการพูดในท่ี

ประชุมชน 

   Effective communication in both interpersonal and 

professional situations; communications in international 

settings; giving impromptu responses and public 

speaking 

 

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

 English through Films 

การพัฒนาความคิด เชิงวิพากษ์จากภาพยนตร์ การ

เปรียบเทียบและการอภิปรายความแตกต่างระหว่าง

วฒันธรรมตัวละครในภาพยนตร์ การอ่านและการเขียน

บทวิจารณ์  

Developing critical thinking through films; discussing 

intercultural differences; analyzing characters; reading 

and writing film reviews 

 
ข. หมวดวิชำเฉพำะ    
1) กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ 
801-102 เศรษฐศำสตร์ส ำหรับกำรบริกำร 3(3-0-6) 
  และกำรท่องเท่ียว  
  Economics for Hospitality and Tourism  
หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้ งในระดับจุลภาคและ    
มหภาค โดยวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น การ
ผลิต การบริโภคและการตลาด รายได้ประชาชาติ การ



 

กระจายรายได้ และการว่างงาน  ใช้กรณี ศึกษาจาก
ภาคอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
Principles and theory of both micro and macro level 
economics, analyzing the demand supply and elastic, 
consumption, markets, national income, income 
distribution and unemployment; applications of cases in 
hospitality and tourism industry 
 
801-103 อุตสำหกรรมกำรบริกำรและ 1(1-0-2) 
  กำรท่องเท่ียวเบื้องต้น   
  Introduction to the Hospitality and Tourism 
  Industry 
ความส าคญัของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวใน
ระดับชาติและนานาชาติ องค์ประกอบและขอบเขตของ
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียว
และแหล่งท่องเท่ียว แนวโน้มสถานการณ์และประเด็น
ปัจจุบนัของอุตสาหกรรม โอกาสในการประกอบอาชีพ  
The importance of hospitality and tourism industries on 
both national and international levels; components and 
scope of the industries; tourism attractions and 
destinations; industries’ trends and current issues; career 
opportunities 
        
801-206 กำรส่ือสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
      Intercultural Communication 
ทฤษฎีของการส่ือสารระห ว่างวัฒนธรรมและการ
ประยุกต์ใชใ้นการส่ือสารต่อบุคคลและผ่านช่องทางแบบ
ออนไลน์  ความเข้าใจลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม 
พฤติกรรมนกัท่องเที่ยว ผูบ้ริโภค และการปฏิสัมพนัธ์กบั
ผู ้อื่น  วัฒนธรรมจากกลุ่มประเทศต่าง ๆ           การ
ปฏิสัมพนัธ์ต่อผูอ้ื่นท่ีมีความแตกต่างในมิติจารีตประเพณี 
ชนชั้ น  และความเป็นวัฒนธรรมแบบบริบทสูงและ
วฒันธรรมท่ีไม่ซับซ้อนบริบทต ่า กระบวนการจัดการ
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและความไม่คุ ้นเคยทาง
วฒันธรรม แบบจ าลองภูเขาน ้ าแขง็ทางวฒันธรรม มุมมอง

และความเข้าใจความแตกต่างทางวฒันธรรมเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงของโลก  
Theory relating to intercultural communication and its 
application in face-to-face and online communication 
with people from diverse backgrounds; own cultural 
identities and interactions with others; tourist and 
consumer behavior; cultures around the globe, 
examination of the interactions of values, beliefs, 
traditions and identities with particular emphasis towards 
high and low context cultures and how people see time 
differently; approaches to cultural conflict and 
resolutions and culture shock;. the Iceberg Model of 
culture; perspectives of lives and people and building 
capacity to adapt to a changing world by exploring 
perceptual differences 
 
801-301 ควำมเป็นผู้น ำและกำรจัดกำร 3(3-0-6) 
  บริหำรบุคลำกร   
             Leadership and People Management  
ทฤษฎีเบ้ืองตน้และแนวปฏิบติัในการเป็นผูน้ า ทกัษะการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความหลากหลายในท่ีท างานท่ี
มีผลต่อวฒันธรรมองค์กรและมีผลกระทบต่อการบริหาร
บุคลากร การคดัเลือก การฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน 
และการวางแผนเพื่อการเปล่ียนแปลง ทฤษฎีว่าด้วย
แรงจูงใจ แนวคิดในการสร้างทีม ภาวะผูน้ าท่ีเน้นผลการ
ปฏิบติังาน และการด ารงรักษาไวซ่ี้งผลการปฏิบติังานท่ีสูง  
Basic theories and practices in leadership; interpersonal 
skills; workplace diversity and its effect on 
organizational culture and managing people in selection, 
employee training and development,  planning for 
changes; motivation theories; team-building concepts; 
performance leadership; maintaining high performance 
 
801-303 กำรบัญชีบริหำร 3(3-0-6) 
     Managerial Accounting 



 

หลกัการและเทคนิคการบญัชีการเงินและการบญัชีบริหาร
เบ้ืองตน้เพ่ือการวางแผนและการควบคุมธุรกิจขององคก์ร
จากมุมมองของผูบ้ริหาร การวิเคราะห์ต้นทุน -ปริมาณ-
ก าไร พฤติกรรมต้นทุนและการจ าแนก การวิเคราะห์
ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตน้ทุน ปริมาณและก าไร รวมถึงการวิเคราะห์งบ
การเงิน  
Concepts and techniques of basic financial accounting 
and managerial accounting in the planning and control of 
business organizations from a management perspective; 
cost-volume-profit analysis; cost behavior and 
classification; cost analysis for making decision; analysis 
of correlation between cost-volume-profit; financial 
statement analysis 
 
801-304 พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 2(2-0-4) 
     Tourist Behavior 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ความตอ้งการ
และแรงจูงใจในการเดินทาง กระบวนการตดัสินใจเลือก
จุดหมายปลายทาง การจ าแนกประเภทนักท่องเท่ียวและ
รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียว แนวโน้มพฤติกรรมการ
เดินทางและตลาดนักท่องเท่ียวในอนาคต คุณภาพและ
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว การส ารวจพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวภาคสนาม 
Tourist behavior in tourism destination, need and 
motivation for travelling, tourist destination’s selection 
process, classification and type of tourist behavior, trend 
of travelling pattern and tourist market in the future, 
quality and tourist’s satisfaction, fieldwork survey of 
tourist behavior 
 
801-305 กำรเงินธุรกิจและเทคโนโลยีกำรเงิน  3(3-0-6)  
     Business Finance and Financial Technology  
การด าเนินงานของตลาดการเงิน เคร่ืองมือและสถาบัน
การเงิน ความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงและผลตอบแทน 
ความ รู้ พ้ื นฐานทางการ เงินขององค์กร  การจัดท า

งบประมาณทุน ตน้ทุนของเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและ
หน้ีสินทางการเงิน การจดัการเงินสด        การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางการเงิน เทคโนโลยีและนวตักรรมทาง
การเงิน ใชก้รณีศึกษาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
Financial markets operations; financial instruments and 
institutions; relationship between risk and return; 
corporate finance fundamentals; capital budgeting; cost 
of capital; capital structure and financial leverage; cash 
management; analysis of the financial environment; 
financial technologies and innovations; applications of 
cases in tourism industry 
 
801-306 กฎหมำยและจรรยำบรรณ 3(3-0-6) 
  วิชำชีพส ำหรับอุตสำหกรรมบริกำรและ 
  กำรท่องเท่ียว  
  Laws and Professional Ethics for the  
  Hospitality and Tourism                                                        
กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่ น  ๆ  ท่ี ก ากับ ดูแล
อุ ตส าห กรรมบ ริการและการท่ อ ง เท่ี ยวของไท ย 
ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายอุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเท่ียวและสาธารณชน หลกักฎหมายท่ีประยุกต์ใช้
ในส่ิงแวดล้อมโลก และหลักมูลฐานกฎหมายว่าด้วย
สัญญาและละเมิดจรรยาบรรณการท่องเท่ียวโลกซ่ึง
ก าหนดโดยองค์การท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ 
จรรยาบรรณของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว 
Thai labor laws and other related laws regulating the 
hospitality and tourism industry; interrelationships 
between the hospitality and tourism laws and public; 
legal principles applicable to global environment, 
fundamental principles of tort and contract laws; Global 
Code of Ethics for Tourism by the United Nations World 
Tourism Organization (UNWTO); Ethics of employees 
in hospitality and tourism industry 
 
801-307 เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับกำรบริกำร 3(2-2-5) 



 

  และกำรท่องเท่ียว  
         Digital Technology in Hospitality and 
  Tourism   
ความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในภาคธุรกิจการ
บริการและการท่องเท่ียว ส่ือสังคมและเทคโนโลยี
เคล่ือนท่ี กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการประกอบอาชีพ น าเสนอ
ผลงานและการออกแบบมลัติมีเดียและเวบ็ไซต์ แนวโน้ม
ของเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจการบริการและการ
ท่องเท่ียว เช่น Big Data, Cognitive technology, Internet 
of Things (IoT) 
Concept and skills of the digital technology used in 
hospitality and tourism; social media and mobile 
technology; laws and ethical implications in digital 
technology; software application for career, presentation, 
multimedia, and website design; the trend of digital 
technology for hospitality and tourism such as Big Data, 
Cognitive technology, Internet of Things (IoT) 
 
