คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
ก. หมวดรำยวิชำศึกษำทั่วไป
1. กลุ่มวิชำบังคับ
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์
เพื่อนมนุษย์
001-102 ศำสตร์ พระรำชำกับกำรพัฒนำ
2((2)-0-4)
ที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable
Development
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และเป้ าหมาย
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน
หลัก การเข้ าใจ เข้ า ถึ ง พัฒ นา การพัฒ นาตามศาสตร์
พระราชา และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การวิเคราะห์การนา
ศาสตร์ พ ระราชาไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นพื้ น ที่ ร ะดับ บุ ค คล
อ งค์ ก ร ธุ ร กิ จ ห รื อ ชุ ม ช น ใน ระ ดั บ ท้ อ งถิ่ น แ ล ะ
ระดับประเทศ
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 กำรช่ วยชีวิตเบื้องต้ น
1((1)-0-2)
(กำรทำ CPR และ AED)
Basic Lifesaving (CPR, and AED)
ข้อ มูล เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ การปฐมพยาบาล, บทบาท และ
หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ การประเมิ น สถานการณ์ การ
ป้องกัน ภาวะฉุ กเฉิ นทางการแพทย์ ปัญหาการหายใจ การ
สาลัก อาการหัวใจขาดเลื อดเฉี ยบพลัน ภาวะฉุ กเฉิ น ใน

ผูป้ ่ วยเบาหวาน โรคหลอดเลื อดสมอง โรคลมชัก กรณี
ฉุกเฉินเมื่อได้รับบาดเจ็บ การมีเลือดออกทางช่องปาก การ
ควบคุมเลือด การหมดสติ การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ คอ
และกระดูกสันหลัง การเคล็ดขัดยอก แผลถูกความร้ อน
ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ากว่าปกติ การนวดหัวใจผายปอด
กู้ชี พ (CPR) ความปลอดภัย ของสถานที่ เกิ ด เหตุ การ
ช่ ว ยชี วิ ต การนวดหั ว ใจ การเป่ าปากต่ อ ปาก การใช้
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งกระตุ ก หั ว ใจไฟฟ้ าอัต โนมัติ
(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
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู ้ เน้นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพี ยง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ
เข้ า ถึ ง พั ฒ นา ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม จิ ต ส านึ ก
สาธารณะ เพื่อประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็ นกิจที่หนึ่ง การทางานเป็ นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรื อ
ระหว่างสาขาวิชา ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
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
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
805-031 ชีวิตที่ดี
3((3)-0-6)
Happy and Peaceful Life
การมีสติและความรู ้สึกตัว ความสุ ขของชีวิต การรู ้เท่าทัน
ตนเองและสั ง คม การเข้าใจ ยอมรั บ และเคารพความ
แตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่ อสารในการทางาน การ
แก้ปัญหาร่ วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิตในสังคมที่มี
ความหลากหลาย
Consciousness and mindfulness; happiness; selfawareness; social literacy; understanding and respecting
diversity; communication and collaboration skills;
creative problem-solving; living in diversity
988-031 ควำมเป็ นพลเมืองโลก
2((2)-0-4)
Global Citizenship
การมี บ ทบาทหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะสมาชิ ก
สั ง คม การเคารพสิ ท ธิ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย การ
ปรั บ ตั ว สู่ สั ง คมที่ มี ว ัฒ นธรรมอัน หลากหลาย ทั้ ง ใน
ท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
The roles and responsibilities as members of society;
respect for rights of others; lawfulness; adaptation to a
multicultural society, both locally and internationally
สาระที่ 3 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ ควำมเป็ นผู้ประกอบกำร
1((1)-0-2)
Idea to Entrepreneurship
การเป็ นผูป้ ระกอบการใหม่ การประเมินศักยภาพในการ
เป็ นผู ้ป ระกอบการ การประเมิ น โอกาสทางธุ ร กิ จ การ
วิ เคราะห์ ค วามเป็ นไปได้ข องโครงการ การวิ เคราะห์
สถานการณ์ เป้ าหมาย การสารวจและการวิจยั ตลาด
กลยุท ธ์การตลาดสาหรั บธุ รกิ จใหม่ การพยากรณ์ ความ

ต้ อ งการทางการตลาด เทคนิ ค การขาย การวางแผน
การตลาด การบริ หารการผลิต วิเคราะห์งบการเงิน การ
จัด ท าแผนการเงิ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ระบบภาษี อ ากรและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครื อข่ายธุรกิจ การบริ หารของภาครัฐ
เพื่อผูป้ ระกอบการ จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ
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
สาระที่ 4 การอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทันและการรู ้ดิจิทลั
988-041 ระบบโลกและสิ่งแวดล้อม
2((2)-0-4)
Earth System and Environment
ธรณี วิทยาของโลกและการกาเนิ ดโลก ธรณี พิบตั ิภยั และ
ความเสี่ ยงของมนุ ษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและ
ผลกระทบที่ เกิ ด กับ มนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์กับ การเกิ ด พิ บั ติ ภัย
ธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่ งแวดล้อม วัฏจักรสิ่ งแวดล้อม
กับการดารงอยูข่ องมนุษย์ มลภาวะสิ่ งแวดล้อมและปั ญหา
เนื่ องจากมนุ ษย์ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในชี วิตประจาวันกับ
การแก้ไข
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 ฉลำดซื้อฉลำดใช้
Choose Wisely Live Well

2((2)-0-4)

ความเกี่ ยวเนื่ องระหว่างการบู รณาการการบริ โภค หรื อ
อุ ป โภ ค สิ น ค้ า ห รื อ บ ริ ก ารจ าก ธุ ร กิ จ ต่ าง ๆ กั บ
ชีวิตประจาวัน ความสาคัญของกิจกรรมทางธุ รกิจที่ มีต่อ
ชี วิตประจาวัน การใช้ประโยชน์จากบริ การธุ รกิ จต่าง ๆ
เพื่ อ อ านวยความสะดวกในชี วิ ต ประจ าวัน การพัฒ นา
ความคิ ด ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ช่ ว ยในการจัด การกิ จ กรรมใน
ชี วิต ประจาวัน นัยยะของธุ รกิ จที่ มีผลต่ อชี วิตประจาวัน
รู ้เท่าทันโลก เทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 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
ทัก ษะคอมพิ วเตอร์ พ้ื น ฐาน การอ่ า นแบบรวดเร็ ว การ
จัดการเวลา ทักษะการเรี ยนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทักษะ
การจัดการทางการเงิน ทักษะการเจรจาและต่อรอง การ
จัดการความเครี ยด การเขียนเรซูเม่ การค้นคว้าบนเว็บ
Basic Computer Skills, Speed Reading, Time
Management, Effective Study Skills, Financial
Management Skills, Negotiation Skills, Stress
Management, Writing a Resume, Searching the Web
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ และศิลปะการคิดเชิงตรรกะ
969-051 คิดเป็ น ชีวิตเปลี่ยน
2((2)-0-4)
Change your thoughts, Change your life
ความสาคัญ ของกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ กรอบ
ความคิดที่สาคัญในการทางาน การพัฒนากระบวนการคิด
เทคนิ คการคิดอย่างเป็ นระบบ การจัดลาดับความสาคัญ
ของงาน การจัดระบบงาน/การจัดลาดับงาน เครื่ องมือที่ใช้
ในการช่วยคิดอย่างเป็ นระบบ การคิดงานอย่างเป็ นระบบ
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 คิดคร่ อมกรอบ
2((2)-0-4)
CrOM Thinking: Creative and Open
Minded Thinking
การคิดภายในกรอบหลักการ เหตุผล อย่างมี ตรรกะ การ
คิ ด นอกกรอบอย่างสร้ างสรรค์ วิ ธี แ ละขั้น ตอนการคิ ด
คร่ อมกรอบที่ ผสมผสาน กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจใน
การคิดคร่ อมกรอบ การปรับ ใช้ความคิดคร่ อมกรอบให้
สอดคล้องกับเหตุปัจจัยตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
อย่างเป็ นระบบการปรั บ ใช้ความคิดคร่ อมกรอบในการ
บริ ห ารจัด การ แก้ปั ญ หา ปรั บเปลี่ ยนและพัฒ นาตนเอง
อย่างสร้างสรรค์และมึความสุ ข
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
ทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต การแสวงหาความรู ้และการ
จัด การ การคิ ด เชิ งบวก การแก้ปั ญ หาและทักษะการ
ตั ด สิ น ใจอย่ า งเป็ น ระบ บ การคิ ด ซั บ ซ้ อ น อย่ า งมี
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 เติบโตด้ วยควำมคิด
2((2)-0-4)
Growth Mindset
การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกต้อง เข้าใจและเรี ยนรู ้
ตรรกะขั้นพื้นฐาน ฝึ กการใช้เหตุผลและวิเคราะห์อย่างมี
ตรรกะ มี การอธิ บายอย่างมี วิจารณญาณบนพื้ นฐานของ
เหตุผลและหลักฐานประกอบ
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 คิดเป็ น
2((2)-0-4)
Logical Thinking
การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกต้อง วิธีคิดวิเคราะห์
และประมวลผลทั้งอย่างเป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ
เข้าใจและ เรี ยนรู ้ตรรกะขั้นพื้นฐาน ฝึ กการใช้เหตุผลและ
วิเคราะห์ อย่างมี ต รรกะ บรรยายและประเมิ น ตรรกะทั้ง
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 ตัวเลขในชีวิตประจำวัน
2((2)-0-4)
Thinking in Number
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว เลขกั บ ป รากฏการณ์ การ
ประยุกต์คณิ ตศาสตร์ กบั งานด้านต่างๆ เช่น ฉลากกินแบ่ง
เกม การละเล่ น บางรู ป แบบ ตลาดหุ้ น อัต ราดอกเบี้ ย
เรขาคณิ ตในงานสถาปั ตยกรรม ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่
ท้าทาย การทดลองด้านคณิ ตศาสตร์

History of mathematics and mathematicians, relationship
between numbers and natural phenomena; the
application of mathematicians to other fields such as
lottery, stock
805-062 กำรคำนวณในชีวิตประจำวัน
2((2)-0-4)
Mathematics in Daily Life
การค านวณร้ อ ยละ อัต ราส่ ว น สถิ ติ เบื้ อ งต้น และการ
ประยุกต์ในชีวิตประจาวัน คณิ ตศาสตร์การเงิ น เช่น กาไร
ขาดทุน คอมมิชชัน่ ภาษี ดอกเบี้ยแบบต่างๆ
Percentage, ratio, basic statistics and their applications
for everyday life. Financial mathematics such as profit,
loss, commission, tax, interest, etc.
สาระที่ 6 อ่าน เขียน ฟังพูดภาษาอังกฤษ
805-071 กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ
2((2)-0-4)
ขั้นพื้นฐำน
English for Fundamental Listening and
Speaking
เพิ่ ม พู น ทัก ษะการฟั งและการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อ การ
สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในชี วิตประจาวันและใน
วิชาการ เสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองเพื่ อการ
นามาใช้ในเชิงวิชาการ
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
เพิ่ ม พู น ทัก ษะการอ่ า นและการเขี ย นภาษาอัง กฤษ เพื่ อ
ความเข้าใจบทความทัว่ ไป บทความวิชาการอย่างง่าย และ

เสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อการนามาใช้ใน
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

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

805-073 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรฟังและ

2((2)-0-4)

level; development of an autonomous process approach
to writing

กำรพูดขั้นกลำง
English for Intermediate Listening

805-075 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรฟังและ

and Speaking

2((2)-0-4)

