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มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตอบสนองต่อความต่องการของอุตสาหกรรมการโรงแรม 
และการบริการทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล 
โดยสามารถประยกุตค์วามรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง โดยมีคุณสมบติั 
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และใชชี้วติในสงัคมโลกไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีความสุข 
และมีทกัษะการเรียนร้อยา่งย ัง่ยนืตลอดชีวติ โดยยดึพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให ้
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” เป็นแนวทางตามปรัชญาของมหาวทิยาลยั 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1  มีทกัษะสมรรถนะสากลดา้นการส่ือสารการใชภ้าษาต่างประเทศ  

PLO 1.1  สามารถใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เพื่อการส่ือสารในการเรียนและการ 
 ใชชี้วติประจ าวนัทั้งการฟัง พดู อ่าน และเขียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 PLO 1.2  สามารถใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เพ่ือการส่ือสารในการท างานร่วมกนั 
 กบัผูอ่ื้นในวชิาชีพดา้นอุตสาหกรรมการบริการหรืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวขอ้งไดท้ั้ง

ในและต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 
 PLO 1.3  สามารถใชท้กัษะและความรู้ดา้นภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหา 
  ในการท างานจริงได ้
PLO 2  มีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารเทศและคอมพิวเตอร์  
 PLO 2.1 สามารถเลือกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อจดัรูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสม 
  ส าหรับเน้ือหาและผูฟั้งท่ีแตกตา่งกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 PLO 2.2  สามารถเขา้ถึง และคดัเลือกความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการบริการ จากแหล่งขอ้มูล 
  สารสนเทศทั้งในระดบัชาติและนานาชาติได ้
 PLO 2.3  มีวจิารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการรวบรวมขอ้มูลแปลความหมาย 

ส่ือสารขอ้มูลข่าวสารและแนวความคิดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 PLO 2.4 ติดตามและกา้วทนัเทคโนโลยดิีจิทลัและสารสนเทศ นวตักรรม และน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อ 
  การบริหารจดัการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียวเพ่ือยกระดบัและเพ่ิมขีด 
  ความสามารถเชิงการแขง่ขนัตลอดจนช่วยลดตน้ทุนใหก้บัธุรกิจ 
PLO 3 มีความเขา้ใจความหลากหลายทางวฒันธรรมและมีทกัษะในการปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม  
 PLO 3.1 ตระหนกัและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวฒันธรรมทั้งในระดบั 
  ทอ้งถ่ินและนานาชาติ และด าเนินชีวติบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 PLO 3.2  ตระหนกัในหนา้ท่ีรับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตนในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

 PLO 3.3 มีความเขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมสากลรวมทั้งรับผดิชอบต่อ 
  หนา้ท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดีและปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมได ้
PLO 4 มีความภูมิใจต่อสถาบนั ความซ่ือสตัย ์และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงมีส่วนร่วมและความ 
 รับผิดชอบต่อสงัคม  
 PLO 4.1 ตระหนกัถึงความส าคญัในการใชชี้วติภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม วฒันธรรมใน 
  สงัคมไทย มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวนิยั ซ่ือสตัย ์ สุจริต  
  ส านึกและรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น เคารพในสิทธิและศกัด์ิศรีความเป็น 
  มนุษย ์ 
 PLO 4.2  เคารพกฎ ระเบียบ กติกา และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม รวมทั้งมีความ 
  รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 PLO 4.3 มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังานและมี 
  ส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพฒันาตนเองสงคม และวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 PLO 4.4  มีจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
PLO 5 มีทกัษะการบริหารจดัการองคก์รและบุคคล มีทกัษะผูป้ระกอบการ และสามารถคิดเชิงสร้างสรรค ์ 
 วเิคราะห์และประยกุต ์ 
 PLO 5.1 มีทกัษะในการประมวลความคิดอยา่งเป็นระบบ วเิคราะห์ปัญหาและน าเสนอแนวทางการแกไ้ขได ้
  อยา่งสร้างสรรค ์โดยค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประสบการณ์ในภาคปฏิบติั ตดัสินใจ 
  แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม และตระหนกัถึงผลกระทบท่ีตามมาจากการตดัสินใจ 
 PLO 5.2 มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์ และประยกุตค์วามรู้ ความเขา้ใจ 

ในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยเฉพาะสามารถ
แกปั้ญหาทางการจดัการการบริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 PLO 5.3 สามารถประยกุตใ์ชน้วตักรรมจากภาคธุรกิจ และศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาพฒันาทกัษะของการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจและการท างานในอุตสาหกรรมการบริการได ้

   PLO 5.4 สามารถปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นทีมทั้งในฐานะผูน้ า 
 และผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 PLO 5.5 มีความสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั ไปสู่การฝึกงาน/สหกิจศึกษา และการ

ปฏิบติังานจริง ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
PLO 6 มีความรู้และทกัษะความสามารถส าหรับการปฏิบติังานในอุตสาหกรรมการบริการ  
 PLO 6.1 มีความรู้ในสาขาวิชาการด าเนินงานและการจดัการการบริการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่ง 
  กวา้งขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 
 PLO 6.2 มีความรู้ ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใน สาขาอาชีพดา้น 
  อุตสาหกรรมการบริการ 
 PLO 6.3 รู้และเขา้ใจศาสตร์ดา้นการจดัการธุรกิจ การส ารวจและวจิยัเชิงธุรกิจ และสามารถน าไป 
  ประยกุตใ์นการวางแผนและแกปั้ญหาโดยการบูรณาการร่วมกบัเน้ือหาในศาสตร์ต่าง ๆ 
 เพื่อรองรับการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมบริการได ้



PLO 6.4 สามารถน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัดา้นอุตสาหกรรมบริการไปประยกุตใ์ชใ้นการฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษาหรือท างานไดอ้ยา่งเหมาะสมทั้งระดบัปฏิบติัการและหวัหนา้งาน 

 ระดบัตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  132 หน่วยกติ 
หมายเหต ุ ส าหรับนักศึกษาต่างชาต ิจ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  135 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
980-022 การช่วยชีวติเบ้ืองตน้ (การท า CPR และ AED)  1((1)-0-2) 
980-023 ม.อ. อาสา  1((1)-0-2) 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ  5 หน่วยกติ 
805-031 ชีวติท่ีดี  3((3)-0-6) 
988-031 ความเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดจิทิลั  4 หน่วยกติ 
969-041 ฉลาดซ้ือฉลาดใช ้  2((2)-0-4) 
969-042 เศรษฐกิจดิจิทลั  2((2)-0-4) 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข  4 หน่วยกติ 
805-061 คิดเป็น  2((2)-0-4) 
805-062 การค านวณในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
805-071 การฟังและการพดูภาษาองักฤษขั้นพ้ืนฐาน  2((2)-0-4) 
805-072 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษขั้นพ้ืนฐาน  2((2)-0-4) 
805-073 ภาษาองักฤษเพ่ือการฟังและการพดูขั้นกลาง  2((2)-0-4) 
805-074 ภาษาองักฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนขั้นกลาง  2((2)-0-4) 
805-075 ภาษาองักฤษเพ่ือการฟังและการพดูขั้นสูง  2((2)-0-4) 
805-076 ภาษาองักฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนขั้นสูง  2((2)-0-4) 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
810-091 ศิลปะไทย  1((1)-0-2) 
810-092 วฒันธรรมไทย  1((1)-0-2) 
969-091 แป้นพิมพห์รรษา  1((1)-0-2) 
969-092 อี-สปอร์ต  1((1)-0-2) 
805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี  1((1)-0-2) 
988-091 การจดักิจกรรมค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
980-081 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
980-082 บราซิลเลียนยวิยติสู  1((1)-0-2) 
980-083 มวยไทยไชยา  1((1)-0-2) 



980-084 วอลเลยบ์อล   1((1)-0-2) 
980-085 บาสเกตบอล   1((1)-0-2) 
980-086 เทนนิส  1((1)-0-2) 
980-091 วา่ยน ้ า  1((1)-0-2) 
980-092 แอโรบิค  1((1)-0-2) 
980-093 โยคะ  1((1)-0-2) 
980-094 ศิลปะการป้องกนัตวั  1((1)-0-2) 
980-095 ไทเก๊ก  1((1)-0-2) 
980-096 การด าน ้ า  1((1)-0-2) 
980-097 การเตน้ร า  1((1)-0-2) 
988-092  การด าน ้ าต้ืน   1((1)-0-2) 
969-093  การเดิน-วิง่เพ่ือสุขภาพ   1((1)-0-2) 
รายวชิาเลือก   6   หน่วยกติ 
      ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาท่ีก าหนดใหใ้นหลกัสูตรจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
980-001 การเตรียมความพร้อมส าหรับภยัพิบติั  2((2)-0-4) 
810-001 สถิติน าทาง   2((2)-0-4) 
810-002 จิตวทิยาสงัคม   2((2)-0-4) 
810-003 ประวติัศาสตร์และสงัคมไทย  2((2)-0-4) 
810-004 นกัลงทุนรุ่นเยาว ์  2((2)-0-4) 
988-001 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ  2((2)-0-4) 
988-002 กา้วทนันวตักรรมทางวทิยาศาสตร์  2((2)-0-4) 
988-003 ทะเลและวทิยาศาสตร์  2((2)-0-4) 
988-004 โภชนาการและพิษวทิยา  2((2)-0-4) 
805-001 ภาษาองักฤษเพื่อการออกเสียง  2((2)-0-4) 
805-004 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจต่างประเทศ  2((2)-0-4) 
805-005 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ  1((1)-0-2) 
805-006 ภาษาองักฤษส าหรับการสมคัรงาน  2((2)-0-4) 
805-007 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย  2((2)-0-4) 
805-008 การคน้หาและการอา้งอิง  2((2)-0-4) 
969-001 การเรียนรู้ตลอดชีวติ  2((2)-0-4) 
988-005 ชีวติท่ีสนัติ  2((2)-0-4) 
988-006 ชุมชนพอเพียง  2((2)-0-4) 
805-009 ภาษาองักฤษเพื่อวชิาการ    2((2)-0-4) 
805-010 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว    2((2)-0-4) 
805-012  ภาษาองักฤษเพื่อประสิทธิภาพทางการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
805-014 ภาษาองักฤษจากภาพยนตร์    2((2)-0-4) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  88 หน่วยกติ 

1) วชิาพื้นฐานวชิาชีพ  28 หน่วยกติ 



801-101 หลกัการตลาด  3(3-0-6) 
801-102 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการบริการและการท่องเท่ียว  3(3-0-6) 
801-103 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียวเบ้ืองตน้  1(1-0-2) 
801-203 หลกัการบญัชี   3(3-0-6) 
801-206 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม  3(3-0-6) 
801-301 ความเป็นผูน้ าและการจดัการบริหารบุคลากร  3(3-0-6) 
801-302 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
801-306 กฎหมายและจรรยาบรรณ  3(3-0-6) 
วชิาชีพส าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว       
801-307 เทคโนโลยดิีจิทลัส าหรับการบริการและการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 
801-401 การวจิยัและนวตักรรมส าหรับการบริการและการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
 
2) วชิาเฉพาะ  60 หน่วยกติ 
 2.1 วชิาเฉพาะบังคบั  
                        2.1.1 กลุ่มวชิาการจดัการการบริการ   30    หน่วยกติ 
802-105 ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม  3(1-4-4) 
802-106 การด าเนินงานและการจดัการการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-3-4) 
802-107 การด าเนินงานและการจดัการส่วนหนา้  3(3-0-6) 
802-108 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกอบอาหาร  2(1-3-2) 
802-109 การจดัการอีเวนทเ์ชิงธุรกิจ  3(3-0-6) 
802-203  การด าเนินงานและการจดัการงานแม่บา้น  3(2-2-5) 
802-204 การตลาดของอุตสาหกรรมบริการในยคุดิจิทลั  3(3-0-6) 
802-301  สมัมนาประเดน็ร่วมสมยัในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 2(2-0-4) 
802-302  การด าเนินงานธุรกิจดา้นสุขภาพ  2(2-0-4) 
802-403 การจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกทางดา้นการบริการ  3(3-0-6) 
802-404 การจดัการกลยทุธ์ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการ  3(3-0-6) 
 2.2 วชิาเฉพาะเลือก 
  2.2.1 กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ  15  หน่วยกติ 
ใหน้กัศึกษาเลือกกลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะตามความสนใจหน่ึงกลุ่มจาก 3 กลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี  
1. กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการการโรงแรม  
2. กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
3. กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการธุรกิจงานอีเวนท ์ 
 
1. กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการการโรงแรม  
818-320 การจดัการรายไดโ้รงแรม   3(3-0-6) 
818-321  การจดัการท่ีพกัและอสงัหาริมทรัพยท์างเลือก  3(3-0-6) 
818-322  การจดัการคุณภาพการบริการและการตรวจประเมิน  3(3-0-6) 
818-323  การด าเนินงานและการจดัการอยา่งย ัง่ยนืในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 



818-420  โครงการพฒันาธุรกิจโรงแรม   3(1-6-2) 
2.  กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
818-330 ความรู้และทกัษะการประกอบอาหารไทย  3(2-3-4) 
818-331 การออกแบบรายการอาหารการวางแผนและกลยทุธ์การก าหนดราคา 3(3-0-6) 
818-332 ขนมอบและของหวาน  3(2-3-4)   
818-333 การควบคุมตน้ทุนและการจดัซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม  3(3-0-6) 
818-430 โครงการด าเนินงานธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  3(1-6-2) 
3.  กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการธุรกจิงานอเีวนท์  
818-340 การจดัการสถานท่ีส าหรับงานอีเวนท ์  3(3-0-6) 
818-341 ความคิดสร้างสรรคใ์นธุรกิจงานอีเวนท ์  3(3-0-6) 
818-342 การจดัการการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลัและงานกิจกรรมพิเศษ 3(3-0-6) 
818-343 การจดัการนิทรรศการและการแสดงสินคา้  3(3-0-6) 
818-440 โครงการด าเนินงานธุรกิจอีเวนท ์  3(1-6-2) 
 2.2.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ      15    หน่วยกติ 
 โดยใหน้กัศึกษาเลือกเรียนภาษาตา่งประเทศเพ่ืองานอาชีพ เพียง 1 ภาษาดงัต่อไปน้ี โดยเจา้ของภาษาไม่สามารถ
เลือกภาษาของตวัเองได ้
กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ  
812-111  ภาษาองักฤษเพื่อการสนทนาส าหรับการบริการและการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 
812-211  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  3(2-2-5) 
812-311 ภาษาองักฤษกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในการบริการและการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 
812-312 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับอ่านและเขียน  3(2-2-5) 
812-412 ภาษาองักฤษธุรกิจขั้นสูง  3(2-2-5) 
กลุ่มวชิาภาษาจีน  
812-121 การส่ือสารภาษาจีนพ้ืนฐาน 1  3(2-2-5) 
812-221 การส่ือสารภาษาจีนพ้ืนฐาน 2  3(2-2-5) 
812-321 การส่ือสารภาษาจีนขั้นกลาง  3(2-2-5)  
812-322 การสนทนาภาษาจีนเพื่องานโรงแรม  3(2-2-5) 
812-421 ภาษาจีนส าหรับการส่ือสารธุรกิจ  3(2-2-5)  
กลุ่มวชิาภาษาเกาหลี  
812-131 การส่ือสารภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1  3(2-2-5) 
812-231 การส่ือสารภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2  3(2-2-5) 
812-331 การส่ือสารภาษาเกาหลีขั้นกลาง  3(2-2-5)  
812-332 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจงานโรงแรม  3(2-2-5) 
812-431 ภาษาเกาหลีส าหรับการส่ือสาร  3(2-2-5) 
กลุ่มวชิาภาษาญ่ีปุ่น  
812-141 การส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน 1  3(2-2-5) 
812-241 การส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน 2  3(2-2-5) 
812-341 การส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นขั้นกลาง  3(2-2-5) 