801-401 กำรวิจัยและนวัตกรรมส ำหรับ 3(3-0-6) 
  กำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว  
     Research and Innovation for Hospitality and  
  Tourism 
แนวคิด ความส าคญั วิธีการวิจยัในธุรกิจ การบริการและ
การท่องเท่ียว การพฒันาและการท างานวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ การก าหนดปัญหา ขอบเขตการวิจยั การ
ออกแบบระเบียบวิธีวิจยั การก าหนดกลุ่มประชากร การ
สุ่มตัวอย่าง  การ เก็บข้อมู ล  การ วิ เคราะห์ และการ
ประมวลผลโดยใช้หลกัสถิติ การอภิปรายผล การเสนอ
แนวทางการท าวิจยัในอนาคตและการประยกุตวิ์ธีการวิจยั
เพื่อพฒันานวตักรรมในธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว 
Principles, Importance and research methodological 
approaches from the field of business, hospitality, and 
tourism; developing and conducting qualitative and 
quantitative research, problem identification and 
definition; scope of study; research design; population; 

sampling; data collection; data analysis using statistical 
analysis, discussion of the findings; recommendation for 
future research the application of research 
methodological approaches in producing innovation in 
hospitality and tourism 
 
2) กลุ่มวิชำเฉพำะ 
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบงัคบั 
803-102 อุตสำหกรรมกำรบินเบื้องต้น  2(2-0-4) 
     Introduction to Aviation Industry 
ความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมกรรบิน ความรู้พ้ืนฐานเร่ือง
เคร่ืองบิน สนามบินและเท่ียวบิน การด าเนินงานของสาย
การบินและสนามบิน ประวติัของอุตสาหกรรมสายการ
บิน สนามบินและการควบคุมการจราจรทางอากาศ 
Knowledge of aviation industry; basic knowledge of 
airplanes, airports and flight, usage of airline and airport 
operations; the history of airline industry, airport and air 
traffic control 
 
803-103  กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมเพ่ือ 2(2-0-4) 
  กำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืน  
      Sustainable Environmental Management in  
  Tourism   
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบและสัมพนัธ์กบัหน่วยงาน
การบริการและการท่องเที่ยว การวางแผนและการพฒันา
ส่ิงอ านวยความสะดวก จรรยาบรรณขององค์กรต่อการ
ดูแลรักษาส่ิงวดล้อม การจดัการส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติท่ี
สามารถและไม่สามารถสร้างมาทดแทนได ้  การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม แนวคิดการจดัการธุรกิจการบริการและ
การท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
Environmental factors affecting and interacting with 
hospitality and tourism organizations; facilities planning 
and development; organizational ethics in environmental 
preservation; management of both regenerative and non-
regenerative natural resources; economic, social and 



 

cultural environmental considerations, sustainable 
environmentally-friendly hospitality and tourism 
business management concept 
  
803-208 กำรวำงแผนและกำรพฒันำ 3(3-0-6) 
  กำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืน    
        Sustainable Tourism Planning and  
  Development  
ทฤษฎีการวางแผนและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การท่องเท่ียว
อย่างย ัง่ยืน การท่องเท่ียวโดยชุมชน การพฒันาทรัพยากร
การท่องเท่ียว บทบาทของรัฐและหน่วยงานพฒันาอกชน 
สหสัมพัน ธ์ส าห รับการวางแผนและการพัฒนาท่ี มี
ประสิทธิผลในระดับชุมชน ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรมจากการท่องเท่ียว แผนแม่บททางการท่องเท่ียว 
ปัจจัยสถานการณ์โลกท่ี มีอิท ธิพลต่อการท่องเท่ียว
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การจดัการความเส่ียง
และวิกฤติในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
Theories on planning and sustainable development; 
sustainable tourism; community-based tourism; tourism 
resource development; roles of government and non-
government agencies; interrelationships for effective 
planning and development in local, national and 
international levels; environmental, economic and socio-
cultural impacts of tourism; tourism master plans; global 
forces influencing domestic and international travel and 
tourism; risk and crisis management in tourism industry 
 
803-209 นวัตกรรมกำรตลำดเพ่ือกำรท่องเท่ียว 2(2-0-4) 
      Innovation Marketing for Tourism  
แนวคิดและเคร่ืองมือการตลาดการท่องเที่ยว การจ าแนก
และการวิเคราะห์พฤติกรรมผูซ้ื้อในตลาดประเภทต่าง ๆ 
การวิเคราะห์ ส่ิงแวดล้อมตลาดและการแข่งขัน ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ระบบข้อมูลการตลาด การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ บทบาทการตลาดในการวางแผนกลยุทธ์

การท่องเที่ยว การตลาดและการขายจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวอยา่งมืออาชีพ  
Concepts of marketing for tourism and tools; 
classifications and analysis of consumer behavior in 
different types of market; analysis of marketing 
environment and competition; distribution channels; 
marketing information systems, internet and digital 
marketing; the role of marketing in tourism strategic 
planning; professional destination marketing and sales 
 
803-210 กำรจัดกำรตัวแทนจัดกำรท่องเท่ียว 3(2-2-5)   
  และธุรกิจน ำเท่ียว   
    Travel Agency and Tour Operation Business 
  Management   
การบริการและขั้นตอนวิธีการด าเนินงานของตวัแทนการ
เดินทางและบริษทัน าเท่ียว สินคา้การท่องเท่ียว หลกัการ
และกระบ วนการน า เท่ี ยวแบบ เห ม าจ่ ายส าห รับ
นกัท่องเท่ียวเดินทางอิสระและนกัท่องเที่ยวท่ีเดินทางเป็น
กลุ่ม การตั้ งราคาชุดน าเท่ียว การรับจอง การจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการด าเนินงานของ
ตัวแทนการเดินทางและบริษทัน าเท่ียว รวมถึงการออก
ภาคสนาม  
Services and agency administrations; tourism products; 
principles and processes of package tour management for 
both foreign independent travelers and group travelers; 
price setting for tour packages; reservation handling; 
handling problems possibly occurred in travel and tour 
service operations; and field trip 
 
803-211 กำรท่องเท่ียวอำเซียน 2(2-0-4) 
    ASEAN Tourism 
การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
วัฒนธรรมทางธุรกิจ รวมถึงข้อตกลงและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องในประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวStudies of economic, political 
and social factors, business culture as well as agreements 



 

and laws amongst ASEAN countries that affect the 
tourism industry 
 
803-301 กำรจองและกำรออกบัตรโดยสำร     3(2-2-5) 
  เคร่ืองบิน    
        Airline Reservation and Ticketing 
ความรู้เก่ียวกบัระบบการส ารองและออกบตัรโดยสารทาง
คอมพิวเตอร์เช่น ระบบ AMADEUS, ระบบ ABACUS 
Knowledge of ticket reservation, issuing tickets and 
airline computer reservation systems such as 
AMADEUS system and ABACUS system 
  
803-302  กำรจัดกำรโครงกำรกำรท่องเท่ียว 2(2-0-4) 
  สมัยใหม่    
      Modern Tourism Projects Management 
การบูรณาการความรู้จากรายวิชาดา้นการบริหารธุรกิจและ
การจัดการธุร กิ จน าเท่ี ยวทั้ งทฤษ ฎีและป ฏิบั ติ ไป
ประยุกต์ใช้ในโครงการธุรกิจ และการสัมนาประเด็น
ปัญหาร่วมสมัยท่ี มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว  
Theoretical and practical knowledge integration of 
business administration and travel agency and tour 
operator business management to business operations 
through a project; seminar about contemporary issues 
affecting the tourism industry 
 
803-303  กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเรือส ำรำญ      3(3-0-6) 
  ท่ำเรือ และมำรีน่ำ   
      Cruise Tourism, Port and Marina 
  Management 
การจดัการการท่องเท่ียวเรือส าราญท่ีเน้นในภาพรวมของ
การท่องเท่ียวดว้ยเรือส าราญ ธุรกิจเรือส าราญในปัจจุบนั 
ภูมิศาสตร์และตารางการล่องเรือ ความปลอดภยับนเรือ
ส าราญ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ การ
ท างานในหน้าท่ีบนเรือและบนฝ่ังธุรกิจเรือส าราญ รวมถึง
บทบาทของตวัแทนผูน้ าเท่ียวชายฝ่ัง ตวัแทนผูจ้ดัส่งสินคา้   

การส่งเสริมการตลาดและการพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียว
เรือส าราญในประเทศไทย การจัดการส่ิงแวดล้อมใน
ท่าเรือและมารีน่า บริการส าหรับลูกค้า และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของท่าเรือและมารีน่า 
Cruise Tourism Management is specifically focused on 
the overview of the cruise tourism, current cruise liners, 
cruise geography and its itinerary, safety & security and 
health, working onboard & onshore, stakeholders 
onshore including shore excursion agent, shipping agent, 
as well as cruise tourism promotion and development for 
Thailand; environmental management in port and marina 
locations; services for customers; related laws for port 
and marina operations 
  