พัฒนาทักษะการพูดการฟังระดับกลาง พัฒนา ทักษะการ

กำรพูดขั้นสู ง

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

English for Advanced Listening and

วิชาการ พัฒ นาทักษะการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง และพัฒ นา

Speaking

ทักษะทางภาษา เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ

พัฒ นาทักษะการฟั งการพู ด ระดับ สู ง พัฒ นาทักษะ การ

Reinforcement of intermediate listening and speaking

สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในชี วิตประจาวันและ ใน

skills; intermediate-level development of effective

เชิงวิชาการ พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและทักษะ

communication in both daily life and academic settings;

ทางภาษา เพื่อนามาประโยชน์ในเชิงวิชาการ

an interdisciplinary approach to (self-) studying and

Reinforcement of advanced listening and speaking skills;

language development; the application of knowledge for

academic-level development of effective communication

enhanced learning in academic contexts

in both daily life and advanced settings; an
interdisciplinary approach to (self-) studying and

805-074 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรอ่ำนและ

2((2)-0-4)

กำรเขียนขั้นกลำง

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

English for Intermediate Reading and
Writing

805-076 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรอ่ำนและ

2((2)-0-4)

การส่ ง เสริ ม ทักษะในการแลกเปลี่ ย นและแสดง ความ

กำรเขียนขั้นสู ง

คิดเห็นเชิงวิชาการ พัฒนาการทาความเข้าใจกับบทความ

English for Advanced Reading and Writing

ทัว่ ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พัฒ นา

การส่ ง เสริ ม ทักษะในการแลกเปลี่ ย นและแสดง ความ

ทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อ

คิดเห็นเชิงวิชาการขั้นสู ง เพิ่มพูนทักษะการอ่านบทความ

นามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึ กการเขียนในระดับย่อ

ทัว่ ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พัฒ นา

หน้า ฝึ กฝนและพัฒนากระบวนการเขียน

ทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อ

นามาใช้ป ระโยชน์ในเชิ งวิชาการ ฝึ กการเขียนในระดับ
เรี ยงความ การอ่านและการเขียนวิจยั เบื้องต้น ฝึ กฝนและ
พัฒนากระบวนการเขียน
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
สาระที่ 7 สุ นทรี ยศาสตร์
810-091 ศิลปะไทย
1((1)-0-2)
Thai Arts
ความหมาย ขอบข่าย และการจาแนกประเภทต่าง ๆ ของ
งานศิ ลปะ ศึ กษาศิ ลปะแขนงต่าง ๆ ของไทย ทัศนศิ ล ป์
ประติมากรรม สถาปั ตยกรรมไทย หัตกรรมไทย วรรณคดี
ไทย นาฏศิลป์ และดนตรี ไทย
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
ความหมายและขอบข่ า ยของวัฒ นธรรมไทย ศึ ก ษา
วัฒนธรรมไทย เทศกาลและประเพณี ไทย อาหารและขนม
ไทย
Meaning, scope of Thai culture; studies of Thai culture,
Thai festivals and traditional events, Thai cuisine and
desserts

969-091 แป้นพิมพ์หรรษำ
1((1)-0-2)
Keyboard for Fun
รู ปแบบแป้นพิมพ์ ทักษะการพิมพ์สัมผัส เทคนิคการพิมพ์
สัมผัส แบบฝึ กหัดการพิมพ์สัมผัส การแข่งขันการพิ มพ์
สัมผัส
Type of keyboards; touch-typing skills; touch-typing
techniques; touch-typing practice; speed typing contest
969-092 อี-สปอร์ ต
1((1)-0-2)
E-Sport
วิวฒั นาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาการของ
อี -ส ป อ ร์ ต ส ถาน การณ์ ปั จจุ บั น และแน วโน้ วใน
อุตสาหกรรมเกม สนทนาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ สาคัญ
ของ อี-สปอร์ ต สนทนาและอภิปรายเกี่ยวกับการแข่งขัน
อี -สปอร์ ต ต่ าง ๆ ในระดับ โลก การจัด การแข่ ง ขัน อี สปอร์ต นัยแอบแฝงของการเล่นเกมที่ควรระวัง
Evolution of computer game and the development of esport; current situations and trends in game industry;
discussion on elements relevant in e-sport; discussion
and debate on global e-sport tournaments; organizing esport competitions; implications of playing game
805-091 สุ นทรียศำสตร์ แห่ งดนตรี
1((1)-0-2)
Music Appreciation
หลัก ความรู ้ เกี่ ยวกับ ประสบการณ์ คุ ณ ค่ าความงามของ
ดนตรี ไทย ดนตรี ส ากล และดนตรี พ้ื น บ้าน ผ่านการฟั ง
เสี ยงดนตรี บนความหลากหลายในมิติทางประวัติศาสตร์
การเมือง สังคม ภาษา ความเชื่อ ศาสนา นิ เวศวิทยา และ
วัฒนธรรม
Gaining knowledge of Thai, international, and folk
music through various perspectives including history,
politic, society, language, belief, regions, environment,
and culture
988-091 กำรจัดกิจกรรมค่ำยพักแรม
Camping

1((1)-0-2)

องค์ประกอบในการจัดกิจกรรม การวางแผน การสารวจ
พื้ น ที่ อุป กรณ์ แ ละการวางแผนงบประมาณของค่ ายพัก
แรม กิ จ กรรมสั น ทนาการกับ ค่ ายพัก แรม ค่ ายพัก แรม
ประเภทต่าง ๆ เช่น ค่ายในเมื อง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่ า
อนุรักษ์และค่ายเฉพาะกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับ
การพักแรม
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
ประวัติความเป็ นมาพัฒ นาการของกฎ กติ กา และความ
ปลอดภัย ในการเล่ น แบดมิ น ตัน การฝึ กทักษะการเล่ น
แบดมินตันเพื่อส่งเสริ มสุ ขภาพพลานามัย
Historical background, evolution of rules, regulations
and safety, practicing badminton to develop personal
health
980-082 บรำซิลเลียนยิวยิตสู
1((1)-0-2)
Brazilian Jiujitsu
ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับกีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสู เบื้องต้น
เรี ยนรู ้การควบคุมร่ างกายเพื่อความเข้มแข็งของจิตใจและ
ร่ างกาย ฝึ กใช้ศิลปะการต่อสู ้เพื่อป้องกันตนเอง
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
ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับกีฬามวยไทยไชยาเบื้องต้น กฎ
กติกา และความปลอดภัย การฝึ กทักษะการชกมวยไทยไช
ยา เพื่อส่งเสริ มสุ ขภาพพลานามัย

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
ความรู ้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬา
วอลเลย์บอล
Basic knowledge, rules; volleyball skill practice
980-085 บำสเกตบอล
1((1)-0-2)
Basketball
ความรู ้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬา
บาสเก็ตบอล
Basic knowledge, rules; basketball skill practice
980-086 เทนนิส
1((1)-0-2)
Tennis
ความรู ้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬา
เทนนิส
Basic knowledge, rules; tennis skill practice
980-091 ว่ำยน้ำ
1((1)-0-2)
Swimming
ความรู ้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬา
ว่ายน้ า
Basic knowledge, rules, swimming skill practice
980-092 แอโรบิค
1((1)-0-2)
Aerobic
ความรู ้ เกี่ยวกับแอโรบิ ค ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง และการฝึ กปฏิบตั ิ
Knowledge about aerobics, movement with music skill,
and practice

980-093 โยคะ
1((1)-0-2)
Yoga
ความรู ้ เบื้ องต้น การพัฒ นาการของกฎ กติ กา และความ
ปลอดภัยในการเล่นโยคะ การฝึ กทักษะการเล่นโยคะเพื่อ
ส่งเสริ มสุ ขภาพพลานามัย
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and
safety, practicing yoga to develop personal health

980-097 กำรเต้ นรำ
1((1)-0-2)
Social Dance
ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศเพลงที่ใช้ในการ
ลีลาศ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
Basic social dance skills and etiquette; social dance
music; emphasis on practice
988-092 กำรดำน้ำตื้น

980-094 ศิลปะกำรป้องกันตัว
1((1)-0-2)
Mixed Martial Arts
การฝึ กมวยไทย มวยปล้ า มวยสากล บราซิ ลเลียนยิวยิตสู
การยืดตัว ทักษะการต่อสู ้ข้นั สู ง ศิลปะการป้องกันตัว
Historical background, evolution of rules, regulations
and safety, practicing Mixed martial Arts to develop
personal health

1((1)-0-2)

Snorkeling
หลัก พื้ น ฐานการด าน้ าตื้ น การใช้ อุ ป กรณ์ ด าน้ า การ
ป้องกันอันตราย และอุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะ
ด าน้ าตื้ น การฝึ กปฏิ บัติ ก ารใต้น้ าทั้ง ในสระว่ายน้ าและ
นอกสถานที่
Principle of snorkeling; use of snorkeling equipments;
protection of danger and accident that might occur while

980-095 ไทเก๊ก
1((1)-0-2)
Tai Chi
ความรู ้ เบื้ องต้น การพัฒ นาการของกฎ กติ กา และความ
ปลอดภัยในการราไทเก็ก การฝึ กทักษะการราไทเก็กเพื่อ
ส่งเสริ มสุ ขภาพพลานามัย
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and
safety, practicing Tai Chi to develop personal health

snorkeling; practice of snorkeling in swimming pool and
outside
969-093 กำรเดิน-วิ่งเพื่อสุ ขภำพ

1((1)-0-2)

Walking and Jogging for Health
ประวัติ และประโยชน์ ข องการเดิ น -วิ่ ง เพื่ อ
สุ ข ภาพ ทัก ษะเบื้ อ งต้น ของการเดิ น -วิ่ง การเสริ ม สร้ าง

980-096 กำรดำน้ำ
1((1)-0-2)
Scuba Diving
หลักการ อุป กรณ์ และวิธีการดาน้ า วิทยาศาสตร์ สาหรั บ
การดาน้ า การวางแผน การบันทึก การแก้ปัญหาในการดา
น้ า เทคนิ คในการเก็บข้อมูลและตัวอย่าง การฝึ กดาน้ 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

สมรรถภาพทางกายด้วยการเดิน-วิ่ง การเก็บรักษาอุปกรณ์
และความปลอดภัยในการเดิน-วิ่งเพื่อสุ ขภาพ
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 กำรเตรียมควำมพร้ อมสำหรับ
ภัยพิบัติ

2((2)-0-4)

Disaster Preparedness
ภัยพิบตั ิรูปแบบต่าง ๆ สาเหตุการเกิดภัยพิบตั ิ ผลกระทบ
ของกิจกรรมของมนุษย์กบั ความรุ นแรงของภัยพิบตั ิ ความ
จ าเป็ นของการลดความเสี่ ย งจากภัย พิ บัติ วงจรการลด
ความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ ความสามารถของชุมชนในการมี
ส่ ว นร่ ว มในวงจรการลดความเสี่ ย ง การป้ อ งกั น และ
บรรเทาภัยพิ บัติ การตอบรั บภัยพิ บัติ การบู รณะหลังภัย
พิบัติ การเตรี ยมความพร้อม ระดับของการเตรี ยมความ
พร้ อ ม ระดั บ บุ ค คล ระดั บ ครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชน
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
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 สถิตินำทำง
2((2)-0-4)
Guiding Statistics
หลักการระเบียบวิธีทางสถิติสาหรับการแก้ปัญหาและการ
ตัดสิ นใจในชีวิตจริ ง การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล
ในรู ปแบบกราฟฟิ กความน่าจะเป็ นและวิธีการประมาณค่า
เพื่อการตัดสิ นใจ
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
การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณา
ถึ ง วัฒ นธรรมสั ง คม สั ง คมแบบต่ าง ๆ การจัด ระเบี ย บ
สังคม ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ พฤติกรรม
ของมนุ ษ ย์เ กี่ ย วกั บ การกระตุ้ น การเรี ยนรู ้ การรั บ รู ้

