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มุ่งเนน้การบูรณาการศาสตร์ดานูบริหารธุรกิจ การจดัการการท่องเท่ียว การจดัการการขนส่งเพื่อการ
ท่องเท่ียว รวมถึงศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจทั้งในศาสตร์และศิลปะ มี
ทกัษะเชิงปริมาณและทกัษะเชิงคุณภาพดา้นการบริหารจดัการมีทกัษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และแกไ้ข 
ปัญหาดา้นธุรกิจการท่องเท่ียว มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเหมาะสม มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศ การส่ือสารขา้มวฒันธรรมและการใช้เทคโนโลยีไดอ้ย่างมี ประสิทธิภาพ เป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ จิตบริการมีทักษะการเรียนรู้ตลอด ชีวิต และมี
จรรยาบรรณทางวิชาช พ เพื่อพฒันาตนเองเป็นผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารธุรกิจการท่องเท่ียวไดใ้นอนาคต 
รวมถึงเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1  มีความรู้ ความสามารถและทกัษะดา้นวิชาชีพ 
 PLO 1.1 สามารถอธิบายแนวคิดสาระวิชาศึกษาทัว่ไป การบริหารจดัการธุรกิจในอุตสาหกรรมการ 
  ท่องเท่ียวและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
 PLO 1.2 มีทกัษะการบริหารจดัการ การวางแผน การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา การประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการตรวจสอบการใชท้รัพยากรเพื่อความยัง่ยนืในธุรกิจการ
ท่องเท่ียว 

 PLO 1.3 สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดอ้ยา่งเป็นระบบ  
  รวมถึงการน าขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการ 
  ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 PLO 1.4 สามารถบูรณาการและประยุกตใ์ชศ้าสตร์ความรู้ดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ การจดัการ 
  การท่องเท่ียวและการวิจยัในธุรกิจได ้
 



PLO2   มีทกัษะการแกปั้ญหาและการคิดวิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งมีระบบ 
 PLO 2.1 สามารถหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ และแกปั้ญหาได ้
  ดว้ยตนเอง และมีทศันคติเชิงบวกในการเรียนรู้ 
 PLO 2.2 สามารถคิดวิเคราะห์เชิงวิพากยบ์นพื้นฐานของความรู้เท่าทนัเหตุและผล  
 PLO 2.3 สามารถเลือกใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเหมาะสมเพื่อ 
  สนบัสนุนการแกปั้ญหา วางแผน และการจดัการธุรกิจไดอ้ยา่งเป็นระบบ  
PLO3  มีทกัษะการส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการการท่องเท่ียว 
 PLO 3.1 สามารถส่ือสารโดยใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ไดต้าม 
  มาตรฐานของมหาวิทยาลยั ทั้งบริบทการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัและบริบทวิชาการท่ี 
  ครอบคลุมถึงการส่ือสารทางดา้นฟัง พูด อ่าน และเขียน  
 PLO 3.2 มีมนุษยสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นทั้งใน และนอกวิชาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
 PLO 3.3 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี 
  หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 PLO 3.4 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและสารสนเทศในการบริหารจดัการ 
  ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เพื่อช่วยลดตน้ทุน และเพิ่มประสิทธิผลใหก้บัธุรกิจ  
PLO4  มีทกัษะความเป็นมนุษย ์และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 PLO 4.1 มีมนุษยสัมพนัธ์ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในและนอกวิชาชีพไดอ้ยา่งมี 
  ประสิทธิภาพ  
 PLO 4.2 มีทศันคติและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต่อวิชาชีพ และมีจิตบริการบนพื้นฐานของความเป็น 
  ไทย 
 PLO 4.3 สามารถปรับตวัในภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม และท างานในสภาพแวดลอ้มแบบพหุ 
  วฒันธรรม หรือมีความแตกต่างและหลากหลายทางความคดิ 
 PLO 4.4 มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดี และถือประโยชน์ของเพื่อน 
  มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
PLO5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและในการด ารงชีวิตประจ าวนั 
 PLO 5.1 มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 PLO 5.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพสิทธ์ิในการรักษาความลบัและการเผยแพร่ 
  ขอ้มูลขององคก์ร 
 PLO 5.3 ปฏิบติังานและประกอบวิชาชีพอยา่งสุจริต และถูกตอ้งตามกฎหมาย  
 PLO 5.4 มีจิตสาธารณะ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง และค านึงถึงการใชท้รัพยากร 
  เพื่อความยัง่ยนืในการจดัการธุรกิจใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และ 
  ส่ิงแวดลอ้ม 
   



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  134 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกติ 
สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกิต 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  2((2)-0-4) 
980-022 การช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ (การท า CPR และ AED)  1((1)-0-2) 
980-023 ม.อ. อาสา  1((1)-0-2) 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  5 หน่วยกิต 
805-031 ชีวิตท่ีดี  3((3)-0-6) 
988-031 ความเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล  4 หน่วยกิต 
969-041 ฉลาดซ้ือฉลาดใช ้  2((2)-0-4) 
969-042 เศรษฐกิจดิจิทลั  2((2)-0-4) 
สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกิต 
805-061 คิดเป็น  2((2)-0-4) 
805-062 การค านวณในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกิต 
805-071 การฟังและการพูดภาษาองักฤษขั้นพ้ืนฐาน  2((2)-0-4) 
805-072 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษขั้นพ้ืนฐาน  2((2)-0-4) 
805-073 ภาษาองักฤษเพ่ือการฟังและการพูดขั้นกลาง  2((2)-0-4) 
805-074 ภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นกลาง  2((2)-0-4) 
805-075 ภาษาองักฤษเพ่ือการฟังและการพูดขั้นสูง  2((2)-0-4) 
805-076 ภาษาองักฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนขั้นสูง  2((2)-0-4) 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2 หน่วยกิต 
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 บราซิลเลียนยิวยิตสู  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 ว่ายน ้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-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ   1((1)-0-2) 
รายวิชาเลือก   6   หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีก าหนดให้ในหลกัสูตรจากรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
980-001 การเตรียมความพร้อมส าหรับภยัพิบติั  2((2)-0-4) 
810-001 สถิติน าทาง   2((2)-0-4) 
810-002 จิตวิทยาสังคม   2((2)-0-4) 
810-003 ประวติัศาสตร์และสังคมไทย  2((2)-0-4) 
810-004 นกัลงทุนรุ่นเยาว ์  2((2)-0-4) 
988-001 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต  2((2)-0-4) 
988-002 กา้วทนันวตักรรมทางวิทยาศาสตร์  2((2)-0-4) 
988-003 ทะเลและวิทยาศาสตร์  2((2)-0-4) 
988-004 โภชนาการและพิษวิทยา  2((2)-0-4) 
805-001 ภาษาองักฤษเพื่อการออกเสียง  2((2)-0-4) 
805-004 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจต่างประเทศ  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 การเรียนรู้ตลอดชีวิต  2((2)-0-4) 
988-005 ชีวิตท่ีสันติ  2((2)-0-4) 
988-006 ชุมชนพอเพียง  2((2)-0-4) 
805-009 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ    2((2)-0-4) 
805-010 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว    2((2)-0-4) 
805-012  ภาษาองักฤษเพื่อประสิทธิภาพทางการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
805-014 ภาษาองักฤษจากภาพยนตร์    2((2)-0-4) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  86 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 26  หน่วยกิต 
801-102 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการบริการและการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
801-206 การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 3(3-0-6) 



801-301 ความเป็นผูน้ าและการจดัการบริหารบุคลากร  3(3-0-6) 
801-303 การบญัชีบริหาร   3(3-0-6) 
801-304  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  2(2-0-4) 
801-305 การเงินธุรกิจและเทคโนโลยีการเงิน  3(3-0-6) 
801-306  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
801-307 เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับการบริการและการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
801-401 การส ารวจและวิจยัส าหรับการทอ่งเท่ียวและการบริการ  3(3-0-6) 

2) กลุ่มวิชาเฉพาะ     60   หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ       30 หน่วยกิต 

803-101 การจดัการการท่องเท่ียวชุมชน  2(2-0-4)   
803-102  อุตสาหกรรมการบินเบ้ืองตน้  2(2-0-4) 
803-103  การจดัการส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน  2(2-0-4) 
803-208  การวางแผนและการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน  3(3-0-6) 
803-209  นวตักรรมการตลาดเพื่อการท่องเท่ียว  2(2-0-4) 
803-210  การจดัการตวัแทนจดัการท่องเที่ยวและธุรกิจน าเท่ียว  3(2-2-5)  
803-211  การท่องเที่ยวอาเซียน     2(2-0-4)   
803-301  การจองและการออกบตัรโดยสารเคร่ืองบิน  3(2-2-5) 
803-302  การจดัการโครงการการท่องเที่ยวสมยัใหม่  2(2-0-4)  
803-303  การจดัการการท่องเท่ียวเรือส าราญ ท่าเรือ และมารีน่า  3(3-0-6) 
803-305  การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงวฒันธรรม  2(2-0-4)  
803-306  หลกัการจดัการมคัคุเทศก ์  2(1-2-1) 
803-401  โลจิสติกส์และการจดัการห่วงโซ่อุปทานส าหรับการท่องเท่ียว  2(2-0-4) 
 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    30 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ    15   หน่วยกิต 

ก. ให้นกัศึกษาเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกตามความสนใจ 1 กลุ่ม (15 หน่วยกิต) ดงัต่อไปน้ี 
1. ธุรกิจสายการบิน (Airline Business Management) 
819-320 การเตรียมความพร้อมเพื่ออาชีพการบินระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 
819-321  การด าเนินงานบริการภาคพ้ืนดินและการขนส่งทางอากาศของสายการบิน  3(2-2-5) 
819-420  การจดัการการบริการบนเคร่ืองบิน  3(2-2-5) 
819-421 กลยทุธ์และการจดัการธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
819-422  การจดัการสนามบิน  3(3-0-6) 
2. ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว (Tourism Entrepreneurship)  
819-330  ธุรกิจการท่องเที่ยวสตาร์ทอพั  3(3-0-6) 
819-331  การจดัการการทวัร์เชิงบูรณาการ  3(2-2-5) 
819-430  การออกแบบการท่องเท่ียวแบบกลุ่มเฉพาะในพลวตัโลก   3(2-2-5) 
819-431  นวตักรรมและการพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียว  3(2-2-5) 
819-432  การจดัการแหล่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว  3(3-0-6) 
 



3. การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism Management)  
819-340  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคเ์พื่อสุขภาพ  3(3-0-6) 
819-341  การจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬา   3(2-2-5) 
819-440  นนัทนาการกลางแจง้และการใชเ้วลาว่าง  3(2-2-5) 
819-441  การดูแลสุขภาพแบบไทยและโลกตะวนัออก  3(3-0-6) 
819-442  โภชนาการเพื่อสุขภาพ  3(3-0-6) 
  2.2.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ     15    หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ (English Language) 
812-101     ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
  812-112     ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ   3(2-2-5) 
812-313 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการเจรจาต่อรอง  3(2-2-5) 
812-314     ภาษาองักฤษเพื่อการน าเท่ียว  3(2-2-5) 
812-411    ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการบิน  3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาภาษาจีน (Chinese Language)  
กลุ่มท่ี 1 เง่ือนไข ส าหรับนกัศึกษาท่ีไม่มีพ้ืนความรู้ภาษาจีนมาก่อน 
812-121       การส่ือสารภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน 1  3(2-2-5)        
812-221       การส่ือสารภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน 2  3(2-2-5)       
812-321       การส่ือสารภาษาจีนขั้นกลาง   3(2-2-5)       
812-325     ภาษาจีนเพื่อการน าเท่ียว  3(2-2-5) 
812-422    ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน  3(2-2-5) 
กลุ่มท่ี 2 เง่ือนไข นกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนรายวิชาภาษาจีนกลุ่มท่ี 2 จะตอ้งมีผลการสอบวดัระดบัความรู้ทางภาษาจีน (HSK) 
ไม่ต ่ากว่าระดบั HSK 3 หรือผา่นการเรียนรายวิชาภาษาจีนในระดบัมธัยมศึกษามาไม่นอ้ยกว่า 4 รายวิชา 
812-122     ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
812-123     ภาษาจีนเพื่อการน าเสนอ   3(2-2-5) 
812-324 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารและการเจรจาต่อรอง  3(2-2-5) 
812-325     ภาษาจีนเพื่อการน าเท่ียว  3(2-2-5) 
812-422    ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน  3(2-2-5) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

นกัศึกษาสามารถเลือกรายวิชาท่ีสนใจจากกลุ่มวิชาชีพอ่ืน หรือรายวิชาท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตหรืออาชีพ (ท่ี
ท ำกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ) ท่ีเปิดสอนอยูใ่นคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยัอ่ืนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  
819-312 การพฒันาบุคลิกภาพและการแต่งกาย  2(1-2-1) 
819-313 การจดัการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและสัตวป่์า  3(3-0-6) 
819-314 การท่องเที่ยวส าหรับผูมี้ความสนใจพิเศษ  3(3-0-6) 
819-315 การจดัการท่องเท่ียวชายฝ่ังและทะเล  3(3-0-6) 
819-316 มรดกการท่องเท่ียวของจงัหวดัภเูก็ตและภาคใตป้ระเทศไทย  3(3-0-6) 
819-317 การจดัการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  3(3-0-6) 
   



819-318 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้                    3(3-0-6) 
819-319 การจดัการการท่องเท่ียวเชิงศาสนา           3(3-0-6) 
819-322 การจดัการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอาหาร           3(3-0-6)                    
819-323 การจดัการท่องเท่ียวเชิงพิพิธภณัฑ์          3(3-0-6)                    
819-324 การจดัการการท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุ           3(3-0-6)                    
819-325 การจดัการน าเท่ียวในวฒันธรรมเพอรานากนั                    3(3-0-6) 

4. หมวดฝึกปฏบิัติงาน     12 หน่วยกิต 

นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนรายวิชาฝึกปฏิบติังาน และ/หรือสหกิจศึกษาไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี  
819-250  การฝึกปฏิบติังาน 1  6(0-36-0)  

(นกัศึกษาท่ีผา่นการฝึกปฏิบติังานคร้ังท่ี 1 สามารถเลือกรายวิชาฝึกปฏิบติังาน 2 หรือรายวิชาสหกิจศึกษา หรือการเขา้
ร่วมโครงการแลกเปล่ียนกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน 1 รายวิชา ตามกลุ่มวิชา
ความสนใจเฉพาะของนกัศึกษา) 
819-450 การฝึกปฏิบติังาน 2  6(0-36-0)  

 หรือ 
819-451 สหกิจศึกษา   6(0-36-0) 

 หรือ 
819-452 โครงการแลกเปล่ียนกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ    6(0-36-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
xxx-xxx สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์ 1(1-0-2) 
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 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2(2-0-4) 
xxx-xxx สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 2(2-0-4) 
xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 2(2-0-4) 
801-307 เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับการบริการและการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
803-101 การจดัการการท่องเที่ยวชุมชน 2(2-0-4) 
812-101 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 หรือ 
812-121 การส่ือสารภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน 1 (ภาษาจีนกลุ่มท่ี 1)  3(2-2-5) 
           หรือ 
812-122 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว (ภาษาจีนกลุ่มท่ี 2)  3(2-2-5) 
 รวม 20(18-4-38) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
xxx-xxx สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์  1(1-0-2) 
xxx-xxx สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ  2(2-0-4) 
xxx-xxx สาระท่ี 4 การรู้อยา่งเท่าทนัและการรู้ดิจิทลั  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) 
xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือก  2(2-0-4) 
xxx-xxx กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  2(2-0-4) 
803-102 อุตสาหกรรมการบินเบ้ืองตน้   2(2-0-4) 
803-103 การจดัการส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน  2(2-0-4) 
812-112  ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ  3(2-2-5) 
 หรือ 
812-221 การส่ือสารภาษาจีนพ้ืนฐาน 2 (ภาษาจีนกลุ่มท่ี 1)  3(2-2-5) 
 หรือ 
812-123 ภาษาจีนเพื่อการน าเสนอ (ภาษาจีนกลุ่มท่ี 2)  3(2-2-5) 
 รวม  20(19-2-39) 



ช้ันปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
xxx-xxx สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ 1(1-0-2) 
xxx-xxx สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ 2(2-0-4) 
xxx-xxx สาระท่ี 4 การรู้อยา่งเท่าทนัและการรู้ดิจิทลั2 2(2-0-4) 
801-102 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการบริการและการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
801-206 การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม   3(3-0-6) 
803-208 การวางแผนและการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน   3(3-0-6) 
803-209 นวตักรรมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 2(2-0-4) 
803-210 การจดัการตวัแทนจดัการท่องเที่ยวและธุรกิจน าเท่ียว 3(2-2-5) 
803-211 การท่องเที่ยวอาเซียน  2(2-0-4) 
 รวม 21(20-2-41) 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
819-250 การฝึกปฏิบติังาน 1   6(0-36-0) 
 รวม  6(0-36-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช้ันปีที่ 3 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
801-301 ความเป็นผูน้ าและการจดัการบริหารบุคลากร  3(3-0-6) 
801-303 การบญัชีบริหาร 3(3-0-6) 
801-304 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 2(2-0-4) 
812-313 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการเจรจาต่อรอง      3(2-2-5) 
 หรือ 
812-321 การส่ือสารภาษาจีนขั้นกลาง 3(2-2-5) 
 หรือ 
812-324 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารและการเจรจาต่อรอง (ภาษาจีนกลุ่มท่ี 2) 3(2-2-5) 
xxx-xxx เลือกเสรี  3(X-Y-Z) 
เลือกรายวิชาความสนใจเฉพาะ 2 รายวิชา  
ธุรกิจสายการบิน  
819-320 การเตรียมความพร้อมเพื่ออาชีพการบินระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
819-321  การด าเนินงานบริการภาคพ้ืนดินและการขนส่งทางอากาศของสายการบิน  3(2-2-5) 
ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว  
813-330 ธุรกิจการท่องเที่ยวสตาร์ทอพั 3(3-0-6) 
819-331 การจดัการการทวัร์เชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
การจดัการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
819-340  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคเ์พื่อสุขภาพ   3(3-0-6) 
819-341 การจดัการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  3(2-2-5) 
 รวม 20(X-Y-Z) 

 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
801-305 การเงินธุรกิจและเทคโนโลยีการเงิน  3(3-0-6) 
801-306 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
803-301 การจองและการออกบตัรโดยสารเคร่ืองบิน  3(2-2-5) 
803-302 การจดัการโครงการการท่องเที่ยวสมยัใหม่ 2(2-0-4) 
803-303 การจดัการการท่องเที่ยวเรือส าราญ ท่าเรือ และมารีน่า 3(3-0-6) 
812-314     ภาษาองักฤษเพื่อการน าเท่ียว  3(2-2-5) 
 หรือ 
812-325     ภาษาจีนเพื่อการน าเท่ียว 3(2-2-5)   
 (ภาษาจีนกลุ่มท่ี 1 และ ภาษาจีนกลุ่มท่ี 2)                      
 xxx-xxx เลือกเสรี  3(X-Y-Z) 
 รวม 20 (X-Y-Z) 



ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
803-305 การจดัการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวฒันธรรม  2(2-0-4) 
803-306 หลกัการจดัการมคัคุเทศก ์  2(1-2-1) 
 รวม 4(3-2-5) 
 
 
    

ช้ันปีที่ 4 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
801-401 การส ารวจและวิจยัส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ 3(3-0-6) 
803-401 โลจิสติกส์และการจดัการห่วงโซ่อุปทานส าหรับการท่องเท่ียว  2(2-0-4) 
812-411  ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
            หรือ 
812-422 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 (ภาษาจีนกลุ่มท่ี 1 และ ภาษาจีนกลุ่มท่ี 2) 
เลือกรายวิชาความสนใจเฉพาะ 3 รายวิชา  
ธุรกิจสายการบิน  
819-420  การจดัการการบริการบนเคร่ืองบิน 3(3-0-6) 
819-421 กลยทุธ์และการจดัการธุรกิจการบิน   3(3-0-6) 
819-422 การจดัการสนามบิน  3(3-0-6) 
ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว  
819-430 การออกแบบการท่องเที่ยวแบบกลุ่มเฉพาะในพลวตัโลก 3(2-2-5) 
819-431 นวตักรรมและการพฒันาธุรกิจการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
819-432 การจดัการแหล่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว  3(3-0-6) 
การจดัการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
819-440 นนัทนาการกลางแจง้และการใชเ้วลาว่าง 3(2-2-5) 
819-441 การดูแลสุขภาพแบบไทยและโลกตะวนัออก 3(3-0-6) 
819-442 โภชนาการเพื่อสุขภาพ   3(3-0-6) 
 รวม 17(X-Y-Z) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคการศึกษาที่ 2 
819-450 การฝึกปฏิบติังาน 2 6(0-36-0) 
819-451  หรือ สหกิจศึกษา  6(0-36-0) 
819-452 หรือ โครงการแลกเปล่ียนกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ 6(0-36-0) 
 รวม 6(0-36-0) 
 



               
                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO1 – มีความรู้ ความสามารถและทักษะ

ด้านวิชาชีพ 

 

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active 
learning 

2) จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3) จดับรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอก

ท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 

4) จดัให้มีรายวิชาโครงงาน/ การฝึกฏิบติั/
การฝึกสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ 

 

ประเมินจาก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการ

ปฏิบติังานของนกัศึกษาในดา้นตา่งๆ คือ 
1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการฝึก

ปฏิบติังาน/สหกิจศึกษา 
PLO2 - มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมี
ระบบ 

1) จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึก
ทกัษะการคดิ ทั้งในระดบับคุคลและ
กลุ่ม เช่น สะทอ้นการคิด อภิปราย
กลุ่ม การท ากรณีศึกษา การโตว้าที 
การจดัท าโครงการ การทดลองใน
ห้องปฏิบติัการ ฯลฯ 

2) จดักิจกรรมให้นกัศึกษามีโอกาส 
ปฏิบติังานจริง 

3) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึก 
ทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง 
การเขียนในระหว่างผูเ้รียน ผูส้อนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอื่น ๆ 

4) จดักิจกรรมให้นกัศึกษามีโอกาส
ปฏิบติังานจริง เช่น จดัการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการเรียนกบัการ
ท างาน (Work - Integrated Learning) 
อาทิ การปฏิบติังานภาคสนาม 

ประเมินจาก 

1) การเขียนรายงานของนกัศึกษา 
2) การน าเสนอผลงาน 
3) การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ีให้

นกัศึกษาคดิแกปั้ญหา 
4) การใชแ้บบทดสอบ/สัมภาษณ์ท่ีให้

นกัศึกษาไดฝึ้กคิดแกปั้ญหาในกรณี
ต่าง ๆ 

 

PLO3 - มีทักษะการส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการ
ท่องเท่ียว 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึก
ทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง 
การเขียนในระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน 
และผูเ้ก่ียวขอ้งอืน่ ๆ 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ี

ประเมินจาก 
1) ประเมินจากทกัษะการพูดในการ

น าเสนอผลงาน 
2) ทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3) ความสามารถในการใชซ้อฟทแ์วร์

ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในสาขาอาชีพ  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว



    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล หลากหลายและเหมาะสม 

จดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนน าเสนอผลงาน
โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

PLO4 - มีทักษะความเป็นมนุษย์ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
การท างานเป็นกลุ่ม และงานท่ีต้องมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

2) จัด ป ระสบ ก าร ณ์ ก าร เรี ยน รู้ ใน
ภาคปฏิบติั 

สอดแทรกเร่ืองการมีมนุษยสัมพนัธ์ 
การเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร 
ฯลฯ ในรายวิชาต่าง ๆ 

ประเมินจาก 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 

2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม ่าเสมอการเข้าร่วม

กิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
 

PLO5 – มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพและในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

1) ก าหนดให้มีวฒันธรรมองคก์ร เพื่อ
ปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั 

2) เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการ
แต่งกายให้เป็นตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

3) มอบหมายให้นกัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความ
รับผิดชอบ 

4) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน 

5) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
บทบาทสมมติ กรณีตวัอยา่ง 

6) มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเนน้คุณธรรม 
จริยธรรม 

7) จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิต
วิญญาณในการถือประโยชน์สังคม
เป็นท่ีตั้ง 

8) การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์

ประเมินจาก 

1) การตรงต่อเวลาของนกัศึกษาในการ
เขา้เรียน การส่งงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย การเขา้ร่วมกิจกรรม 

2) ความมีวินยัและความพร้อมเพรียง
ของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร 

3) การรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
 

 



เอกสาร 2-3 

ค าอธิบายรายวิชา 
คณะการบริการและการท่องเท่ียว  

สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
 
ก. หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป   

1. กลุ่มวิชาบังคับ    
สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพฒันาทีย่ั่งยืน                                         2(2-0-4) 
  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 (การท า CPR และ AED) 1(1-0-2) 
 Basic Lifesaving (CPR, and AED) 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการปฐมพยาบาล, บทบาท และหนา้ท่ีความรับผิดชอบ, การประเมินสถานการณ์, การ
ป้องกนั; ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย,์ ปัญหาการหายใจ; การส าลกั, อาการหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั, ภาวะฉุกเฉินในผูป่้วย
เบาหวาน, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคลมชกั, กรณีฉุกเฉินเม่ือไดรั้บบาดเจบ็, การมีเลือดออกทางช่องปาก, การควบคุมเลือด, 
การหมดสติ, การไดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะ   คอ และกระดูกสันหลงั, การเคลด็ขดัยอก, แผลถูกความร้อน, ภาวะอุณหภูมิร่างกาย
ต ่ากว่าปกติ ; การนวดหวัใจผายปอดกูชี้พ (CPR), ความปลอดภยัของสถานท่ีเกิดเหตุ, การช่วยชีวิต; การนวดหวัใจ; การเป่า
ปากต่อปาก, 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 
 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
117-114 คิด-ท า-น าสุข 2(2-0-4) 
 Living a Peaceful Life 

คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย ์การรู้จกัตนเองและผูอ้ืน่      เจตคติท่ีดีและการเขา้ใจความแตกตา่งทาง
วฒันธรรม ความคิด ความเช่ือและค่านิยม การอยูร่่วมกนับนพ้ืนฐานทางจริยธรรม ทกัษะการส่ือสารและทกัษะพหุ
วฒันธรรมการจดัการความขดัแยง้และสันติวิธี เพื่อประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุขและสันติ 

Value of life and human being; self-understanding and empathy; positive thinking;  understanding of 
different cultures, opinions, beliefs and values; moral life; communication skills and multicultural competence; principle 
of conflict management and non-violence, application of these concepts and skills for happy life and peace 

 
950-101 จิตวิวัฒน์                                                                       1(1-0-2) 
 New Consciousness 

การเกิดจิตปัจจุบนัขณะมีสติ หรือความรู้สึกตวัอยูก่บักายในปัจจุบนั จิตสงบ เป็นกลางในชีวิตประจ าวนั การ
ประยกุตใ์ชส้ติในการเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ การใชส้ติใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์ เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของ
อารมณ์ เขา้ใจระบบสมมติปรุงแต่งของจิต เขา้ใจตนเองและผูอ้ืน่อยา่งมีความสุขและแบ่งปัน  

Creation of new consciousness or mindfulness, self – awareness in the present moment, peaceful and neutral 
mind in daily life; application of mindfulness in learning and doing all activities, use of mindfulness to see thoughts and 
emotions, understanding the changes of emotions; understanding one’s self and others with happiness and sharing 

 
950-102 ชีวิตที่ดี  2(2-0-4) 
 Happy and Peaceful Life 

ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของชีวิต การเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย 
การท างานอยา่งเป็นทีม การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ทกัษะการส่ือสารและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นสังคมพหุลกัษณ์
  

Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the difference and variousness; 
team work; live in peace; communication skills and creative solving the problems in multiple pattern society 
 
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 

 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ 



001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ                                               1(1-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship 

การเป็นผูป้ระกอบการใหม่ การประเมินศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ
วิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย        การส ารวจและการวิจยัตลาด กลยทุธ์
การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่  การพยากรณ์ความตอ้งการทางการตลาด เทคนิคการขาย         การวางแผนการตลาด การบริหาร
การผลิต วิเคราะห์งบการเงิน    การจดัท าแผนการเงิน แหล่งเงินทนุ ระบบภาษีอากรและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายธุรกิจ 
การบริหารของภาครัฐเพื่อผูป้ระกอบการ 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 

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

ธรณีวิทยาของโลกและการก าเนิดโลก ธรณีพิบติัภยัและความเส่ียงของมนุษย ์การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ
และผลกระทบท่ีเกิดกบัมนุษย ์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 



สาระที่ 5  การคิดเชิงระบบ และศิลปะการคิดเชิงตรรกะ 
805-061 คิดเป็น 2(2-0-4) 
  Logical Thinking 

การคิดอยา่งมีเหตุผลเพื่อหาความถกูตอ้ง 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 

 
805-062 การค านวณในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
  Mathematics in Daily Life 

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

Percentage, ratio, basic statistics and their applications for everyday life.  Financial mathematics such as 
profit, loss, commission, tax, interest, etc. 

 
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ช่วยคิดอยา่งเป็นระบบ การคิดงานอยา่งเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆ 

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 
ปรับเปล่ียนและพฒันาตนเองอยา่งสร้างสรรคแ์ละมึความสุข 

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 

การคิดอยา่งมีเหตุผลเพ่ือหาความถูกตอ้ง 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 

 
988-061 ตัวเลขในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
  Thinking In Number 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัเลขกบัปรากฏการณ์ การประยกุตค์ณิตศาสตร์กบังานดา้นต่างๆ 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 

 
สาระที ่6 อ่าน เขียน ฟังพูดภาษาอังกฤษ 
805-071 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน                                    2(2-0-4) 
  English for Fundamental English Listening and Speaking 

เพ่ิมพูนทกัษะการฟังและการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตประจ าวนัและใน
วิชาการ เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อการน ามาใชใ้นเชิงวิชาการ 

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

เพ่ิมพูนทกัษะการอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจบทความทัว่ไป บทความวิชาการอยา่งง่าย 
และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อการน ามาใชใ้นเชิงวิชาการ 

Reinforcement of reading and writing skills, development of understanding authentic text, and basic 
academic text, an approach to the self-study and application of knowledge for development to learning academic context 

 



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์ 
805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 1(1-0-2) 
 Music Appreciation 

หลกัความรู้เก่ียวกบัประสบการณ์คุณค่าความงามของดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพ้ืนบา้น ผา่นการฟัง
เสียงดนตรีบนความหลากหลายในมิติทางประวติัศาสตร์ การเมือง สังคม ภาษา   ความเช่ือ ศาสนา นิเวศวิทยา และ
วฒันธรรม 

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

 
810-091 ศิลปะไทย                                                                      1(1-0-2) 
 Thai Arts 

ความหมาย ขอบข่าย และการจ าแนกประเภทต่าง ๆ ของงานศิลปะ ศึกษาศิลปะแขนงต่าง ๆ 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 สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนว้ใน
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 

 



980-081 แบดมินตัน 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 การฝึกทกัษะการเลน่โยคะ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

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

980-094 ศิลปะการป้องกันตัว 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 
 



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

องคป์ระกอบในการจดักิจกรรม การวางแผน การส ารวจพ้ืนท่ี อุปกรณ์และการวางแผนงบประมาณของค่ายพกั
แรม กิจกรรมสันทนาการกบัค่ายพกัแรม ค่ายพกัแรมประเภทต่าง ๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่าอนุรักษแ์ละ
ค่ายเฉพาะกิจ         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 

 
2. รายวิชาวิชาเลือก 

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 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 2(2-0-4) 
  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 

 
805-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษานานาชาต ิ 2(2-0-4) 
  English for International Studies 

เรียนรู้ภาษาท่ีใชใ้นประวติัศาสตร์ของวฒันธรรมสัมพนัธ์ ทั้งในดา้นการทูตและการส่ือสารต่างๆเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการระหว่างประเทศในยคุโลกาภิวตัน์ 

Exploring the history of international relations with focus on the language and disciplines of international 
diplomacy, dialogue, and cooperation related to a world of increasing globalization and complexity 
 
805-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจต่างประเทศ 2(2-0-4) 
  English for International Business 