803-305 กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียวเชิง 2(2-0-4) 
  ธรรมชำติและเชิงวัฒนธรรม   
      Natural and Cultural Heritage Tourism  
  Management  
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และเชิงวัฒนธรรม การจัดการแหล่งท่ องเท่ียวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม หลักการและกระบวนการ
จดัการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา อนุรักษ์ และการใช้
อย่างย ัง่ยืนเพ่ือการท่องเท่ียว การแปลความหมายแหล่ง
ท่องเท่ียวและสินค้าการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิง
วฒันธรรม กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และปัจจัยต่าง ๆ ท่ี มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานธุรกิจการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติและเชิงวฒันธรรม รวมถึงการออกภาคสนาม 
Knowledge of the natural and cultural tourism 
management; operation management of natural and 
cultural attractions; principles and processes of tourism 
business management related to protection, conservation 
and sustainable use for tourism; laws related to the 
natural and cultural tourism business and various factors 
that will affect the operations of natural and cultural 
tourism and field trip studies 
 



 

803-306 หลักกำรจัดกำรมัคคุเทศก์   2(1-2-3) 
      Principles of Tourist Guiding Management 
ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ คุณสมบัติ 
บทบาท หน้าท่ี มารยาทและจรรยาบรรณของมคัคุเทศก ์
เทคนิคการน าเที่ยว การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าในการน า
เที่ยว การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ และการ
ถ่ายภาพพ้ืนฐาน 
Knowledge of job operation of tour guide; qualification 
and characteristics; role and job description, professional 
etiquette and ethics of tour guide; techniques of tour 
guiding; unforeseen problem solving in tour guiding; 
coordination with related organizations and basic 
photography  
  
803-401  โลจิสติกส์และกำรจัดกำรห่วงโซ่ 2(2-0-4) 
  อุปทำนส ำหรับกำรท่องเท่ียว  
       Logistics and Supply Chain Management  
  for Tourism   
ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเท่ียว 
บทบาทของการขนส่งในการบริหารจดัการการเดินทาง
ของนกัท่องเท่ียว วิธีการด าเนินงานของการขนส่งประเภท
ต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ การขนส่งทางบกทางน ้ าและทางอากาศ 
ความรู้ทางด้านการขนส่งสินค้า ประเด็นทางด้านการ
จดัการและการตลาดส าหรับการบริการการขนส่ง รวมถึง
การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
The relation between logistics and tourism industry; 
tourism supply chain management; role of logistics in the 
movement management of tourists, the operation of the 
various transportation modes, issues related to 
management and marketing of logistics and tourism 
supply chain 
 
803-402 กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวชุมชน 2(2-0-4) 
     Community Based Tourism Management  

ศึกษาการน าการท่องเท่ียวชุมชนมาใช้พฒันาชุมชน การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนทอ้งถ่ินในการจดัการและ
พฒันาการท่องเท่ียวชุมชน ความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรทาง
วฒันธรรมและทางธรรมชาติท่ีส าคญั  
ซ่ึ ง เป็ น ผ ลิตภัณฑ์ ก ารท่ อ ง เท่ี ยว ชุมชน ท่ี ป ระสบ
ความส าเร็จ เช่น สถานท่ีเชิงมรดก ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิถี
ชีวิต เทศกาล ประเพณี ป่าไม้ แม่น ้ า ทะเล พ้ืนท่ีและ
ผลิตผลทางการเกษตร การจัดการเงินทุน การจัดการ
การตลาด การจดัการผลกระทบจากการท่องเที่ยว บทบาท
และการสนับสนุนของภาครัฐต่อการพฒันาการท่องเที่ยว
ชุมชน กรณีศึกษาจากประเด็นทางการท่องเท่ียวชุมชนท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบนั 
To study about community based tourism (CBT) as a 
means of community development; encouragement of 
local participation in CBT management and 
development; knowledge of key cultural and natural 
resources which are successful CBT products, for 
examples, heritage sites, local wisdoms, ways of lives, 
festivals, traditions, forests, rivers, seas, agricultural 
areas and products; CBT-funding management; CBT 
marketing; CBT-impact management, government roles 
and supports towards CBT development;; case study 
drawn from current issue of CBT  
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
2.2.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 
1) ธุรกิจสายการบิน  
819-320 กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือ 3(2-2-5) 
  อำชีพกำรบินระหว่ำงประเทศ    
     Preparation for International Career in 
Aviation   
ค วาม รู้ทั่ ว ไป เก่ี ย วกับ วัฒ น ธรรมก ารท าง าน ใน
อุตสาหกรรมการบิน ทักษะการส่ือสารและการใช้
ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการบิน พฤติกรรมและการแต่ง
กายอย่างมืออาชีพ การเขียนเชิงธุรกิจและการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการสัมภาษณ์งาน การจดัการตนเองและทกัษะ
การบริการลูกคา้ในธุรกิจการบิน  



 

General knowledge of work culture in the aviation 
industry; Communication skills and aviation English; 
Professional grooming and behavior; Business writing 
and job interview preparation; Self-management and 
aviation customer service skills 
 
819-321 กำรด ำเนินงำนบริกำรภำคพื้นดิน 3(2-2-5) 
  และกำรขนส่งทำงอำกำศของสำยกำรบิน   
     Airport Passenger and Cargo Service  
  Operations 
กระบวนการให้บริการแก่ผูโ้ดยสารก่อนท าการบิน เช่น 
ขั้ น ตอนการลงท ะ เบี ยนขึ้ น เค ร่ือ ง  ก ารขึ้ น เค ร่ือ ง 
กระบวนการให้บริการแก่ผูโ้ดยสารเม่ือเคร่ืองลงจอด เช่น 
บริการ ณ จุดรับสัมภาระ บริการติดตามสัมภาระท่ีสูญหาย 
การรับมือกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน เช่น ผูโ้ดยสารพลาด
เคร่ืองบิน ส่ิงของผิดกฎหมายท่ีผูโ้ดยสารน ามา และการ
เจ็บป่วยอยา่งกระทนัหนัของผูโ้ดยสาร เป็นตน้ 
Passenger service procedures before taking off, 
checking-in and boarding procedures; passenger service 
procedures after landing, baggage service and baggage 
claim; handling unforeseen circumstances, delayed 
passengers, illegal items brought by passengers, sudden 
illness of passengers 
 
819-420 กำรจัดกำรกำรบริกำรบนเคร่ืองบิน 3(2-2-5) 
     Inflight Service Management  
ค านิยามและความส าคัญของการให้บริการในเท่ียวบิน 
อุปกรณ์ส าหรับผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน การบริการในชั้น
โดยสารต่าง ๆ บนเคร่ืองบิน อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั
ในการบินและก ารใช้งานอุปกรณ์ ทักษะการส่ือสารบน
เที่ยวบิน  
The definitions and significance of in-flight service, 
passenger equipment on an aircraft, understand the 
service flow in different service class; identify the 
different safety equipment on a flight and its operation 
procedures, communication skill on a flight 

819-421 กลยุทธ์และกำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน   3(3-0-6) 
      Aviation Business Strategy and  
  Management 
หลักการและแนวคิด ธุรกิจการบิน  การจัดการการ
ด าเนินงานบริการภาคพ้ืนดิน และบนเคร่ือง องค์กรสาย
การบินการตลาด กลยุทธ์การด าเนินงานส าหรับสายการ
บิน องคป์ระกอบของรายได ้และการจดัการค่าใชจ้่าย 
Principles and business concepts of airlines, managing 
the operations both ground and inflight service, airline 
organization, marketing, strategy for airline operations; 
key revenue components; airline operating expenses 
 
819-422   กำรจัดกำรสนำมบิน 3(3-0-6) 
     Airport Management 
หลกัการและการจดัการท่าอากาศยาน นิยามศพัท์เฉพาะ
ของแผนกงานและส่ิงอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยาน กฎระเบียบการท่าอากาศยาน การจัดการท่าอากาศ
ยานเชิงพาณิชย ์การด าเนินงานในภาคพ้ืนดินและภาคการ
บิน  
Principles of airport management, definitions of airport 
functions and facilities; the overall regulatory 
requirements; managing the airport as a business; 
managing the operations both landside and airside 
 
2) ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 
819-330 กำรสร้ำงธุรกิจกำรท่องเท่ียว 3(3-0-6)     
  สตำร์ทอัพ    
    Tourism Business Start-up 
การสร้างวิสาหกิจและธุรกิจการท่องเท่ียวขนาดย่อม การ
แข่งขันและอุปสรรคของผู ้ประกอบการวิสาหกิจและ
ธุรกิจการท่องเท่ียวขนาดย่อม ทกัษะการจดัการท่ีจ าเป็น 
ปัจจยัความส าเร็จ การเขียนแผนธุรกิจ     การประเมินผล
การด าเนินงานและการวดัความเส่ียง 
Establishing of a small and medium enterprise (SME) in 
the tour business; challenges faced by small and medium 
business entrepreneurs; managerial skills required for 



 

SME; critical success factors of SME; writing business 
plan for SME; business performance appraisal and risk 
assessment 
 
819-331 กำรจัดกำรกำรทัวร์เชิงบูรณำกำร 3(2-2-5) 
     Integrated Tour Operation Management 
การเช่ือมโยงความรู้และทกัษะการบริหารแบบใช้การได้
จริงอย่างมืออาชีพของการด าเนินการท่องเท่ียวในขั้นสูง 
อาทิ การจัดการการเงิน การออกแบบรายการท่องเท่ียว 
การจดัการระบบการจดัส่งสินคา้และบริการการท่องเที่ยว 
การจดัการอุปสงคสิ์นคา้การท่องเที่ยว การเสนอราคาและ
ก าหนดราคา รวมถึงการน าเสนอรายการท่องเที่ยว 
Integration of knowledge and hands-on professional 
management skills of tour operation at advanced level, 
including financial management, tour program design, 
logistic management of tour products and services, 
tourism supplier management, quotation and price 
setting, tour proposal preparation 
 