812-342 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจงานโรงแรม  3(2-2-5) 
812-441 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับการส่ือสาร  3(2-2-5) 
กลุ่มวชิาภาษาไทย* 
812-151 การส่ือสารภาษาไทยพ้ืนฐาน 1  3(2-2-5) 
812-251 การส่ือสารภาษาไทยพ้ืนฐาน 2  3(2-2-5) 
812-351 การส่ือสารภาษาไทยขั้นกลาง  3(2-2-5) 
812-352 การสนทนาภาษาไทยเพื่องานโรงแรม  3(2-2-5) 
812-451 ภาษาไทยส าหรับการส่ือสารธุรกิจ  3(2-2-5) 
 
หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นชาวต่างชาติและมิไดใ้ชภ้าษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวชิาภาษาไทยได ้ 
 
กลุ่มวชิาภาษาฝร่ังเศส  
812-171 การส่ือสารภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 1  3(2-2-5) 
812-271 การส่ือสารภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 2  3(2-2-5) 
812-371 การส่ือสารภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง  3(2-2-5) 
812-372 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานโรงแรม  3(2-2-5) 
812-471 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับการส่ือสารธุรกิจ  3(2-2-5) 
กลุ่มวชิาภาษาเยอรมนั  
812-181 การส่ือสารภาษาเยอรมนัพ้ืนฐาน 1  3(2-2-5) 
812-281 การส่ือสารภาษาเยอรมนัพ้ืนฐาน 2  3(2-2-5) 
812-381 การส่ือสารภาษาเยอรมนัขั้นกลาง  3(2-2-5) 
812-382 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่องานโรงแรม  3(2-2-5) 
812-481 ภาษาเยอรมนัส าหรับการส่ือสารธุรกิจ  3(2-2-5)  

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกรายวชิาท่ีสนใจจากกลุ่มวชิาชีพอ่ืน หรือรายว"ชาท่ีมีประโยชน์ต่อการ 
พฒันาคุณภาพชีวติหรืออาชีพ (ท่ีท าการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) ท่ีเปิดสอนอยูใ่นคณะต่างๆ ใน 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  หรือมหาวทิยาลยัอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือเลือกจากรายวชิา 
ต่อไปน้ี 
801-205  การบญัชีเพื่อการจดัการ   3(3-0-6) 
802-303  การพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการมืออาชีพ   3(3-0-6) 
802-304  ประเด็นร่วมสมยัของความเป็นผูน้ า   3(3-0-6) 
802-405  ธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 
802-406  การเงินระหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 
802-407  ธุรกิจระหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 
802-408  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 
812-501  ภาษาองักฤษส าหรับการบริการและการท่องเท่ียวขั้นกลาง  3(2-2-5) 
812-502  การสนทนาภาษาองักฤษขั้นสูง   3(2-2-5) 
818-301  ไวน์และการบริการไวน์   3(2-3-4) 



818-305  อาหารเรียกน ้ ายอ่ย และของหวาน   3(2-3-4) 
818-306  การจดัการและการด าเนินงานสโมสร   3(3-0-6) 

4. หมวดฝึกปฏบิัตงิาน  12 หน่วยกติ 

นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนรายวชิาฝึกปฏิบติังาน และ/หรือสหกิจศึกษาไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 
818-250  การฝึกปฏิบติังาน 1  6(0-36-0)  
 
(นกัศึกษาท่ีผา่นการฝึกปฏิบติังานคร้ังท่ี 1 สามารถเลือกรายวชิาฝึกปฏิบติังาน 2 หรือรายวชิาสหกิจศึกษา หรือการเขา้ร่วม
โครงการแลกเปล่ียนกบัสถาบนัการศึกษาในตา่งประเทศท่ีมีความร่วมมือทางวชิาการ จ านวน 1 รายวิชา ตามกลุ่มวิชาความ
สนใจเฉพาะของนกัศึกษา) 
818-450  การฝึกปฏิบติังาน 2  6(0-36-0) 
หรือ 
818-451  สหกิจศึกษา  6(0-36-0) 
หรือ 
818-452  โครงการแลกเปล่ียนกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ  6(0-36-0) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
xxx-xxx สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์ 2((2)-0-4)  
xxx-xxx สาระท่ี 3 การเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 
801-103 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียวเบ้ืองตน้ 1((1)-0-2) 
802-105 ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 3(1-4-4) 
802-106 การด าเนินงานและการจดัการการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-3-4) 
 รวม  18(15-7-32) 
 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
xxx-xxx สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวติท่ีสนัติ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวติท่ีสนัติ 2((2)-0-4) 
801-101 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
801-102 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการบริการและการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
802-107 การด าเนินงานและการจดัการส่วนหนา้ 3(3-0-6) 
802-108 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกอบอาหาร 2(1-3-2) 
802-109 การจดัการอีเวนทเ์ชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
xxx-xxx กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1 3(2-2-5) 
 รวม  20(18-5-37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช้ันปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
xxx-xxx สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx รายวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาเลือก 2((2)-0-4) 
801-203 หลกัการบญัชี 3(3-0-6) 
801-206 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 3(3-0-6) 
802-203 การด าเนินงานและการจดัการงานแม่บา้น 3(2-2-5) 
802-204 การตลาดของอุตสาหกรรมบริการในยคุดิจิทลั 3(3-0-6) 
xxx-xxx กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 2 3(2-2-5) 
 รวม  19(17-4-36) 
 
 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
818-250 การฝึกปฏิบติังาน 1 6(0-36-0) 
 รวม 6(0-36-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช้ันปีที ่3 
 
ภาคการศึกษาที ่1   
xxx-xxx สาระท่ี 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข  2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาเลือก   2((2)-0-4) 
801-301 ความเป็นผูน้ าและการจดัการบริหารบุคลากร 3(3-0-6) 
801-307 เทคโนโลยดิีจิทลัส าหรับการบริการและการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 
xxx-xxx กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3 3(2-2-5) 
เลือกรายวชิาความสนใจเฉพาะ 2 รายวชิา 
กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการการโรงแรม 
818-320 การจดัการรายไดโ้รงแรม    3(3-0-6) 
818-321 การจดัการท่ีพกัและอสงัหาริมทรัพยท์างเลือก 3(3-0-6) 
กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
818-330 ความรู้และทกัษะการประกอบอาหารไทย 3(2-3-4) 
818-331 การออกแบบรายการอาหารการวางแผนและกลยทุธ์การก าหนดราคา 3(3-0-6) 
กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการธุรกิจงานอีเวนท ์
818-340 การจดัการสถานท่ีส าหรับงานอีเวนท ์  3(3-0-6) 
818-341 ความคิดสร้างสรรคใ์นธุรกิจงานอีเวนท ์ 3(3-0-6)  
 รวม 21(X-Y-Z) 
 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
xxx-xxx สาระท่ี 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาเลือก  2((2)-0-4) 
801-302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
801-306 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพส าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
802-301 สมัมนาประเดน็ร่วมสมยัในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 2(2-0-4) 
xxx-xxx กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 4 3(2-2-5) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกเสรี 3(X-Y-Z) 
เลือกรายวชิาความสนใจเฉพาะ 1 รายวชิา 
กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการการโรงแรม 
818-322 การจดัการคุณภาพการบริการและการตรวจประเมิน 3(3-0-6) 
กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
818-332 ขนมอบและของหวาน 3(2-3-4) 
กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการธุรกิจงานอีเวนท ์
818-342 การจดัการการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลัและงานกิจกรรมพิเศษ 3(3-0-6) 
  รวม 21(X-Y-Z) 



ภาคฤดูร้อน 
802-302 การด าเนินงานธุรกิจดา้นสุขภาพ  2(2-0-4) 
เลือกรายวชิาความสนใจเฉพาะ 1 รายวชิา 
กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการการโรงแรม 
818-323 การด าเนินงานและการจดัการอยา่ง ย ัง่ยนืในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
818-333 การควบคุมตน้ทุนและการจดัซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม 3(3-0-6) 
กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการธุรกิจงานอีเวนท ์
818-343 การจดัการนิทรรศการและการแสดงสินคา้  3(3-0-6) 
   รวม    5(5-0-10) 
 

 
ช้ันปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 
xxx-xxx สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวติท่ีสนัติ 2((2)-0-4) 
801-401 การวจิยัและนวตักรรมส าหรับการบริการและการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
802-403 การจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกทางดา้นการบริการ 3(3-0-6) 
802-404 การจดัการกลยทุธ์ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6) 
xxx-xxx กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 5 3(2-2-5) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกเสรี 3(X-Y-Z) 
เลือกรายวชิาความสนใจเฉพาะ 1 รายวชิา 
กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการการโรงแรม 
818-420 โครงการพฒันาธุรกิจโรงแรม 3(1-6-2) 
กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
818-430 โครงการด าเนินงานธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(1-6-2) 
กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะการจดัการธุรกิจงานอีเวนท ์
818-440 โครงการด าเนินงานธุรกิจอีเวนท ์ 3(1-6-2) 

รวม 20(X-Y-Z) 
 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
818-450, 818-451, 818-452  การฝึกปฏิบติังาน2  6(0-36-0) 
หรือ สหกิจศึกษา  
หรือ โครงการแลกเปล่ียนกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ   
 รวม 6(0-36-0) 
 
หมายเหต ุแผนการศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 



               
                                                                                                                                                                                                                                                                         

เอกสาร 2-5 
 
                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล           
                      

    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO1 ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษา 
องักฤษในการประกอบธุรกิจ 

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active 
Learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เช่น รายวิชาท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project-based learning)/การฝึก
ปฏิบติั/การฝึกสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ 
3) การจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น  การศึกษาศึกษาและใชชี้วิต
ในต่างประเทศ 

1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสห
กิจศึกษา 

PLO 2 ทกัษะส่ือสารดว้ยภาษาจีนในการ
ประกอบธุรกิจ  

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active 
Learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เช่น รายวิชาท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project-based learning) /การฝึก
ปฏิบติั/การฝึกสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ 
3) การจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น  การศึกษาศึกษาและใชชี้วิต
ในต่างประเทศ 

1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสห
กิจศึกษา 

PLO3 ความรู้ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ
ในการประกอบอาชีพ  

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active 
Learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เช่น รายวิชาท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project-based learning) /การฝึก
ปฏิบติั/การฝึกสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ 
3) จดับรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง จดัใหมี้รายวิชา
โครงงาน 

1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสห
กิจศึกษา 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)



PLO4 ทกัษะการส่ือสารทางธุรกิจและ
อาชีพระหวา่งวฒันธรรม  

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active 
Learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เช่น รายวิชาท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project-based learning) /การฝึก
ปฏิบติั/การฝึกสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ 
3) การจดัการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น  การศึกษา
และใชชี้วิตในต่างประเทศ 

1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสห
กิจศึกษา 
 

PLO5 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึก
ทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง 
การเขียน ในระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน 
และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 
3) จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนน าเสนอ
ผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ 
 

1) ทกัษะการพูดในการน าเสนอ
ผลงาน 
2) ทกัษะการเขียนรายงานโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3) ทกัษะการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใชท้กัษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย 
อภิปรายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5) เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสน
เทศางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาชิง
ตวัเลข 

PLO6  จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะในการประกอบอาชีพ 

1) ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อ
ปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั เช่น 
การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่ง
กายใหเ้ป็นตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
2) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน 
3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น การ
ใชโ้ครงงานเป็นฐาน บทบาทสมมติ 
กรณีตวัอยา่ง 
4)  มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเน้น
คุณธรรม จริยธรรม 
5) จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิต
วิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็น
ท่ีตั้ง 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นกัศึกษาในการเขา้เรียน การส่งงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย การเขา้ร่วมกิจกรรม 
2) ความมีวินยัและความพร้อมเพรียง
ของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร 
3) การรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 



6) จดักิจกรรมยกยอ่งนกัศึกษาท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อ
สังคม 

PLO7 ภาวะผูน้ า ผูต้ามและความสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฎิ
สัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ภาคปฏิบติั 
3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การ
มีมนุษยมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรม
ขององคก์ร ฯลฯ ในรายวิชาต่างๆ 

1) สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนกัศึกษาขณะท า
กิจกรรมลุ่ม 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม ่าเสมอการเขา้
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

PLO8 ทกัษะทางความคิดและ
ความสามารถแสวงหาความรู้ท่ีจะเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1) จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึก
ทกัษะการคิด ทั้งในระดบับุคคลและ
กลุ่ม เช่น สะทอ้นคิด อภิปรายกลุ่ม การ
ท ากรณีศึกษา การโตว้าที การจดัท า
โครงการ การทดลองในห้องปฎิบติัการ 
ฯลฯ 
2) จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามี
โอกาสปฏิบติังานจริง 
3) การจดัการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น  การศึกษา
ศึกษาและใชชี้วิตในต่างประเทศ 

1) การเขียนรายงานของนกัศึกษา 
2) การน าเสนอผลงาน 
3) การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ี
ใหน้กัศึกษาคิดแกปั้ญหา 
4) การใชแ้บบทดสอบ /สัมภาษณ์ท่ีให้

ดแกปั้ญหานกัศึกษาไดฝึ้กคิ  
 
 

 



เอกสาร 2-3 

ค าอธิบายรายวิชา 

คณะการบริการและการท่องเท่ียว  
สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1) กลุ่มวิชาบังคับ 
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพฒันา 2((2)-0-4) 
 ที่ย่ังยืน  
  The King’s Philosophy and Sustainable Development 

ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรง
งาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน การวิเคราะห์การน าศาสตร์
พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ  

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 การช่วยชีวิตเบื้องต้น  1((1)-0-2) 
 (การท า CPR และ AED)  
 Basic Lifesaving (CPR, and AED) 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการปฐมพยาบาล บทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ การประเมินสถานการณ์ การ
ป้องกนั ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ์ปัญหาการหายใจ การส าลกั อาการหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั ภาวะฉุกเฉินในผูป่้วย
เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชกั กรณีฉุกเฉินเม่ือไดรั้บบาดเจ็บ การมีเลือดออกทางช่องปาก การควบคุมเลือด การ
หมดสติ การไดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะ คอ และกระดูกสันหลงั การเคลด็ขดัยอก แผลถูกความร้อน ภาวะอุณหภูมิร่างกายต ่ากว่า
ปกติ  การนวดหวัใจผายปอดกูชี้พ (CPR) ความปลอดภยัของสถานท่ีเกิดเหตุ การช่วยชีวิต การนวดหวัใจ การเป่าปากต่อปาก 
การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมติั (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. อาสา 1((1)-0-2) 
 PSU Volunteer 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการ
เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ เพื่อประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี
หน่ึง การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 