พฒันาทกัษะพ้ืนฐานในการใชภ้าษาองักฤษในเชิงธุรกิจ เพ่ิมพูนทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ท่ีจะน ามาใช้
ประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ ในการท าธุรกิจโดยใชภ้าษาองักฤษ 

Developing the foundation in business English; enhancing a variety of skills that can be applied in multiple 
scenarios through listening, reading, speaking, and writing on all aspects of conducting business in English 



 
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
จดหมายสมคัรงานและประวติัส่วนตวัการฝึกงานการสัมภาษณ์การขยายค 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 าเสนอและการอภิปราย 2(2-0-4) 
  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 และบรรณานุกรรม 

Discovering and reading literature reviews, opinion papers, and research articles; composing a literature 
review to support a position; using scholarly writing techniques and citations following APA formatting and referencing 

 
805-073 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและการพูดขั้นกลาง 2(2-0-4) 
  English for Intermediate Listening and Speaking 

พฒันาทกัษะการพูดการฟังระดบักลาง พฒันาทกัษะการส่ือสารระดบักลาง ทั้งในชีวิตประจ าวนัและในเชิง
วิชาการ พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อน ามาประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

Reinforcement of intermediate listening and speaking skills; intermediate-level development of effective 
communication in both daily life and academic settings; an approach to self-studying and the application of knowledge for 
the development of learning academic context at an intermediate level 
 



805-074 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนขั้นกลาง 2(2-0-4) 
  English for Intermediate Reading and Writing 

การส่งเสริมทกัษะในการแลกเปล่ียนและแสดงความคดิเห็นเชิงวิชาการ กระบวนการเขียนรูปแบบของการ
ตอบค าถามอตันยัดว้ยการเขียนบรรยาย การเขียนรายงานเชิงวิชาการภาษาองักฤษ วิธีการอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
การพฒันากระบวนการเขา้ถึงวิธีการเขียนอยา่งมีระบบและมีอิสระทางความคดิ 

Consolidation on exchanging ideas and expressing oneself related to academic issues; writing process with 
an emphasis on answering essay questions; reading literature and writing academic essays, citation and reference; 
developing an autonomous process approach to writing 
 
805-075 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและการพูดขั้นสูง 2(2-0-4) 
  English for Advanced Listening and Speaking 

พฒันาทกัษะการพูดการฟังระดบัสูง พฒันาทกัษะการส่ือสารในเชิงวิชาการ ทั้งในชีวิตประจ าวนัและในเชิง
วิชาการ พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อน ามาประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

Reinforcement of advanced listening and speaking skills; academic-level development of effective 
communication in both daily life and advanced settings; an approach to self-studying and the application of knowledge for 
the development of learning academic context at an advanced level 

 
805-076 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนขั้นสูง 2(2-0-4) 
 English for Advanced Reading and Writing 

การส่งเสริมทกัษะในการแลกเปล่ียนและแสดงความคดิเห็นเชิงวิชาการ กระบวนการเขียนรูปแบบของส่ิงพิมพ ์
อ่านวรรณกรรม และการเขียนวิจยัดว้ยโครงร่างท่ีดี วิธีการอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรม การพฒันากระบวนการเขา้ถึง
วิธีการเขียนอยา่งมีระบบและมีอสิระทางความคิด 

Consolidation on exchanging ideas and expressing oneself related to scholarly; writing process with an 
emphasis on journal articles; reading literature and writing well-structured research, citation and reference; developing an 
autonomous process approach to writing 

 
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 แรงจูงใจ 
สติปัญญาและความสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 



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 และ
สังคม ลกัษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ศาสนาท่ีส าคญัในประเทศไทย 
สถานการณ์ปัจจุบนัของสังคมไทยปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในปัจจบุนั 

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 

 
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 

 
980-001 การเตรียมความพร้อมส าหรับภัยพบิัติ                                         2(2-0-4) 
  Disaster Preparedness 

ภยัพิบติัรูปแบบต่าง ๆ 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 
 
988-001 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 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 ์โดยเนน้ใหเ้กิดการคิดบนพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ 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 

 
988-005 ชีวิตที่สันติ 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 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ    
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
801-102    เศรษฐศาสตร์ส าหรับการบริการและการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

Economics for Hospitality and Tourism  
หลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดบัจุลภาคและมหภาคโดยวิเคราะห์อปุสงค ์อุปทาน ความยืดหยุน่ การ

ผลิต การบริโภคและการตลาด รายไดป้ระชาชาติ การกระจายรายได ้และการว่างงาน     ใชก้รณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม
การบริการและการท่องเที่ยว 

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        

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

      Intercultural Communication 
ทฤษฎีของการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมและการประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารต่อบุคคลและผา่นช่องทางแบบ

ออนไลน์ ความเขา้ใจลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรม พฤติกรรมนกัทอ่งเท่ียว ผูบ้ริโภค และการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่น 
วฒันธรรมจากกลุ่มประเทศต่าง ๆ          การปฏิสัมพนัธ์ต่อผูอ้ื่นท่ีมีความแตกต่างในมิติจารีตประเพณี ชนชั้น และความเป็น
วฒันธรรมแบบบริบทสูงและวฒันธรรมท่ีไม่ซบัซอ้นบริบทต ่า กระบวนการจดัการความขดัแยง้ทางวฒันธรรมและความไม่
คุน้เคยทางวฒันธรรม แบบจ าลองภูเขาน ้าแขง็ทางวฒันธรรม มุมมองและความเขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรมเพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงของโลก  

Theory relating to intercultural communication and its application in face-to-face and online communication 
with people from diverse backgrounds; own cultural identities and interactions with others; tourist and consumer 
behavior; cultures around the globe, examination of the interactions of values, beliefs, traditions and identities with 
particular emphasis towards high and low context cultures and how people see time differently; approaches to cultural 



conflict and resolutions and culture shock;. the Iceberg Model of culture; perspectives of lives and people and building 
capacity to adapt to a changing world by exploring perceptual differences 

 
801-301   ความเป็นผู้น าและการจัดการบริหารบุคลากร 3(3-0-6) 
             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 
 
801-303   การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 

    Managerial Accounting 
หลกัการและเทคนิคการบญัชีการเงินและการบญัชีบริหารเบ้ืองตน้เพ่ือการวางแผนและการควบคุมธุรกิจของ

องคก์รจากมุมมองของผูบ้ริหาร การวิเคราะห์ตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร พฤติกรรมตน้ทุนและการจ าแนก การวิเคราะห์ตน้ทุน
เพื่อการตดัสินใจ การวิเคราะหค์วามสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน ปริมาณและก าไร รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงิน  

Concepts and techniques of basic financial accounting and managerial accounting in the planning and 
control of business organizations from a management perspective; cost-volume-profit analysis; cost behavior and 
classification; cost analysis for making decision; analysis of correlation between cost-volume-profit; financial statement 
analysis 

 
801-304    พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 2(2-0-4) 

     Tourist Behavior 
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว ความตอ้งการและแรงจงูใจในการเดินทาง กระบวนการตดัสินใจ

เลือกจุดหมายปลายทาง การจ าแนกประเภทนกัท่องเที่ยวและรูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว แนวโนม้พฤติกรรมการ
เดินทางและตลาดนกัท่องเท่ียวในอนาคต คุณภาพและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว การส ารวจพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว
ภาคสนาม 

Tourist behavior in tourism destination, need and motivation for travelling, tourist destination’s selection 
process, classification and type of tourist behavior, trend of travelling pattern and tourist market in the future, quality and 
tourist’s satisfaction, fieldwork survey of tourist behavior 
801-305    การเงินธุรกิจและเทคโนโลยีการเงิน  3(3-0-6)  

     Business Finance and Financial Technology  
การด าเนินงานของตลาดการเงิน เคร่ืองมือและสถาบนัการเงิน ความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงและ

ผลตอบแทน ความรู้พ้ืนฐานทางการเงินขององคก์ร การจดัท างบประมาณทุน ตน้ทุนของเงินทุน โครงสร้างเงินทนุและ
หน้ีสินทางการเงิน การจดัการเงินสด  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการเงิน เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเงิน ใช้
กรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 



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

กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีก ากบัดูแลอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวของไทย ความสัมพนัธ์
ระหว่างกฎหมายอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียวและสาธารณชน 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 าหรับการบริการและการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 
              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   การส ารวจและวิจัยส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ 3(3-0-6) 

    Survey and Research for Tourism and Hospitality  
แนวคิด ความส าคญั วิธีการวิจยัในธุรกิจ การบริการและการท่องเท่ียว การพฒันาและการท างานวิจยัเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ การก าหนดปัญหา ขอบเขตการวิจยั การออกแบบระเบียบวิธีวิจยั การก าหนดกลุ่มประชากร การสุ่ม
ตวัอยา่ง การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์และการประมวลผลโดยใชห้ลกัสถิติ การอภิปรายผล การเสนอแนวทางการท าวิจยัใน
อนาคต 

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 

 



2) กลุ่มวิชาเฉพาะ 
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบงัคับ  
803-101    การจัดการการท่องเท่ียวชุมชน 2(2-0-4) 

     Community Based Tourism Management  
ศึกษการน าการท่องเท่ียวชุมชนมาใชพ้ฒันาชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนทอ้งถ่ินในการจดัการ

และพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน ความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติท่ีส าคญัซ่ึงเป็นผลิตภณัฑก์าร
ท่องเท่ียวชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ เช่น สถานท่ีเชิงมรดก ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วิถีชีวิต เทศกาล ประเพณี ป่าไม ้แม่น ้า ทะเล 
พ้ืนท่ีและผลิตผลทางการเกษตร การจดัการเงินทุน การจดัการการตลาด การจดัการผลกระทบจากการท่องเท่ียว บทบาทและ
การสนบัสนุนของภาครัฐต่อการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษาจากประเด็นทางการท่องเท่ียวชุมชนท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั 

To study about community based tourism (CBT) as a means of community development; encouragement of 
local participation in CBT management and development; knowledge of key cultural and natural resources which are 
successful CBT products, for examples, heritage sites, local wisdoms, ways of lives, festivals, traditions, forests, rivers, 
seas, agricultural areas and products; CBT-funding management; CBT marketing; CBT-impact management, government 
roles and supports towards CBT development;; case study drawn from current issue of CBT  

  
803-102    อุตสาหกรรมการบนิเบื้องต้น  2(2-0-4) 

     Introduction to Aviation Industry 
ความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมกรรบิน ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองเคร่ืองบิน สนามบินและเท่ียวบิน การด าเนินงานของ

สายการบินและสนามบิน ประวติัของอุตสาหกรรมสายการบิน สนามบินและการควบคุมการจราจรทางอากาศ 
Knowledge of aviation industry; basic knowledge of airplanes, airports and flight, usage of airline and 

airport operations; the history of airline industry, airport and air traffic control 
 
 
803-103    การจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 2(2-0-4) 

     Sustainable Environmental Management in Tourism   
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบและสัมพนัธ์กบัหน่วยงานการบริการและการท่องเท่ียว การวางแผนและการ

พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก จรรยาบรรณขององคก์รต่อการดูแลรักษาส่ิงวดลอ้ม การจดัการส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติท่ี
สามารถและไม่สามารถสร้างมาทดแทนได ้  การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม แนวคิดการจดัการธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

Environmental factors affecting and interacting with hospitality and tourism organizations; facilities 
planning and development; organizational ethics in environmental preservation; management of both regenerative and 
non-regenerative natural resources; economic, social and cultural environmental considerations, sustainable 
environmentally-friendly hospitality and tourism business management concept 
 
803-208      การวางแผนและการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน   3(3-0-6)      
 Sustainable Tourism Planning and Development  



ทฤษฎีการวางแผนและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน การท่องเท่ียวโดยชุมชน การพฒันา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว บทบาทของรัฐและหน่วยงานพฒันาอกชน สหสัมพนัธ์ส าหรับการวางแผนและการพฒันาท่ีมี
ประสิทธิผลในระดบัชุมชน ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม
จากการท่องเที่ยว แผนแม่บททางการท่องเที่ยว ปัจจยัสถานการณ์โลกท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ การจดัการความเส่ียงและวิกฤติในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

Theories on planning and sustainable development; sustainable tourism; community-based tourism; tourism 
resource development; roles of government and non-government agencies; interrelationships for effective planning and 
development in local, national and international levels; environmental, economic and socio-cultural impacts of tourism; 
tourism master plans; global forces influencing domestic and international travel and tourism; risk and crisis management 
in tourism industry 

 
803-209     นวัตกรรมการตลาดเพ่ือการท่องเท่ียว 2(2-0-4) 

      Innovation Marketing for Tourism  
แนวคิดและเคร่ืองมือการตลาดการท่องเท่ียว การจ าแนกและการวิเคราะห์พฤติกรรมผูซ้ื้อในตลาดประเภทต่าง 

การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มตลาดและการแข่งขนั ช่องทางการจดัจ าหน่าย ระบบขอ้มูลการตลาด การตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ 
บทบาทการตลาดในการวางแผนกลยทุธ์การท่องเที่ยว การตลาดและการขายจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวอยา่งมืออาชีพ  

Concepts of marketing for tourism and tools; classifications and analysis of consumer behavior in different 
types of market; analysis of marketing environment and competition; distribution channels; marketing information 
systems, internet and digital marketing; the role of marketing in tourism strategic planning; professional destination 
marketing and sales 

 
803-210    การจัดการตัวแทนจัดการท่องเท่ียวและธุรกิจน าเท่ียว 3(2-2-5)   
 Travel Agency and Tour Operation Business Management   

การบริการและขั้นตอนวิธีการด าเนินงานของตวัแทนการเดินทางและบริษทัน าเท่ียว สินคา้การท่องเท่ียว 
หลกัการและกระบวนการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายส าหรับนกัท่องเที่ยวเดินทางอิสระและนกัท่องเที่ยวท่ีเดินทางเป็นกลุ่ม การ
ตั้งราคาชุดน าเท่ียว การรับจอง การจดัการกบัปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการด าเนินงานของตวัแทนการเดินทาง
และบริษทัน าเท่ียว รวมถึงการออกภาคสนาม  

Services and agency administrations; tourism products; principles and processes of package tour 
management for both foreign independent travelers and group travelers; price setting for tour packages; reservation 
handling; handling problems possibly occurred in travel and tour service operations; and field trip 

 
803-211 การท่องเท่ียวอาเซียน 2(2-0-4) 

 ASEAN Tourism 
การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม วฒันธรรมทางธุรกิจ รวมถึงขอ้ตกลงและกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งในประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวStudies of economic, political and social 
factors, business culture as well as agreements and laws amongst ASEAN countries that affect the tourism industry 

 
 



803-301       การจองและการออกบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 3(2-2-5)  
       Airline Reservation and Ticketing 

ความรู้เก่ียวกบัระบบการส ารองและออกบตัรโดยสารทางคอมพิวเตอร์เช่น ระบบ AMADEUS, ระบบ 
ABACUS 

Knowledge of ticket reservation, issuing tickets and airline computer reservation systems such as 
AMADEUS system and ABACUS system 

 
803-302     การจัดการโครงการการท่องเท่ียวสมัยใหม่  2(2-0-4) 

      Modern Tourism Projects Management 
การบูรณาการความรู้จากรายวิชาดา้นการบริหารธุรกิจและการจดัการธุรกิจน าเท่ียวทั้งทฤษฎีและปฏิบติัไป

ประยกุตใ์ชใ้นโครงการธุรกิจ และการสัมนาประเดน็ปัญหาร่วมสมยัท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
Theoretical and practical knowledge integration of business administration and travel agency and tour 

operator business management to business operations through a project; seminar about contemporary issues affecting the 
tourism industry 

 
803-303     การจัดการการท่องเท่ียวเรือส าราญ ท่าเรือ และมารีน่า 3(3-0-6) 

      Cruise Tourism, Port and Marina Management 
การจดัการการท่องเท่ียวเรือส าราญท่ีเนน้ในภาพรวมของการท่องเท่ียวดว้ยเรือส าราญ ธุรกิจเรือส าราญใน

ปัจจุบนั ภูมิศาสตร์และตารางการล่องเรือ ความปลอดภยับนเรือส าราญ การรักษาความปลอดภยั รวมถึงสุขภาพ การท างาน
ในหนา้ท่ีบนเรือและบนฝ่ังธุรกิจเรือส าราญ รวมถึงบทบาทของตวัแทนผูน้ าเท่ียวชายฝ่ัง ตวัแทนผูจ้ดัส่งสินคา้   การส่งเสริม
การตลาดและการพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียวเรือส าราญในประเทศไทย การจดัการส่ิงแวดลอ้มในท่าเรือและมารีน่า บริการ
ส าหรับลูกคา้ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของท่าเรือและมารีน่า 

Cruise Tourism Management is specifically focused on the overview of the cruise tourism, current cruise 
liners, cruise geography and its itinerary, safety & security and health, working onboard & onshore, stakeholders onshore 
including shore excursion agent, shipping agent, as well as cruise tourism promotion and development for Thailand; 
environmental management in port and marina locations; services for customers; related laws for port and marina 
operations 

 
803-305     การจัดการธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาตแิละเชิงวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

      Natural and Cultural Heritage Tourism Management  
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงวฒันธรรม การจดัการแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรม หลกัการและกระบวนการจดัการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา อนุรักษ ์และการใชอ้ยา่งย ัง่ยืนเพ่ือ
การท่องเที่ยว การแปลความหมายแหล่งท่องเที่ยวและสินคา้การทอ่งเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงวฒันธรรม กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงวฒันธรรม รวมถึงการ
ออกภาคสนาม 

Knowledge of the natural and cultural tourism management; operation management of natural and cultural 
attractions; principles and processes of tourism business management related to protection, conservation and sustainable 



use for tourism; laws related to the natural and cultural tourism business and various factors that will affect the operations 
of natural and cultural tourism and field trip studies 
 
803-306     หลักการจัดการมัคคุเทศก์   2(1-2-1) 

      Principles of Tourist Guiding Management 
ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานของมคัคเุทศก ์คุณสมบติั บทบาท หนา้ท่ี มารยาทและจรรยาบรรณของ

มคัคเุทศก ์เทคนิคการน าเที่ยว การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการน าเท่ียว การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ และ
การถ่ายภาพพ้ืนฐาน 

Knowledge of job operation of tour guide; qualification and characteristics; role and job description, 
professional etiquette and ethics of tour guide; techniques of tour guiding; unforeseen problem solving in tour guiding; 
coordination with related organizations and basic photography  

 
803-401      โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับการท่องเท่ียว 2(2-0-4) 

      Logistics and Supply Chain Management for Tourism   
ความสัมพนัธ์ระหว่างการขนส่งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว      การจดัการห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเท่ียว 

บทบาทของการขนส่งในการบริหารจดัการการเดินทางของนกัทอ่งเท่ียว วิธีการด าเนินงานของการขนส่งประเภทต่างๆ อนั
ไดแ้ก่ การขนส่งทางบกทางน ้าและทางอากาศ ความรู้ทางดา้นการขนส่งสินคา้ ประเดน็ทางดา้นการจดัการและการตลาด
ส าหรับการบริการการขนส่ง รวมถึงการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

The relation between logistics and tourism industry; tourism supply chain management; role of logistics in 
the movement management of tourists, the operation of the various transportation modes, issues related to management 
and marketing of logistics and tourism supply chain 
 
 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
 2.2.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 
ธุรกิจสายการบิน (Airline Business Management)  
819-320   การเตรียมความพร้อมเพ่ืออาชีพการบินระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

    Preparation for International Career in Aviation   
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรมการท างานในอุตสาหกรรมการบิน ทกัษะการส่ือสารและการใชภ้าษาองักฤษ

ส าหรับธุรกิจการบิน พฤติกรรมและการแต่งกายอยา่งมืออาชีพ การเขียนเชิงธุรกิจและการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
สัมภาษณ์งาน การจดัการตนเองและทกัษะการบริการลูกคา้ในธุรกิจการบิน  

General knowledge of work culture in the aviation industry; Communication skills and aviation English; 
Professional grooming and behavior; Business writing and job interview preparation; Self-management and aviation 
customer service skills 

 
819-321    การด าเนินงานบริการภาคพื้นดนิและการขนส่งทางอากาศของสายการบิน 3(2-2-5)  

     Airport Passenger and Cargo Service Operations 
กระบวนการใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารก่อนท าการบิน เช่น ขั้นตอนการลงทะเบียนขึ้นเคร่ือง การขึ้นเคร่ือง 

กระบวนการใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารเม่ือเคร่ืองลงจอด เช่น บริการ ณ จุดรับสัมภาระ บริการติดตามสัมภาระท่ีสูญหาย การ



รับมือกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน เช่น ผูโ้ดยสารพลาดเคร่ืองบิน ส่ิงของผดิกฎหมายท่ีผูโ้ดยสารน ามา และการเจ็บป่วยอยา่ง
กระทนัหนัของผูโ้ดยสาร เป็นตน้ 

Passenger service procedures before taking off, checking-in and boarding procedures; passenger service 
procedures after landing, baggage service and baggage claim; handling unforeseen circumstances, delayed passengers, 
illegal items brought by passengers, sudden illness of passengers 
 
819-420    การจัดการการบริการบนเคร่ืองบนิ          3(2-2-5) 

     Inflight Service Management  
ค านิยามและความส าคญัของการให้บริการในเท่ียวบิน อุปกรณ์ส าหรับผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน การบริการใน

ชั้นโดยสารต่าง ๆ บนเคร่ืองบิน อปุกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการบินและก ารใชง้านอปุกรณ์ ทกัษะการส่ือสารบนเที่ยวบิน  
The definitions and significance of in-flight service, passenger equipment on an aircraft, understand the 

service flow in different service class; identify the different safety equipment on a flight and its operation procedures, 
communication skill on a flight 