819-430 กำรออกแบบกำรท่องเท่ียว 3(2-2-5) 
  แบบกลุ่มเฉพำะในพลวัตโลก   
     Niche Tourism Design in Global Dynamics 
นิยาม ความหมาย และลกัษณะของการท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
เฉพาะ   การพฒันาและทิศทางของการท่องเท่ียวแบบกลุ่ม
เฉพาะในพลวตัโลก  หลกัการจดัการเบ้ืองตน้ส าหรับการ
ท่องเท่ียวแบบกลุ่มเฉพาะ     ความหลากหลายและการ
ออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับนักท่องเท่ียวแบบกลุ่ม
เฉพาะ โอกาสทางธุรกิจและความทา้ทายในการท่องเที่ยว
แบบกลุ่มเฉพาะ ประเด็นและกรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียวแบบกลุ่มเฉพาะ 
Niche tourism definition and characteristics; 
development and trend of niche tourism in global 
dynamics; principles and management of niche tourism; 
diversity and design of activities for niche tourists; 
business opportunity and challenge in niche tourism; 
issues and case studies concerning niche tourism 

 
819-431 นวัตกรรมและกำรพฒันำธุรกิจ 3(2-2-5) 
  กำรท่องเท่ียว    
     Tourism Service Business Innovation and  
  Development     
การเพ่ิมขีดความสามารถด้านนวตักรรมและการพฒันา
ของธุรกิจการท่องเท่ียว อาทิ การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทาง
การตลาด นวตักรรมทางการตลาดในยุคดิจิทลั นวตักรรม
และการพฒันาสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว ทกัษะ
การบริหารและการจดัการทางธุรกิจ การปรับใช้กลยุทธ์
การจดัการธุรกิจในบริบทส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
Enhancing practical dimensions of a tour service 
business innovation and development, including 
marketing environment analysis and innovation in the 
digital era, tour service product and process innovation, 
managerial skills required for a tour service business, 
strategic management applications of business operation 
in different environment 
 
819-432 กำรจัดกำรแหล่งดึงดูดใจทำง 3(3-0-6)              
  กำรท่องเท่ียว   
  Visitor Attraction Business Management 
ประเภทและพัฒนาการของธุรกิจสถานท่ีท่องเท่ียว 
ผลิตภัณฑ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ตลาดผลิตภัณฑ์การ
ท่องเท่ียว สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธุรกิจสถานท่ี
ท่องเท่ียว วิธีการและกระบวนการพฒันาธุรกิจสถานท่ี
ท่องเท่ียว ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจสถานท่ี
ท่องเที่ยว กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจสถานท่ีท่องเท่ียว 
การจัดการประสบการณ์การท่องเท่ียว การจัดการการ
ด าเนินงานธุรกิจสถานท่ีท่องเท่ียว การจดัการทรัพยากร
มนุษยใ์นธุรกิจสถานท่ีท่องเที่ยว  
Classification and development of visitor attraction, the 
product of visitor attraction, visitor attraction market, 
business environment and visitor attraction, visitor 
attraction development process and approach, factors 
influencing the success of visitor attraction, marketing 



 

strategy for visitor attraction, visitor experience 
management, operations management in visitor 
attraction, human resources management at visitor 
attraction 
  
3) การจดัการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
819-340 กำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ 3(3-0-6) 
  เพ่ือสุขภำพ     
      Creative Tourism for Wellness 
การน าความรู้เชิงทฤษฎีและแนวคิดการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ การตลาดของการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ การสร้างความแตกต่างและการ
เพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ รวมถึงบทบาทของผู ้มี ส่วน
เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการ
พัฒนาการท่องเท่ี ยวเชิงส ร้างสรรค์ เพื่ อ สุขภาพมา
ประยกุตใ์ช ้
Application of theoretical knowledge and concepts of 
creative tourism for wellness, marketing of creative 
tourism for wellness, differentiating and maximizing 
value of tourism products and services to creative 
tourism for wellness, including roles of stakeholders in 
tourism industry that affect development of creative 
tourism for wellness 
 
819-341 กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงกีฬำ 3(2-2-5) 
      Sport Tourism Management  
การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของการท่องเท่ียวเชิงกีฬาจาก
มุมมองเชิงพฤติกรรม ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การ
จัดการ การตลาด ส่ิงแวดล้อม และนโยบาย ประเด็น
ส าคญัและแนวโนม้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
ความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬา สันทนาการ และการ
ท่องเท่ียว อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาท่ีส าคัญ บทบาทของ
รัฐบาลและภาคเอกชนในการส่งเสริมการเติบโตของ
กิจกรรมกีฬา 

Analyzes the interconnectedness of sport and tourism 
from behavioral, historical, economic, management, 
marketing, environmental and policy perspectives; issues 
and trends in the sport and tourism industry; the 
relationship between sports, recreation and tourism; 
identify the steps used to promote major sporting events; 
roles of government agencies and private sector groups 
in fostering the growth of sporting events and activities 
  
819-440 นันทนำกำรกลำงแจ้งและ 3(2-2-5) 
  กำรใช้เวลำว่ำง   
      Outdoor Recreation and Leisure 
ความรู้เก่ียวกบักิจกรรมนันทนาการกลางแจง้ ประวติัการ
พฒันาการด าเนินการนันทนาการกลางแจง้ นโยบายและ
การจดัการพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือนันทนาการกลางแจง้ เช่น 
พ้ืนท่ีธรรมชาติ พ้ืนท่ีป่า และพ้ืนท่ีซ่ึงมีความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ หลกัการและระบบการจดัการนนัทนาการ
กลางแจ้ง รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดในการจัดการ
นนัทนาการกลางแจง้ 
Knowledge of outdoor recreation activities, historical 
development, policies and management of public areas 
for outdoor recreation, including natural areas, 
wilderness, and historic sites; principles of outdoor 
recreation and systems and techniques for dealing with 
management problems 
 
819-441 กำรดูแลสุขภำพแบบไทยและ 
  โลกตะวันออก  3(3-0-6) 
     Thai and Oriental Wellness 
แนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการสุขภาพและสุขภาวะซ่ึง
ให้ความส าคญักับหลกัสุขภาวะเจ็ดมิติ แนวคิดสุขภาวะ
ของไทย หลกักายวิภาคเบ้ืองต้น และ การบ ารุงสุขภาพ 
การส่ือสารขอ้มูลดา้นสุขภาพและการตลาดซ่ึงเน้นความ
จ าเป็นของการดูแลสุขภาพและความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
รวมไปถึงหลกัการปฏิบติัตามหลกัสุขภาวะ  การเจริญสติ 



 

การท าสมาธิ โภชนาการ และ การนวดแผนไทย และ การ
วางแผน ออกแบบ และการจดักิจกรรมเชิงสุขภาพ  
Fundamental concepts of health and wellness 
management with focus on the seven dimensions of 
wellness, basic Thai wellness concepts, basic anatomy 
principles, health promotion; health communication and 
business marketing talked on consumer health ‘needs’ 
and customer ‘wants’, including a range of wellness 
practices; mindfulness, meditation, nutrition and Thai 
massage as well as planning, designing and organizing 
wellness events 
 
819-442 โภชนำกำรเพ่ือสุขภำพ     3(3-0-6) 
     Nutrition for Wellness 
ภาพรวมขององค์ประกอบหลักของโภชนาการ อาทิ 
แนวโน้มการบริโภคและประเด็นการโต้แยง้เก่ียวกับ
อาหารและโภชนาการ กระบวนการทางโภชนาการของ
ร่างกาย ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีอยู่ในระบบโภชนาการ 
การใช้หลกัโภชนาการให้เป็นประโยชน์ แหล่งวตัถุดิบ
ของอาหาร และ คุณประโยชน์ท่ีได้รับการแนะน าของ
สารอาหารท่ีน าไปใช้ในการด าเนินการและการจัดการ
ธุรกิจสุขภาพ 
An overview of aspects of nutrition including current 
dietary trends and related food and nutrition 
controversies; the nutritive processes of the body; the 
functions, utilization, food sources, and recommended 
allowances of nutrients applicable to wellness business 
operations and management 
 
2.2.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 
กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 
812-101 ภำษำอังกฤษเพ่ืออุตสำหกรรม 3(2-2-5) 
  กำรเดินทำงและกำรท่องเท่ียว   
     English for Travel and Tourism Industry 
ค าศพัท์ ส านวน บนสนทนาขั้นพ้ืนฐานท่ีใชใ้นอุตสหกร
รมการท่องเท่ียวทั้งจากนักท่องเท่ียวและผูใ้ห้บริการการ

ท่องเท่ียว มีการฝึกฝนผ่านการปฏิบติัจริงท่ีสร้างสรรคใ์น
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เช่น การ
ซ้ือขายแพ็คเกจทัวร์ การจองตั๋วเคร่ืองบิน การเช็คอินท่ี
สนามบิน   การให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว เป็นตน้ รวมไป
ถึงมารยาทท่ีเหมาะสมในการส่ือสารกบัลูกคา้ และความ
เขา้ใจถึงบริบททางวฒันธรรมและสังคมของนกัท่องเที่ยว
ต่างชาติเพื่อให้เกิดการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพและถูก
กาลเทศะ  
Fundamental English terms and expressions used in the 
field for both travelers and service providers, creative 
and interactive exercises in travel-related situations 
including selling tour packages, booking a flight, 
checking in at the airport, giving tourists clear 
information etc, proper manners used during the 
conversation, and understanding cultural and social 
customs of multinational tourists     
 