Activities integrating body of knowledge, emphasizing on the philosophy of sufficiency economy and apply 
to its principles of job, principles of understanding, accessibility and development for the benefit of society and the benefit 
of mankind, cultivating morals, ethics and public mind; team working within and/or across disciplines under the 
supervision of advisors 
 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
805-031 ชีวิตที่ดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 

การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทนัตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับ และเคารพความ
แตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการทางาน การแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์การใชชี้วิตในสังคมท่ีมีความ
หลากหลาย  

Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; understanding and respecting 
diversity; communication and collaboration skills; creative problem-solving; living in diversity 
 
988-031 ความเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
 Global Citizenship 

การมีบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกสังคม การเคารพสิทธิ การปฏิบติัตามกฎหมาย การ
ปรับตวัสู่สังคมท่ีมีวฒันธรรมอนัหลากหลาย   ทั้งในทอ้งถ่ินและระดบันานาชาติ 

The roles and responsibilities as members of society; respect for rights of others; lawfulness; adaptation to a 
multicultural society, both locally and internationally 
 
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship 

การเป็นผูป้ระกอบการใหม่ การประเมินศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ
วิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ   การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการวิจยัตลาด กลยทุธ์การตลาด
ส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความตอ้งการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผนการตลาด การบริหารการผลิต 
วิเคราะหง์บการเงิน การจดัท าแผนการเงิน แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายธุรกิจ การบริหาร
ของภาครัฐเพื่อผูป้ระกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

Introduction to new entrepreneur creation; entrepreneurship appraisal; business opportunity analysis; project 
feasibility study; SWOT analysis; market survey and research; marketing strategy for new business; business marketing; 
marketing planning; production  management; accounting financial analysis; financial planning; business; investment 
funding sources; business networking; public sectors services and facilities; business ethics 

 
สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 
988-041 ระบบโลกและส่ิงแวดล้อม 2((2)-0-4) 
  Earth System and Environment 



ธรณีวิทยาของโลกและการก าเนิดโลก ธรณีพิบติัภยัและความเส่ียงของมนุษย ์การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ
และผลกระทบที่เกิดกบัมนุษย ์มนุษยก์บัการเกิดพิบติัภยัธรรมชาติ ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม วฏัจกัรส่ิงแวดลอ้มกบัการ
ด ารงอยูข่องมนุษย ์มลภาวะส่ิงแวดลอ้มและปัญหาเน่ืองจากมนุษย ์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนักบัการแกไ้ข 

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 ฉลาดซ้ือฉลาดใช้ 2((2)-0-4) 
 Choose Wisely Live Well 

ความเก่ียวเน่ืองระหว่างการบูรณาการการบริโภค หรืออุปโภค สินคา้หรือบริการจากธุรกิจต่าง ๆ กบั
ชีวิตประจ าวนั ความส าคญัของกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีต่อชีวิตประจ าวนั การใชป้ระโยชน์จากบริการธุรกิจต่าง ๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในชีวิตประจ าวนั การพฒันาความคิดทางธุรกิจเพื่อช่วยในการจดัการกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั นยัยะของธุรกิจ
ท่ีมีผลต่อชีวิตประจ าวนั รู้เท่าทนัโลก เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

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 

ทกัษะคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การอ่านแบบรวดเร็ว การจดัการเวลา ทกัษะการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ทกัษะ
การจดัการทางการเงิน ทกัษะการเจรจาและต่อรอง การจดัการความเครียด การเขียนเรซูเม่ การคน้ควา้บนเวบ็ 

Basic Computer Skills, Speed Reading, Time Management, Effective Study Skills, Financial Management 
Skills, Negotiation Skills, Stress Management, writing a Resume, Searching the Web 
 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข 
969-051 คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน  2((2)-0-4) 
 Change your thoughts, Change your life 

ความส าคญัของกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ  กรอบความคิดท่ีส าคญัในการท างาน การพฒันากระบวนการ
คิด เทคนิคการคดิอยา่งเป็นระบบ    การจดัล าดบัความส าคญัของงาน การจดัระบบงาน/การจดัล าดบังาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การช่วยคิดอยา่งเป็นระบบ การคดิงานอยา่งเป็นระบบในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Importance of systematic thinking Systematic thinking framework Thinking process development System 
thinking techniques Task priority management Task scheduling and management Tools for systematic thinking 
Application of systematic thinking in real-life  
 
969-052 คิดคร่อมกรอบ 2((2)-0-4) 
  CrOM Thinking: Creative and  
 Open Minded Thinking 



การคิดภายในกรอบหลกัการ เหตผุล อยา่งมีตรรกะ การคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์วิธีและขั้นตอนการคิด
คร่อมกรอบท่ีผสมผสาน กระตุน้และสร้างแรงจูงใจในการคิดคร่อมกรอบ การปรับใชค้วามคิดคร่อมกรอบให้สอดคลอ้งกบั
เหตปัุจจยัตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัอยา่งเป็นระบบการปรับใชค้วามคิดคร่อมกรอบในการบริหารจดัการ แกปั้ญหา 
ปรับเปล่ียนและพฒันาตนเองอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 

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 การแก้ปัญหาเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
 Systematic Solving 

ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้และการจดัการ การคิดเชิงบวก การแกปั้ญหาและทกัษะการ
ตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ การคิดซบัซอ้นอยา่งมีวิจารณญาณ 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 เติบโตด้วยความคิด 2((2)-0-4) 
  Growth Mindset 

การคิดอยา่งมีเหตุผลเพื่อหาความถูกตอ้ง เขา้ใจและเรียนรู้ตรรกะขั้นพ้ืนฐาน ฝึกการใชเ้หตผุลและวิเคราะห์
อยา่งมีตรรกะ มีการอธิบายอยา่งมีวิจารณญาณบนพ้ืนฐานของเหตผุลและหลกัฐานประกอบ 

Exploring logically necessary truth and deductive validity; involving the practical study of logical reasoning; 
lesson and discussion on making critical arguments based on reasons and evidences; debates and workshops for 
argumentations; implications of being overcritical 
 
805-061 คิดเป็น 2((2)-0-4) 
  Logical Thinking 

การคิดอยา่งมีเหตุผลเพ่ือหาความถูกตอ้ง วิธีคิดวิเคราะห์และประมวลผลทั้งอยา่งเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ เขา้ใจ และ เรียนรู้ตรรกะขั้นพ้ืนฐาน ฝึกการใชเ้หตุผลและวิเคราะห์อยา่งมีตรรกะ บรรยายและประเมินตรรกะทั้ง
การอ่านและเขียน 

Exploring logically necessary truth and deductive validity; methods of analyzing and evaluating arguments 
of all types using both formal and informal techniques;  identifying fallacies and introducing elementary symbolic logic;  
involving the practical study of logical reasoning;  assessing the logical coherence of what we read and write using critical 
thinking, deductive reasoning and decision-making theory 
  
988-061 ตัวเลขในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
  Thinking in Number 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัเลขกบัปรากฏการณ์ การประยกุตค์ณิตศาสตร์กบังานดา้นต่าง ๆ เช่น ฉลากกินแบ่ง 
เกม การละเล่นบางรูปแบบ ตลาดหุ้น อตัราดอกเบ้ีย เรขาคณิตในงานสถาปัตยกรรม ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีทา้ทาย การ
ทดลองดา้นคณิตศาสตร์ 



History of mathematics and mathematicians, relationship between numbers and natural phenomena; the 
application of mathematicians to other fields such as lottery, stock 
 
805-062 การค านวณในชีวติประจ าวัน 2((2)-0-4) 
  Mathematics in Daily Life 

การค านวณร้อยละ อตัราส่วน สถิติเบ้ืองตน้ และการประยกุตใ์นชีวิตประจ าวนั คณิตศาสตร์การเงิน เช่น ก าไร 
ขาดทนุ คอมมิชชัน่ ภาษี ดอกเบ้ียแบบต่าง ๆ 

Percentage, ratio, basic statistics and their applications for everyday life. Financial mathematics such as 
profit, loss, commission, tax, interest, etc. 
 
สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  
805-071 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 ขั้นพืน้ฐาน  
 English for Fundamental Listening and 
 Speaking 

เพ่ิมพูนทกัษะการฟังและการอ่าน ภาษาองักฤษเพ่ือ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจ าวนัและ
เชิงวิชาการ เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อการน ามาใชใ้นเชิงวิชาการ 

Reinforcement of listening and speaking skills; development of effective communication in both daily life 
and academic settings; an interdisciplinary approach to (self-)studying and language development; the application of 
knowledge for enhanced learning in academic contexts 
 
805-072 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 ขั้นพืน้ฐาน   
  English for Fundamental Reading and 
 Writing 

เพ่ิมพูนทกัษะการอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจบทความทัว่ไป บทความวิชาการ อยา่งง่าย 
การอ่านวรรณกรรม และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษา เพื่อการน ามาใชใ้นเชิงวิชาการ 
ฝึกการเขียนในระดบัประโยค 

Reinforcement of reading and writing skills; development of understanding authentic, and basic academic 
texts; reading literature; an interdisciplinary approach to (self-) studying and language development; the application of 
knowledge for enhanced learning in academic contexts; writing skills targeted at sentence level 
 
805-073 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและ 2((2)-0-4) 
 การพูดขั้นกลาง   
  English for Intermediate Listening  
 and Speaking 

พฒันาทกัษะการพูดการฟังระดบักลาง พฒันา ทกัษะการส่ือสารระดบักลาง ทั้งในชีวิตประจ าวนั และในเชิง
วิชาการ พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และพฒันาทกัษะทางภาษา เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการ 



Reinforcement of intermediate listening and speaking skills; intermediate-level development of effective 
communication in both daily life and academic settings; an interdisciplinary approach to (self-) studying and language 
development; the application of knowledge for enhanced learning in academic contexts 
 
805-074 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและ 2((2)-0-4) 
 การเขียนขั้นกลาง   
  English for Intermediate Reading and  
 Writing 

การส่งเสริมทกัษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความคิดเห็นเชิงวิชาการ พฒันาการท าความเขา้ใจกบับทความ
ทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษาเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดบัยอ่หนา้ ฝึกฝนและพฒันากระบวนการเขียน 

Consolidation of exchanging ideas and expressing oneself with regards to academic issues; further 
development of understanding authentic, and academic texts; reading literature; an interdisciplinary approach to (self-
)studying and language development; the application of knowledge for enhanced learning in academic contexts; writing 
skills targeted at paragraph level; development of an autonomous process approach to writing 
 
805-075 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและ 2((2)-0-4) 
 การพูดขั้นสูง   
  English for Advanced Listening and  
 Speaking 

พฒันาทกัษะการฟังการพูดระดบัสูง พฒันาทกัษะ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตประจ าวนัและ 
ในเชิงวิชาการ พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและทกัษะทางภาษา เพื่อน ามาประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

Reinforcement of advanced listening and speaking skills; academic-level development of effective 
communication in both daily life and advanced settings; an interdisciplinary approach to (self-) studying and language 
development; the application of knowledge for enhanced learning in academic contexts 
 
805-076 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและ 2((2)-0-4) 
 การเขียนขั้นสูง   
 English for Advanced Reading and Writing 

การส่งเสริมทกัษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความคิดเห็นเชิงวิชาการขั้นสูง เพ่ิมพูนทกัษะการอ่านบทความ
ทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดบัเรียงความ การอ่านและการเขียนวิจยัเบ้ืองตน้ ฝึกฝนและพฒันากระบวนการ
เขียน 

Consolidation of exchanging ideas and expressing oneself related to scholarly concepts; increased 
development of understanding authentic, and academic texts; reading literature; an interdisciplinary approach to (self-
)studying and language development; the application of knowledge for enhanced learning in academic contexts; writing 
skills targeted at essay level; introduction to reading and writing research; further development of an autonomous process 
approach to writing 



 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
810-091 ศิลปะไทย 1((1)-0-2) 
 Thai Arts 

ความหมาย ขอบข่าย และการจ าแนกประเภทต่าง ๆ ของงานศิลปะ ศึกษาศิลปะแขนงต่างๆ ของไทย ทศันศิลป์ 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย   หตักรรมไทย วรรณคดีไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย 

Meaning, scope and classifications of Thai arts; studies of Thai arts, visual arts, sculptures, architecture, 
Thai handicrafts, Thai literature, Thai classical music and performing arts 
 
810-092 วัฒนธรรมไทย 1((1)-0-2) 
  Thai Culture 

ความหมายและขอบข่ายของวฒันธรรมไทย ศึกษาวฒันธรรมไทย เทศกาลและประเพณีไทย อาหารและขนม
ไทย 

Meaning, scope of Thai culture; studies of Thai culture, Thai festivals and traditional events, Thai cuisine 
and desserts 
 
969-091 แป้นพมิพ์หรรษา  1((1)-0-2) 
 Keyboard for Fun 

รูปแบบแป้นพิมพ ์ทกัษะการพิมพสั์มผสั เทคนิคการพิมพสั์มผสั แบบฝึกหดัการพิมพสั์มผสั การแข่งขนัการ
พิมพสั์มผสั 

Type of keyboards; touch-typing skills; touch-typing techniques; touch-typing practice; speed typing contest 
 
969-092 อ-ีสปอร์ต 1((1)-0-2) 
 E-Sport 

วิวฒันาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพฒันาการของอี-สปอร์ต สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ใน
อุตสาหกรรมเกม สนทนาเก่ียวกบัองคป์ระกอบที่ส าคญัของ อี-สปอร์ต สนทนาและอภิปรายเก่ียวกบัการแข่งขนัอี-สปอร์ต
ต่าง ๆ ในระดบัโลก การจดัการแข่งขนัอี-สปอร์ต นยัแอบแฝงของการเล่นเกมท่ีควรระวงั 

Evolution of computer game and the development of e-sport; current situations and trends in game industry; 
discussion on elements relevant in e-sport; discussion and debate on global e-sport tournaments; organizing e-sport 
competitions; implications of playing game 
 
805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 
 Music Appreciation 

หลกัความรู้เก่ียวกบัประสบการณ์คุณค่าความงามของดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพ้ืนบา้น ผา่นการฟัง
เสียงดนตรีบนความหลากหลายในมิติทางประวติัศาสตร์ การเมือง สังคม ภาษา ความเช่ือ ศาสนา นิเวศวิทยา และวฒันธรรม 

Gaining knowledge of Thai, international, and folk music through various perspectives including history, 
politic, society, language, belief, regions, environment, and culture 
 