แรงจู ง ใจ สติ ปั ญ ญาและความสามารถปรั บ ตัว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
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 ประวัติศำสตร์ และสังคมไทย
2((2)-0-4)
Thai History and Society
การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ ไทย วิวฒั นาการทางการเมือง
การปกครองการต่ า งประเทศ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ลักษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พื้นฐานทางสังคม
เศรษฐกิ จ และการเมื อง ศาสนาที่ สาคัญ ในประเทศไทย
สถานการณ์ปัจจุบนั ของสังคมไทยปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั
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
เงิ น และความสุ ข การวางแผนรายรั บ และเงิ น ออม
ผลกระทบของการวางแผนการเงินต่อวิถีชีวิต การวางแผน
ความมัง่ คัง่ ส่ วนบุคคล ประเภทของการลงทุนทางการเงิน
และความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น การบริ หารจัดการค่าใช้จ่าย
ส าหรั บ หน้ า ที่ ท างครอบครั ว และสั ง คม Money and
happiness; income and saving planning; impacts on
financial planning to desired lifestyle; personal wealth
planning; types of financial investment and potential
risks; expense management for family and social
responsibilities

988-001 ภูมิปัญญำในกำรดำเนินชีวิต
2((2)-0-4)
Wisdom of Living
การคิด การบริ หาร และการจัดการชีวิตอย่างรู ้เท่าทันการ
เปลี่ ยนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก การ
ผสมผสานวิถี ไ ทยกับ พหุ วฒ
ั นธรรมในการด าเนิ น ชี วิต
การมีจิตสาธารณะ และรักษ์สิ่งแวดล้อม การอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุ ขบนพื้นฐานคุณธรรม จริ ยธรรม และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
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
หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ประจ าวัน ทางด้ า น
การเกษ ต ร พ ลั ง งาน สิ่ งแวด ล้ อ ม อุ ต สาห กรรม
เทคโนโลยี และคุณภาพชี วิตของมนุ ษย์ โดยเน้นให้เกิ ด
การคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู ้
ทางวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ใช้ วิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาที่ เกิ ด ขึ้ น
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการแก้ ไ ขโจทย์ปั ญ หาทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ใ กล้ตัว และตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของ
ทรัพย์สินทางปัญญา
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 วิทยาศาสตร์ ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง คลื่ น ลมทะเล อุ ณ หภู มิ พ้ื น ผิ ว ทะเล การ
เป ลี่ ย น แ ป ล งส ภ าพ ภู มิ อ าก าศ ก าร เพิ่ ม ขึ้ น ข อ ง

ระดับน้ าทะเล การไหลเวียนของกระแสน้ 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 โภชนำกำรและพิษวิทยำ
2((2)-0-4)
Nutritional and Toxicology
ความรู ้ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารที่ ดีต่อ
สุ ขภาพ ภาพรวมของการย่อยอาหาร ฟังก์ชนั่ และเส้นทาง
การเผาผลาญสารอาหาร หลักการของพิษวิทยา และการ
ประยุกต์ใช้ในการประเมินความปลอดภัยของอาหาร การ
ประเมิ น ผลคุ ณ ภาพและความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพต่ อ การ
สัมผัสกับสารเคมี
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 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรออกเสียง
2((2)-0-4)
English for Pronunciation
เพิ่มพูนทักษะการพูด โดยการออกเสี ยงที่ถูกต้อง การอ่าน
ออกเสี ยง และออกเสี ยงจากการท่องจา โดยเน้นการออก
เสี ยงสระภาษาอังกฤษ ทานองเสี ยง การเน้นพยางค์ และ
พยัญชนะควบกล้ า
Enhancing speech with correct pronunciation; reading
aloud and memorizing written speeches; emphasizing
English vowels, intonation, stress, and consonant clusters
805-002 กำรเขียนภำษำอังกฤษเชิงสร้ ำงสรรค์ 2((2)-0-4)
English for Creative Writing

ประเมิ น กระบวนการและเทคนิ ควิ ธี การเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์ วิพากย์รูปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ และ
อภิปรายการใช้รูป แบบเหล่านี้ในงานวรรณกรรม รวมถึง
การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์
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 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนอ
1((1)-0-2)
English for Presentation
ทฤษฎี และลัก ษณะทั่ว ไปของภาษาอังกฤษส าหรั บ การ
น าเสนอ การฝึ กน าเสนอเชิ ง วิ ช าการและทั่ว ไป การ
นาเสนอความคิดเห็น และการตอบคาถามในการนาเสนอ
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 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรสมัครงำน 2((2)-0-4)
English for Job Application
ฝึ กทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงาน
อ่านการเปิ ดรับงานเปิ ดจากแหล่งต่าง ๆ การเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติส่วนตัวการฝึ กงานการสัมภาษณ์การ
ขยายคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการสมัครงาน
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 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนอและ 2((2)-0-4)
กำรอภิปรำย
English for Presentation and Discussion

ทฤษฎี และลัก ษณะทั่ว ไปของภาษาอังกฤษส าหรั บ การ
อภิปรายและการนาเสนอ การฝึ กอภิปรายเชิงวิชาการและ
อภิปรายทัว่ ไป การนาเสนอความคิดเห็น และการตอบ
คาถามในการอภิปรายและการนาเสนอ
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
ค้ น หา และ อ่ า นบททบทวนวรรณกรรม เอกสารที่
น าเสนอข้อ คิ ด เห็ น บทความวิ จั ย ฝึ กเขี ย นบททบทวน
วรรณกรรม การอ้างอิง 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
ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทลั เบื้องต้น แบบจาลองการสร้างมูลค่า
แบบจ าลองธุ ร กิ จ ดิ จิ ทัล การควบคุ ม ตลาด บริ บ ทของ
เศรษฐกิจดิจิทลั อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทลั ต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม การพัฒนาเมือง
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
หลักการและขั้นตอนของการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
จัดการปั ญหาความขัดแย้ง การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม
เศรษฐกิ จ การเมื อง วัฒ นธรรม ศาสนา และสิ่ งแวดล้อม

ของชุ ม ชนที่ มี ผ ลต่ อ ระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม ธรรมาภิ บ าลกั บ การจั ด การ
สิ่ งแวดล้อม กรณี ศึกษา
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 ชุมชนพอเพียง
2((2)-0-4)
Sufficient Communities
แนวคิ ด ทฤษฎี ในการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น กรณี ศึ ก ษา
โครงการในพระราชดาริ วิธีการปรับใช้ในด้านต่าง ๆ
Concept and theory of sustainable development; case
study of Royal Initiative Project; deployment in various
areas
805-009 ภำษำอังกฤษเพื่อวิชำกำร

2((2)-0-4)

English for Academic Purposes
การสร้ างเสริ มทักษะการอ่ านและเขียนเชิ งวิชาการ การ
เขียนเรี ยงความ การเขียนวิจยั เบื้ องต้น วิธีการอ้างอิงและ
การเขียนบรรณานุกรม การถอดความ การแลกเปลี่ยนและ
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 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่ องเที่ยว

2((2)-0-4)

English for Tourism
ลักษณะเฉพาะและหัวข้อต่างๆของภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว การอธิบายและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

Particular characteristics and topics related to tourism,
explaining and giving information about tourism
805-012 ภำษำอังกฤษเพื่อประสิทธิภำพ

2((2)-0-4)

ทำงกำรสื่ อสำร
English for Effective Communication
การติดต่อสื่ อสารในทุกทักษะอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้ง
ในสถานการณ์ ระหว่างบุ ค คลและอาชี พ การสื่ อ สารใน
ระดับ สากล การโต้ต อบอย่ างฉั บ ไว และการพู ด ในที่
ประชุมชน
Effective communication in both interpersonal and
professional situations; communications in international
settings; giving impromptu responses and public
speaking
805-014 ภำษำอังกฤษจำกภำพยนตร์

2((2)-0-4)

English through Films
การพั ฒ นาความคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ จ ากภาพยนตร์ การ
เปรี ยบเที ย บและการอภิ ป รายความแตกต่ า งระหว่ า ง
วัฒนธรรมตัวละครในภาพยนตร์ การอ่านและการเขียน
บทวิจารณ์
Developing critical thinking through films; discussing
intercultural differences; analyzing characters; reading
and writing film reviews
ข. หมวดวิชำเฉพำะ
1) กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ
801-102 เศรษฐศำสตร์ สำหรับกำรบริกำร
3(3-0-6)
และกำรท่ องเที่ยว
Economics for Hospitality and Tourism
หลัก และทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ ท้ ัง ในระดับ จุ ล ภาคและ
มหภาค โดยวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น การ
ผลิ ต การบริ โ ภคและการตลาด รายได้ป ระชาชาติ การ

กระจายรายได้ และการว่ า งงาน ใช้ ก รณี ศึ ก ษาจาก
ภาคอุตสาหกรรมการบริ การและการท่องเที่ยว
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)
กำรท่ องเที่ยวเบื้องต้ น
Introduction to the Hospitality and Tourism
Industry
ความสาคัญของอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยวใน
ระดับชาติและนานาชาติ องค์ประกอบและขอบเขตของ
อุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
และแหล่งท่ องเที่ ยว แนวโน้ม สถานการณ์ และประเด็ น
ปัจจุบนั ของอุตสาหกรรม 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 กำรสื่ อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Communication
ทฤษฎี ข องการสื่ อสารระหว่ า งวัฒ นธรรมและการ
ประยุกต์ใช้ในการสื่ อสารต่อบุคคลและผ่านช่องทางแบบ
ออนไลน์ ความเข้ า ใจลัก ษณะเฉพาะทางวัฒ นธรรม
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ผูบ้ ริ โภค และการปฏิสัมพันธ์กบั
ผู ้อื่ น วัฒ นธรรมจากกลุ่ ม ประเทศต่ า ง ๆ
การ
ปฏิสัมพันธ์ต่อผูอ้ ื่นที่มีความแตกต่างในมิติจารี ตประเพณี
ชนชั้ น และความเป็ นวัฒ นธรรมแบบบริ บทสู งและ
วัฒ นธรรมที่ ไ ม่ ซับ ซ้ อ นบริ บ ทต่ า กระบวนการจัด การ
ความขัด แย้ง ทางวัฒ นธรรมและความไม่ คุ้ น เคยทาง
วัฒนธรรม แบบจาลองภูเขาน้ าแข็งทางวัฒนธรรม มุมมอง

และความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
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 ควำมเป็ นผู้นำและกำรจัดกำร
3(3-0-6)
บริหำรบุคลำกร
Leadership and People Management
ทฤษฎีเบื้องต้นและแนวปฏิบตั ิในการเป็ นผูน้ า ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความหลากหลายในที่ทางานที่
มีผลต่อวัฒนธรรมองค์กรและมีผลกระทบต่อการบริ หาร
บุคลากร การคัดเลื อก การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน
และการวางแผนเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง ทฤษฎี ว่ าด้ ว ย
แรงจูงใจ แนวคิดในการสร้างทีม ภาวะผูน้ าที่เน้นผลการ
ปฏิบตั ิงาน และการดารงรักษาไว้ซี่งผลการปฏิบตั ิงานที่สูง
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
Managerial Accounting