812-112 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนอ  3(2-2-5) 
     English for Presentation 
การฝึกปฏิบติัและการประยุกต์ใชท้กัษะการน าเสนอโดย
ใชภ้าษาองักฤษ  เหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีมีผลต่ออุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว การพฒันาการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและ
สมรรถนะการถ่ายทอดผ่านการน าเสนอ กิจกรรมในชั้น
เรียนและการพูดในท่ีสาธารณะ 
Practice and application of presentation skills in English, 
relevant to the current issues in the tourism industry. 
Development of the effective communication and 
delivery competencies through presentations, activities in 
class and public speeches 
812-313 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรและ 3(2-2-5) 
  กำรเจรจำต่อรอง   
     English for Business Communication and  
  Negotiation 
การส่ือสารผ่านงานเขียน เช่น การเขียนอีเมล บันทึก
ขอ้ความ และจดหมายทางธุรกิจแบบตา่ง ๆ ดว้ยเคา้โครงท่ี
ถูกตอ้งและใชร้ะดบัภาษาท่ีเหมาะสม การส่ือสารดว้ยวาจา



 

ในการเจรจาต่อรองทั้งแบบเผชิญหน้าและไม่เผชิญหน้า 
ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องดังน้ี ค  าศัพท์และวลีท่ี
จ าเป็นในสถานการณ์การเจรจาทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น การ
แนะน า การแสดงความเห็นด้วยและไม่ เห็นด้วยกับ
ขอ้เสนอ การโนม้นาวใจ และการประนีประนอม เป็นตน้  
Written communication including how to write emails, 
memos and forms of business letters with formal formats 
and an appropriate language, oral communication in 
negotiating for both face-to-face and interposed 
communications covering useful words and phrases in 
business negotiation situations such as making 
suggestions, agreeing or disagreeing with proposals and 
reaching consensus   
 
812-314  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเที่ยว 3(2-2-5) 
      English for Tourist Guiding 
ภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานเป็นมคัคุเทศก์ใน
การน าเท่ียว  การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว 
วฒันธรรม ประเพณี อาหาร สถาปัตยกรรม ภาพวดัฝาผนงั
ท่ีเก่ียวกับศาสนา แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ระบบ
นิเวศ และการบอกทิศทาง 
English necessaries for working as a tour guide to lead 
the tour; conducting tour commentary about attractions, 
culture, traditions, food, architecture, mural painting 
related to religion, nature-based attractions, ecological 
system and how to provide directions 
 
812-411  ภำษำอังกฤษเพ่ือธุรกิจกำรบิน               3(2-2-5) 
      English for Airline Business  
การพฒันาการพูด อ่าน เขียน และทักษะความเข้าใจใน
องค์รวมเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบิน การฝึกปฏิบัติ
เก่ียวกบัเทคนิคดา้นภาษาและการส่ือสารท่ีจ าเป็นต่อการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกบัลูกคา้และผูป้ฏิบติัการดา้น
ธุรกิจการบิน 
Development of speaking, reading, writing and    overall 
comprehension skills in the context of the aviation 

industry. Practice of language and communication 
techniques required for effective communication with 
both customers and airline business practitioners 
 
กลุ่มวิชาภาษาจีน  
812-121 กำรส่ือสำรภำษำจีนพื้นฐำน 1       3(2-2-5)
  Basic Chinese Communication I    
ตวัอกัษรและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และ
ค าศพัท์ขั้นพ้ืนฐาน จ านวนตวัเลข และการนบั การทกัทาย
เบ้ืองต้น พูดเร่ืองเก่ียวกับตวัเองและส่ิงรอบตัว สนทนา
เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง 
การซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้  
An introduction to characters, the writing system, and 
pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers 
and counting; simple greetings; talking about oneself, 
and familiar things; making simple conversations 
focusing on daily life, introducing oneself, shopping 
 
812-122 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำร 3(2-2-5) 
  เดินทำงและกำรท่องเท่ียว  
     Chinese for Travel and Tourism Industry 
ค าศพัท์ ส านวน บนสนทนาขั้นพ้ืนฐานท่ีใชใ้นอุตสหกร
รมการท่องเท่ียวทั้งจากนักท่องเท่ียวและผูใ้ห้บริการการ
ท่องเท่ียว มีการฝึกฝนผ่านการปฏิบติัจริงท่ีสร้างสรรคใ์น
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เช่น การ
ซ้ือขายแพ็คเกจทัวร์ การจองตั๋วเคร่ืองบิน การเช็คอินท่ี
สนามบิน   การให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว เป็นตน้ รวมไป
ถึงมารยาทท่ีเหมาะสมในการส่ือสารกบัลูกคา้ และความ
เขา้ใจถึงบริบททางวฒันธรรมและสังคมของนกัท่องเที่ยว
ต่างชาติเพื่อให้เกิดการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพและถูก
กาลเทศะ  
Fundamental Chinese terms and expressions used in the 
field for both travelers and service providers, creative 
and interactive exercises in travel-related situations 
including selling tour packages, booking a flight, 
checking in at the airport, giving tourists clear 



 

information etc, proper manners used during the 
conversation, and understanding cultural and social 
customs of multinational tourists  
 
812-123  ภำษำจีนเพ่ือกำรน ำเสนอ 3(2-2-5) 
     Chinese for Presentation 
การฝึกปฏิบติัและการประยุกต์ใชท้กัษะการน าเสนอโดย
ใชภ้าษาจีน  เหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีมีผลต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว การพัฒนาการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและ
สมรรถนะการถ่ายทอดผ่านการน าเสนอ กิจกรรมในชั้น
เรียนและการพูดในท่ีสาธารณะ 
Practice and application of presentation skills in Chinese, 
relevant to the current issues in the tourism industry. 
Development of the effective communication and 
delivery competencies through presentations, activities in 
class and public speeches 
 
812-221  กำรส่ือสำรภำษำจีนพื้นฐำน 2       3(2-2-5) 
   Basic Chinese Communication II    
โครงสร้างของค ากิริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝน
ทกัษะพูดฟังอ่านเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน ทกัษะใน
การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
Basic verb structures and tenses; practice in listening, 
reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival 
skills 
 
812-321 กำรส่ือสำรภำษำจีนขั้นกลำง        3(2-2-5) 
  Intermediate Chinese Communication   
พัฒ น าทั กษ ะใน การ ส่ื อส ารและการใช้ ภ าษ าใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการ
ส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทาง
สังคมท่ีเหมาะสม การท าความเข้าใจและเขียนข้อความ 
ประกาศโดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 
การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสาร
ระหว่างวฒันธรรม 

Advancement of communicative functions for a wide 
variety of daily-life situations; appropriate interactive 
skills for social situations with a native speaker; taking 
and leaving messages, making announcements by using 
simple and complex sentences; expressing an opinion on 
selected texts; knowledge of intercultural communication
  
812-324  ภำษำจีนเพ่ือกำรส่ือสำรและ 3(2-2-5)     
  กำรเจรจำต่อรอง  
  Chinese for Business Communication and  
  Negotiation 
การส่ือสารผ่านงานเขียน เช่น การเขียนอีเมล บันทึก
ขอ้ความ และจดหมายทางธุรกิจแบบต่างๆดว้ยเคา้โครงท่ี
ถูกตอ้งและใชร้ะดบัภาษาท่ีเหมาะสม การส่ือสารดว้ยวาจา
ในการเจรจาต่อรองทั้งแบบเผชิญหน้าและไม่เผชิญหน้า 
ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องดังน้ี ค  าศัพท์และวลีท่ี
จ าเป็นในสถานการณ์การเจรจาทางธุรกิจต่างๆ เช่น การ
แนะน า การแสดงความเห็นด้วยและไม่ เห็นด้วยกับ
ขอ้เสนอ การโนม้นาวใจ และการประนีประนอม เป็นตน้  
Written communication including how to write emails, 
memos and forms of business letters with formal formats 
and an appropriate language, oral communication in 
negotiating for both face-to-face and interposed 
communications covering useful words and phrases in 
business negotiation situations such as making 
suggestions, agreeing or disagreeing with proposals and 
reaching consensus   
 
812-325 ภำษำจีนเพ่ือกำรน ำเที่ยว 3(2-2-5) 
      Chinese for Tourist Guiding 
ภาษาจีนท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานเป็นมคัคุเทศก์ในการ
น า เท่ี ยว  ก ารให้ ข้อมู ล เก่ี ยวกับ สถาน ท่ี ท่ อ ง เท่ี ยว 
วฒันธรรม ประเพณี อาหาร สถาปัตยกรรม ภาพวดัฝาผนงั
ท่ีเก่ียวกับศาสนา แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ระบบ
นิเวศ และการบอกทิศทาง 



 

Chinese necessaries for working as a tour guide to lead 
the tour; conducting tour commentary about attractions, 
culture, traditions, food, architecture, mural painting 
related to religion, nature-based attractions, ecological 
system and how to provide directions 
  
812-422  ภำษำจีนเพ่ือธุรกิจกำรบิน                   3(2-2-5) 
     Chinese for Airline Business  
การพฒันาการพูด อ่าน เขียน และทักษะความเข้าใจใน
องค์รวมเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบิน การฝึกปฏิบัติ
เก่ียวกบัเทคนิคดา้นภาษาและการส่ือสารท่ีจ าเป็นต่อการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกบัลูกคา้และผูป้ฏิบติัการดา้น
ธุรกิจการบิน 
Development of speaking, reading, writing and overall 
comprehension skills in the context of the aviation 
industry. Practice of language and communication 
techniques required for effective communication with 
both customers and airline business practitioners 
 
กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี 
812-131  กำรส่ือสำรภำษำเกำหลีพื้นฐำน 1 3(2-2-5) 
                 Basic Korean Communication I 
ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และ
ค าศัพท์พ้ืนฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทักทาย
เบ้ืองต้น พูดเร่ืองเก่ียวกับตัวเองและส่ิงรอบตัว สนทนา
เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง 
การซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 
An introduction to characters, the writing system and 
pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers 
and counting; simple greetings; talking about oneself, 
and familiar things; making simple conversations 
focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and 
etc. 
 