988-091 การจัดกิจกรรมค่ายพกัแรม 1((1)-0-2) 
 Camping 

องคป์ระกอบในการจดักิจกรรม การวางแผน การส ารวจพ้ืนท่ี อุปกรณ์และการวางแผนงบประมาณของค่ายพกั
แรม กิจกรรมสันทนาการกบัค่ายพกัแรม ค่ายพกัแรมประเภทต่างๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่าอนุรักษแ์ละค่าย
เฉพาะกิจ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกบัการพกัแรม 

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 แบดมนิตัน 1((1)-0-2) 
 Badminton 

ประวติัความเป็นมาพฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการเล่นแบดมินตนั การฝึกทกัษะการเล่น
แบดมินตนัเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

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

 
980-082 บราซิลเลียนยิวยิตสู 1((1)-0-2) 
 Brazilian Jiujitsu 

ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสูเบ้ืองตน้ เรียนรู้การควบคุมร่างกายเพ่ือความเขม้แขง็ของ
จิตใจและร่างกาย ฝึกใชศิ้ลปะการต่อสู้เพื่อป้องกนัตนเอง 

Basic Brazilian athletics knowledge and skills; learning body control for Strength of mind and body; using 
martial arts to protect yourself 
 
980-083 มวยไทยไชยา 1((1)-0-2) 
 Muay Thai Boxing 

ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักีฬามวยไทยไชยาเบ้ืองตน้ กฎ กติกา และความปลอดภยั การฝึกทกัษะการชกมวย
ไทยไชยา  เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

Basic boxing knowledge and skills; rules, regulations and safety, practicing Thai Chaiya Boxing to develop 
personal health 
 
980-084 วอลเลย์บอล  1((1)-0-2) 
 Volleyball 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อล 
Basic knowledge, rules; volleyball skill practice 

 
980-085 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาบาสเก็ตบอล 



Basic knowledge, rules; basketball skill practice 
 
980-086 เทนนิส 1((1)-0-2) 
 Tennis 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาเทนนิส 
Basic knowledge, rules; tennis skill practice 

 
980-091 ว่ายน ้า 1((1)-0-2) 
 Swimming 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาว่ายน ้า 
Basic knowledge, rules, swimming skill practice 

  
980-092 แอโรบิค 1((1)-0-2) 
 Aerobic 

ความรู้เก่ียวกบัแอโรบิค ทกัษะการเคล่ือนไหวประกอบเพลง และการฝึกปฏิบติั 
Knowledge about aerobics, movement with music skill, and practice 

 
980-093 โยคะ 1((1)-0-2) 
 Yoga 

ความรู้เบ้ืองตน้ การพฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการเล่นโยคะ การฝึกทกัษะการเล่นโยคะ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

Basic knowledge, evolution of rules, regulations and safety, practicing yoga to develop personal health 
 
980-094 ศิลปะการป้องกนัตัว 1((1)-0-2) 
  Mixed Martial Arts 

การฝึกมวยไทย มวยปล ้า มวยสากล บราซิลเลียนยิวยิตสู การยืดตวั ทกัษะการต่อสู้ขั้นสูง ศิลปะการป้องกนัตวั 
Historical background, evolution of rules, regulations and safety, practicing Mixed martial Arts to develop 

personal health 
 
980-095 ไทเก๊ก 1((1)-0-2) 
 Tai Chi 

ความรู้เบ้ืองตน้ การพฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการร าไทเก็ก การฝึกทกัษะการร าไทเก็ก
เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

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

980-096 การด าน ้า 1((1)-0-2) 
  Scuba Diving 



หลกัการ อุปกรณ์และวิธีการด าน ้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับการด าน ้า การวางแผน การบนัทึก การแกปั้ญหาในการ
ด าน ้า เทคนิคในการเก็บขอ้มูลและตวัอยา่ง การฝึกด าน ้าทั้งในสระและในทะเล 

Principles, equipment and methods for diving; science for diving; planning, recording and problem solving 
in diving; sample and data collecting techniques; diving practice in both swimming pool and sea 
 
980-097 การเต้นร า  1((1)-0-2) 
  Social Dance 

ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศเพลงท่ีใชใ้นการลีลาศ เนน้การฝึกปฏิบติั   
Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on practice 

 
988-092 การด าน ้าตื้น  1((1)-0-2) 
 Snorkeling 

หลกัพ้ืนฐานการด าน ้าต้ืน การใชอุ้ปกรณ์ด าน ้า การป้องกนัอนัตราย และอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดใ้นขณะด า
น ้าต้ืน การฝึกปฏิบติัการใตน้ ้าทั้งในสระว่ายน ้าและนอกสถานท่ี 

  Principle of snorkeling;  use of snorkeling equipments; protection of danger and accident that might occur 
while snorkeling; practice of snorkeling in swimming  pool and outside 
 
969-093 การเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Walking and Jogging for Health  

ประวติั และประโยชน์ของการเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ ทกัษะเบ้ืองตน้ของการเดิน-ว่ิง การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายดว้ยการเดิน-ว่ิง การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภยัในการเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ 

History and benefits of walking and running for health, basic skills of walking and jogging, enhancing 
physical fitness through walking and jogging, keeping and maintaining equipment, and safety in walking and jogging for 
health 
 
2) กลุ่มวิชาเลือก 
980-001 การเตรียมความพร้อมส าหรับ 2((2)-0-4) 
 ภัยพบิัต ิ  
  Disaster Preparedness 

ภยัพิบติัรูปแบบต่างๆ สาเหตุการเกิดภยัพิบติั ผลกระทบของกิจกรรมของมนุษยก์บัความรุนแรงของภยัพิบติั 
ความจ าเป็นของการลดความเส่ียงจากภยัพิบติั วงจรการลดความเส่ียงจากภยัพิบติั ความสามารถของชุมชนในการมีส่วนร่วม
ในวงจรการลดความเส่ียง การป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติั      การตอบรับภยัพิบติั การบูรณะหลงัภยัพิบติั การเตรียมความ
พร้อม ระดบัของการเตรียมความพร้อม ระดบับคุคล ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

Various types of disasters, causes of disasters, anthropogenic effects on disasters’ severity; the importance of 
disaster risk reduction, disaster risk reduction cycle, community’s roles in disaster risk reduction cycle; disaster prevention 
and mitigation, disaster response, disaster recovery; preparedness, different levels of preparedness, individual level, 
family level, community level, national level, international level 
 



810-001 สถิติน าทาง  2((2)-0-4) 
 Guiding Statistics 

หลกัการระเบียบวิธีทางสถิติส าหรับการแกปั้ญหาและการตดัสินใจในชีวิตจริง การรวบรวมขอ้มูล การจดัการ
ขอ้มูลในรูปแบบกราฟฟิกความน่าจะเป็นและวิธีการประมาณค่าเพือ่การตดัสินใจ 

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 จิตวิทยาสังคม  2((2)-0-4) 
  Social Psychology 

การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย ์โดยพิจารณาถึงวฒันธรรมสังคม สังคมแบบต่าง ๆ การจดัระเบียบ
สังคม ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์พฤติกรรมของมนุษยเ์ก่ียวกบัการกระตุน้ การเรียนรู้ การรับรู้ แรงจงูใจ สติปัญญา
และความสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 

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 ประวัติศาสตร์และสังคมไทย 2((2)-0-4) 
  Thai History and Society 

การแบ่งสมยัประวติัศาสตร์ไทย วิวฒันาการทางการเมือง การปกครองการต่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม 
ลกัษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ศาสนาท่ีส าคญัในประเทศไทย 
สถานการณ์ปัจจุบนัของสังคมไทยปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั 

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 นักลงทุนรุ่นเยาว์  2((2)-0-4) 
  Young Investor 

เงินและความสุข การวางแผนรายรับและเงินออม ผลกระทบของการวางแผนการเงินต่อวิถีชีวิต การวางแผน
ความมัง่คัง่ส่วนบคุคล ประเภทของการลงทุนทางการเงินและความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น การบริหารจดัการค่าใชจ้่ายส าหรับ
หนา้ท่ีทางครอบครัวและสังคม 

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 ภูมิปัญญาในการด าเนนิชีวิต 2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living 



การคิด การบริหาร และการจดัการชีวิตอยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก 
การผสมผสานวิถีไทยกบัพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

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 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์  2((2)-0-4) 
  Contemporary Scientific Innovation 

หลกัการและท่ีมาของการประดิษฐ์ คิดคน้ นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัทางดา้น
การเกษตร พลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคณุภาพชีวิตของมนุษย ์โดยเนน้ใหเ้กิดการคิดบนพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใชวิ้เคราะห์กรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรคใ์นการแกไ้ข
โจทยปั์ญหาทางวิทยาศาสตร์ใกลต้วั และตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

Scientific basis of discovery, invention and innovation, emphasizing on knowledge integration, case study 
analysis, creative thinking, problem solving and intellectual property awareness 
 
988-003 ทะเลและวิทยาศาสตร์ 2((2)-0-4) 
  Science and the Sea 

สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง คล่ืนลมทะเล อุณหภูมิพ้ืนผิวทะเล การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมขึ้นของระดบัน ้าทะเล การไหลเวียนของกระแสน ้าในมหาสมุทร ทะเลกรด 

Oceanography; Marine Science; Marine and Coastal Resources; Wave of the Ocean; Sea Surface 
Temperature; Climate Change; Sea level Rising; Ocean Circulation; Ocean Acidification 
  
988-004 โภชนาการและพษิวิทยา  2((2)-0-4) 
 Nutritional and Toxicology 

ความรู้ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ ภาพรวมของการยอ่ยอาหาร ฟังกช์ัน่ และ
เส้นทางการเผาผลาญสารอาหาร หลกัการของพิษวิทยา และการประยกุตใ์ชใ้นการประเมินความปลอดภยัของอาหาร    การ
ประเมินผลคุณภาพและความเส่ียงต่อสุขภาพต่อการสัมผสักบัสารเคมี 

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกเสียง 2((2)-0-4) 
  English for Pronunciation 

เพ่ิมพูนทกัษะการพูด โดยการออกเสียงท่ีถูกตอ้ง การอ่านออกเสียง และออกเสียงจากการท่องจ า โดยเนน้การ
ออกเสียงสระภาษาองักฤษ ท านองเสียง การเนน้พยางค ์และพยญัชนะควบกล ้า 

Enhancing speech with correct pronunciation; reading aloud and memorizing written speeches; emphasizing 
English vowels, intonation, stress, and consonant clusters 



  
805-002 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง 2((2)-0-4) 
 สร้างสรรค์  
  English for Creative Writing 

ประเมินกระบวนการและเทคนิควิธีการเขียนเชิงสร้างสรรค ์วิพากยรู์ปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ และ
อภิปรายการใชรู้ปแบบเหล่าน้ีในงานวรรณกรรม รวมถึงการพฒันาการเขียนภาษาองักฤษและความคิดสร้างสรรคจ์ากการ
อ่านเชิงวิเคราะห ์

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 1((1)-0-2) 
  English for Presentation 

ทฤษฎีและลกัษณะทัว่ไปของภาษาองักฤษส าหรับการน าเสนอ การฝึกน าเสนอเชิงวิชาการและทัว่ไป การ
น าเสนอความคิดเห็น และการตอบค าถามในการน าเสนอ 

Theories and general characteristics of English for presentation; practice in academic and general 
presentations; learning how to make points and answer questions in presentations 
 
805-006 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน 2((2)-0-4) 
  English for Job Application 

ฝึกทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเก่ียวกบัการสมคัรงาน อ่านการเปิดรับงานเปิดจากแหล่งต่าง ๆ การเขียน
จดหมายสมคัรงานและประวติัส่วนตวั     การฝึกงานการสัมภาษณ์การขยายค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการสมคัรงาน 

Practicing English communicative skills relating to job applications, reading job openings from various 
sources, writing application letters and résumés, practicing job interviews, enlarging vocabulary, and expressions used in 
job application 
 
805-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอและ 2((2)-0-4) 
 การอภิปราย  
  English for Presentation and Discussion 

ทฤษฎีและลกัษณะทัว่ไปของภาษาองักฤษส าหรับการอภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปรายเชิงวิชาการ
และอภิปรายทัว่ไป การน าเสนอความคิดเห็น และการตอบค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ 

Theories and general characteristics of English for discussion and presentation; practice in academic and 
general discussion; learning how to make points and answer questions in discussions and presentations 
 
805-008 การค้นหาและการอ้างอิง 2((2)-0-4) 
  Searching and Referencing 

คน้หา และ อ่านบททบทวนวรรณกรรม เอกสารท่ีน าเสนอขอ้คดิเห็น บทความวิจยั ฝึกเขียนบททบทวน
วรรณกรรม การอา้งอิง และบรรณานุกรม 



Discovering and reading literature reviews, opinion papers, and research articles; composing a literature 
review to support a position; using scholarly writing techniques and citations following APA formatting and referencing 
  
969-001 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2((2)-0-4) 
  Lifelong Learning 

ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทลัเบ้ืองตน้ แบบจ าลองการสร้างมูลค่า แบบจ าลองธุรกิจดิจิทลั การควบคุมตลาด บริบท
ของเศรษฐกิจดิจิทลั อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทลัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาเมือง 

Basic theory in digital economy, Value creation model, Digital Business model, Market regulation, Digital 
economics in context, How digital economy influences societies and environment, City Development 
 
988-005 ชีวิตที่สันต ิ 2((2)-0-4) 
 Peaceful Life 

หลกัการและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการปัญหาความขดัแยง้ การวิเคราะหปั์จจยัดา้น
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม ศาสนา และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ธรรมาภิบาลกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา 

Principle and procedures of community participation in conflict problems; analysis of social, political, 
cultural and environmental factors in the communities that affect levels of community participation; appropriate 
technologies; good governances and environmental management; case studies 
 
988-006 ชุมชนพอเพยีง 2((2)-0-4) 
 Sufficient Communities 

แนวคิด ทฤษฎี ในการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน กรณีศึกษาโครงการในพระราชด าริ วิธีการปรับใชใ้นดา้นตา่ง ๆ 
Concept and theory of sustainable development; case study of Royal Initiative Project; deployment in 

various areas 
 
 805-009 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ   2((2)-0-4) 
 English for Academic Purposes 

การสร้างเสริมทกัษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเรียงความ การเขียนวิจยัเบ้ืองตน้ วิธีการอา้งอิงและ
การเขียนบรรณานุกรม การถอดความ การแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 English for Tourism 

ลกัษณะเฉพาะและหวัขอ้ต่างๆของภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยว การอธิบายและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียว 

Particular characteristics and topics related to tourism, explaining and giving information about tourism 
 



805-012 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพ 2((2)-0-4) 
 ทางการส่ือสาร   
 English for Effective Communication 

การติดต่อส่ือสารในทุกทกัษะอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในสถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพการส่ือสารใน
ระดบัสากล การโตต้อบอยา่งฉบัไว และการพูดในท่ีประชุมชน 

Effective communication in both interpersonal and professional situations; communications in international 
settings; giving impromptu responses and public speaking 
 
805-014  ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์   2((2)-0-4) 
 English through Films 