3(3-0-6)

หลักการและเทคนิคการบัญชีการเงินและการบัญชีบริ หาร
เบื้องต้นเพื่อการวางแผนและการควบคุมธุรกิจขององค์กร
จากมุม มองของผูบ้ ริ ห าร การวิเคราะห์ ต้น ทุน -ปริ มาณก าไร พฤติ ก รรมต้ น ทุ น และการจ าแนก การวิ เคราะห์
ต้น ทุ น เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์
ระหว่างต้นทุน ปริ มาณและกาไร 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 พฤติกรรมนักท่ องเที่ยว
2(2-0-4)
Tourist Behavior
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ความต้องการ
และแรงจูงใจในการเดินทาง กระบวนการตัดสิ นใจเลือก
จุดหมายปลายทาง การจาแนกประเภทนักท่องเที่ ยวและ
รู ปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แนวโน้มพฤติกรรมการ
เดิ น ทางและตลาดนักท่ อ งเที่ ยวในอนาคต คุ ณ ภาพและ
ความพึ ง พอใจของนักท่ อ งเที่ ยว การส ารวจพฤติ กรรม
นักท่องเที่ยวภาคสนาม
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
การดาเนิ น งานของตลาดการเงิน เครื่ องมื อและสถาบัน
การเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ความรู ้ พ้ื น ฐานท างการเงิ น ขององค์ ก ร การจั ด ท า

งบประมาณทุน ต้นทุนของเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและ
หนี้ สิ นทางการเงิ น การจัดการเงิน สด การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเงิน ใช้กรณี ศึกษาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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)
วิชำชีพสำหรับอุตสำหกรรมบริกำรและ
กำรท่ องเที่ยว
Laws and Professional Ethics for the
Hospitality and Tourism
กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่ น ๆ ที่ ก ากั บ ดู แ ล
อุ ต ส าห กรรมบ ริ การและการท่ อ งเที่ ยวข อ งไท ย
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายอุตสาหกรรมบริ การและ
การท่องเที่ยวและสาธารณชน หลักกฎหมายที่ประยุกต์ใช้
ในสิ่ ง แวดล้อ มโลก และหลัก มู ล ฐานกฎหมายว่ า ด้ว ย
สั ญ ญาและละเมิ ด จรรยาบรรณการท่ อ งเที่ ย วโลกซึ่ ง
กาหนดโดยองค์ก ารท่ อ งเที่ ย วโลกแห่ ง สหประชาชาติ
จรรยาบรรณของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริ การและการ
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 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับกำรบริกำร 3(2-2-5)

และกำรท่ องเที่ยว
Digital Technology in Hospitality and
Tourism
ความรู ้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในภาคธุรกิจการ
บริ การและการท่ อ งเที่ ย ว สื่ อสั ง คมและเทคโนโลยี
เคลื่ อ นที่ กฎหมายและจริ ยธรรมทางเทคโนโลยีดิ จิ ทัล
โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการประกอบอาชี พ น าเสนอ
ผลงานและการออกแบบมัลติมีเดียและเว็บไซต์ แนวโน้ม
ของเทคโนโลยีดิ จิทัล ในภาคธุ รกิ จ การบริ การและการ
ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น 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)

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

801-401 กำรวิจัยและนวัตกรรมสำหรับ
3(3-0-6)
กำรบริกำรและกำรท่ องเที่ยว
Research and Innovation for Hospitality and
Tourism
แนวคิด ความสาคัญ วิธีการวิจยั ในธุ รกิจ การบริ การและ
การท่องเที่ ยว การพัฒ นาและการทางานวิจัยเชิ งคุณภาพ
และเชิ งปริ มาณ การกาหนดปั ญหา ขอบเขตการวิจยั การ
ออกแบบระเบี ยบวิธีวิจยั การกาหนดกลุ่มประชากร การ
สุ่ มตั ว อย่ า ง การเก็ บ ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ และการ
ประมวลผลโดยใช้ห ลักสถิ ติ การอภิ ป รายผล การเสนอ
แนวทางการทาวิจยั ในอนาคตและการประยุกต์วิธีการวิจยั
เพื่อพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจการบริ การและการท่องเที่ยว
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;

803-103 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเพื่อ
2(2-0-4)
กำรท่ องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
Sustainable Environmental Management in
Tourism
ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบและสัมพันธ์กบั หน่วยงาน
การบริ การและการท่องเที่ยว การวางแผนและการพัฒนา
สิ่ งอานวยความสะดวก จรรยาบรรณขององค์กรต่อการ
ดูแลรักษาสิ่ งวดล้อม การจัดการสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ ที่
สามารถและไม่สามารถสร้างมาทดแทนได้ การจัดการ
สิ่ งแวดล้อมที่คานึ งถึงผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม แนวคิดการจัดการธุ รกิ จการบริ การและ
การท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
Environmental factors affecting and interacting with
hospitality and tourism organizations; facilities planning
and development; organizational ethics in environmental
preservation; management of both regenerative and nonregenerative natural resources; economic, social and

2) กลุ่มวิชำเฉพำะ
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
803-102 อุตสำหกรรมกำรบินเบื้องต้ น
2(2-0-4)
Introduction to Aviation Industry
ความรู ้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกรรบิน ความรู ้พ้ืนฐานเรื่ อง
เครื่ องบิน สนามบินและเที่ยวบิน การดาเนินงานของสาย
การบิ นและสนามบิ น ประวัติของอุตสาหกรรมสายการ
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

cultural environmental considerations, sustainable
environmentally-friendly hospitality and tourism
business management concept
803-208 กำรวำงแผนและกำรพัฒนำ
3(3-0-6)
กำรท่ องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
Sustainable Tourism Planning and
Development
ทฤษฎี การวางแผนและการพัฒ นาที่ ยงั่ ยืน การท่องเที่ ยว
อย่างยัง่ ยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาทรัพยากร
การท่องเที่ยว บทบาทของรัฐและหน่วยงานพัฒนาอกชน
สหสั ม พั น ธ์ ส าหรั บ การวางแผนและการพั ฒ นาที่ มี
ประสิ ท ธิ ผ ลในระดับ ชุ ม ชน ระดับ ประเทศและระดับ
นานาชาติ ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมจากการท่องเที่ยว แผนแม่บททางการท่องเที่ยว
ปั จ จั ย สถานการณ์ โ ลกที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การจัดการความเสี่ ยง
และวิกฤติในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Theories on planning and sustainable development;
sustainable tourism; community-based tourism; tourism
resource development; roles of government and nongovernment agencies; interrelationships for effective
planning and development in local, national and
international levels; environmental, economic and sociocultural impacts of tourism; tourism master plans; global
forces influencing domestic and international travel and
tourism; risk and crisis management in tourism industry
803-209 นวัตกรรมกำรตลำดเพื่อกำรท่ องเที่ยว 2(2-0-4)
Innovation Marketing for Tourism
แนวคิดและเครื่ องมือการตลาดการท่องเที่ยว การจาแนก
และการวิเคราะห์พฤติกรรมผูซ้ ้ื อในตลาดประเภทต่าง ๆ
การวิ เคราะห์ สิ่ ง แวดล้ อ มตลาดและการแข่ ง ขัน ช่ อ ง
ทางการจัด จ าหน่ าย ระบบข้อ มู ล การตลาด การตลาด
อิเล็กทรอนิ กส์ บทบาทการตลาดในการวางแผนกลยุ ทธ์

การท่องเที่ยว การตลาดและการขายจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ
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 กำรจัดกำรตัวแทนจัดกำรท่ องเที่ยว 3(2-2-5)
และธุรกิจนำเที่ยว
Travel Agency and Tour Operation Business
Management
การบริ การและขั้นตอนวิธีการดาเนินงานของตัวแทนการ
เดินทางและบริ ษทั นาเที่ยว สิ นค้าการท่องเที่ยว หลักการ
และกระบ วน การน าเที่ ยวแบ บ เห ม าจ่ า ยส าห รั บ
นักท่องเที่ยวเดินทางอิสระและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็ น
กลุ่ม การตั้งราคาชุ ดน าเที่ ยว การรั บ จอง การจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการดาเนินงานของ
ตัวแทนการเดิ น ทางและบริ ษทั น าเที่ ยว รวมถึ งการออก
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 กำรท่ องเที่ยวอำเซียน
2(2-0-4)
ASEAN Tourism
การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
วัฒ นธรรมทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง ข้อ ตกลงและกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งในประเทศกลุ่ ม อาเซี ย นที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวStudies 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)
เครื่ องบิน
Airline Reservation and Ticketing
ความรู ้เกี่ยวกับระบบการสารองและออกบัตรโดยสารทาง
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 กำรจัดกำรโครงกำรกำรท่ องเที่ยว 2(2-0-4)
สมัยใหม่
Modern Tourism Projects Management
การบูรณาการความรู ้จากรายวิชาด้านการบริ หารธุรกิจและ
การจั ด การธุ ร กิ จน าเที่ ยวทั้ งท ฤษ ฎี และป ฏิ บั ติ ไป
ประยุก ต์ ใช้ใ นโครงการธุ ร กิ จ และการสั ม นาประเด็ น
ปั ญหาร่ วมสมั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมการ
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 กำรจัดกำรกำรท่ องเที่ยวเรื อสำรำญ 3(3-0-6)
ท่ ำเรื อ และมำรีน่ำ
Cruise Tourism, Port and Marina
Management
การจัดการการท่องเที่ยวเรื อสาราญที่เน้นในภาพรวมของ
การท่องเที่ยวด้วยเรื อสาราญ ธุ รกิจเรื อสาราญในปั จจุบนั
ภูมิศาสตร์ และตารางการล่องเรื อ ความปลอดภัยบนเรื อ
ส าราญ การรั ก ษาความปลอดภัย รวมถึ ง สุ ข ภาพ การ
ทางานในหน้าที่บนเรื อและบนฝั่งธุรกิจเรื อสาราญ รวมถึง
บทบาทของตัวแทนผูน้ าเที่ยวชายฝั่ง ตัวแทนผูจ้ ดั ส่งสิ นค้า

การส่ งเสริ มการตลาดและการพัฒนาธุ รกิจการท่องเที่ ยว
เรื อ ส าราญในประเทศไทย การจัด การสิ่ ง แวดล้อ มใน
ท่ าเรื อ และมารี น่ า บริ การสาหรั บ ลูกค้า และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของท่าเรื อและมารี น่า
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 กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่ องเที่ยวเชิง 2(2-0-4)
ธรรมชำติและเชิงวัฒนธรรม
Natural and Cultural Heritage Tourism
Management
ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และเชิ ง วัฒ นธรรม การจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติ แ ละวัฒ นธรรม หลัก การและกระบวนการ
จัดการธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษา อนุ รักษ์ และการใช้
อย่างยัง่ ยืน เพื่ อการท่ องเที่ ยว การแปลความหมายแหล่ง
ท่อ งเที่ ยวและสิ น ค้าการท่อ งเที่ ยวเชิ งธรรมชาติ และเชิ ง
วัฒ นธรรม กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง และปั จ จัย ต่ าง ๆ ที่ มี
ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม 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
ความรู ้ เกี่ ยวกับ การปฏิ บัติงานของมัคคุเทศก์ คุณสมบัติ
บทบาท หน้าที่ มารยาทและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
เทคนิคการนาเที่ยว การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในการนา
เที่ยว การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และการ
ถ่ายภาพพื้นฐาน
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 โลจิสติกส์ และกำรจัดกำรห่ วงโซ่
2(2-0-4)
อุปทำนสำหรับกำรท่ องเที่ยว
Logistics and Supply Chain Management
for Tourism
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างการขนส่ ง กับ อุ ต สาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย ว การจัด การห่ วงโซ่ อุ ป ทานทางการท่ อ งเที่ ย ว
บทบาทของการขนส่ งในการบริ หารจัดการการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยว วิธีการดาเนินงานของการขนส่งประเภท
ต่าง ๆ อันได้แก่ การขนส่ งทางบกทางน้ าและทางอากาศ
ความรู ้ ท างด้านการขนส่ ง สิ น ค้า ประเด็ น ทางด้านการ
จัดการและการตลาดสาหรับการบริ การการขนส่ ง รวมถึง
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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 กำรจัดกำรกำรท่ องเที่ยวชุมชน
2(2-0-4)
Community Based Tourism Management