812-231  กำรส่ือสำรภำษำเกำหลีพื้นฐำน 2 3(2-2-5) 
  Basic Korean Communication II 

โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝน
ทักษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ทักษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  
Basic Verb structures and tenses; practice in listening, 
reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival 
skills; read short passages; brief conversations with 
native speakers, scenario in a restaurant and travel 
arrangements 
  
812-331 กำรส่ือสำรภำษำเกำหลีขั้นกลำง 3(2-2-5) 
  Intermediate Korean Communication    
พัฒ น าทั กษ ะใน การ ส่ื อส ารและการใช้ ภ าษ าใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการ
ส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สังคมท่ีเหมาะสม การท าความเข้าใจและเขียนข้อความ 
ประกาศโดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 
การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสาร
ระหว่างวฒันธรรม 
Advancement of communicative functions for a wide 
variety of daily-life situations; appropriate interactive 
skills for social situations with a native speaker; taking 
and leaving messages, making announcements by using 
simple and complex sentences; expressing an opinion on 
selected texts; knowledge of intercultural communication
  
812-332 กำรสนทนำภำษำเกำหลี 3(2-2-5) 
  เพ่ืองำนโรงแรม 
  Korean Conversation for Hotel Service  
ค าศพัท์และวลีท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานโรงแรม การ
ส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหน้า งานแม่บา้น งาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภัตตาคาร สปา 
และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการใน
โรงแรมโดยสังเขป 



 

Vocabulary and expressions necessary for hotel staff, 
reservation, front desk, housekeeping, in-room dining 
service, restaurant, spa and health service centre; giving 
brief explanation about services in hotels 
  
812-431 ภำษำเกำหลีส ำหรับกำรส่ือสำรธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Korean for Business Communication  
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี เก่ียวข้องกับ ธุรกิจภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศพัท์ เขียนเอกสารต่าง 
ๆ  เช่ น  บั น ทึ ก แ จ้ ง เ วี ยน  โท รส าร       จ ด ห ม าย
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ี
ควรค านึงและระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 
Practical office vocabulary and structure of business 
language  ecessary and frequently used such as 
telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite 
expressions; cultural awareness, protocol and sensitive 
issues in business 
 
กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่ น  
812-141 กำรส่ือสำรภำษำญี่ปุ่ นพื้นฐำน 1 3(2-2-5) 
  Basic Japanese Communication I  
ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และ
ค าศัพท์พ้ืนฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทักทาย
เบ้ืองต้น พูดเร่ืองเก่ียวกับตัวเองและส่ิงรอบตัว สนทนา
เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง 
การซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 
An introduction to characters, the writing system and 
pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers 
and counting; simple greetings; talking about oneself, 
and familiar things; making simple conversations 
focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and 
etc. 
  
812-241 กำรส่ือสำรภำษำญี่ปุ่ นพื้นฐำน 2 3(2-2-5) 
  Basic Japanese Communication II  

โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝน
ทักษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ทักษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  
Basic Verb structures and tenses; practice in listening, 
reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival 
skills; read short passages; brief conversations with 
native speakers, scenario in a restaurant and travel 
arrangements 
  
812-341 กำรส่ือสำรภำษำญี่ปุ่ นขั้นกลำง 3(2-2-5) 
  Intermediate Japanese Communication    
พัฒ น าทั กษ ะใน การ ส่ื อส ารและการใช้ ภ าษ าใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการ
ส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สังคมท่ีเหมาะสม การท าความเข้าใจและเขียนข้อความ 
ประกาศโดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 
การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสาร
ระหว่างวฒันธรรม 
Advancement of communicative functions for a wide 
variety of daily-life situations; appropriate interactive 
skills for social situations with a native speaker; taking 
and leaving messages, making announcements by using 
simple and complex sentences; expressing an opinion on 
selected texts; knowledge of intercultural communication 
  
812-342 กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่ นเพ่ือ 3(2-2-5) 
  งำนโรงแรม 
  Japanese Conversation for Hotel Service  
ค าศพัท์และวลีท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานโรงแรม การ
ส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหน้า งานแม่บา้น งาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภัตตาคาร สปา 
และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการใน
โรงแรมโดยสังเขป 



 

Vocabulary and expressions necessary for hotel staff, 
reservation, front desk, housekeeping, in-room dining 
service, restaurant, spa and health service centre; giving 
brief explanation about services in hotels 
  
812-441 ภำษำญี่ปุ่ นส ำหรับกำรส่ือสำรธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Japanese for Business Communication  
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี เก่ียวข้องกับ ธุรกิจภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศพัท์ เขียนเอกสารต่าง 
ๆ  เช่ น  บั น ทึ ก แ จ้ ง เ วี ยน  โท รส าร       จ ด ห ม าย
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ี
ควรค านึงและระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 
Practical office vocabulary and structure of business 
language necessary and frequently used such as 
telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite 
expressions; cultural awareness, protocol and sensitive 
issues in business 
 
กลุ่มวิชาภาษาไทย 
812-151 กำรส่ือสำรภำษำไทยพ้ืนฐำน 1 3(2-2-5) 
  Basic Thai Communication I 
หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นชาวต่างชาติและมิไดใ้ช้
ภาษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา
ภาษาไทยได ้  
ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และ
ค าศัพท์พ้ืนฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทักทาย
เบ้ืองต้น พูดเร่ืองเก่ียวกับตัวเองและส่ิงรอบตัว สนทนา
เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง 
การซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 
An introduction to characters, the writing system and 
pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers 
and counting; simple greetings; talking about oneself, 
and familiar things; making simple conversations 
focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and 
etc. 
  

812-251 กำรส่ือสำรภำษำไทยพ้ืนฐำน 2 3(2-2-5) 
  Basic Thai Communication II 
หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นชาวต่างชาติและมิไดใ้ช้
ภาษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา
ภาษาไทยได ้
โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝน
ทักษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ทักษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  
Basic Verb structures and tenses; practice in listening, 
reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival 
skills; read short passages; brief conversations with 
native speakers, scenario in a restaurant and travel 
arrangements 
  
812-351 กำรส่ือสำรภำษำไทยขั้นกลำง 3(2-2-5) 
  Intermediate Thai Communication   
หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นชาวต่างชาติและมิไดใ้ช้
ภาษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา
ภาษาไทยได ้  
พัฒ น าทั กษ ะใน การ ส่ื อส ารและการใช้ ภ าษ าใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการ
ส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สังคมท่ีเหมาะสม การท าความเข้าใจและเขียนข้อความ 
ประกาศโดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 
การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสาร
ระหว่างวฒันธรรม 
Advancement of communicative functions for a wide 
variety of daily-life situations; appropriate interactive 
skills for social situations with a native speaker; taking 
and leaving messages, making announcements by using 
simple and complex sentences; expressing an opinion on 
selected texts; knowledge of intercultural communication 
  



 

812-352 กำรสนทนำภำษำไทยเพ่ือ 3(2-2-5) 
  งำนโรงแรม 
  Thai Conversation for Hotel Service 
หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นชาวต่างชาติและมิไดใ้ช้
ภาษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา
ภาษาไทยได ้  
ค าศพัท์และวลีท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานโรงแรม การ
ส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหน้า งานแม่บา้น งาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภัตตาคาร สปา 
และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการใน
โรงแรมโดยสังเขป 
Vocabulary and expressions necessary for hotel staff, 
reservation, front desk, housekeeping, in-room dining 
service, restaurant, spa and health service centre; giving 
brief explanation about services in hotels 
  
812-451 ภำษำไทยส ำหรับกำรส่ือสำรธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Thai for Business Communication 
หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นชาวต่างชาติและมิไดใ้ช้
ภาษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา
ภาษาไทยได ้  
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี เก่ียวข้องกับ ธุรกิจภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศพัท์ เขียนเอกสารต่าง 
ๆ  เช่ น  บั น ทึ ก แ จ้ ง เ วี ยน  โท รส าร       จ ด ห ม าย
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ี
ควรค านึงและระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 
Practical office vocabulary and structure of business 
language necessary and frequently used such as 
telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite 
expressions; cultural awareness, protocol and sensitive 
issues in business 
 
กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส  
812-171 กำรส่ือสำรภำษำฝร่ังเศสพื้นฐำน 1 3(2-2-5) 
  Basic French Communication I  

ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และ
ค าศัพท์พ้ืนฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทักทาย
เบ้ืองต้น พูดเร่ืองเก่ียวกับตัวเองและส่ิงรอบตัว สนทนา
เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง 
การซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 
An introduction to characters, the writing system and 
pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers 
and counting; simple greetings; talking about oneself, 
and familiar things; making simple conversations 
focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and 
etc. 
  