 
819-421    กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจการบิน   3(3-0-6) 
  Aviation Business Strategy and Management 

หลกัการและแนวคิดธุรกิจการบิน การจดัการการด าเนินงานบริการภาคพ้ืนดิน และบนเคร่ือง องคก์รสายการ
บินการตลาด กลยทุธ์การด าเนินงานส าหรับสายการบิน องคป์ระกอบของรายได ้และการจดัการค่าใชจ้่าย 

Principles and business concepts of airlines, managing the operations both ground and inflight service, 
airline organization, marketing, strategy for airline operations; key revenue components; airline operating expenses 

 
819-422    การจัดการสนามบิน  3(3-0-6) 

    Airport Management 
หลกัการและการจดัการท่าอากาศยาน นิยามศพัทเ์ฉพาะของแผนกงานและส่ิงอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ

ยาน กฎระเบียบการท่าอากาศยาน การจดัการท่าอากาศยานเชิงพาณิชย ์การด าเนินงานในภาคพ้ืนดินและภาคการบิน  
Principles of airport management, definitions of airport functions and facilities; the overall regulatory 

requirements; managing the airport as a business; managing the operations both landside and airside 
 

ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว (Tourism Entreprenrueship) 
819-330    การสร้างธุรกิจการท่องเท่ียวสตาร์ทอัพ 3(3-0-6)     

   Tourism Business Start-up 
การสร้างวิสาหกิจและธุรกิจการท่องเท่ียวขนาดยอ่ม การแขง่ขนัและอุปสรรคของผูป้ระกอบการวิสาหกิจและ

ธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดยอ่ม ทกัษะการจดัการท่ีจ าเป็น ปัจจยัความส าเร็จ การเขียนแผนธุรกิจ     การประเมินผลการ
ด าเนินงานและการวดัความเส่ียง 

Establishing of a small and medium enterprise (SME) in the tour business; challenges faced by small and 
medium business entrepreneurs; managerial skills required for SME; critical success factors of SME; writing business 
plan for SME; business performance appraisal and risk assessment 
 



819-331    การจัดการการทัวร์เชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
     Integrated Tour Operation Management 

การเช่ือมโยงความรู้และทกัษะการบริหารแบบใชก้ารไดจ้ริงอยา่งมืออาชีพของการด าเนินการท่องเท่ียวในขั้น
สูง อาทิ การจดัการการเงิน การออกแบบรายการท่องเที่ยว การจดัการระบบการจดัส่งสินคา้และบริการการท่องเท่ียว การ
จดัการอุปสงคสิ์นคา้การท่องเที่ยว การเสนอราคาและก าหนดราคา รวมถึงการน าเสนอรายการท่องเท่ียว 

Integration of knowledge and hands-on professional management skills of tour operation at advanced level, 
including financial management, tour program design, logistic management of tour products and services, tourism 
supplier management, quotation and price setting, tour proposal preparation 

 
819-430    การออกแบบการท่องเท่ียวแบบกลุ่มเฉพาะในพลวัตโลก 3(2-2-5) 

     Niche Tourism Design in Global Dynamics   
นิยาม ความหมาย และลกัษณะของการท่องเท่ียวแบบกลุ่มเฉพาะ   การพฒันาและทิศทางของการทอ่งเท่ียว

แบบกลุ่มเฉพาะในพลวตัโลก  หลกัการจดัการเบ้ืองตน้ส าหรับการท่องเท่ียวแบบกลุ่มเฉพาะ     ความหลากหลายและการ
ออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับนกัท่องเท่ียวแบบกลุ่มเฉพาะ โอกาสทางธุรกิจและความทา้ทายในการท่องเท่ียวแบบกลุ่ม
เฉพาะ ประเด็นและกรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวแบบกลุ่มเฉพาะ 

Niche tourism definition and characteristics; development and trend of niche tourism in global dynamics; 
principles and management of niche tourism; diversity and design of activities for niche tourists; business opportunity and 
challenge in niche tourism; issues and case studies concerning niche tourism 

 
819-431     นวัตกรรมและการพฒันาธุรกิจการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 

     Tourism Service Business Innovation and Development     
การเพ่ิมขีดความสามารถดา้นนวตักรรมและการพฒันาของธุรกิจการท่องเท่ียว อาทิ การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม

ทางการตลาด นวตักรรมทางการตลาดในยคุดิจิทลั นวตักรรมและการพฒันาสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว ทกัษะการ
บริหารและการจดัการทางธุรกิจ การปรับใชก้ลยทุธ์การจดัการธุรกิจในบริบทส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 

Enhancing practical dimensions of a tour service business innovation and development, including marketing 
environment analysis and innovation in the digital era, tour service product and process innovation, managerial skills 
required for a tour service business, strategic management applications of business operation in different environment 
 
819-432    การจัดการแหล่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว  3(3-0-6)             

Visitor Attraction Business Management 
ประเภทและพฒันาการของธุรกิจสถานท่ีท่องเท่ียว ผลิตภณัฑข์องสถานท่ีท่องเท่ียว ตลาดผลิตภณัฑก์าร

ท่องเท่ียว สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของธุรกิจสถานท่ีท่องเท่ียว วิธีการและกระบวนการพฒันาธุรกิจสถานท่ีท่องเท่ียว ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจสถานท่ีท่องเท่ียว กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจสถานท่ีท่องเท่ียว การจดัการประสบการณ์
การท่องเที่ยว การจดัการการด าเนินงานธุรกิจสถานท่ีท่องเที่ยว การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจสถานท่ีท่องเท่ียว  

Classification and development of visitor attraction, the product of visitor attraction, visitor attraction 
market, business environment and visitor attraction, visitor attraction development process and approach, factors 
influencing the success of visitor attraction, marketing strategy for visitor attraction, visitor experience management, 
operations management in visitor attraction, human resources management at visitor attraction 



 
การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism Management) 
819-340     การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสุขภาพ   3(3-0-6) 

      Creative Tourism for Wellness 
การน าความรู้เชิงทฤษฎีและแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคเ์พือ่สุขภาพ การตลาดของการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรคเ์พ่ือสุขภาพ การสร้างความแตกต่างและการเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์พื่อ
สุขภาพ รวมถึงบทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
เพื่อสุขภาพมาประยกุตใ์ช ้

Application of theoretical knowledge and concepts of creative tourism for wellness, marketing of creative 
tourism for wellness, differentiating and maximizing value of tourism products and services to creative tourism for 
wellness, including roles of stakeholders in tourism industry that affect development of creative tourism for wellness 

 
819-341     การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3(2-2-5) 

      Sport Tourism Management  
การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของการท่องเท่ียวเชิงกีฬาจากมุมมองเชิงพฤติกรรม ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

การจดัการ การตลาด ส่ิงแวดลอ้ม และนโยบาย ประเด็นส าคญัและแนวโนม้ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการกีฬา สันทนาการ และการท่องเท่ียว อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
การแข่งขนักีฬาท่ีส าคญั บทบาทของรัฐบาลและภาคเอกชนในการส่งเสริมการเติบโตของกิจกรรมกีฬา 

Analyzes the interconnectedness of sport and tourism from behavioral, historical, economic, management, 
marketing, environmental and policy perspectives; issues and trends in the sport and tourism industry; the relationship 
between sports, recreation and tourism; identify the steps used to promote major sporting events; roles of government 
agencies and private sector groups in fostering the growth of sporting events and activities 

 
819-440    นันทนาการกลางแจ้งและการใช้เวลาว่าง 3(2-2-5) 
 Outdoor Recreation and Leisure 

ความรู้เก่ียวกบักิจกรรมนนัทนาการกลางแจง้ ประวติัการพฒันาการด าเนินการนนัทนาการกลางแจง้ นโยบาย
และการจดัการพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือนนัทนาการกลางแจง้ เช่น พ้ืนท่ีธรรมชาติ พ้ืนท่ีป่า และพ้ืนท่ีซ่ึงมีความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ หลกัการและระบบการจดัการนนัทนาการกลางแจง้ รวมถึงวิธ๊การแกปั้ญหาท่ีเกิดในการจดัการนนัทนาการ
กลางแจง้ 

Knowledge of outdoor recreation activities, historical development, policies and management of public areas 
for outdoor recreation, including natural areas, wilderness, and historic sites; principles of outdoor recreation and systems 
and techniques for dealing with management problems 

 
819-441   การดูแลสุขภาพแบบไทยและโลกตะวันออก  3(3-0-6) 

    Thai and Oriental Wellness 
แนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการสุขภาพและสุขภาวะซ่ึงให้ความส าคญักบัหลกัสุขภาวะเจด็มิติ แนวคิดสุข

ภาวะของไทย หลกักายวิภาคเบ้ืองตน้ และ การบ ารุงสุขภาพ การส่ือสารขอ้มูลดา้นสุขภาพและการตลาดซ่ึงเนน้ความจ าเป็น



ของการดูแลสุขภาพและความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมไปถึงหลกัการปฏิบติัตามหลกัสุขภาวะ  การเจริญสติ การท าสมาธิ 
โภชนาการ และ การนวดแผนไทย และ การวางแผน ออกแบบ และการจดักิจกรรมเชิงสุขภาพ  

Fundamental concepts of health and wellness management with focus on the seven dimensions of wellness, 
basic Thai wellness concepts, basic anatomy principles, health promotion; health communication and business marketing 
talked on consumer health ‘needs’ and customer ‘wants’, including a range of wellness practices; mindfulness, meditation, 
nutrition and Thai massage as well as planning, designing and organizing wellness events 

 
819-442    โภชนาการเพ่ือสุขภาพ     3(3-0-6) 

    Nutrition for Wellness 
ภาพรวมขององคป์ระกอบหลกัของโภชนาการ อาทิ แนวโนม้การบริโภคและประเด็นการโตแ้ยง้เก่ียวกบั

อาหารและโภชนาการ กระบวนการทางโภชนาการของร่างกาย ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีอยูใ่นระบบโภชนาการ การใชห้ลกั
โภชนาการให้เป็นประโยชน์ แหล่งวตัถุดิบของอาหาร และ คุณประโยชน์ท่ีไดรั้บการแนะน าของสารอาหารท่ีน าไปใชใ้น
การด าเนินการและการจดัการธุรกิจสุขภาพ 

An overview of aspects of nutrition including current dietary trends and related food and nutrition 
controversies; the nutritive processes of the body; the functions, utilization, food sources, and recommended allowances 
of nutrients applicable to wellness business operations and management 
 
 2.2.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
812-101    ภาษาอังกฤษเพ่ืออตุสาหกรรมการเดินทางและการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

     English for Travel and Tourism Industry 
ค าศพัท ์ส านวน บนสนทนาขั้นพ้ืนฐานท่ีใชใ้นอุตสหกรรมการท่องเท่ียวทั้งจากนกัท่องเท่ียวและผูใ้ห้บริการ