ศึกษาการนาการท่องเที่ยวชุ มชนมาใช้พฒ
ั นาชุมชน การ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของคนท้องถิ่นในการจัดการและ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ความรู ้เกี่ยวกับทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่สาคัญ
ซึ่ งเป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ การท่ อ งเที่ ยวชุ ม ชน ที่ ป ระส บ
ความสาเร็ จ เช่น สถานที่เชิ งมรดก ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น วิถี
ชี วิ ต เทศกาล ประเพณี ป่ าไม้ แม่ น้ า ทะเล พื้ น ที่ แ ละ
ผลิ ต ผลทางการเกษตร การจัด การเงิ น ทุ น การจัด การ
การตลาด การจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยว บทบาท
และการสนับสนุนของภาครัฐต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน กรณี ศึกษาจากประเด็นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่
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 กำรเตรียมควำมพร้ อมเพื่อ
3(2-2-5)
อำชีพกำรบินระหว่ำงประเทศ
Preparation for International Career in
Aviation
ค วาม รู ้ ทั่ วไ ป เกี่ ย วกั บ วั ฒ น ธ รร ม ก ารท างาน ใน
อุ ต สาหกรรมการบิ น ทั ก ษะการสื่ อสารและการใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการบิน พฤติกรรมและการแต่ง
กายอย่างมืออาชีพ การเขียนเชิงธุรกิจและการเตรี ยมความ
พร้อมเพื่อการสัมภาษณ์งาน การจัดการตนเองและทักษะ
การบริ การลูกค้าในธุรกิจการบิน

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 กำรดำเนินงำนบริกำรภำคพื้นดิน 3(2-2-5)
และกำรขนส่ งทำงอำกำศของสำยกำรบิน
Airport Passenger and Cargo Service
Operations
กระบวนการให้บริ การแก่ ผูโ้ ดยสารก่อนทาการบิ น เช่ น
ขั้ น ต อน การลงท ะเบี ยน ขึ้ น เครื่ อง การขึ้ น เค รื่ อ ง
กระบวนการให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสารเมื่อเครื่ องลงจอด เช่น
บริ การ ณ จุดรับสัมภาระ บริ การติดตามสัมภาระที่สูญหาย
การรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ผูโ้ ดยสารพลาด
เครื่ องบิ น สิ่ งของผิดกฎหมายที่ ผูโ้ ดยสารนามา และการ
เจ็บป่ วยอย่างกระทันหันของผูโ้ ดยสาร เป็ นต้น
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 กำรจัดกำรกำรบริกำรบนเครื่ องบิน 3(2-2-5)
Inflight Service Management
คานิ ยามและความสาคัญ ของการให้ บ ริ การในเที่ ยวบิ น
อุปกรณ์สาหรับผูโ้ ดยสารบนเครื่ องบิน การบริ การในชั้น
โดยสารต่าง ๆ บนเครื่ องบิน อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย
ในการบิ นและการใช้งานอุป กรณ์ ทักษะการสื่ อสารบน
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 กลยุทธ์ และกำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน 3(3-0-6)
Aviation Business Strategy and
Management
หลั ก การและแนวคิ ด ธุ ร กิ จ การบิ น การจั ด การการ
ดาเนิ นงานบริ การภาคพื้นดิ น และบนเครื่ อง องค์กรสาย
การบิ นการตลาด กลยุทธ์ก ารดาเนิ นงานสาหรับสายการ
บิน องค์ประกอบของรายได้ และการจัดการค่าใช้จ่าย
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
หลักการและการจัดการท่าอากาศยาน นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ของแผนกงานและสิ่ งอานวยความสะดวกในท่ าอากาศ
ยาน กฎระเบี ยบการท่ าอากาศยาน การจัด การท่าอากาศ
ยานเชิงพาณิ ชย์ การดาเนินงานในภาคพื้นดินและภาคการ
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) ผูป้ ระกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
819-330 กำรสร้ ำงธุรกิจกำรท่ องเที่ยว
3(3-0-6)
สตำร์ ทอัพ
Tourism Business Start-up
การสร้างวิสาหกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดย่อม การ
แข่ งขัน และอุ ป สรรคของผู ้ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ และ
ธุ รกิจการท่องเที่ยวขนาดย่อม ทักษะการจัดการที่จาเป็ น
ปั จจัยความสาเร็ จ การเขียนแผนธุรกิจ การประเมินผล
การดาเนินงานและการวัดความเสี่ ยง
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 กำรจัดกำรกำรทัวร์ เชิงบูรณำกำร 3(2-2-5)
Integrated Tour Operation Management
การเชื่อมโยงความรู ้และทักษะการบริ หารแบบใช้การได้
จริ งอย่างมื ออาชี พของการดาเนิ นการท่องเที่ยวในขั้นสู ง
อาทิ การจัดการการเงิน การออกแบบรายการท่อ งเที่ ยว
การจัดการระบบการจัดส่ งสิ นค้าและบริ การการท่องเที่ยว
การจัดการอุปสงค์สินค้าการท่องเที่ยว การเสนอราคาและ
กาหนดราคา รวมถึงการนาเสนอรายการท่องเที่ยว
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

819-431 นวัตกรรมและกำรพัฒนำธุรกิจ
3(2-2-5)
กำรท่ องเที่ยว
Tourism Service Business Innovation and
Development
การเพิ่ มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและการพัฒ นา
ของธุรกิจการท่องเที่ยว อาทิ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทาง
การตลาด นวัตกรรมทางการตลาดในยุคดิจิทลั นวัตกรรม
และการพัฒนาสิ นค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว ทักษะ
การบริ หารและการจัดการทางธุ รกิจ การปรับใช้กลยุทธ์
การจัดการธุรกิจในบริ บทสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
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

819-430 กำรออกแบบกำรท่ องเที่ยว
3(2-2-5)
แบบกลุ่มเฉพำะในพลวัตโลก
Niche Tourism Design in Global Dynamics
นิยาม ความหมาย และลักษณะของการท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
เฉพาะ การพัฒนาและทิศทางของการท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
เฉพาะในพลวัตโลก หลักการจัดการเบื้องต้นสาหรับการ
ท่ องเที่ ยวแบบกลุ่ ม เฉพาะ ความหลากหลายและการ
ออกแบบกิ จกรรมต่าง ๆ สาหรั บนักท่องเที่ ยวแบบกลุ่ม
เฉพาะ โอกาสทางธุรกิจและความท้าทายในการท่องเที่ยว
แบบกลุ่มเฉพาะ ประเด็นและกรณี ศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวแบบกลุ่มเฉพาะ
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

819-432 กำรจัดกำรแหล่งดึงดูดใจทำง
3(3-0-6)
กำรท่ องเที่ยว
Visitor Attraction Business Management
ประเภทและพั ฒ นาการของธุ ร กิ จ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์ ก าร
ท่ อ งเที่ ย ว สภาพแวดล้อ มทางธุ ร กิ จ ของธุ ร กิ จ สถานที่
ท่ องเที่ ยว วิธีการและกระบวนการพัฒ นาธุ รกิ จ สถานที่
ท่องเที่ยว ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของธุรกิจสถานที่
ท่องเที่ยว กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยว
การจัด การประสบการณ์ การท่ อ งเที่ ย ว การจัด การการ
ดาเนิ นงานธุ รกิ จสถานที่ ท่องเที่ ยว การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยว
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) การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
819-340 กำรท่ องเที่ยวเชิงสร้ ำงสรรค์
3(3-0-6)
เพื่อสุ ขภำพ
Creative Tourism for Wellness
การน าความรู ้ เชิ ง ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์เพื่ อสุ ข ภาพ การตลาดของการท่ องเที่ ยวเชิ ง
สร้างสรรค์เพื่อสุ ขภาพ การสร้ างความแตกต่างและการ
เพิ่ ม มู ล ค่ าให้ แ ก่ สิ น ค้าและบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง
สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ สุ ขภาพ รวมถึ ง บทบาทของผู ้มี ส่ ว น
เกี่ ย วข้อ งในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ส่ง ผลต่ อ การ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ สุ ขภาพมา
ประยุกต์ใช้
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 กำรจัดกำรกำรท่ องเที่ยวเชิงกีฬำ 3(2-2-5)
Sport Tourism Management
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจาก
มุมมองเชิ งพฤติกรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การ
จัด การ การตลาด สิ่ ง แวดล้อ ม และนโยบาย ประเด็ น
สาคัญและแนวโน้มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างการกี ฬ า สั น ทนาการ และการ
ท่องเที่ยว อธิ บายขั้นตอนและรายละเอียดในการโฆษณา
ประชาสั ม พัน ธ์ ก ารแข่ ง ขัน กี ฬ าที่ ส าคัญ บทบาทของ
รั ฐ บาลและภาคเอกชนในการส่ ง เสริ ม การเติ บ โตของ
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 นันทนำกำรกลำงแจ้ งและ
3(2-2-5)
กำรใช้ เวลำว่ำง
Outdoor Recreation and Leisure
ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง ประวัติการ
พัฒนาการดาเนิ นการนันทนาการกลางแจ้ง นโยบายและ
การจัดการพื้นที่สาธารณะเพื่อนันทนาการกลางแจ้ง เช่น
พื้น ที่ ธรรมชาติ พื้ น ที่ ป่ า และพื้น ที่ ซ่ ึ งมี ความสาคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ หลักการและระบบการจัดการนันทนาการ
กลางแจ้ง รวมถึ ง วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาที่ เกิ ด ในการจัด การ
นันทนาการกลางแจ้ง
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 กำรดูแลสุ ขภำพแบบไทยและ
โลกตะวันออก
3(3-0-6)
Thai and Oriental Wellness
แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการสุ ขภาพและสุ ขภาวะซึ่ ง
ให้ความสาคัญกับหลักสุ ขภาวะเจ็ดมิติ แนวคิดสุ ขภาวะ
ของไทย หลัก กายวิภาคเบื้ องต้น และ การบ ารุ งสุ ข ภาพ
การสื่ อสารข้อมูลด้านสุ ขภาพและการตลาดซึ่ งเน้นความ
จาเป็ นของการดูแลสุ ขภาพและความต้องการของผูบ้ ริ โภค
รวมไปถึงหลักการปฏิบตั ิตามหลักสุ ขภาวะ การเจริ ญสติ