812-271 กำรส่ือสำรภำษำฝร่ังเศสพื้นฐำน 2 3(2-2-5) 
  Basic French Communication II  
โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝน
ทักษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ทักษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  
Basic Verb structures and tenses; practice in listening, 
reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival 
skills; read short passages; brief conversations with 
native speakers, scenario in a restaurant and travel 
arrangements 
  
812-371 กำรส่ือสำรภำษำฝร่ังเศสขั้นกลำง 3(2-2-5) 
  Intermediate French Communication    
พัฒ น าทั กษ ะใน การ ส่ื อส ารและการใช้ ภ าษ าใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการ
ส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สังคมท่ีเหมาะสม การท าความเข้าใจและเขียนข้อความ 
ประกาศโดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 
การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสาร
ระหว่างวฒันธรรม 



 

Advancement of communicative functions for a wide 
variety of daily-life situations; appropriate interactive 
skills for social situations with a native speaker; taking 
and leaving messages, making announcements by using 
simple and complex sentences; expressing an opinion on 
selected texts; knowledge of intercultural communication 
  
812-372 กำรสนทนำภำษำฝร่ังเศสเพ่ือ 3(2-2-5) 
  งำนโรงแรม 
  French Conversation for Hotel Service  
ค าศพัท์และวลีท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานโรงแรม การ
ส ารองห้องพัก งานต้อนรับส่วนหน้า งานแม่บ้าน งาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภัตตาคาร สปา 
และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการใน
โรงแรมโดยสังเขป 
Vocabulary and expressions necessary for hotel staff, 
reservation, front desk, housekeeping, in-room dining 
service, restaurant, spa and health service centre; giving 
brief explanation about services in hotels 
  
812-471 ภำษำฝร่ังเศสส ำหรับกำรส่ือสำรธุรกิจ 3(2-2-5) 
  French for Business Communication  
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี เก่ียวข้องกับ ธุรกิจภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศพัท์ เขียนเอกสารต่าง 
ๆ เช่น บันทึกแจง้เวียน โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ีควรค านึงและ
ระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 
Practical office vocabulary and structure of business 
language  necessary and frequently used such as 
telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite 
expressions; cultural awareness, protocol and sensitive 
issues in business 
  
 
กลุ่มวิชาภาษาเยอรมนั  
812-181 กำรส่ือสำรภำษำเยอรมันพื้นฐำน 1 3(2-2-5) 

  Basic German Communication I  
ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และ
ค าศัพท์พ้ืนฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทักทาย
เบ้ืองต้น พูดเร่ืองเก่ียวกับตัวเองและส่ิงรอบตัว สนทนา
เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง 
การซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 
An introduction to characters, the writing system and 
pronunciation; basic grammar and vocabulary; numbers 
and counting; simple greetings; talking about oneself, 
and familiar things; making simple conversations 
focusing on daily life, introducing oneself, shopping, and 
etc. 
  
812-281 กำรส่ือสำรภำษำเยอรมันพื้นฐำน 2 3(2-2-5) 
  Basic German Communication II  
โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝน
ทักษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ทักษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  
Basic Verb structures and tenses; practice in listening, 
reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival 
skills; read short passages; brief conversations with 
native speakers, scenario in a restaurant and travel 
arrangements 
  
812-381 กำรส่ือสำรภำษำเยอรมันขั้นกลำง 3(2-2-5) 
  Intermediate German Communication    
พัฒ น าทั กษ ะใน การ ส่ื อส ารและการใช้ ภ าษ าใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการ
ส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สังคมท่ีเหมาะสม การท าความเข้าใจและเขียนข้อความ 
ประกาศโดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 
การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสาร
ระหว่างวฒันธรรม 



 

Advancement of communicative functions for a wide 
variety of daily-life situations; appropriate interactive 
skills for social situations with a native speaker; taking 
and leaving messages, making announcements by using 
simple and complex sentences; expressing an opinion on 
selected texts; knowledge of intercultural communication 
  
812-382 กำรสนทนำภำษำเยอรมันเพ่ือ 3(2-2-5) 
  งำนโรงแรม 
  German Conversation for Hotel Service  
ค าศพัท์และวลีท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานโรงแรม การ
ส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหน้า งานแม่บา้น งาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภัตตาคาร สปา 
และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการใน
โรงแรมโดยสังเขป 
Vocabulary and expressions necessary for hotel staff, 
reservation, front desk, housekeeping, in-room dining 
service, restaurant, spa and health service centre; giving 
brief explanation about services in hotels 
  
812-481 ภำษำเยอรมันส ำหรับกำรส่ือสำร 3(2-2-5) 
  ธุรกิจ  
  German for Business Communication  
ค าศัพท์และรูปประโยคท่ี เก่ียวข้องกับ ธุรกิจภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศพัท์ เขียนเอกสารต่าง 
ๆ  เช่ น  บั น ทึ ก แ จ้ ง เ วี ยน  โท รส าร       จ ด ห ม าย
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ี
ควรค านึงและระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 
Practical office vocabulary and structure of business 
language  necessary and frequently used such as 
telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite 
expressions; cultural awareness, protocol and sensitive 
issues in business  
 
ค. หมวดวิชำเลือกเสรี 
819-312 กำรพฒันำบุคลิกภำพและ 2(1-2-1)   

  กำรแต่งกำย                                         
              Personality Development and Grooming        
พฒันาความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการบริการโดย
การเรียนรู้การแสดงออกทางภาษากายท่ีเป็นสากล การ
สร้างความมั่นใจในตนเอง       มีทัศนคติเชิงบวกและ
แรงจูงใจ การแต่งกายท่ีเป็นทางการและถูกกาละเทศะ 
รวมไปถึงการแต่งกายการท่ีเสริมบุคลิคภาพ                   
Develop the importance of professionalism in the service 
industry by building the norm of body language, self-
confidence, positive attitude, self-motivation, formal 
dressing and grooming 
 
819-313 กำรจัดกำรท่องเท่ียวเชิงธรรมชำติ 3(3-0-6) 
  และสัตว์ป่ำ                                  
     Nature and Wildlife Tourism Management 
ความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการและบริหารธุรกิจการ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า ทรัพยากร ทางการ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า การจัดและวางแผน
กิจกรรมการท่องเท่ียวและการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและสัตวป่์า 
บทบาทของอุทยานแห่งชาติกบัการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และสัตวป่์า หลกัมาตรการทางดา้นความปลอดภยัต่าง ๆ  
Principles of nature and wildlife tourism management; 
natural resources and wildlife for tourism; activities and 
facility planning and management in nature and wildlife 
tourism attractions; laws related to the nature and 
wildlife tourism business; national parks role on nature 
and wildlife tourism; safety code of conduct issues 
 
819-314 กำรท่องเท่ียวส ำหรับผู้มีควำมสนใจ 3(3-0-6) 
  พเิศษ 
     Special Interest Tourism 
นิยาม ความหมาย และลักษณะของการท่องเท่ียวใน
รูปแบบส าหรับผู ้มีความสนใจพิเศษ หลักการจัดการ
เบ้ืองต้นส าหรับการจัดการท่องเท่ียวส าหรับผู ้มีความ



 

สนใจพิเศษ ความหลากหลายทางดา้นกลุ่มกิจกรรมต่างๆ 
ในการท่องเท่ียวส าหรับผูมี้ความสนใจพิเศษ ตวัอยา่งเช่น       
การท่องเท่ียวเชิงกีฬา การท่องเท่ียวเชิงศาสนา การ
ท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา เป็นตน้ การพฒันาการเติบโตและ
ทิศทางของการท่องเท่ียวส าหรับกลุ่มผูมี้ความสนใจพิเศษ 
โอกาสทางธุรกิจและความทา้ทายในการท่องเท่ียวส าหรับ
ผูมี้ความสนใจพิเศษ ประเด็นและกรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวส าหรับผูมี้ความสนใจพิเศษ 
Special interest tourism definition and characteristics; 
principles and management of SIT; diverse groups of 
special interest tourism activities example sport tourism, 
religion tourism geotourism etc.; development growth 
and trend of SIT; business opportunity and challenge in 
SIT; issues and case studies concerning SIT 
 
819-315 กำรจัดกำรท่องเท่ียวชำยฝ่ัง 3(3-0-6)    
  และทะเล                                           
               Coastal and Marine Tourism Management 
ความรู้พ้ืนฐานทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบติัเก่ียวกบัการ
จดัการท่องเท่ียวทางทะเลและพ้ืนท่ีชายฝ่ังในระดบัองคก์ร 
ชุมชน และประเทศ ความต้องการและความส าคญัของ
การจัดการการท่องเท่ียวทางทะเลและพ้ืน ท่ีชายฝ่ัง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพ้ืนท่ีชายฝ่ังและการวางแผนการ
พัฒนาการท่องเท่ียว ลักษณะประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
ทางดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวทางทะเลและชายฝ่ัง การ
จดัการการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีชายฝ่ังแบบบูรณาการ การ
จดัการความเส่ียงทางดา้นภยัพิบัติในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวทาง
ชายฝ่ังและเกาะ ความท้าทายในด้านการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยืน 
Coastal and marine tourism management concepts, 
theories and practice at organizational, local and national 
levels; the needs and importance of coastal and marine 
tourism management; the interrelationship between 
coastal areas and tourism planning and development; 
coastal and marine tourism development issues and its 
characteristic; integrated coastal tourism management; 

disaster risk management for coastal and island tourism 
destinations, sustainable coastal tourism challenges 
  