การพฒันาความคิดเชิงวิพากษจ์ากภาพยนตร์ การเปรียบเทียบและการอภิปรายความแตกต่างระหว่าง
วฒันธรรมตวัละครในภาพยนตร์ การอ่านและการเขียนบทวิจารณ์  

Developing critical thinking through films; discussing intercultural differences; analyzing characters; 
reading and writing film reviews 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1)  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
801-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  

ขอบเขตและงานการตลาด แนวคดิและเคร่ืองมือการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การจ าแนกและการ
วิเคราะห์ พฤติกรรมผูซ้ื้อในตลาดประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดและการแข่งขนั การพฒันาขอ้เสนอ
การตลาดและเคร่ืองมือทางการตลาด เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจใหมใ่นยคุดิจิทลั ใชก้รณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมการ
โรงแรม การบริการและการท่องเท่ียว  

Scope of marketing and marketing tasks; marketing concepts and tools; marketing mixes; classifications and 
analysis of consumer behavior in different types of markets; analysis of marketing environment and competition; 
development of market offerings and marketing tools to fit the new economy in the digital age; applications of cases in 
hotel, hospitality and tourism industry 
  
801-102  เศรษฐศาสตร์ส าหรับการบริการ 3(3-0-6) 
 และการท่องเท่ียว 
 Economics for Hospitality and Tourism  

หลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดบัจุลภาคและมหภาค โดยวิเคราะห์  อุปสงค ์อุปทาน ความยืดหยุน่ การ
ผลิต การบริโภคและการตลาด รายไดป้ระชาชาติ การกระจายรายได ้และการว่างงาน ใชก้รณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเท่ียว 

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 อุตสาหกรรมการบริการและ 1(1-0-2) 
 การท่องเท่ียวเบื้องต้น  
 Introduction to the Hospitality and  
 Tourism Industry 

ความส าคญัของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวในระดบัชาติและนานาชาติ องคป์ระกอบและขอบเขต
ของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวและแหล่งท่องเที่ยว แนวโนม้สถานการณ์และประเด็นปัจจุบนั
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 
  
801-203 หลักการบัญชี  3(3-0-6) 
 Principles of Accounting  

หลกัแนวคิดและหลกัการของบญัชีการเงิน ประโยชน์และขอ้จ ากดัของขอ้มูลทางบญัชี วงรอบบญัชีส าหรับ
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ล าดบัขั้นตอนการบนัทึกบญัชี การจ าแนกประเภทขอ้มูล การจดัท ารายงานทางบญัชีท่ีประกอบดว้ย
รายการบญัชีท่ีส าคญัต่อธุรกิจในรูปแบบที่ไดรั้บการยอมรับในมาตราฐานสากล ใชก้รณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมการ
โรงแรม การบริการและการท่องเท่ียว  

An introduction to financial accounting, concepts and principles; the usefulness and limitations of 
accounting information; a full business accounting cycle; process of classifying and recording business financial 
transactions; preparation of financial statements including various types of essential business accounts; uniform 
accounting; applications of cases in hospitality and tourism industry  
  
801-206 การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 3(3-0-6) 
 Intercultural Communication  

ทฤษฎีของการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมและการประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารต่อบุคคลและผา่นช่องทางแบบ
ออนไลน์ ความเขา้ใจลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรม พฤติกรรมนกัทอ่งเท่ียว ผูบ้ริโภคและการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่น วฒันธรรม
จากกลุ่มประเทศต่าง ๆ การปฏิสัมพนัธ์ต่อผูอ่ื้นท่ีมีความแตกต่างในมิติจารีตประเพณี ชนชั้น และความเป็นวฒันธรรมแบบ
บริบทสูงและวฒันธรรมท่ีไม่ซบัซอ้นบริบทต ่า กระบวนการจดัการความขดัแยง้ทางวฒันธรรมและความไม่คุน้เคยทาง
วฒันธรรม แบบจ าลองภูเขาน ้าแขง็ทางวฒันธรรม มุมมองและความเขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรมเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงของโลก  

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 ความเป็นผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
 บริหารบุคลากร 



 Leadership and People Management   
ทฤษฎีเบ้ืองตน้และแนวปฏิบติัในการเป็นผูน้ า ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความหลากหลายในท่ี

ท างานท่ีมีผลต่อวฒันธรรมองคก์รและมีผลกระทบต่อการบริหารบุคลากร การคดัเลือก การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน 
และการวางแผนเพื่อการเปล่ียนแปลง ทฤษฎีว่าดว้ยแรงจูงใจ แนวคิดในการสร้างทีม ภาวะผูน้ าท่ีเนน้ผลการปฏิบติังาน และ
การด ารงรักษาไวซ่ี้งผลการปฏิบติังานท่ีสูง  

Basic theories and practices in leadership; interpersonal skills; workplace diversity and its effect on 
organizational culture and managing people in selection, employee training and development,  planning for changes; 
motivation theories; team-building concepts; performance leadership; maintaining high performance 
  
 
801-302 การเงนิธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Finance  

การด าเนินงานของตลาดการเงิน เคร่ืองมือและสถาบนัการเงิน ความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงและ
ผลตอบแทน ความรู้พ้ืนฐานทางการเงินขององคก์ร  

การจดัท างบประมาณทนุ ตน้ทุนของเงินทนุ โครงสร้างเงินทุนและหน้ีสินทางการเงิน การจดัการเงินสด การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการเงิน เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเงิน ใชก้รณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมการโรงแรม 
การบริการและการท่องเที่ยว 

Financial markets operations; financial instruments and institutions; relationship between risk and return; 
corporate finance fundamentals; capital budgeting; cost of capital; capital structure and financial leverage; cash 
management; analysis of the financial environment; financial technologies and innovations; applications of cases in 
hospitality and tourism industry  
  
801-306 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 ส าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว   
 Laws and Professional Ethics for the 
 Hospitality and Tourism Industry  

กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีก ากบัดูแลอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวของไทย ความสัมพนัธ์
ระหว่างกฎหมายอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวและสาธารณชน หลกักฎหมายท่ีประยกุตใ์ชใ้นส่ิงแวดลอ้มโลก และ
หลกัมูลฐานกฎหมายว่าดว้ยสัญญาและละเมิดจรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลกซ่ึงก าหนดโดยองคก์ารท่องเท่ียวโลกแห่ง
สหประชาชาติ จรรยาบรรณของบุคลากรในอตุสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 

Thai labor laws and other related laws regulating the hospitality and tourism industry; interrelationships 
between the hospitality and tourism laws and public; legal principles applicable to global environment, fundamental 
principles of tort and contract laws; Global Code of Ethics for Tourism by the United Nations World Tourism 
Organization (UNWTO); Ethics of employees in hospitality and tourism industry  
  
801-307 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการบริการ 3(2-2-5) 
 และการท่องเท่ียว 
 Digital Technology in Hospitality and  



 Tourism   
ความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในภาคธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียว ส่ือสังคมและเทคโนโลยี

เคล่ือนท่ี กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีดิจิทลั โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการประกอบอาชีพ น าเสนอผลงานและ
การออกแบบมลัติมีเดียและเวบ็ไซต ์แนวโนม้ของเทคโนโลยีดิจิทลัในภาคธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียว เช่น Big Data, 
Cognitive technology, Internet of Things (IoT) 

Concept and skills of the digital technology used in hospitality and tourism; social media and mobile 
technology; laws and ethical implications in digital technology; software application for career, presentation, multimedia, 
and website design; the trend of digital technology for hospitality and tourism such as Big Data, Cognitive technology, 
Internet of Things (IoT) 
  
801-401 การวิจัยและนวัตกรรมส าหรับการ 3(3-0-6) 
 บริการและการท่องเท่ียว 
 Research and Innovation for Hospitality  
 and Tourism  

แนวคิด ความส าคญั วิธีการวิจยัในธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียว การพฒันาและการท างานวิจยัเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ การก าหนดปัญหา ขอบเขตการวิจยั การออกแบบระเบียบวิธีวิจยั การก าหนดกลุ่มประชากร การสุ่ม
ตวัอยา่งการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์และการประมวลผลโดยใชห้ลกัสถิติ การอภิปรายผล การเสนอแนวทางการท าวิจยัใน
อนาคต และการประยกุตวิ์ธีการวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรมในธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว 

Principles, Importance and research methodological approaches from the field of business, hospitality, and 
tourism; developing and conducting qualitative and quantitative research, problem identification and definition; scope of 
study; research design; population; sampling; data collection; data analysis using statistical analysis, discussion of the 
findings; recommendation for future research; the application of research methodological approaches in producing 
innovation in hospitality and tourism 
 
2)  วิชาเฉพาะ 
2.1  วิชาเฉพาะบังคับ 
2.1.1 กลุ่มวิชาการจัดการการบริการ  
802-105 ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองด่ืม 3(1-4-4) 
 Knowledge of Beverages 

ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมจากทัว่โลกทั้งท่ีมีและไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์เขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์และ
แนวโนม้ของเคร่ืองด่ืม ค าศพัท ์การเตรียม การใชเ้คร่ืองมืออปุกรณ์ ความสะอาดปลอดภยั และสุขอนามยั ฝึกทกัษะการผสม
เคร่ืองด่ืม  

An examination of beverages from around the globe, both alcoholic and non-alcoholic liquids are identified, 
studied and sampled; current beverage trends; terminologies; beverage tools, equipment; hygiene; safety and sanitation; 
mixology practice 
  
802-106 การด าเนินงานและการจัดการการ 3(2-3-4) 
 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 



 Managing Service in Food and Beverage  
 Operations  

แนวโนม้และสถานการณ์ปัจจบุนัของธุรกิจร้านอาหาร ประเภทของภตัตาคาร ความคาดหวงัของลูกคา้ 
โครงสร้างองคก์ร หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ คุณลกัษณะของพนกังานบริการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในห้องอาหาร  
ความปลอดภยัในการท างาน การให้บริการภายในห้องพกั การส่งเสริมการขาย การจดัการขอ้ร้องเรียน การใชเ้ทคโนโลยี 
และการฝึกปฏิบติัทกัษะการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การจดัเตรียมถึงการกล่าวลาลูกคา้ ทกัษะการส่ือสารท่ีมุ่งเนน้การ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ รวมถึงจิตส านึกในการบริการและทศันคติท่ีดีต่อการท างาน 

Restaurant’s Trend and current situation; Restaurant types; customer expectation; organization chart; roles 
and responsibilities; server attributes; restaurant service facilities and equipment; health and safety at work; in room 
dining service; suggestive selling; handling complaints; applications of technology in foodservice; basic food and 
beverage services; preparation to farewell customer; communication skills; emphasizing on responsiveness to the 
customers’ needs; service-mindedness and positive work attitude 
  
802-107 การด าเนินงานและการจัดการ 3(3-0-6) 
 ส่วนหน้า 
 Front Office Operations and Management  

ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะการจดัการและการใหบ้ริการแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ในธุรกิจโรงแรม ครอบคลุม
เน้ือหาตั้งแต่การบริหารจดัการโครงสร้างองคก์ร หนา้ท่ีและต าแหน่งงาน การส ารองห้องพกั การตอ้นรับ การลงทะเบียนเขา้
พกั งานบญัชีส่วนหนา้ การตรวจสอบก่อนการปิดรอบบญัชี การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในระหว่างเขา้พกั การจดัการการ
ร้องเรียน การจดัการรายไดห้้องพกั การควบคุมสถานภาพห้องพกัและจ านวนห้องพกัท่ีพร้อมขาย ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การจดัการโรงแรม รวมถึงการสร้างจิตส านึกและทศันคติท่ีดีในการให้บริการ  

Comprehensive knowledge, understanding and skills of Front Office operation and management in hotel 
business; organizational structure, roles and responsibilities, positions, reservation process, welcoming arrival guests, 
check-in process, front office accounting, in-house services, handling guest’s complaints, yield management, room 
controlling, Property Management System, service minded attitude 
  
802-108 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 2(1-3-2) 
 ประกอบอาหาร 
 Basic Culinary Knowledge  

สถานการณ์แนวโนม้ของอาหารและเคร่ืองด่ืมในปัจจบุนั ความรู้พ้ืนฐานการท าอาหารพ้ืนฐานการท าอาหาร 
ค าศพัท ์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ครัว ประเภทของวตัถุดิบ วิธีการประกอบอาหารเบ้ืองตน้ สุขอนามยัและการสุขาภิบาลอาหาร
ส าหรับครัวท่ีไดม้าตรฐาน โภชนาการอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวนั รวมถึงการฝึกทกัษะการเตรียมอาหารท่ี
หลากหลาย  

Current food trends, culinary fundamentals, vocabulary, kitchen equipment, raw material, basic cooking 
methods, safety, hygiene and sanitary conditions, essential food nutrition for daily life, preparation skills for various food 
varieties 
  
802-109 การจัดการอีเวนท์เชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 



 Business Event Management  
แนวคิด ความหมายและองคป์ระกอบของอเีวนทท์างธุรกิจ ขนาดและประเภท ภาพรวมของตลาดอเีวนท ์เช่น 

การจดังานประชุม การท่องเท่ียวเชิงรางวลั การสัมมนา การจดังานแสดงสินคา้ และกิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ ความส าคญัของการ
จดังานอเีวนทท์ั้งในระดบัชาติและนานาชาติ บทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดังาน การประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ
งานอยา่งสร้างสรรค ์ทกัษะและขั้นตอนการวางแผนดา้นต่างๆ รวมถึงการจดัการดา้นโลจิสติกส์ การตลาด การปฏิบติัการ 
และการประเมินผลงานการจดังานอีเวนท ์

Concepts, definition and components of business events; size, types and overview of business events such as 
Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition  (MICE) and other types of business events; importance of the event 
industry at both national and international levels; the functions of key stakeholders in the industry, application of 
creativity in event design; specific skills and steps required in event planning including logistics, marketing, operations 
and evaluation of business event management 
  
802-203 การด าเนินงานและการจัดการ 3(2-2-5) 
 งานแม่บ้าน 
 Housekeeping Operations and Management  

แนวคิด หลกัการ และทกัษะการจดัการและการให้บริการในแผนกแม่บา้น ตั้งแต่โครงสร้างการจดัการภายใน
แผนก หนา้ท่ีและต าแหน่งงาน การจดัการดูแลและตกแต่งห้องพกัรวมถึงพ้ืนท่ีต่าง ๆ การก าหนดตารางงานของพนกังาน 
การวางแผนทรัพยากรและอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ การจดัอบรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนก การจดัดอกไม ้การพบัผา้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัผา้และการจดัการซกัรีด ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน และการสร้างทศันคติท่ีดีต่อ
งาน 

Concept, principles, skills of Housekeeping operation and management in service sector;  organizational 
structure, roles and responsibilities, positions, guestroom cleaning process, staffing and scheduling, inventory 
management, training, flower arrangements, towel folding, on-premise laundry, safety and security  
 
802-204 การตลาดของอตุสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
 ในยุคดิจิทัล  
 Hospitality Marketing in the Digital Age  