การท่องเที่ยว มีการฝึกฝนผา่นการปฏิบติัจริงท่ีสร้างสรรคใ์นสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เช่น การซ้ือขาย
แพค็เกจทวัร์ การจองตัว๋เคร่ืองบิน การเช็คอินท่ีสนามบิน   การใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว เป็นตน้ รวมไปถึงมารยาทที่
เหมาะสมในการส่ือสารกบัลูกคา้ และความเขา้ใจถึงบริบททางวฒันธรรมและสังคมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติเพื่อให้เกิดการ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกกาลเทศะ  

Fundamental English terms and expressions used in the field for both travelers and service providers, 
creative and interactive exercises in travel-related situations including selling tour packages, booking a flight, checking in 
at the airport, giving tourists clear information etc, proper manners used during the conversation, and understanding 
cultural and social customs of multinational tourists     
 
812-112    ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ                                             3(2-2-5) 

     English for Presentation 
การฝึกปฏิบติัและการประยกุตใ์ชท้กัษะการน าเสนอโดยใชภ้าษาองักฤษ  เหตุการณ์ปัจจบุนัท่ีมีผลตอ่

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การพฒันาการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและสมรรถนะการถ่ายทอดผา่นการน าเสนอ กิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการพูดในท่ีสาธารณะ 



Practice and application of presentation skills in English, relevant to the current issues in the tourism 
industry. Development of the effective communication and delivery competencies through presentations, activities in class 
and public speeches 
 
812-313    ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการเจรจาต่อรอง 3(2-2-5) 

     English for Business Communication and Negotiation 
การส่ือสารผา่นงานเขียน เช่น การเขียนอเีมล บนัทึกขอ้ความ และจดหมายทางธุรกิจแบบต่าง ๆ ดว้ยเคา้โครงท่ี

ถูกตอ้งและใชร้ะดบัภาษาท่ีเหมาะสม การส่ือสารดว้ยวาจาในการเจรจาต่อรองทั้งแบบเผชิญหนา้และไม่เผชิญหนา้ ซ่ึง
ครอบคลุมเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี ค  าศพัทแ์ละวลีท่ีจ าเป็นในสถานการณ์การเจรจาทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น การแนะน า การแสดง
ความเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอ การโนม้นาวใจ และการประนีประนอม เป็นตน้  

Written communication including how to write emails, memos and forms of business letters with formal 
formats and an appropriate language, oral communication in negotiating for both face-to-face and interposed 
communications covering useful words and phrases in business negotiation situations such as making suggestions, 
agreeing or disagreeing with proposals and reaching consensus   

 
812-314     ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเที่ยว           3(2-2-5) 

      English for Tourist Guiding 
ภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานเป็นมคัคุเทศกใ์นการน าเท่ียว  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 

วฒันธรรม ประเพณี อาหาร สถาปัตยกรรม ภาพวดัฝาผนงัท่ีเก่ียวกบัศาสนา แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และ
การบอกทิศทาง 

English necessaries for working as a tour guide to lead the tour; conducting tour commentary about 
attractions, culture, traditions, food, architecture, mural painting related to religion, nature-based attractions, ecological 
system and how to provide directions 

 
812-411      ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน                                                 3(2-2-5) 

      English for Airline Business  
การพฒันาการพูด อ่าน เขียน และทกัษะความเขา้ใจในองคร์วมเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการบิน การฝึกปฏิบติั

เก่ียวกบัเทคนิคดา้นภาษาและการส่ือสารท่ีจ าเป็นต่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกบัลูกคา้และผูป้ฏิบติัการดา้นธุรกิจการ
บิน 

Development of speaking, reading, writing and    overall comprehension skills in the context of the aviation 
industry. Practice of language and communication techniques required for effective communication with both customers 
and airline business practitioners 
 
กลุ่มวิชาภาษาจีน  
812-121 การส่ือสารภาษาจีนพื้นฐาน 1       3(2-2-5)  
 Basic Chinese Communication I    



ตวัอกัษรและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัทข์ั้นพ้ืนฐาน จ านวนตวัเลข และการนบั 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 
 
812-122    ภาษาจีนเพ่ืออตุสาหกรรมการเดนิทางและการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

     Chinese for Travel and Tourism Industry 
ค าศพัท ์ส านวน บนสนทนาขั้นพ้ืนฐานท่ีใชใ้นอุตสหกรรมการท่องเท่ียวทั้งจากนกัท่องเท่ียวและผูใ้ห้บริการ

การท่องเที่ยว มีการฝึกฝนผา่นการปฏิบติัจริงท่ีสร้างสรรคใ์นสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เช่น การซ้ือขาย
แพค็เกจทวัร์ การจองตัว๋เคร่ืองบิน การเช็คอินท่ีสนามบิน   การใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว เป็นตน้ รวมไปถึงมารยาทที่
เหมาะสมในการส่ือสารกบัลูกคา้ และความเขา้ใจถึงบริบททางวฒันธรรมและสังคมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติเพื่อให้เกิดการ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกกาลเทศะ  

Fundamental Chinese terms and expressions used in the field for both travelers and service providers, 
creative and interactive exercises in travel-related situations including selling tour packages, booking a flight, checking in 
at the airport, giving tourists clear information etc, proper manners used during the conversation, and understanding 
cultural and social customs of multinational tourists  

 
812-123    ภาษาจีนเพ่ือการน าเสนอ                                         3(2-2-5) 

    Chinese for Presentation 
การฝึกปฏิบติัและการประยกุตใ์ชท้กัษะการน าเสนอโดยใชภ้าษาจีน  เหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีมีผลต่ออุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว การพฒันาการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและสมรรถนะการถ่ายทอดผา่นการน าเสนอ กิจกรรมในชั้นเรียนและ
การพูดในท่ีสาธารณะ 

Practice and application of presentation skills in Chinese, relevant to the current issues in the tourism 
industry. Development of the effective communication and delivery competencies through presentations, activities in class 
and public speeches 
 
812-221  การส่ือสารภาษาจีนพื้นฐาน 2        3(2-2-5) 
  Basic Chinese Communication II    

โครงสร้างของค ากิริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทกัษะพูดฟังอ่านเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน ทกัษะใน
การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 

Basic verb structures and tenses; practice in listening, reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival skills 

 
812-321 การส่ือสารภาษาจีนขั้นกลาง        3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese Communication   



พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะ
ในการส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมท่ีเหมาะสม การท าความเขา้ใจและเขียน
ขอ้ความ ประกาศโดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซอ้น การให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน ความรู้
ดา้นการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

Advancement of communicative functions for a wide variety of daily-life situations; 
appropriate interactive skills for social situations with a native speaker; taking and leaving messages, 
making announcements by using simple and complex sentences; expressing an opinion on selected texts; 
knowledge of intercultural communication 

 

 
812-324    ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารและการเจรจาต่อรอง 3(2-2-5)    

Chinese for Business Communication and Negotiation 
การส่ือสารผา่นงานเขียน เช่น การเขียนอเีมล บนัทึกขอ้ความ และจดหมายทางธุรกิจแบบต่างๆดว้ยเคา้โครงท่ี

ถูกตอ้งและใชร้ะดบัภาษาท่ีเหมาะสม การส่ือสารดว้ยวาจาในการเจรจาต่อรองทั้งแบบเผชิญหนา้และไม่เผชิญหนา้ ซ่ึง
ครอบคลุมเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี ค  าศพัทแ์ละวลีท่ีจ าเป็นในสถานการณ์การเจรจาทางธุรกิจต่างๆ เช่น การแนะน า การแสดง
ความเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอ การโนม้นาวใจ และการประนีประนอม เป็นตน้  

Written communication including how to write emails, memos and forms of business letters with formal 
formats and an appropriate language, oral communication in negotiating for both face-to-face and interposed 
communications covering useful words and phrases in business negotiation situations such as making suggestions, 
agreeing or disagreeing with proposals and reaching consensus   
 
812-325     ภาษาจีนเพ่ือการน าเที่ยว 3(2-2-5) 

      Chinese for Tourist Guiding 
ภาษาจีนท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานเป็นมคัคุเทศกใ์นการน าเท่ียว การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 

วฒันธรรม ประเพณี อาหาร สถาปัตยกรรม ภาพวดัฝาผนงัท่ีเก่ียวกบัศาสนา แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และ
การบอกทิศทาง 

Chinese necessaries for working as a tour guide to lead the tour; conducting tour commentary about 
attractions, culture, traditions, food, architecture, mural painting related to religion, nature-based attractions, ecological 
system and how to provide directions 

 
812-422   ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบนิ                                                       3(2-2-5) 

    Chinese for Airline Business  
การพฒันาการพดู อ่าน เขียน และทกัษะความเขา้ใจในองคร์วมเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการบิน การฝึกปฏิบติั

เก่ียวกบัเทคนิคดา้นภาษาและการส่ือสารท่ีจ าเป็นต่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกบัลูกคา้และผูป้ฏิบติัการดา้นธุรกิจการ
บิน 

Development of speaking, reading, writing and    overall comprehension skills in the context of the aviation 
industry. Practice of language and communication techniques required for effective communication with both customers 
and airline business practitioners 
 



ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
819-312 การพฒันาบุคลิกภาพและการแต่งกาย                                         2(1-2-1)   
              Personality Development and Grooming        

พฒันาความเป็นมืออาชีพในอตุสาหกรรมการบริการโดยการเรียนรู้การแสดงออกทางภาษากายท่ีเป็นสากล 
การสร้างความมัน่ใจในตนเอง       มีทศันคติเชิงบวกและแรงจูงใจ การแต่งกายท่ีเป็นทางการและถูกกาละเทศะ รวมไปถึง
การแต่งกายการท่ีเสริมบุคลิคภาพ                   

Develop the importance of professionalism in the service industry by building the norm of body language, 
self-confidence, positive attitude, self-motivation, formal dressing and grooming 
 
819-313    การจัดการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า                                  3(3-0-6) 

     Nature and Wildlife Tourism Management 
ความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการและบริหารธุรกิจการทอ่งเท่ียวเชิงธรรมชาติและสัตวป่์า ทรัพยากร ทางการ

ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและสัตวป่์า การจดัและวางแผนกิจกรรมการท่องเท่ียวและการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและสัตวป่์า กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและสัตวป่์า บทบาทของอุทยาน
แห่งชาติกบัการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสัตวป่์า หลกัมาตรการทางดา้นความปลอดภยัต่าง ๆ  

Principles of nature and wildlife tourism management; natural resources and wildlife for tourism; activities 
and facility planning and management in nature and wildlife tourism attractions; laws related to the nature and wildlife 
tourism business; national parks role on nature and wildlife tourism; safety code of conduct issues 

 
819-314    การท่องเท่ียวส าหรับผู้มีความสนใจพเิศษ                                      3(3-0-6) 

     Special Interest Tourism 
นิยาม ความหมาย และลกัษณะของการท่องเท่ียวในรูปแบบส าหรับผูมี้ความสนใจพิเศษ หลกัการจดัการ