819-316 มรดกกำรท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต 3(3-0-6) 
  และภำคใต้ประเทศไทย   
              Tourism Treasures of Phuket and Southern 
  Thailand 
ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาไทย วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม 
ประเพณี เทศกาล พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียว
เชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม อาหารต ารับไทยภาคใต ้
และวฒันธรรมเพอรานากนั (Peranakan culture) โดยเน้น
กิจกรรมการท่องเที่ยว การจดัน าเท่ียว การแปลความและ
ถ่ายทอดความหมายของขุมทรัพย์การท่องเท่ียวของ
จังหวัดภูเก็ตและภาคใต้ประเทศไทย รวมถึงการออก
ภาคสนามในจงัหวดัภูเก็ตและจงัหวดัใกลเ้คียง 
Knowledge of local southern Thai wisdoms, including 
ways of life, architectures, traditions, festivals, rituals 
related to historical and cultural attractions, authentic 
southern Thai cuisine, and the Peranakan culture 
emphasizing on tourism activities, tour conducting, 
interpretation of tourism treasures and other related 
products and field trip studies 
 
819-317  กำรจัดกำรธุรกิจท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
  เชิงนิเวศ                                             
     Eco-Tourism Business Management 
ความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบและหลกัการการจดัการธุรกิจ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ความสัมพนัธ์ของการ ท่องเท่ียวกับ
ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติปัจจยัก าหนดลกัษณะ
ระบบนิเวศและ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลต่อการจัด
กิจกรรมการท่องเท่ียว รูปแบบส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
เหมาะสม ต่อพ้ืนท่ีกระบวนการรักษาสมดุลในระบบนิเวศ
จากการจดักิจกรรมการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วม ของ
ชุมชนในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
Knowledge of components and principles of eco-tourism 
management; relationship between eco-tourism and eco-



 

system and natural resources; determining factors in 
influencing the eco-system and natural resources that 
affect eco-tourism activities; styles of eco-tourism 
activities suitable for maintaining the balance of the eco-
system; community participation in eco-tourism 
  
819-318 แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศำสตร์ 3(3-0-6) 
  และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  Historical and cultural attractions in  
  Southeast Asia 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา ลกัษณะเด่น
ทางโบราณคดี สถาปัตยกรรม ประเพณี เทศกาล พิธีกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และ
วฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
Introduction to the historical development, archeological 
identity, architectural styles, traditions, festivals, rituals 
related to historical and cultural attractions in Southeast 
Asia 
 
819-319 กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงศำสนำ 3(3-0-6)
       Religious Tourism Management 
ความสัมพันธ์ระหว่างการเดินทางเชิงศาสนาและการ
ท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญในยุคโลกาภิวฒัน์ 
แรงจูงใจส าหรับการเดินทางเชิงศาสนา การจัดการและ
การส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา พิธีกรรมทาง
ศาสนาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การแสดงออกและประสบการณ์
จากการท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญและศาสนา  
Link between religious travel and tourism; the 
globalization of pilgrimage tourism; motivation for 
religious tourism; the management and promotion of 
religious tourism sites, pilgrimage and religious rituals; 
expressions and experiences of pilgrimage and religious 
tourism 
 
819-322 กำรจัดกำรธุรกิจท่องเท่ียวเชิงอำหำร 3(3-0-6) 
  Gastronomic Tourism Business  

  Management 
สินคา้การท่องเท่ียวเชิงอาหาร การจ าแนกประเภทของการ
ท่องเท่ียวเชิงอาหาร ความตอ้งการและแรงจูงใจส าหรับ
การเดินทางเพ่ือนการท่องเท่ียวเชิงอาหาร อาหารทอ้งถ่ิน
และอาหารประจ าชาติ อาหารและวฒันธรรม การจดัการ
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
Gastronomic tourism products; typology of gastronomic 
tourism; demand and motivation for gastronomic tourism 
products; local and national cuisines; food and culture; 
gastronomic tourism management 
  
819-323  กำรจัดกำรท่องเท่ียวเชิงพพิธิภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  Museum Tourism Management 
ความ รู้เก่ียวกับการจัดการท่องเท่ี ยวเชิงพิพิ ธภัณฑ ์
ประเภทของพิพิธภัณฑ์ การด าเนินงานและการจัดการ
พิพิธภณัฑ ์กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
Knowledge of the museum tourism management; 
classification of museums; museum operations and 
management, related case studies 
 
819-324 กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงชำติพนัธ์ุ 3(3-0-6) 
  Ethnic Tourism Management  
ประเด็นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงชาติ
พนัธ์ุ ได้แก่ วิวฒันาการของการท่องเท่ียวเชิงชาติพันธ์ุ 
ความหมาย หลกัการจัดการและรูปแบบการด าเนินงาน
ของทวัร์เชิงชาติพนัธ์ุ ประเภทของทวัร์เชิงชาติพนัธ์ุซ่ึงจดั
ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ผลกระทบเชิงบวกและ
เชิงลบต่อกลุ่มชาติพนัธ์ุซ่ึงเป็นเจา้บา้นของการท่องเท่ียว
เชิงชาติพนัธ์ุ 
Issues concerning ethnic tourism management including 
evolution of ethnic tourism; definition; management 
principles and styles of ethnic tour-operation; 
classifications of ethnic tours conducted in Thailand and 
other countries; positive and negative impacts on ethnic 
groups as hosts of ethnic tourism 
 



 

819-325  กำรจัดกำรน ำเท่ียวในวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  เพอรำนำกัน                  
  Tourism Operation Management in the 
  Peranagan Culture 
ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจการน าเท่ียวในวฒันธรรมเพอรานา
กนั การจดัรายการชุดน าเที่ยว การสร้างโปรแกรมน าเที่ยว 
เส้นทางการท่องเที่ยวในดินแดนท่ีให้การรับรองชาติพนัธ์ุ
เพอรานากนั กิจกรรมการท่องเท่ียว การน าเท่ียวและการ
แปลความหมายแหล่งท่องเท่ียวและสินคา้การท่องเท่ียว
ในวัฒนธรรม เพอราน ากัน ท่ี เช่ือมโยงบ ริบทด้าน
ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์  วิ ถี ชี วิ ต วัฒ น ธรรม  อ าห ารแล ะ
สถาปัตยกรรม 
Knowledge of tourism business management in 
Peranagan context; package tour management; touring 
circuits in countries that have recognized the Peranagan 
ethonology; tourism activities; tour conducting and 
interpretation of attractions and tourism products related 
to Peranagan culture in the context of history, ways of 
life, culture, cuisine  and architecture 
  
ง. หมวดฝึกปฏิบัติงำน    
819-250 กำรฝึกปฏิบัติงำน I 6(0-36-0) 
      Practical Training I 
การท างานในต าแหน่งหรือใช้ความรู้ความสามารถ
เทียบเท่ากับพนักงานท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในฐานะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบการบริษัทน าเท่ียว หน่วยงานหรือองค์กรท่ี
เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว หรือสถานประกอบการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง รวมไปถึงเรือส าราญ สายการบิน 
สนามบิน 
Working in an organization associated within the 
Tourism Management field, having the potential and 
competencies as a permanent employee of the tour 
companies, tourism organizations or transportation 
related companies including cruise-line, airlines and 
airport 

819-450 กำรฝึกปฏิบัติงำน 2 6(0-36-0) 
      Practical Training II 
การท างานในต าแหน่งหรือใช้ความรู้ความสามารถ
เทียบเท่ากับพนักงานท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในฐานะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบการบริษัทน าเท่ียว หน่วยงานหรือองค์กรท่ี
เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว หรือสถานประกอบการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง รวมไปถึงเรือส าราญ สายการบิน 
สนามบิน 
Working in an organization associated within the 
Tourism Management field, having the potential and 
competencies as a permanent employee of the tour 
companies, tourism organizations or transportation 
related companies including cruise-line, airlines and 
airport 
 
819-451 สหกิจศึกษำ       6(0-36-0) 
       Co-operative Studies 
การท างานในฐานะนักศึกษาฝึกหัดการบริหารในธุรกิจ
สายการบิน ห รือธุรกิจน าเท่ี ยว โดยมีศักยภาพและ
ความสามารถเทียบเท่าพนักงานของสถานประกอบการ
นั้นๆ  
Working as a management trainee of Airline Business or 
Treval services Business related establishment having 
the potential and competencies of those of permanent 
employee 
  
819-452 โครงกำรแลกเปลี่ยนกับสถำบัน 6(0-36-0) 
  กำรศึกษำในต่ำงประเทศ          
               Study Abroad Program 
ศึกษาในต่ างประเทศเป็น เวลา 1 ภาคการศึกษาใน
มหาวิทยาลยัคู่ความร่วมมือหรือไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 
Semester study abroad at one of the partner universities 
or by Faculty’s approval     