การทาสมาธิ โภชนาการ และ การนวดแผนไทย และ การ
วางแผน ออกแบบ และการจัดกิจกรรมเชิงสุ ขภาพ
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 โภชนำกำรเพื่อสุ ขภำพ
3(3-0-6)
Nutrition for Wellness
ภาพรวมขององค์ ป ระกอบหลัก ของโภชนาการ อาทิ
แนวโน้ ม การบริ โ ภคและประเด็ น การโต้แ ย้ง เกี่ ย วกับ
อาหารและโภชนาการ กระบวนการทางโภชนาการของ
ร่ างกาย ส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายที่อยู่ในระบบโภชนาการ
การใช้ห ลักโภชนาการให้เป็ นประโยชน์ แหล่งวัตถุดิ บ
ของอาหาร และ คุ ณ ประโยชน์ ที่ ได้รับ การแนะน าของ
สารอาหารที่ น าไปใช้ในการด าเนิ น การและการจัด การ
ธุรกิจสุ ขภาพ
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
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
812-101 ภำษำอังกฤษเพื่ออุตสำหกรรม
3(2-2-5)
กำรเดินทำงและกำรท่ องเที่ยว
English for Travel and Tourism Industry
คาศัพท์ สานวน บนสนทนาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในอุตสหกร
รมการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวและผูใ้ ห้บริ การการ

ท่องเที่ยว มีการฝึ กฝนผ่านการปฏิบตั ิจริ งที่สร้างสรรค์ใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ ยว เช่ น การ
ซื้ อขายแพ็คเกจทัวร์ การจองตั๋วเครื่ องบิ น การเช็ค อิ น ที่
สนามบิน การให้ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเที่ยว เป็ นต้น รวมไป
ถึงมารยาทที่เหมาะสมในการสื่ อสารกับลูกค้า และความ
เข้าใจถึงบริ บททางวัฒนธรรมและสังคมของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพื่อให้เกิดการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพและถูก
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 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentation
การฝึ กปฏิบตั ิและการประยุก ต์ใช้ทกั ษะการนาเสนอโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ เหตุการณ์ปัจจุบนั ที่มีผลต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การพัฒนาการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพและ
สมรรถนะการถ่ายทอดผ่านการนาเสนอ กิ จกรรมในชั้น
เรี ยนและการพูดในที่สาธารณะ
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 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่ อสำรและ
3(2-2-5)
กำรเจรจำต่ อรอง
English for Business Communication and
Negotiation
การสื่ อ สารผ่ านงานเขี ย น เช่ น การเขี ย นอี เมล บัน ทึ ก
ข้อความ และจดหมายทางธุรกิจแบบต่าง ๆ ด้วยเค้าโครงที่
ถูกต้องและใช้ระดับภาษาที่เหมาะสม การสื่ อสารด้วยวาจา

ในการเจรจาต่อรองทั้งแบบเผชิ ญหน้าและไม่เผชิ ญหน้า
ซึ่ งครอบคลุ ม เนื้ อ หาที่ เกี่ ย วข้อ งดัง นี้ ค าศัพ ท์ แ ละวลี ที่
จาเป็ นในสถานการณ์การเจรจาทางธุ รกิจต่าง ๆ เช่น การ
แนะน า การแสดงความเห็ น ด้ ว ยและไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ
ข้อเสนอ การโน้มนาวใจ และการประนีประนอม เป็ นต้น
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 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเที่ยว
3(2-2-5)
English for Tourist Guiding
ภาษาอังกฤษที่จาเป็ นสาหรับการทางานเป็ นมัคคุเทศก์ใน
การน าเที่ ย ว การให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
วัฒนธรรม ประเพณี อาหาร สถาปั ตยกรรม ภาพวัดฝาผนัง
ที่ เกี่ ยวกับ ศาสนา แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ 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 ภำษำอังกฤษเพื่อธุรกิจกำรบิน
3(2-2-5)
English for Airline Business
การพัฒ นาการพู ด อ่ าน เขียน และทักษะความเข้าใจใน
องค์ ร วมเกี่ ย วกับ อุ ต สาหกรรมการบิ น การฝึ กปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับเทคนิ คด้านภาษาและการสื่ อสารที่จาเป็ นต่อการ
สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพกับลูกค้าและผูป้ ฏิบตั ิการด้าน
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 กำรสื่ อสำรภำษำจีนพื้นฐำน 1
3(2-2-5)
Basic Chinese Communication I
ตัวอักษรและระบบการเขียน การออกเสี ยง ไวยากรณ์และ
คาศัพท์ข้นั พื้นฐาน จานวนตัวเลข และการนับ การทักทาย
เบื้ องต้น พูดเรื่ องเกี่ ยวกับ ตัวเองและสิ่ งรอบตัว สนทนา
เรื่ องราวในชีวิตประจาวันอย่างง่าย เช่น การแนะนาตัวเอง
การซื้อขายสิ นค้า เป็ นต้น
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 ภำษำจีนเพื่ออุตสำหกรรมกำร
3(2-2-5)
เดินทำงและกำรท่ องเที่ยว
Chinese for Travel and Tourism Industry
คาศัพท์ สานวน บนสนทนาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในอุตสหกร
รมการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวและผูใ้ ห้บริ การการ
ท่องเที่ยว มีการฝึ กฝนผ่านการปฏิบตั ิจริ งที่สร้างสรรค์ใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ ยว เช่ น การ
ซื้ อขายแพ็คเกจทัวร์ การจองตั๋วเครื่ องบิ น การเช็คอิ น ที่
สนามบิน การให้ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเที่ยว เป็ นต้น รวมไป
ถึงมารยาทที่เหมาะสมในการสื่ อสารกับลูกค้า และความ
เข้าใจถึงบริ บททางวัฒนธรรมและสังคมของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพื่อให้เกิดการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพและถูก
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 ภำษำจีนเพื่อกำรนำเสนอ
3(2-2-5)
Chinese for Presentation
การฝึ กปฏิบตั ิและการประยุกต์ใช้ทกั ษะการนาเสนอโดย
ใช้ภาษาจีน เหตุการณ์ปัจจุบนั ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย ว การพัฒ นาการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สมรรถนะการถ่ายทอดผ่านการนาเสนอ กิ จกรรมในชั้น
เรี ยนและการพูดในที่สาธารณะ
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 กำรสื่ อสำรภำษำจีนพื้นฐำน 2
3(2-2-5)
Basic Chinese Communication II
โครงสร้ า งของค ากิ ริ ย าและกาลในขั้น พื้ น ฐาน ฝึ กฝน
ทักษะพูดฟั งอ่านเขียน รู ปประโยคขั้นพื้นฐาน ทักษะใน
การพูดขั้นพื้นฐานที่จาเป็ นในชีวิตประจาวัน
Basic verb structures and tenses; practice in listening,
reading comprehension, speaking and writing;
fundamental sentence patterns; basic verbal survival
skills
812-321 กำรสื่ อสำรภำษำจีนขั้นกลำง
3(2-2-5)
Intermediate Chinese Communication
พั ฒ น าทั ก ษ ะใน การสื่ อ ส ารแล ะการใช้ ภ าษ าใน
สถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจาวัน ทักษะในการ
สื่ อสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทาง
สังคมที่ เหมาะสม การทาความเข้าใจและเขียนข้อความ
ประกาศโดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน
การให้ความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน ความรู ้ดา้ นการสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม

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 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่ อสำรและ
3(2-2-5)
กำรเจรจำต่ อรอง
Chinese for Business Communication and
Negotiation
การสื่ อ สารผ่ านงานเขี ย น เช่ น การเขี ย นอี เมล บัน ทึ ก
ข้อความ และจดหมายทางธุรกิจแบบต่างๆด้วยเค้า โครงที่
ถูกต้องและใช้ระดับภาษาที่เหมาะสม การสื่ อสารด้วยวาจา
ในการเจรจาต่อรองทั้งแบบเผชิ ญหน้าและไม่เผชิ ญหน้า
ซึ่ งครอบคลุ ม เนื้ อ หาที่ เกี่ ย วข้อ งดัง นี้ ค าศัพ ท์ แ ละวลี ที่
จาเป็ นในสถานการณ์ การเจรจาทางธุ รกิจต่างๆ เช่น การ
แนะน า การแสดงความเห็ น ด้ ว ยและไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ
ข้อเสนอ การโน้มนาวใจ และการประนีประนอม เป็ นต้น
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 ภำษำจีนเพื่อกำรนำเที่ยว
3(2-2-5)
Chinese for Tourist Guiding
ภาษาจีนที่จาเป็ นสาหรับการทางานเป็ นมัคคุเทศก์ในการ
น าเที่ ยว การให้ ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ส ถาน ที่ ท่ อ งเที่ ยว
วัฒนธรรม ประเพณี อาหาร สถาปั ตยกรรม ภาพวัดฝาผนัง
ที่ เกี่ ยวกับ ศาสนา แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ 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 ภำษำจีนเพื่อธุรกิจกำรบิน
3(2-2-5)
Chinese for Airline Business
การพัฒ นาการพู ด อ่ าน เขียน และทักษะความเข้าใจใน
องค์ ร วมเกี่ ย วกับ อุ ต สาหกรรมการบิ น การฝึ กปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับเทคนิ คด้านภาษาและการสื่ อสารที่จาเป็ นต่อการ
สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพกับลูกค้าและผูป้ ฏิบตั ิการด้าน
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 กำรสื่ อสำรภำษำเกำหลีพื้นฐำน 1 3(2-2-5)
Basic Korean Communication I
ตัวอักษร ระบบการเขียน และการออกเสี ยง ไวยากรณ์และ
คาศัพ ท์พ้ื น ฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทัก ทาย
เบื้ องต้น พูดเรื่ องเกี่ ยวกับตัวเองและสิ่ งรอบตัว สนทนา
เรื่ องราวในชีวิตประจาวันอย่างง่าย เช่น การแนะนาตัวเอง
การซื้อขายสิ นค้า เป็ นต้น
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 กำรสื่ อสำรภำษำเกำหลีพื้นฐำน 2 3(2-2-5)
Basic Korean Communication II

โครงสร้ า งของค ากริ ย าและกาลในขั้น พื้ น ฐาน ฝึ กฝน
ทัก ษะพู ด ฟั ง อ่ า น และเขี ย น รู ป ประโยคขั้น พื้ น ฐาน
ทัก ษะในการพู ด ขั้น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ นในชี วิ ต ประจ าวัน
อ่านเรื่ องราวสั้น ๆ ได้ สนทนาอย่างสั้น ๆ กับเจ้าของภาษา
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจัดการการเดินทาง
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 กำรสื่ อสำรภำษำเกำหลีข้นั กลำง
3(2-2-5)
Intermediate Korean Communication
พั ฒ น าทั ก ษ ะใน การสื่ อ ส ารแล ะการใช้ ภ าษ าใน
สถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจาวัน ทักษะในการ
สื่ อสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สังคมที่ เหมาะสม การทาความเข้าใจและเขียนข้อความ
ประกาศโดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน
การให้ความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน ความรู ้ดา้ นการสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม
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)
เพื่องำนโรงแรม
Korean Conversation for Hotel Service
คาศัพท์และวลี ที่จาเป็ นต้องใช้สาหรั บงานโรงแรม การ
สารองห้องพัก งานต้อนรับส่ วนหน้า งานแม่บา้ น งาน
บริ การอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในห้ อ งพัก ภัต ตาคาร สปา
และสถานบริ การสุ ขภาพ อธิ บายเรื่ องราวของบริ การใน
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 ภำษำเกำหลีสำหรับกำรสื่ อสำรธุรกิจ 3(2-2-5)
Korean for Business Communication
ค าศั พ ท์ แ ละรู ปประโยคที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ เขียนเอกสารต่าง
ๆ เช่ น บั น ทึ ก แ จ้ ง เวี ย น โ ท ร ส าร จ ด ห ม าย
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุ ภาพ วัฒนธรรมและสิ่ งที่
ควรคานึงและระมัดระวังในเรื่ องธุรกิจ
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
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
812-141 กำรสื่ อสำรภำษำญี่ปุ่นพื้นฐำน 1
3(2-2-5)
Basic Japanese Communication I
ตัวอักษร ระบบการเขียน และการออกเสี ยง ไวยากรณ์และ
คาศัพ ท์พ้ื น ฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทัก ทาย
เบื้ องต้น พูดเรื่ องเกี่ ยวกับตัวเองและสิ่ งรอบตัว สนทนา
เรื่ องราวในชีวิตประจาวันอย่างง่าย เช่น การแนะนาตัวเอง
การซื้อขายสิ นค้า เป็ นต้น
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 กำรสื่ อสำรภำษำญี่ปุ่นพื้นฐำน 2
3(2-2-5)
Basic Japanese Communication II