การประยกุตห์ลกัคดิและหลกัปฏิบติัทางการตลาดท่ีจ าเป็นต่ออตุสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว การ
วิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด พฤติกรรรมของลูกคา้ในยคุดิจิทลั โอกาสและกลยทุธ์ส าหรับการจดัการการตลาดของ
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว ตลอดจนการตลาดดิจิทลัและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับช่องทางดิจิทลั เช่น 
การตลาดโดยใชเ้ทคโนโลยีเคล่ือนท่ี การตลาดโดยใชเ้น้ือหา และการส่ือสารทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเท่ียว 

Application of marketing principles and practices for the special needs of the hospitality and tourism 
industry; analysis of the marketing environments; changing digital customer behavior, opportunities and strategies 
particular to managing the marketing functions in the hospitality and tourism industry; digital marketing and its tools for 
digital marketing platform such as access technology, content marketing, marketing communication for hospitality and 
tourism industry 
  



802-301 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยใน 2(2-0-4) 
 อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 
 Seminar on Contemporary Issues in the  
 Hospitality and Tourism  

การอภิปรายประเดน็ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่ออตุสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัญหา
โดยใชก้ลยทุธ์ท่ีหลากหลายและแนวทางพหุสาขาวิชา การอภิปรายและการตีความจากแง่มุมต่างกนัท่ีเนน้หลกัความคดิท่ี
ส าคญั การตดัสินใจทางกลยทุธ์ การบริหารความเส่ียง และการหาค าตอบที่สร้างสรรค ์ตลอดจนแนวคิดและโมเดลทางธุรกิจ
ท่ีสอดรับกบัการคิดธุรกิจใหม่และการเปล่ียนแปลงในอตุสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว  

Seminar on Issues affecting the hospitality and tourism industry, exploration of the issues utilizing various 
strategies and multi-disciplinary approach; discussion and interpretation of multiple perspectives with an emphasis on 
critical thinking, strategic decision-making, risk management, and the formulation of innovative solution business as well 
as emerging  business models to serve the ever changing  hospitality and tourism industry 
  
802-302 การด าเนินงานธุรกิจด้านสุขภาพ 2(2-0-4) 
 Health and Wellness Business Operations  

สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วม องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการสร้างสุขภาพและการส่งเสริม
สุขภาพแบบองคร์วม ความแตกต่างระหว่างการรักษาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ บทบาทของการบริการเชิงการแพทย ์ 
การบริการสปา และการบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคดิและแนวปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ
ดา้นสุขภาพและสุขภาวะ  

Holistic health and wellness; key dimensions of health and wellness; differences between medical and 
wellness services; roles of medical, spa and wellness services in tourism industry; concepts and practices in health and 
wellness business operations 
  
802-403 การจัดการส่ิงอ านวยความสะดวก 3(3-0-6) 
 ทางด้านการบริการ 
 Hospitality Facility Management  

แนวคิด บทบาทของการจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกในโรงแรม การจดัการดา้นการปฏิบติังานและการ
บ ารุงรักษาอาคาร เคร่ืองมือ การประเมินถึงความจ าเป็นท่ีมีต่อส่ิงอ านวยความสะดวก ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบ
ปรับอากาศ ระบบน ้า อุปกรณ์เคร่ืองครัว ระบบซกัรีด ระบบสระว่ายน ้า ระบบการติดต่อส่ือสาร ระบบความปลอดภยั การ
จดัการของเสียและน ้าเสีย ระบบการจดัการพลงังาน รวมถึงการปรับปรุงระบบและอาคาร โดยเนน้ความสะดวกสบายและ
ปลอดภยัของลูกคา้ 

Concepts and roles of hospitality facilities management; managing operations and maintenance of building, 
equipment; assessing facility needs; electrical system; lighting system; HVAC system; water supply system; food service 
equipment; laundry system; swimming pool system; telecommunication system; safety and security system; solid and 
liquid waste management; energy management; renovation and capital projects in the hospitality industry emphasizing on 
coordination of the physical space with guest services 
  
802-404 การจัดการกลยุทธ์ส าหรับ 3(3-0-6) 



 อุตสาหกรรมการบริการ 
 Strategic Management for Hospitality  
 Industry  

กระบวนการการจดัการกลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัการประเมินสภาพแวดลอ้ม         การวางแผน การก าหนดกลยทุธ์ 
การน ากลยทุธ์ไปใชง้าน และการควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบติังานในระดบับรรษทั ธุรกิจและหนา้ท่ีงาน             การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทั้งระดบัมหภาคและจุลภาคซ่ึงเป็นประเด็นหลกัในการพฒันาและการน ากลยทุธ์ของบริษทั
ไปใชง้าน และการประเมินผลการประกอบการ  

Strategic management process in an organization, dealing with environmental scanning, planning, strategy 
formulation, strategy implementation, and evaluation and control; discussion of different levels of strategic management, 
corporate strategy, business strategy, and functional strategy; an assessment of both macro- and micro-environmental 
influences on businesses as the key issues in development and implementation of company strategies; evaluation through 
key operations indicator 
 
2.2  วิชาเฉพาะเลือก 
2.2.1  กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ  
1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการการโรงแรม   
818-320 การจัดการรายได้โรงแรม 3(3-0-6) 
 Hotel Revenue Management  

เทคนิคการบริหารและจดัการราคาขายท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดรายไดสู้งสุด รวมถึงการคาดการณ์ การรับจอง
เกินจ านวน การตดัสินใจรับกลุ่มลูกคา้ ประเดน็ทางดา้นการจดัการและการตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรม ตลอดจนเคร่ืองมือ
และโปรแกรมส าเร็จรูปในการจดัการการขายและการจดัการรายไดส้ าหรับช่องทางดิจิทลั 

Concepts of revenue management for hospitality industry; business practice process proposed for controlling 
sales to maximizing revenue; techniques of forecasting, discount allocation, overbooking, group management and 
dynamic pricing; marketing issues including sales and revenue management tools and software for digital platform 
  
818-321 การจัดการที่พกัและอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 ทางเลือก 
 Alternative Lodging and Property  
 Management  

ความหมาย ขอบเขตและหลกัการบริหารเก่ียวกบัท่ีพกัทางเลือกและอสังหาริมทรัพย ์ความรู้ดา้นการจดัการการ
เช่า ความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้ของท่ีดินและผูเ้ช่า หลกัการภาษีอากรเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์ขอบเขตการก ากบัดูแลดา้นการ
บญัชีและระบบการคิดค่าบริการ ประเด็นทางเศรษฐกิจของตลาดอสังหาริมทรัพย ์กระบวนการพฒันา การประยกุตใ์ชแ้ละ
การด าเนินงานของหลกัการและเทคนิคการเช่าซ้ือทรัพยสิ์น  

Definition, principles and management of alternative lodging and property management; knowledge of lease 
management, landlord and tenant relationships; principles of taxation on property; accounting regulatory framework and 
the service charge regime; economic issues in property markets; property development process; the application and 
operation of leases principles and techniques of property asset management  
  



818-322 การจัดการคุณภาพการบริการและ 3(3-0-6) 
 การตรวจประเมิน 
 Service Quality Management and Auditing  

ทฤษฎีคุณภาพการบริการ ความส าคญั หลกัการและขั้นตอนการจดัการคุณภาพการบริการและการประยกุตใ์ช้
ในธุรกิจโรงแรม วิธีการและประเด็นส าคญัในการวดัระดบัคุณภาพการบริการ หลกัการและขั้นตอนในการตรวจประเมิน
คุณภาพการบริการและการประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจโรงแรม 

Service quality theories; importance, principles and process of service quality management and application 
to the hotel business; service quality measurement methods and issues; principles and process of service quality audit and 
its application to the hotel business 
  
818-323 การด าเนินงานและการจัดการ 3(3-0-6) 
 อย่างย่ังยืนในอุตสาหกรรมบริการและ 
 การท่องเท่ียว 
 Sustainable Operations and Management in  
 the Hospitality and Tourism  

แนวคิด หลกัการ ภาพรวมของหลกัการการบริหารอยา่งย ัง่ยืนในอตุสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว 
ประโยชน์ท่ีองคก์รพึงไดจ้ากการปฏิบติัตามหลกัการดา้นความยัง่ยืน หลกัการดา้นความยัง่ยืนจากมุมมองของภาคธุรกิจ 
ผูบ้ริโภคและภาครัฐ การประยกุตใ์ชห้ลกัการการบริหารอยา่งย ัง่ยืนในองคก์รดา้นการบริการและการท่องเท่ียวท่ีสร้างความ
สมดุลต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคมและเศรษฐกิจ การพฒันาระบบการบริหารการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากร
พลงังานในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Concepts and principles of sustainability in the hospitality and tourism industry; benefits of implementing 
sustainable practices in business.; sustainability from the business, customer, and government/regulator perspectives; 
application of principles of sustainable development in balancing benefits of the triple bottom line (economic, social and 
environmental) in hospitality and tourism; development of effective environmental management systems and management 
of resource consumption in hospitality operations 
  
818-420 โครงการพฒันาธุรกิจโรงแรม  3(1-6-2) 
 Hotel Business Development Project  

การน าความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพื่อพฒันาทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการขนาดยอ่มและขนาดกลางใน
ธุรกิจโรงแรม รวมถึงการวิเคราะห์เลือกสถานท่ี ความเป็นไปไดท้างการตลาด การวางแผนและออกแบบอยา่งสร้างสรรค ์
การก าหนดราคา การค านวณตน้ทุน การใหบ้ริการ การประเมินผลการด าเนินงานไปประยกุตใ์ชใ้นด าเนินงานโครงการ
ธุรกิจโรงแรม   

Application of theoretical and practical knowledge of small-medium hotel business enterprise through a 
project; site analysis; marketing feasibility; hotel business planning and creative design; pricing; project costing; service 
project operation appraisal  
 
 
 



 
2) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
818-330 ความรู้และทักษะการประกอบ 3(2-3-4) 
 อาหารไทย 
 Thai Cuisine Knowledge and Skills  

ประวติัและพฒันาการของอาหารไทย ชนิดและประเภทของอาหารไทย เอกลกัษณ์และรสชาติของอาหารไทย
แต่ละภาค อาหารฮาลาล อาหารไทยประยกุต ์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการประกอบอาหารไทย เคร่ืองเทศและสมุนไพร
ไทย การแกะสลกัผกัและผลไมเ้บ้ืองตน้ การฝึกปฏิบติัและเทคนิคในการเตรียมและการประกอบอาหารไทยประเภทต่าง ๆ 
ศิลปะการน าเสนออาหาร สุขอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

History and development of Thai cuisine; types and classification of Thai cuisine; uniqueness and taste of 
Thai regional food; Halal food; Thai fusion food; equipment and utensils for Thai cooking; Thai herbs and spices; fruit 
and vegetables craving, practices and techniques in Thai cuisine cooking and preparation; Thai cuisine presentation and 
garnishment; sanitation and work safety 
  
818-331 การออกแบบรายการอาหาร  3(3-0-6) 
 การวางแผนและกลยุทธ์การก าหนดราคา 
 Menu Design, Planning and Pricing Strategy 

ทฤษฎีและการปฏิบติัการวางแผนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหว่างราคา ตน้ทุน ก าไร และ
การควบคุม แนวโนม้และปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการวางแผนรายการอาหาร ประเภทของเมนู พ้ืนฐานดา้นโภชนาการใน
การวางแผนรายการอาหาร การออกแบบ การก าหนดราคาขาย และการปรับปรุงรายการอาหาร 

Theory and menu planning operations; relationship between menu prices, costs and profit and control; trends 
and factors affecting menu planning; types of menu; principles of nutrition in menu planning; menu design; menu pricing; 
assessment of menu engineering 
  
818-332 ขนมอบและของหวาน 3(2-3-4) 
 Baked Products and Desserts  

ทกัษะพ้ืนฐานส าหรับการท าเบเกอร่ีและขนมอบ ศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการท าขนมอบ การใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์ การแปลงสูตร ประเภทส่วนผสม เทคนิคการชัง่ตวงวดั การท าขนมปัง พาย ขนมอบ ทาร์ต เคก้ คุกก้ีและคสัตาร์ด 
และขนมรูปแบบอื่น ๆ การสร้างสรรคศิ์ลปะการน าเสนอขนม รวมถึงทกัษะการท างานอยา่งปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ  

Basic skills for bakery and pastry production; baking terminology; baking tools and equipment; formula 
conversions; basic ingredients; proper measuring techniques; cooking practice of breads, pies, pastries, tarts, cakes, 
cookies, custards and other desserts; creative food presentation; workplace safety and sanitary  
  
818-333 การควบคุมต้นทุนและการจัดซ้ือ 3(3-0-6) 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 
 Cost Control and Purchasing in Food and Beverage  

หลกัพ้ืนฐาน กลยทุธ์ในการควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม การวางแผนงบประมาณ การวิเคราะห์ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทนุ ยอดขาย และผลก าไร การควบคุมค่าจา้ง การควบคุมและพฒันากระบวนการจดัซ้ือ ประเภท



ของการจดัซ้ือ การก าหนดคุณลกัษณะสินคา้ การส่ังซ้ือสินคา้ การตรวจเช็คสินคา้   การเก็บรักษาสินคา้ การเบิกจ่าย การผลิต
การควบคุมคุณภาพการจ าหน่ายและการบริการ 

Principles and strategies in food and beverage cost control; budgeting for operations; cost-volume-profit 
analysis; labor cost control; procurement procedures including purchasing types, product specifications, purchasing, 
receiving, storing, issuing, productions, sales and service quality controls 
  
818-430 โครงการด าเนินงานธุรกิจอาหาร 3(1-6-2) 
 และเคร่ืองด่ืม 
 Restaurant Business Operations Project  

การน าความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพื่อพฒันาทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการขนาดยอ่มและขนาดกลางใน
ธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงการวิเคราะห์เลือกสถานท่ี ความเป็นไปไดท้างการตลาด การวางแผนและออกแบบรายการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมอยา่งสร้างสรรค ์การก าหนดราคา การค านวณตน้ทุน การให้บริการ การควบคุมคุณภาพ การประเมินผลการ
ด าเนินงานไปประยกุตใ์ชใ้นด าเนินงานโครงการธุรกิจภตัตาคาร   

Application of theoretical and practical knowledge of small-medium restaurant business enterprise through a 
project; site analysis; marketing feasibility; food and beverage menu planning and creative design; pricing; project 
costing; quality control; project operation appraisal  
  
3) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการธุรกิจงานอีเวนท์ 
818-340 การจัดการสถานที่ส าหรับงานอีเวนท์ 3(3-0-6) 
 Event Venue Management  

ความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของสถานท่ีจดังานอเีวนท ์รูปแบบการจดังานอีเวนท ์การวางแผน
การตลาด การจดัการและดูแลผูรั้บเหมา กระบวนการจา้งบคุคลภายนอก การด าเนินการและการบริหารสถานท่ีจดังาน การ
ปรับปรุงและการบริหารจดัการสถานท่ีจดังานอยา่งย ัง่ยืน ระบบสารสนเทศและโปรแกรมการออกแบบแผนผงังานอีเวนท ์

Meanings, significances, and components of event venues; event venue typologies; event venue marketing 
planning; managing and monitoring contractors; outsourcing process; venue operations, refurbishment and sustainable 
venue management; information systems and design programs 
  