เบ้ืองตน้ส าหรับการจดัการท่องเท่ียวส าหรับผูมี้ความสนใจพิเศษ ความหลากหลายทางดา้นกลุ่มกิจกรรมต่างๆในการ
ท่องเท่ียวส าหรับผูมี้ความสนใจพเิศษ ตวัอยา่งเช่น       การท่องเท่ียวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่องเที่ยวเชิง
ธรณีวิทยา เป็นตน้ การพฒันาการเติบโตและทิศทางของการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มผูมี้ความสนใจพิเศษ โอกาสทางธุรกิจและ
ความทา้ทายในการท่องเท่ียวส าหรับผูมี้ความสนใจพิเศษ ประเด็นและกรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวส าหรับผู ้
มีความสนใจพิเศษ 

Special interest tourism definition and characteristics; principles and management of SIT; diverse groups of 
special interest tourism activities example sport tourism, religion tourism geotourism etc. ; development growth and trend 
of SIT; business opportunity and challenge in SIT; issues and case studies concerning SIT 

 
819-315     การจัดการท่องเท่ียวชายฝ่ังและทะเล                                           3(3-0-6)    
               Coastal and Marine Tourism Management 

ความรู้พ้ืนฐานทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวทางทะเลและพ้ืนท่ีชายฝ่ังในระดบั
องคก์ร ชุมชน และประเทศ ความตอ้งการและความส าคญัของการจดัการการท่องเท่ียวทางทะเลและพ้ืนท่ีชายฝ่ัง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพ้ืนท่ีชายฝ่ังและการวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียว ลกัษณะประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทางดา้นการ
พฒันาการท่องเท่ียวทางทะเลและชายฝ่ัง การจดัการการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีชายฝ่ังแบบบูรณาการ การจดัการความเส่ียง
ทางดา้นภยัพิบติัในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวทางชายฝ่ังและเกาะ ความทา้ทายในดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยืน 



Coastal and marine tourism management concepts, theories and practice at organizational, local and national 
levels; the needs and importance of coastal and marine tourism management; the interrelationship between coastal areas 
and tourism planning and development; coastal and marine tourism development issues and its characteristic; integrated 
coastal tourism management; disaster risk management for coastal and island tourism destinations, sustainable coastal 
tourism challenges 
 
819-316     มรดกการท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้ประเทศไทย         3(3-0-6) 
              Tourism Treasures of Phuket and Southern Thailand 

ความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ประเพณี เทศกาล พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียว
เชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม อาหารต ารับไทยภาคใต ้และวฒันธรรมเพอรานากนั (Peranakan culture) โดยเนน้กิจกรรม
การท่องเที่ยว การจดัน าเท่ียว การแปลความและถ่ายทอดความหมายของขมุทรัพยก์ารท่องเที่ยวของจงัหวดัภูเก็ตและภาคใต้
ประเทศไทย รวมถึงการออกภาคสนามในจงัหวดัภูเก็ตและจงัหวดัใกลเ้คียง 

Knowledge of local southern Thai wisdoms, including ways of life, architectures, traditions, festivals, rituals 
related to historical and cultural attractions, authentic southern Thai cuisine, and the Peranakan culture emphasizing on 
tourism activities, tour conducting, interpretation of tourism treasures and other related products and field trip studies 
 
819-317    การจัดการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                                             3(3-0-6) 

     Eco-Tourism Business Management 
ความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบและหลกัการการจดัการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ความสัมพนัธ์ของการ ท่องเท่ียว

กบัระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติปัจจยัก าหนดลกัษณะระบบนิเวศและ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลต่อการจดักิจกรรม
การท่องเท่ียว รูปแบบส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ต่อพ้ืนท่ีกระบวนการรักษาสมดุลในระบบนิเวศจากการจดักิจกรรม
การท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วม ของชุมชนในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

Knowledge of components and principles of eco-tourism management; relationship between eco-tourism 
and eco-system and natural resources; determining factors in influencing the eco-system and natural resources that affect 
eco-tourism activities; styles of eco-tourism activities suitable for maintaining the balance of the eco-system; community 
participation in eco-tourism 
 
819-318 แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมใน   3(3-0-6) 
                  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้          
 Historical and cultural attractions in Southeast Asia 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา ลกัษณะเดน่ทางโบราณคดี สถาปัตยกรรม ประเพณี เทศกาล 
พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

Introduction to the historical development, archeological identity, architectural styles, traditions, festivals, 
rituals related to historical and cultural attractions in Southeast Asia 

 
819-319 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 3(3-0-6)
 Religious Tourism Management 



ความสัมพนัธ์ระหว่างการเดินทางเชิงศาสนาและการท่องเที่ยว  การท่องเท่ียวจาริกแสวงบุญในยคุโลกาภิวฒัน์ 
แรงจูงใจส าหรับการเดินทางเชิงศาสนา การจดัการและการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา พิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง การแสดงออกและประสบการณ์จากการท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญและศาสนา  

Link between religious travel and tourism; the globalization of pilgrimage tourism; motivation for religious 
tourism; the management and promotion of religious tourism sites, pilgrimage and religious rituals; expressions and 
experiences of pilgrimage and religious tourism 

 
819-322 การจัดการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงอาหาร  3(3-0-6) 

Gastronomic Tourism Business Management 
สินคา้การท่องเท่ียวเชิงอาหาร การจ าแนกประเภทของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ความตอ้งการและแรงจูงใจ

ส าหรับการเดินทางเพ่ือนการท่องเท่ียวเชิงอาหาร อาหารทอ้งถ่ินและอาหารประจ าชาติ อาหารและวฒันธรรม การจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงอาหาร 

Gastronomic tourism products; typology of gastronomic tourism; demand and motivation for gastronomic 
tourism products; local and national cuisines; food and culture; gastronomic tourism management 

 
819-323      การจัดการท่องเท่ียวเชิงพพิธิภัณฑ์            3(3-0-6) 

Museum Tourism Management 
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภณัฑ์ ประเภทของพิพิธภณัฑ ์การด าเนินงานและการจดัการ

พิพิธภณัฑ์ กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
Knowledge of the museum tourism management; classification of museums; museum operations and 

management, related case studies 
 
819-324  การจัดการการท่องเท่ียวเชิงชาตพินัธ์ุ 3(3-0-6) 

Ethnic Tourism Management  
ประเด็นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการท่องเที่ยวเชิงชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ วิวฒันาการของการท่องเที่ยวเชิงชาติพนัธ์ุ 

ความหมาย หลกัการจดัการและรูปแบบการด าเนินงานของทวัร์เชิงชาติพนัธ์ุประเภทของทวัร์เชิงชาติพนัธ์ุซ่ึงจดัในประเทศ
ไทยและประเทศอื่น ๆ ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อกลุ่มชาติพนัธ์ุซ่ึงเป็นเจา้บา้นของการท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุ 

Issues concerning ethnic tourism management including evolution of ethnic tourism; definition; 
management principles and styles of ethnic tour-operation; classifications of ethnic tours conducted in Thailand and other 
countries; positive and negative impacts on ethnic groups as hosts of ethnic tourism 
 
819-325  การจัดการน าเท่ียวในวัฒนธรรมเพอรานากนั                3(3-0-6) 

Tourism Operation Management in the Peranagan Culture 
ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจการน าเท่ียวในวฒันธรรมเพอรานากนั การจดัรายการชุดน าเท่ียว การสร้างโปรแกรมน า

เที่ยว เส้นทางการท่องเท่ียวในดินแดนท่ีให้การรับรองชาติพนัธ์ุเพอรานากนั กิจกรรมการท่องเท่ียว การน าเท่ียวและการแปล
ความหมายแหล่งท่องเท่ียวและสินคา้การท่องเท่ียวในวฒันธรรมเพอรานากนัท่ีเช่ือมโยงบริบทดา้นประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต
วฒันธรรม อาหารและสถาปัตยกรรม 



Knowledge of tourism business management in Peranagan context; package tour management; touring 
circuits in countries that have recognized the Peranagan ethonology; tourism activities; tour conducting and interpretation 
of attractions and tourism products related to Peranagan culture in the context of history, ways of life, culture, cuisine  and 
architecture 

 
ง. หมวดฝึกปฏิบตัิงาน    
819-250     การฝึกปฏบิัติงาน I             6(0-36-0) 

      Practical Training I 
การท างานในต าแหน่งหรือใชค้วามรู้ความสามารถเทียบเท่ากบัพนกังานท่ีปฏิบติังานในอตุสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวในฐานะนกัศึกษาฝึกปฏิบติังานของสถานประกอบการบริษทัน าเที่ยว หน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว หรือสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง รวมไปถึงเรือส าราญ สายการบิน สนามบิน 

Working in an organization associated within the Tourism Management field, having the potential and 
competencies as a permanent employee of the tour companies, tourism organizations or transportation related companies 
including cruise-line, airlines and airport 

 
819-450     การฝึกปฏบิัติงาน 2             6(0-36-0) 

      Practical Training II 
การท างานในต าแหน่งหรือใชค้วามรู้ความสามารถเทียบเท่ากบัพนกังานท่ีปฏิบติังานในอตุสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวในฐานะนกัศึกษาฝึกปฏิบติังานของสถานประกอบการบริษทัน าเที่ยว หน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว หรือสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง รวมไปถึงเรือส าราญ สายการบิน สนามบิน 

Working in an organization associated within the Tourism Management field, having the potential and 
competencies as a permanent employee of the tour companies, tourism organizations or transportation related companies 
including cruise-line, airlines and airport 
 
819-451      สหกิจศึกษา  6(0-36-0) 

      Co-operative Studies 
การท างานในฐานะนกัศึกษาฝึกหดัการบริหารในธุรกิจสายการบิน หรือธุรกิจน าเท่ียว โดยมีศกัยภาพและ

ความสามารถเทียบเท่าพนกังานของสถานประกอบการนั้น ๆ  
Working as a management trainee of Airline Business or Treval services Business related establishment 

having the potential and competencies of those of permanent employee 
 

819-452     โครงการแลกเปลี่ยนกบัสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ        6(0-36-0) 
               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 

คณะการบริการและการท่องเท่ียว  วิทยาเขตภูเก็ต 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว  (หลักสูตรนานาชาติ) 
 ภาคปกติ                 ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ            หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 
1. อาจารยสุ์มธัยา ธรรมจกัร*, M.T.M. (Tourism Management), Victoria University of Wellington, New Zealand, 2547 
2. อาจารยน์ายศุภณัฐ  เพช็รรักษ*์, M.B.A. (International Tourism Management), Bremen University of Applied 

Sciences, Germany, 2560 
3. อาจารยสุ์รรักษ ์วิชชุปัญญากุล*, บธ.ม. (การจดัการการบริการและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2549  
4. Ms. Kristina Stosic*, M.Sc. (Human Resource Management and Training with Merit), University of Leicester, U.K., 

2558 
5. Ms. Veronica Aguilos*, M.B.A. (Business Administration), Royal Melbourne, Institute of Technology University 

(RMIT), Australia, 2555 
 
หมายเหต ุ * เป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
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