โครงสร้ า งของค ากริ ย าและกาลในขั้น พื้ น ฐาน ฝึ กฝน
ทัก ษะพู ด ฟั ง อ่ าน และเขี ย น รู ป ประโยคขั้น พื้ น ฐาน
ทัก ษะในการพู ด ขั้น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ นในชี วิ ต ประจ าวัน
อ่านเรื่ องราวสั้น ๆ ได้ สนทนาอย่างสั้น ๆ กับเจ้าของภาษา
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจัดการการเดินทาง
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 กำรสื่ อสำรภำษำญี่ปุ่นขั้นกลำง
3(2-2-5)
Intermediate Japanese Communication
พั ฒ น าทั ก ษ ะใน การสื่ อ ส ารแล ะการใช้ ภ าษ าใน
สถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจาวัน ทักษะในการ
สื่ อสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สังคมที่ เหมาะสม การทาความเข้าใจและเขียนข้อความ
ประกาศโดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน
การให้ความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน ความรู ้ดา้ นการสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม
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 กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่นเพื่อ
3(2-2-5)
งำนโรงแรม
Japanese Conversation for Hotel Service
คาศัพท์และวลี ที่จาเป็ นต้องใช้สาหรั บงานโรงแรม การ
สารองห้องพัก งานต้อนรับส่ วนหน้า งานแม่บา้ น งาน
บริ การอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในห้ อ งพัก ภัต ตาคาร สปา
และสถานบริ การสุ ขภาพ อธิ บายเรื่ องราวของบริ การใน
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 ภำษำญี่ปุ่นสำหรับกำรสื่ อสำรธุรกิจ 3(2-2-5)
Japanese for Business Communication
ค าศั พ ท์ แ ละรู ปประโยคที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ เขียนเอกสารต่าง
ๆ เช่ น บั น ทึ ก แ จ้ ง เวี ย น โ ท ร ส าร จ ด ห ม าย
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุ ภาพ วัฒนธรรมและสิ่ งที่
ควรคานึงและระมัดระวังในเรื่ องธุรกิจ
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 กำรสื่ อสำรภำษำไทยพื้นฐำน 1
3(2-2-5)
Basic Thai Communication I
หมายเหตุ *สาหรับนักศึกษาที่เป็ นชาวต่างชาติและมิได้ใช้
ภาษาไทยในการสื่ อ สาร สามารถเลื อ กเรี ย นกลุ่ ม วิ ช า
ภาษาไทยได้
ตัวอักษร ระบบการเขียน และการออกเสี ยง ไวยากรณ์และ
คาศัพ ท์พ้ื น ฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทัก ทาย
เบื้ องต้น พูดเรื่ องเกี่ ยวกับตัวเองและสิ่ งรอบตัว สนทนา
เรื่ องราวในชีวิตประจาวันอย่างง่าย เช่น การแนะนาตัวเอง
การซื้อขายสิ นค้า เป็ นต้น
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 กำรสื่ อสำรภำษำไทยพื้นฐำน 2
3(2-2-5)
Basic Thai Communication II
หมายเหตุ *สาหรับนักศึกษาที่เป็ นชาวต่างชาติและมิได้ใช้
ภาษาไทยในการสื่ อ สาร สามารถเลื อ กเรี ย นกลุ่ ม วิ ช า
ภาษาไทยได้
โครงสร้ า งของค ากริ ย าและกาลในขั้น พื้ น ฐาน ฝึ กฝน
ทัก ษะพู ด ฟั ง อ่ า น และเขี ย น รู ป ประโยคขั้น พื้ น ฐาน
ทัก ษะในการพู ด ขั้น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ นในชี วิ ต ประจ าวัน
อ่านเรื่ องราวสั้น ๆ ได้ สนทนาอย่างสั้น ๆ กับเจ้าของภาษา
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจัดการการเดินทาง
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 กำรสื่ อสำรภำษำไทยขั้นกลำง
3(2-2-5)
Intermediate Thai Communication
หมายเหตุ *สาหรับนักศึกษาที่เป็ นชาวต่างชาติและมิได้ใช้
ภาษาไทยในการสื่ อ สาร สามารถเลื อ กเรี ย นกลุ่ ม วิ ช า
ภาษาไทยได้
พั ฒ น าทั ก ษ ะใน การสื่ อ ส ารแล ะการใช้ ภ าษ าใน
สถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจาวัน ทักษะในการ
สื่ อสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สังคมที่ เหมาะสม การทาความเข้าใจและเขียนข้อความ
ประกาศโดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน
การให้ความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน ความรู ้ดา้ นการสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม
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 กำรสนทนำภำษำไทยเพื่อ
3(2-2-5)
งำนโรงแรม
Thai Conversation for Hotel Service
หมายเหตุ *สาหรับนักศึกษาที่เป็ นชาวต่างชาติและมิได้ใช้
ภาษาไทยในการสื่ อ สาร สามารถเลื อ กเรี ย นกลุ่ ม วิ ช า
ภาษาไทยได้
คาศัพท์และวลี ที่จาเป็ นต้องใช้สาหรั บงานโรงแรม การ
สารองห้องพัก งานต้อนรับส่ วนหน้า งานแม่บา้ น งาน
บริ การอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในห้ อ งพัก ภัต ตาคาร สปา
และสถานบริ การสุ ขภาพ อธิ บายเรื่ องราวของบริ การใน
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 ภำษำไทยสำหรับกำรสื่ อสำรธุรกิจ 3(2-2-5)
Thai for Business Communication
หมายเหตุ *สาหรับนักศึกษาที่เป็ นชาวต่างชาติและมิได้ใช้
ภาษาไทยในการสื่ อ สาร สามารถเลื อ กเรี ย นกลุ่ ม วิ ช า
ภาษาไทยได้
ค าศั พ ท์ แ ละรู ปประโยคที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ เขียนเอกสารต่าง
ๆ เช่ น บั น ทึ ก แ จ้ ง เวี ย น โ ท ร ส าร จ ด ห ม าย
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุ ภาพ วัฒนธรรมและสิ่ งที่
ควรคานึงและระมัดระวังในเรื่ องธุรกิจ
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
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
812-171 กำรสื่ อสำรภำษำฝรั่งเศสพื้นฐำน 1 3(2-2-5)
Basic French Communication I

ตัวอักษร ระบบการเขียน และการออกเสี ยง ไวยากรณ์และ
คาศัพ ท์พ้ื น ฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทัก ทาย
เบื้ องต้น พูดเรื่ องเกี่ ยวกับตัวเองและสิ่ งรอบตัว สนทนา
เรื่ องราวในชีวิตประจาวันอย่างง่าย เช่น การแนะนาตัวเอง
การซื้อขายสิ นค้า เป็ นต้น
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 กำรสื่ อสำรภำษำฝรั่งเศสพื้นฐำน 2 3(2-2-5)
Basic French Communication II
โครงสร้ า งของค ากริ ย าและกาลในขั้น พื้ น ฐาน ฝึ กฝน
ทัก ษะพู ด ฟั ง อ่ าน และเขี ย น รู ป ประโยคขั้น พื้ น ฐาน
ทัก ษะในการพู ด ขั้น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ นในชี วิ ต ประจ าวัน
อ่านเรื่ องราวสั้น ๆ ได้ สนทนาอย่างสั้น ๆ กับเจ้าของภาษา
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจัดการการเดินทาง
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 กำรสื่ อสำรภำษำฝรั่งเศสขั้นกลำง 3(2-2-5)
Intermediate French Communication
พั ฒ น าทั ก ษ ะใน การสื่ อ ส ารแล ะการใช้ ภ าษ าใน
สถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจาวัน ทักษะในการ
สื่ อสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สังคมที่ เหมาะสม การทาความเข้าใจและเขียนข้อความ
ประกาศโดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน
การให้ความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน ความรู ้ดา้ นการสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม

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 กำรสนทนำภำษำฝรั่งเศสเพื่อ
3(2-2-5)
งำนโรงแรม
French Conversation for Hotel Service
คาศัพท์และวลี ที่จาเป็ นต้องใช้สาหรั บงานโรงแรม การ
สารองห้ อ งพัก งานต้อ นรั บ ส่ วนหน้า งานแม่ บ้าน งาน
บริ การอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในห้ อ งพัก ภัต ตาคาร สปา
และสถานบริ การสุ ขภาพ อธิ บายเรื่ องราวของบริ การใน
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 ภำษำฝรั่งเศสสำหรับกำรสื่ อสำรธุรกิจ 3(2-2-5)
French for Business Communication
ค าศั พ ท์ แ ละรู ปประโยคที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ เขียนเอกสารต่าง
ๆ เช่น บันทึกแจ้งเวียน โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์
ฯลฯ ภาษาแบบสุ ภาพ วัฒนธรรมและสิ่ งที่ควรคานึ งและ
ระมัดระวังในเรื่ องธุรกิจ
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

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

Basic German Communication I
ตัวอักษร ระบบการเขียน และการออกเสี ยง ไวยากรณ์และ
คาศัพ ท์พ้ื น ฐาน จ านวนตัวเลขและการนับ การทัก ทาย
เบื้ องต้น พูดเรื่ องเกี่ ยวกับตัวเองและสิ่ งรอบตัว สนทนา
เรื่ องราวในชีวิตประจาวันอย่างง่าย เช่น การแนะนาตัวเอง
การซื้อขายสิ นค้า เป็ นต้น
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 กำรสื่ อสำรภำษำเยอรมันพื้นฐำน 2 3(2-2-5)
Basic German Communication II
โครงสร้ า งของค ากริ ย าและกาลในขั้น พื้ น ฐาน ฝึ กฝน
ทัก ษะพู ด ฟั ง อ่ าน และเขี ย น รู ป ประโยคขั้น พื้ น ฐาน
ทัก ษะในการพู ด ขั้น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ นในชี วิ ต ประจ าวัน
อ่านเรื่ องราวสั้น ๆ ได้ สนทนาอย่างสั้น ๆ กับเจ้าของภาษา
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจัดการการเดินทาง
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 กำรสื่ อสำรภำษำเยอรมันขั้นกลำง 3(2-2-5)
Intermediate German Communication
พั ฒ น าทั ก ษ ะใน การสื่ อ ส ารแล ะการใช้ ภ าษ าใน
สถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจาวัน ทักษะในการ
สื่ อสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สังคมที่ เหมาะสม การทาความเข้าใจและเขียนข้อความ
ประกาศโดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน
การให้ความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน ความรู ้ดา้ นการสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม

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 กำรสนทนำภำษำเยอรมันเพื่อ
3(2-2-5)
งำนโรงแรม
German Conversation for Hotel Service
คาศัพท์ และวลี ที่จาเป็ นต้องใช้สาหรั บงานโรงแรม การ
สารองห้องพัก งานต้อนรับส่ วนหน้า งานแม่บา้ น งาน
บริ การอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในห้ อ งพัก ภัต ตาคาร สปา
และสถานบริ การสุ ขภาพ อธิ บายเรื่ องราวของบริ การใน
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 ภำษำเยอรมันสำหรับกำรสื่ อสำร
3(2-2-5)
ธุรกิจ
German for Business Communication
ค าศั พ ท์ แ ละรู ปประโยคที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ เขียนเอกสารต่าง
ๆ เช่ น บั น ทึ ก แ จ้ ง เวี ย น โ ท ร ส าร จ ด ห ม าย
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุ ภาพ วัฒนธรรมและสิ่ งที่
ควรคานึงและระมัดระวังในเรื่ องธุรกิจ
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 กำรพัฒนำบุคลิกภำพและ

2(1-2-1)

กำรแต่ งกำย
Personality Development and Grooming
พัฒนาความเป็ นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการบริ การโดย
การเรี ยนรู ้ การแสดงออกทางภาษากายที่ เป็ นสากล การ
สร้ างความมั่น ใจในตนเอง มี ทัศ นคติ เชิ ง บวกและ
แรงจูงใจ การแต่ ง กายที่ เป็ นทางการและถูกกาละเทศะ
รวมไปถึงการแต่งกายการที่เสริ มบุคลิคภาพ
Develop the importance of professionalism in the service
industry by building the norm of body language, selfconfidence, positive attitude, self-motivation, formal
dressing and grooming
819-313 กำรจัดกำรท่ องเที่ยวเชิงธรรมชำติ 3(3-0-6)
และสัตว์ป่ำ
Nature and Wildlife Tourism Management
ความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การจัด การและบริ หารธุ ร กิ จ การ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ งธรรมชาติ แ ละสั ต ว์ป่ า ทรั พ ยากร ทางการ
ท่องเที่ ยวเชิ งธรรมชาติ และสั ตว์ป่า การจัดและวางแผน
กิจกรรมการท่องเที่ยวและการจัดสิ่ งอานวยความสะดวก
ในแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งธรรมชาติ และสัตว์ป่า กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า
บทบาทของอุทยานแห่งชาติกบั การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และสัตว์ป่า หลักมาตรการทางด้านความปลอดภัยต่าง 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 กำรท่ องเที่ยวสำหรับผู้มีควำมสนใจ 3(3-0-6)
พิเศษ
Special Interest Tourism
นิ ย าม ความหมาย และลัก ษณะของการท่ อ งเที่ ย วใน
รู ป แบบส าหรั บ ผู ้มี ค วามสนใจพิ เศษ หลัก การจัด การ
เบื้ อ งต้น ส าหรั บ การจัด การท่ อ งเที่ ย วส าหรั บ ผู ้มี ค วาม

สนใจพิเศษ ความหลากหลายทางด้านกลุ่มกิ จกรรมต่างๆ
ในการท่องเที่ยวสาหรับผูม้ ีความสนใจพิเศษ ตัวอย่างเช่น
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนา การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณี วิทยา เป็ นต้น การพัฒนาการเติบโตและ
ทิศทางของการท่องเที่ยวสาหรับกลุ่มผูม้ ีความสนใจพิเศษ
โอกาสทางธุรกิจและความท้าทายในการท่องเที่ยวสาหรับ
ผูม้ ี ค วามสนใจพิ เศษ ประเด็ น และกรณี ศึ กษาต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสาหรับผูม้ ีความสนใจพิเศษ
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 กำรจัดกำรท่ องเที่ยวชำยฝั่ง
3(3-0-6)
และทะเล
Coastal and Marine Tourism Management
ความรู ้พ้นื ฐานทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
จัดการท่องเที่ยวทางทะเลและพื้นที่ชายฝั่งในระดับองค์กร
ชุ มชน และประเทศ ความต้องการและความสาคัญ ของ
การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง
ความสั มพัน ธ์ระหว่างพื้ น ที่ ชายฝั่ งและการวางแผนการ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ลั ก ษณะประเด็ น ปั ญหาต่ า ง ๆ
ทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง การ
จัดการการท่องเที่ ยวในพื้น ที่ ชายฝั่ งแบบบู รณาการ การ
จัดการความเสี่ ยงทางด้านภัยพิบัติในพื้นที่ ท่องเที่ ยวทาง
ชายฝั่ ง และเกาะ ความท้ า ทายในด้ า นการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวชายฝั่งอย่างยัง่ ยืน
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 มรดกกำรท่ องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 3(3-0-6)
และภำคใต้ ประเทศไทย
Tourism Treasures of Phuket and Southern
Thailand
ความรู ้ เกี่ ย วกับ ภู มิ ปั ญ ญาไทย วิ ถี ชี วิ ต สถาปั ต ยกรรม
ประเพณี เทศกาล พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาหารตารับไทยภาคใต้
และวัฒนธรรมเพอรานากัน (Peranakan culture) โดยเน้น
กิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดนาเที่ยว การแปลความและ
ถ่ ายทอดความหมายของขุ ม ทรั พ ย์ก ารท่ อ งเที่ ย วของ
จัง หวัด ภู เก็ ต และภาคใต้ป ระเทศไทย รวมถึ ง การออก
ภาคสนามในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง
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 กำรจัดกำรธุรกิจท่ องเที่ยว
3(3-0-6)
เชิงนิเวศ
Eco-Tourism Business Management
ความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักการการจัดการธุรกิจ
ท่อ งเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ความสั มพัน ธ์ ของการ ท่อ งเที่ ยวกับ
ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติปัจจัยกาหนดลักษณะ
ระบบนิ เวศและ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี ผ ลต่ อ การจัด
กิจกรรมการท่องเที่ ยว รู ปแบบสิ่ งอานวยความสะดวกที่
เหมาะสม ต่อพื้นที่กระบวนการรักษาสมดุลในระบบนิเวศ
จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่ วม 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 ecosystem; community participation in eco-tourism
819-318 แหล่งท่ องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ 3(3-0-6)
และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Historical and cultural attractions in
Southeast Asia
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ลักษณะเด่น
ทางโบราณคดี สถาปัตยกรรม ประเพณี เทศกาล พิธีกรรม
ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Introduction to the historical development, archeological
identity, architectural styles, traditions, festivals, rituals
related to historical and cultural attractions in Southeast
Asia
819-319 กำรจัดกำรกำรท่ องเที่ยวเชิงศำสนำ 3(3-0-6)
Religious Tourism Management
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างการเดิ น ทางเชิ ง ศาสนาและการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวจาริ กแสวงบุญในยุคโลกาภิวฒั น์
แรงจูงใจสาหรั บการเดิ น ทางเชิ งศาสนา การจัดการและ
การส่ ง เสริ ม แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนา พิ ธี ก รรมทาง
ศาสนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแสดงออกและประสบการณ์
จากการท่องเที่ยวจาริ กแสวงบุญและศาสนา
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 กำรจัดกำรธุรกิจท่ องเที่ยวเชิงอำหำร 3(3-0-6)
Gastronomic Tourism Business

Management
สิ นค้าการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การจาแนกประเภทของการ
ท่องเที่ ยวเชิ งอาหาร ความต้องการและแรงจูงใจสาหรั บ
การเดินทางเพื่อนการท่องเที่ยวเชิ งอาหาร อาหารท้องถิ่น
และอาหารประจาชาติ อาหารและวัฒนธรรม การจัดการ
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 กำรจัดกำรท่ องเที่ยวเชิงพิพธิ ภัณฑ์ 3(3-0-6)
Museum Tourism Management
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ประเภทของพิ พิ ธภัณ ฑ์ การดาเนิ น งานและการจัด การ
พิพิธภัณฑ์ กรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
Knowledge of the museum tourism management;
classification of museums; museum operations and
management, related case studies
819-324 กำรจัดกำรกำรท่ องเที่ยวเชิงชำติพนั ธุ์ 3(3-0-6)
Ethnic Tourism Management
ประเด็นซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ ยวเชิ งชาติ
พัน ธุ์ ได้แ ก่ วิ วฒ
ั นาการของการท่ อ งเที่ ย วเชิ งชาติ พ ัน ธุ์
ความหมาย หลักการจัดการและรู ป แบบการดาเนิ น งาน
ของทัวร์ เชิงชาติพนั ธุ์ ประเภทของทัวร์ เชิงชาติพนั ธุ์ซ่ ึงจัด
ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ผลกระทบเชิงบวกและ
เชิ งลบต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ซ่ ึ งเป็ นเจ้าบ้านของการท่องเที่ย ว
เชิงชาติพนั ธุ์
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 กำรจัดกำรนำเที่ยวในวัฒนธรรม 3(3-0-6)
เพอรำนำกัน
Tourism Operation Management in the
Peranagan Culture
ความรู ้เกี่ ยวกับธุ รกิ จการนาเที่ ยวในวัฒนธรรมเพอรานา
กัน การจัดรายการชุดนาเที่ยว การสร้างโปรแกรมนาเที่ยว
เส้นทางการท่องเที่ยวในดินแดนที่ให้การรับรองชาติพนั ธุ์
เพอรานากัน กิจกรรมการท่องเที่ยว การนาเที่ยวและการ
แปลความหมายแหล่งท่องเที่ยวและสิ นค้าการท่องเที่ยว
ใน วั ฒ น ธรรมเพอราน ากั น ที่ เชื่ อมโยงบริ บท ด้ า น
ป ร ะ วั ติ ศ าส ต ร์ วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ น ธ ร ร ม อ าห าร แ ล 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. หมวดฝึ กปฏิบัติงำน
819-250 กำรฝึ กปฏิบัติงำน I
6(0-36-0)
Practical Training I
การท างานในต าแหน่ ง หรื อใช้ ค วามรู ้ ค วามสามารถ
เที ยบเท่ ากับ พนักงานที่ ป ฏิ บัติ งานในอุ ตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วในฐานะนั ก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บั ติ ง านของสถาน
ประกอบการบริ ษ ัท น าเที่ ย ว หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ย ว หรื อ สถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง รวมไปถึงเรื อสาราญ สายการบิ น
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 กำรฝึ กปฏิบัติงำน 2
6(0-36-0)
Practical Training II
การท างานในต าแหน่ ง หรื อใช้ ค วามรู ้ ค วามสามารถ
เที ยบเท่ ากับ พนักงานที่ ป ฏิ บัติ งานในอุ ตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วในฐานะนั ก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บั ติ ง านของสถาน
ประกอบการบริ ษ ัท น าเที่ ย ว หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ย ว หรื อ สถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง รวมไปถึงเรื อสาราญ สายการบิ น
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 างานในฐานะนักศึ กษาฝึ กหัด การบริ หารในธุ รกิ จ
สายการบิ น หรื อธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว โดยมี ศ ั ก ยภาพและ
ความสามารถเที ยบเท่าพนักงานของสถานประกอบการ
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)
กำรศึกษำในต่ ำงประเทศ
Study Abroad Program
ศึ ก ษาในต่ า งประเทศเป็ นเวลา 1 ภาคการศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยคู่ความร่ วมมือหรื อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะการบริ การและการท่องเที่ยว
Semester study abroad at one of the partner universities
or by Faculty’s approval