818-341 ความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจ 3(3-0-6) 
 งานอีเวนท์ 
 Event Creativity   

ความหมาย แนวคิด และลกัษณะของการสร้างสรรค ์เทคนิคและกระบวนการของการสร้างสรรค ์ประเด็น 
แนวโนม้ บริบทแวดลอ้ม และประสบการณ์ของธุรกิจงานอเีวนท์ การส่ือความหมายและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค ์    
การออกแบบการประชุมและกิจกรรมพิเศษอยา่งสร้้างสรรคแ์ละมีเอกลกัษณ์ เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
งานอีเวนท ์ความผิดพลาดและความเส่ียงในการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

Meanings, concepts and characteristics of creativity; techniques and process of creativity; issues, trends, 
settings and experience in event business; interpretation and inspiration of creativity; designing creative and unique 
meetings and events; technology and innovation related to event business; failure and risk in creativity and innovation 
  



818-342 การจัดการการท่องเท่ียวเพ่ือเป็น 3(3-0-6) 
 รางวัลและงานกิจกรรมพเิศษ 
 Incentive Travel and Special  
 Event Management  

รางวลัในรูปแบบการเดินทางส าหรับพนกังาน หรือลูกคา้บริษทัในลกัษณะเป็นเคร่ืองมือของการเพ่ิมยอดขาย
ของบริษทั การจดัการการส่งก าลงับ ารุง      การขนส่ง การเลือกแหล่งท่องเท่ียว การตลาด รูปแบบการเดินทาง         การ
ออกแบบโปรแกรม หลกัการและความรู้ของการวางแผน การด าเนินการจดักิจกรรมพิเศษ และองคป์ระกอบยอ่ย บทบาท
การจดัการของบริษทัในแหล่งท่องเท่ียวและผูด้  าเนินการภาคพ้ืนดินอ่ืน ๆ แนวโนม้และประเด็นในปัจจุบนัของการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงรางวลัและกิจกรรมพิเศษ 

Incentive travel of employee or customers as a tool to increase company’s sales; logistics management, 
transportation, destination selection, marketing, theme setting, program designing, the planning and design of special 
events and other elements; roles of destination management companies and other ground operators; trends and current 
issues related to incentive travel and special event management 
  
818-343 การจัดการนิทรรศการและ 3(3-0-6) 
 การแสดงสินค้า 
 Exhibitions and Tradeshows Management    

บทบาทผูจ้ดังานการจดัแสดงนิทรรศการและการแสดงสินคา้ รวมถึงการก าหนดวตัถุประสงค ์การออกแบบท่ี
แสดงสินคา้และการบริหารจดัการพ้ืนท่ีแสดงสินคา้ การขนส่งและการติดตั้ง การจดัหาบุคลากรประจ างานแสดงสินคา้และ
การฝึกอบรม การจดัการงานแสดงเพื่อการคา้ท่ีประกอบดว้ยการออกแบบ การท าสัญญา ระเบียบขอ้บงัคบัและพิธีการ
ศุลกากร  

Roles and responsibilities of Professional Exhibitions Organiser (PEO), setting theme and objectives, 
product display design and booth management, transportation and installation of products, staffing and training;  design, 
contracting, terms and conditions, custom and import laws related to commercial exhibition and tradeshows 
  
818-440 โครงการด าเนินงานธุรกิจอีเวนท์ 3(1-6-2) 
 Event Operations Project  

การประยกุตใ์ชห้ลกัการและเทคนิคการบริหารจดัการโครงงานเพือ่วางแผน บริหารและประเมินโครงงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานอเีวนท ์เช่น ประชุม การท่องเที่ยวเชิงรางวลั การสัมมนา การจดังานแสดงสินคา้และงานอีเวนทอ์ื่น ๆ 

Application of project management techniques and concepts in planning, implementing and evaluating an 
event project such as meetings, incentive travel, conventions, exhibition and trade fair, and other events 
  
2.2.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
812-111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนาส าหรับ 3(2-2-5) 
 การบริการและการท่องเท่ียว  
 Conversational English for Hospitality  
 and Tourism  



ลกัษณะเด่นและหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการและการท่องเท่ียว ฝึกปฏิบติัการพูดมุ่งเนน้ความเขา้ใจ
ขนบธรรมเนียมทางสังคมของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ใช่ชาวเอเชีย อธิบายและให้ขอ้มูลนกัท่องเที่ยวจากมุมมองของตวัแทน
บริษทัท่องเที่ยวและพนกังานโรงแรม 

Particular characteristics and topics related to hospitality and tourism; oral practice focused on 
understanding the social customs of non-Asian tourists; explaining and giving tourist information from the perspective of 
a tour agent and hotel employee 
  
812-211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 อย่างมีประสิทธภิาพ   
 English for Effective Communication  

การติดต่อส่ือสารในทุกทกัษะอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในสถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพ การส่ือสารใน
ระดบัสากล การโตต้อบอยา่งฉบัไว และการพูดในท่ีประชุมชน 

Effective communication skills in both interpersonal and  professional situations, communications in 
international settings, giving impromptu responses, public speaking 
  
812-311 ภาษาอังกฤษกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 3(2-2-5) 
 ในการบริการและการท่องเท่ียว 
 English for Current Events in  
 Hospitality and Tourism  

เหตุการณ์โลกท่ีมีผลต่ออตุสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว ความเขา้ใจเหตุการณ์ปัจจุบนัดว้ยมุมมอง
ทางประวติัศาสตร์และความน่าจะเป็นในอนาคต เพ่ิมค าศพัทเ์พื่ออภิปรายเหตุการณ์ปัจจบุนัในบริบทของการบริการและการ
ท่องเท่ียว 

Global events that affect the hospitality and tourism industry; understanding of current events within a 
historical perspective and their future implications; building vocabulary to discuss current events in the context of 
hospitality and tourism 
 
812-312 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับอ่าน 3(2-2-5) 
 และเขียน 
 Academic English for Reading and Writing  

เนน้ความคล่องแคล่วของการอ่านการเขียนเชิงวิชาการ เพ่ิมทกัษะการอ่านเร็ว การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ ความ
คล่องแคล่วในการเขียน ความเขา้ใจกระบวนการเขียนและพฒันาทกัษะการเขียนเชิงพรรณนา 

Concentrate on fluency in both reading and writing for academic purposes; increasing reading speed, 
reading comprehension, writing fluency; understanding the writing process and developing skills in descriptive writing 

  
812-412 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Business English  

การใชภ้าษาองักฤษอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและสร้างสรรคใ์นสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ของธุรกิจนานาชาติ
ร่วมสมยั การน าเสนอเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายโตต้อบและเอกสารทางธุรกิจ การโตว้าที และการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ   



Accurate, appropriate and imaginative use of the English language in various characteristic contexts 
situations of contemporary international business; coherently structured business presentations; writing effective business 
correspondence and documents; debating and business negotiating  

 
กลุ่มวิชาภาษาจีน  
812-121 การส่ือสารภาษาจีนพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 
 Basic Chinese Communication I  

ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัทพ้ื์นฐาน จ านวนตวัเลขและการนบั การ
ทกัทายเบ้ืองตน้ พูดเร่ืองเก่ียวกบัตวัเองและส่ิงรอบตวั สนทนาเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง  
การซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 

An introduction to characters, the writing system and pronunciation; basic grammar and vocabulary; 
numbers and counting; simple greetings; talking about oneself, and familiar things; making simple conversations focusing 
on daily life, introducing oneself, shopping, and etc. 
  
812-221 การส่ือสารภาษาจีนพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 
 Basic Chinese Communication II 

โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทกัษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ทกัษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  

Basic Verb structures and tenses; practice in listening, reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival skills; read short passages; brief conversations with native speakers, 
scenario in a restaurant and travel arrangements 
  
812-321 การส่ือสารภาษาจีนขั้นกลาง 3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese Communication    

พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการส่ือสาร
โตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีเหมาะสม การท าความเขา้ใจและเขียนขอ้ความ ประกาศโดยใช้
ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซอ้น การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

Advancement of communicative functions for a wide variety of daily-life situations; appropriate interactive 
skills for social situations with a native speaker; taking and leaving messages, making announcements by using simple 
and complex sentences; expressing an opinion on selected texts; knowledge of intercultural communication 
  
812-322 การสนทนาภาษาจีนเพ่ืองานโรงแรม 3(2-2-5) 
 Chinese Conversation for Hotel Service  

ค าศพัทแ์ละวลีท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับงานโรงแรม การส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหนา้ งานแม่บา้น 
งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภตัตาคาร สปา และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการในโรงแรม
โดยสังเขป 



Vocabulary and expressions necessary for hotel staff, reservation, front desk, housekeeping, in-room dining 
service, restaurant, spa and health service centre; giving brief explanation about services in hotels 
  
812-421 ภาษาจีนส าหรับการส่ือสารธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Chinese for Business Communication  

ค าศพัทแ์ละรูปประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใชโ้ทรศพัท ์เขียนเอกสารต่าง ๆ 
เช่น บนัทึกแจง้เวียน โทรสาร      จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ีควรค านึงและ
ระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business language  ecessary and frequently used such as 
telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite expressions; cultural awareness, protocol and sensitive issues in 
business 
  
กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี  
812-131 การส่ือสารภาษาเกาหลีพืน้ฐาน 1 3(2-2-5) 
 Basic Korean Communication I  

ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัทพ้ื์นฐาน จ านวนตวัเลขและการนบั การ
ทกัทายเบ้ืองตน้ พูดเร่ืองเก่ียวกบัตวัเองและส่ิงรอบตวั สนทนาเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง การ
ซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 

An introduction to characters, the writing system and pronunciation; basic grammar and vocabulary; 
numbers and counting; simple greetings; talking about oneself, and familiar things; making simple conversations focusing 
on daily life, introducing oneself, shopping, and etc. 
  
812-231 การส่ือสารภาษาเกาหลีพืน้ฐาน 2 3(2-2-5) 
 Basic Korean Communication II  

โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทกัษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ทกัษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  

Basic Verb structures and tenses; practice in listening, reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival skills; read short passages; brief conversations with native speakers, 
scenario in a restaurant and travel arrangements 
  
812-331 การส่ือสารภาษาเกาหลีขั้นกลาง 3(2-2-5) 
 Intermediate Korean Communication    

พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการส่ือสาร
โตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีเหมาะสม การท าความเขา้ใจและเขียนขอ้ความ ประกาศโดยใช้
ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซอ้น การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 



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 การสนทนาภาษาเกาหลีเพ่ือ 3(2-2-5) 
 งานโรงแรม 
 Korean Conversation for Hotel Service  

ค าศพัทแ์ละวลีท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับงานโรงแรม การส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหนา้ งานแม่บา้น 
งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภตัตาคาร สปา และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการในโรงแรม
โดยสังเขป 

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 ภาษาเกาหลีส าหรับการส่ือสารธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Korean for Business Communication  

ค าศพัทแ์ละรูปประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใชโ้ทรศพัท ์เขียนเอกสารต่าง ๆ 
เช่น บนัทึกแจง้เวียน โทรสาร      จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ีควรค านึงและ
ระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 

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 
  
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่ น  
812-141 การส่ือสารภาษาญี่ปุ่ นพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 
 Basic Japanese Communication I  

ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัทพ้ื์นฐาน จ านวนตวัเลขและการนบั การ
ทกัทายเบ้ืองตน้ พูดเร่ืองเก่ียวกบัตวัเองและส่ิงรอบตวั สนทนาเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง การ
ซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 

An introduction to characters, the writing system and pronunciation; basic grammar and vocabulary; 
numbers and counting; simple greetings; talking about oneself, and familiar things; making simple conversations focusing 
on daily life, introducing oneself, shopping, and etc. 
  
812-241 การส่ือสารภาษาญี่ปุ่ นพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 
 Basic Japanese Communication II 

โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทกัษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ทกัษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  



Basic Verb structures and tenses; practice in listening, reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival skills; read short passages; brief conversations with native speakers, 
scenario in a restaurant and travel arrangements 
  
812-341 การส่ือสารภาษาญี่ปุ่ นขั้นกลาง 3(2-2-5) 
 Intermediate Japanese Communication  

พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการส่ือสาร
โตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีเหมาะสม การท าความเขา้ใจและเขียนขอ้ความ ประกาศโดยใช้
ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซอ้น การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

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 การสนทนาภาษาญี่ปุ่ นเพ่ือ 3(2-2-5) 
 งานโรงแรม 
 Japanese Conversation for Hotel Service  

ค าศพัทแ์ละวลีท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับงานโรงแรม การส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหนา้ งานแม่บา้น 
งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภตัตาคาร สปา และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการในโรงแรม
โดยสังเขป 

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 ภาษาญี่ปุ่ นส าหรับการส่ือสารธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Japanese for Business Communication  

ค าศพัทแ์ละรูปประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใชโ้ทรศพัท ์เขียนเอกสารต่าง ๆ 
เช่น บนัทึกแจง้เวียน โทรสาร      จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ีควรค านึงและ
ระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business language  ecessary and frequently used such as 
telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite expressions; cultural awareness, protocol and sensitive issues in 
business 
 
กลุ่มวิชาภาษาไทย 
812-151 การส่ือสารภาษาไทยพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 
 Basic Thai Communication I 
หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นชาวต่างชาติและมิได้ใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาไทยได้ 

ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัทพ้ื์นฐาน จ านวนตวัเลขและการนบั การ
ทกัทายเบ้ืองตน้ พูดเร่ืองเก่ียวกบัตวัเองและส่ิงรอบตวั สนทนาเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง การ
ซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 



An introduction to characters, the writing system and pronunciation; basic grammar and vocabulary; 
numbers and counting; simple greetings; talking about oneself, and familiar things; making simple conversations focusing 
on daily life, introducing oneself, shopping, and etc. 
  
812-251 การส่ือสารภาษาไทยพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 
 Basic Thai Communication II 
หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นชาวต่างชาติและมิได้ใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาไทยได้ 

โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทกัษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ทกัษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  

Basic Verb structures and tenses; practice in listening, reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival skills; read short passages; brief conversations with native speakers, 
scenario in a restaurant and travel arrangements 
  
812-351 การส่ือสารภาษาไทยขั้นกลาง 3(2-2-5) 
 Intermediate Thai Communication   
หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติและมิได้ใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาไทยได้ 

พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการส่ือสาร
โตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีเหมาะสม การท าความเขา้ใจและเขียนขอ้ความ ประกาศโดยใช้
ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซอ้น การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

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 การสนทนาภาษาไทยเพ่ือ 3(2-2-5) 
 งานโรงแรม 
 Thai Conversation for Hotel Service 
หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นชาวต่างชาติและมิได้ใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาไทยได้ 

ค าศพัทแ์ละวลีท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับงานโรงแรม การส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหนา้ งานแม่บา้น 
งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภตัตาคาร สปา และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการในโรงแรม
โดยสังเขป 

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 ภาษาไทยส าหรับการส่ือสารธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Thai for Business Communication 
หมายเหตุ *ส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นชาวต่างชาติและมิได้ใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาไทยได้ 



ค าศพัทแ์ละรูปประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใชโ้ทรศพัท ์เขียนเอกสารต่าง ๆ 
เช่น บนัทึกแจง้เวียน โทรสาร      จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ีควรค านึงและ
ระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business language  accessary and frequently used such as 
telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite expressions; cultural awareness, protocol and sensitive issues in 
business 
  
กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส  
812-171 การส่ือสารภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 
 Basic French Communication I  

ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัทพ้ื์นฐาน จ านวนตวัเลขและการนบั การ
ทกัทายเบ้ืองตน้ พูดเร่ืองเก่ียวกบัตวัเองและส่ิงรอบตวั สนทนาเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง การ
ซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 

An introduction to characters, the writing system and pronunciation; basic grammar and vocabulary; 
numbers and counting; simple greetings; talking about oneself, and familiar things; making simple conversations focusing 
on daily life, introducing oneself, shopping, and etc. 
  
812-271 การส่ือสารภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 
 Basic French Communication II  

โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทกัษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ทกัษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  

Basic Verb structures and tenses; practice in listening, reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival skills; read short passages; brief conversations with native speakers, 
scenario in a restaurant and travel arrangements 
  
812-371 การส่ือสารภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 3(2-2-5) 
 Intermediate French Communication    

พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการส่ือสาร
โตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีเหมาะสม การท าความเขา้ใจและเขียนขอ้ความ ประกาศโดยใช้
ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซอ้น การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

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 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือ 3(2-2-5) 
 งานโรงแรม 
 French Conversation for Hotel Service  



ค าศพัทแ์ละวลีท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับงานโรงแรม การส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหนา้ งานแม่บา้น 
งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภตัตาคาร สปา และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการในโรงแรม
โดยสังเขป 

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 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 ธุรกิจ 
 French for Business Communication  

ค าศพัทแ์ละรูปประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใชโ้ทรศพัท ์เขียนเอกสารต่าง ๆ 
เช่น บนัทึกแจง้เวียน โทรสารจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ีควรค านึงและระมดัระวงัใน
เร่ืองธุรกิจ 

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 
  
กลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน  
812-181 การส่ือสารภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 
 Basic German Communication I  

ตวัอกัษร ระบบการเขียน และการออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัทพ้ื์นฐาน จ านวนตวัเลขและการนบั การ
ทกัทายเบ้ืองตน้ พูดเร่ืองเก่ียวกบัตวัเองและส่ิงรอบตวั สนทนาเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง การ
ซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ 

An introduction to characters, the writing system and pronunciation; basic grammar and vocabulary; 
numbers and counting; simple greetings; talking about oneself, and familiar things; making simple conversations focusing 
on daily life, introducing oneself, shopping, and etc. 
  
812-281 การส่ือสารภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 
 Basic German Communication II  

โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทกัษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ทกัษะในการพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั อ่านเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้สนทนาอยา่งส้ัน ๆ กบัเจา้ของภาษา 
สถานการณ์ในร้านอาหาร และการจดัการการเดินทาง  

Basic Verb structures and tenses; practice in listening, reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival skills; read short passages; brief conversations with native speakers, 
scenario in a restaurant and travel arrangements 
  
812-381 การส่ือสารภาษาเยอรมันขั้นกลาง 3(2-2-5) 
 Intermediate German Communication    



พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะในการส่ือสาร
โตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีเหมาะสม การท าความเขา้ใจและเขียนขอ้ความ ประกาศโดยใช้
ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซอ้น การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้ดา้นการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

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 การสนทนาภาษาเยอรมันเพ่ือ 3(2-2-5) 
 งานโรงแรม 
 German Conversation for Hotel Service  

ค าศพัทแ์ละวลีท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับงานโรงแรม การส ารองห้องพกั      งานตอ้นรับส่วนหนา้ งานแม่บา้น 
งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพกั ภตัตาคาร สปา และสถานบริการสุขภาพ อธิบายเร่ืองราวของบริการในโรงแรม
โดยสังเขป 

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 ภาษาเยอรมันส าหรับการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 ธุรกิจ 
 German for Business Communication  

ค าศพัทแ์ละรูปประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใชโ้ทรศพัท ์เขียนเอกสารต่าง ๆ 
เช่น บนัทึกแจง้เวียน โทรสาร      จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ วฒันธรรมและส่ิงท่ีควรค านึงและ
ระมดัระวงัในเร่ืองธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business language  ecessary and frequently used such as 
telephoning, memo writing, email writing and etc.; polite expressions; cultural awareness, protocol and sensitive issues in 
business 

  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  
801-205 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Accounting  

หลกัการวิเคราะห์รายงานทางเงิน หลกัการการบริหารและจดัการตน้ทุน   การวิเคราะหป์ริมาณ ก าไรและ
จุดคุม้ทุน การใชข้อ้มูลทางบญัชีเพื่อการวางแผน จดัท างบประมาณและรายไดป้ระมาณการ การประเมินประสิทธิภาพทาง
การเงินจากงบประมาณการ การบริหารงบประมาณ และการตดัสินใจเงินลงทุน 

Financial statement analysis; cost concepts and management; Cost-Volume-Profit and break-even analysis; 
planning, budgeting, and sale forecasting; variance analysis and performance evaluation; capital budgeting and decision 
making  
  
802-303 การพฒันาการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 มืออาชีพ  



 Professional Development  
 and Entrepreneurship  

การก่อตั้งธุรกิจขนาดยอ่มอิสระในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว ความทา้ทายท่ีผูป้ระกอบการขนาด
ยอ่มเผชิญ ทกัษะการจดัการท่ีจ าเป็นต่อธุรกิจขนาดยอ่ม ปัจจยัความส าเร็จส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม   การให้
สิทธิในการประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจส าหรับธุรกิจขนาดยอ่ม การประเมินผลประกอบการและการประเมินความ
เส่ียง  

Establishing of a small and independent business in the hospitality and tourism industry; challenges faced by 
small business entrepreneurs; managerial skills required for managing small business enterprises; critical success factors 
of small business entrepreneurs; business franchising; writing business plans for a small business; business performance 
appraisal and risk assessment   
  
802-304 ประเด็นร่วมสมัยของความเป็นผู้น า  3(3-0-6) 
 Contemporary Leadership  

ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีความเป็นผูน้ า ทกัษะความเป็นผูน้ า ลกัษณะ และพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประเภทและความหลากหลายของความเป็นผูน้ า การท างานเป็นทีมและการเป็นผูต้าม รูปแบบการส่ือสารและ
ความทา้ทายของผูน้ าท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีในปัจจบุนั จริยธรรมและมาตรฐานพฤติกรรมของผูน้ า ประเด็นปัญหาร่วมสมยัและ
กรณีศึกษาเก่ียวกบัแนวปฏิบติัของผูน้ า และรูปแบบผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพในบริบทการจดัการการบริการ 

An understanding of leadership theories; effective leadership skills, traits and behaviors; types and diversity 
of leadership; working in teams and followership; communication styles and challenges of exemplary leaders of today; 
ethical and behavioral standards for leaders, contemporary issues and case studies on leadership practices and effective 
leadership styles in hospitality management perspective 
  
802-405 ธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Business in Hospitality and Tourism  

อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวในบริบทของโลก นยัทางยทุธศาสตร์ในการด าเนินงานต่างวฒันธรรมท่ี
มีกฎหมาย ภาษา และค่านิยมแตกต่างกนั ปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
สถานการณ์ปัจจุบนัในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียวโลก 

Hospitality and tourism industry in a global context; strategic implications of business operations in different 
environment, cultures, laws, languages and values; social, economic, political and environmental factors affecting 
decision-making; current situations in international hospitality and tourism business  
  
802-406 การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Finance  

การน าทฤษฎีทางการเงินใหม่มาใชใ้นดา้นการเงินระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ การก าหนด
และการจดัการอตัราแลกเปล่ียน     ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนและการจดัการความเส่ียง ดุลการช าระเงิน ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วิกฤตการณ์ทางการเงินและการจดัการวิกฤต 



Implementation of monetary theories applicable in international finance; the international monetary system; 
exchange rates determination and management; exchange rate risk and risk management; Balance of Payments; 
international economic co-operation; financial crises and crisis management 
  
802-407 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Business  

หลกัการด าเนินงานธุรกิจนานาชาติ กลุ่มตลาดเกิดใหม่ เศรษฐกิจไร้พรมแดน บทบาทของหน่วยลงทนุ การ
เปรียบเทียบตลาดและสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจในระดบันานาชาติ ลกัษณะและกลยทุธ์ของบริษทัขา้มชาติ ความรู้ทาง
วฒันธรรมและวิสัยทศัน์ในบริบทนานาชาติ  

A sound international perspective on international business; emerging markets; globalization; role of 
investment units; comparing markets and business environments in different countries; the characteristics and strategies of 
the multinational companies; cultural knowledge and global vision in an international context 
  
802-408 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Economics  

หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีการคา้และความช านาญระหว่างประเทศ อตัรา
การคา้ระหว่างประเทศ นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ ดุลการคา้และดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ และตลาดแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

Basic concept and theory in international economics, international trade and specialization; international 
term of trade and international trade policy; balance of trade and balance of payments; foreign exchange market 
  
812-501 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการ 3(2-2-5) 
 และการท่องเท่ียวขั้นกลาง 
 Intermediate English for Hospitality and Tourism  

ทกัษะการส่ือสารต่างวฒันธรรม ทกัษะภาษาเฉพาะอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว ความมัน่ใจใน
การพูดต่อหนา้สาธารณะ เทคนิคการสัมภาษณ์ (ผูถู้กสัมภาษณ์) ทกัษะการน าเสนอผลงาน การพฒันาการออกเสียงและ
ส าเนียง 

Multi-cultural communication skills; industry specific language skills; public speaking confidence; interview 
techniques (interviewee); presentation skills; pronunciation improvement and accent development  
  
812-502 การสนทนาภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Conversational English  

การเรียบเรียงและการส่ือสารความคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ การพฒันาการออกเสียงและส าเนียง การฝึกการ
ออกเสียงแบบเจา้ของภาษา การเนน้ค า จงัหวะการส่ือสารอยา่งเป็นธรรมชาติ การน าเสนอผลงานอยา่งน่าสนใจและ
น่าเช่ือถือ และการโนม้นา้วผูฟั้ง 

Effective organization and communication of ideas; pronunciation improvement and accent development; 
practice of stress, rhythm, and intonation; spontaneous communication; delivering articulate and stimulating 
presentations; persuasive speaking  



  
818-301 ไวน์และการบริการไวน์ 3(2-3-4) 
 Wine and Wine Service  

ไวน์และสุนทรียภาพ ประวติัศาสตร์ ไวน์ประเภทต่าง ๆ องุ่น ช่ือและประเภทขององุ่น ปัจจยัท่ีมีต่อการผลิต
องุ่นหลายสายพนัธ์ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม กระบวนการผลิตไวน์ในภูมิภาคต่าง ๆ การจดัท าฉลากไวน์ คุณภาพและการ
ก าหนดราคาของไวน์ท่ีผลิตในแตล่ะประเทศ การชิมไวน์ การจบัคูไ่วน์และอาหาร ธุรกิจไวน์ การตลาดและช่องทางการจดั
จ าหน่าย การจ าหน่ายไวน์ การจดัประเภทของไวน์ ไร่องุ่น การผลิตฟอร์ติฟายไวน์ สปิริต และลิเคียว รวมทั้งการจดัเก็บ 

Wine appreciation; historical perspective of wine; names and types of grapes; key factors and global views 
on grape varieties; detailed history of wine styles, culture and wine production from different regions; labeling; quality 
and price of major wine producing countries; wines testing; pairing food and wine; business of wine; marketing and 
distribution; wine sales and service, classification of wine; vineyard; principles of fortified wine, spirit and liqueur, and 
storage  
  
818-305 อาหารเรียกน ้าย่อย และของหวาน 3(2-3-4) 
 Appetizers and Desserts  

ลกัษณะและประเภท ส่วนผสม การเตรียมของอาหารเรียกน ้ายอ่ย และของหวาน เช่น ออร์เดิฟ คานาเป้ ปาเต ้
สลดั พาย ทาร์ต มูส ไอศกรีม รวมทั้งทกัษะและเทคนิคในการประกอบอาหาร การน าเสนอ และตวัอยา่งรายการอาหาร 

Characteristics, types, ingredients, preparations of appetizers and desserts such as hors d’oeuvre, canapes, 
pates, salads, pies, tarts, mousses, ice-creams; cooking skills and techniques; presentation styles and menu examples  
  
818-306 การจัดการและการด าเนิน 3(3-0-6) 
 งานสโมสร 
 Club Management and Operations  

หลกัการและแนวปฏิบติัในการจดัการสโมสร ระบบสมาชิก กิจกรรมภายในสโมสร การรักษาความปลอดภยั 
การบ ารุงรักษาสถานท่ี ภาพรวมของการจดัการภายใน บทบาทและการจดัการและบริหารผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสโมสร
ประเภทต่าง ๆ  

Theories and practices in managing clubs; membership system; activities; security issues; property 
maintenance; overview of club organization; operations and management of stakeholders in different types of clubs 
  
ง. หมวดฝึกปฏิบตัิงาน 
818-250 การฝึกปฏบิัติงาน 1  6(0-36-0) 
 Practical Training I   

การท างานระดบัปฏิบติัการในแผนกครัว หรือ บาร์ หรือ แผนกการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรม
หรือภตัตาคาร หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกการบริการห้องพกัในโรงแรม 

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



818-450 การฝึกปฏบิัติงาน 2  6(0-36-0) 
 Practical Training II   

การฝึกปฏิบติังานในต าแหน่งผูจ้ดัการฝึกหดัหรือเทียบเท่า หรืองานท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากการฝึกปฏิบติังาน 1 
หรือสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีเรียน 

Working as a management trainee or equivalent position, or other position which is different from the 
previous practical training I or related to the program   
  
818-451 สหกิจศึกษา  6(0-36-0) 
 Co-operative Studies  

การท างานในฐานะนกัศึกษาฝึกหดัการบริหารโรงแรม ระดบับริหารหรือเทียบเท่าหรือท่ีแตกต่างจากหนา้ท่ี
งานของการฝึกปฏิบติังาน 1 หรือสอดคลอ้งกบัสาขากลุ่มวิชาชีพเฉพาะเลือก  

Working as a management trainee of a hotel or in an equivalent position or in a different position from the 
position taken in the Practical training I or in the specialized areas    
   
818-452 โครงการแลกเปลี่ยนกบัสถาบัน 6(0-36-0) 
 การศึกษาในต่างประเทศ 
 Study Abroad Program  

ศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาในมหาวิทยาลยัคู่ความร่วมมือหรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ
การบริการและการท่องเที่ยว 

Semester study abroad at one of the partner universities or by Faculty’s approval     



เอกสาร 2-4 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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