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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศกึษา มหาวทิยาลยัราชภัฏศรสีะเกษ 

คณะ                  บรหิารธุรกจิและการบัญชี 

   

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

    1.1  รหัสหลักสูตร           :  2557163110009 

    1.2  ช่ือหลักสูตร  

 ช่ือภาษาไทย  : หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการทองเทีย่วและการโรงแรม 

 ช่ือภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel  
 

 

2.  ช่ือปริญญา 

      ช่ือเต็มภาษาไทย : ศลิปศาสตรบัณฑติ (การทองเที่ยวและการโรงแรม) 

      ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Tourism and Hotel )  

  ช่ือยอภาษาไทย  : ศศ.บ. (การทองเที่ยวและการโรงแรม) 

  ช่ือยอภาษาอังกฤษ  : B.A. (Tourism and Hotel) 

 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

     3.1  หลักสูตร 

    3.1.1  จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 

  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการทองเที่ยวและการโรงแรม  ผูสําเร็จการศกึษา 

ตองเรยีนไมนอยกวา 157 หนวยกติ 
 

 3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

         หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการทองเที่ยวและการโรงแรม  ประกอบดวย 

สัดสวนหนวยกติแตละหมวดวชิาและแตละกลุมวชิา  ดังนี้ 
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หมวดวชิา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกติ) 

หลักสูตรเดมิ 

(หนวยกติ) 

หลักสูตรปรับปรุง

(หนวยกติ) 

1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา   30 ไมนอยกวา   30 ไมนอยกวา   30 

 1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร - 12-15 9 -12 

 1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร - 3-6 6 - 9 

 1.3 กลุมวชิาสังคมศาสตร - 6-9 6 - 9 

 1.4 กลุมวชิาคณติศาสตร  

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- 6-9 6 - 9 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   84 ไมนอยกวา 123 ไมนอยกวา 121 

 2.1 กลุมวชิาแกน - ไมนอยกวา 24 ไมนอยกวา 24 

 2.2 กลุมวชิาเอกบังคับ -          เรยีน   60       เรยีน  60 

    2.2.1 กลุมวชิาการทองเที่ยว - เรยีน  30 เรยีน  30 

    2.2.2 กลุมวชิาการโรงแรม - เรยีน  30 เรยีน  30 

  2.3 กลุมวชิาเอกเลอืก - ไมนอยกวา 30 ไมนอยกวา 30 

  2.4 กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ - เรยีน  7 เรยีน  7 

3) หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 ไมนอยกวา 159 ไมนอยกวา 157 
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3.1.3.  รายวชิาในหลักสูตร 
 

1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป   ตองเรยีนทุกกลุมวชิาไมนอยกวา  30  หนวยกติ 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร  เรยีน  9 - 12  หนวยกติ 

        บังคับเรยีน    6  หนวยกติ 

1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสบืคนสารสนเทศ 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Foundation of English) 

3(2-2-5) 

 

        เลอืกเรยีน    3 - 6  หนวยกติ 
 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 

(Basic Speaking Skills of English) 
 

3(2-2-5) 

1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 

(Basic Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1561115 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 

(Japanese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1571118 ภาษาจนีเบื้องตน 

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน   

(Malay for Beginners )               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน      

(Korean for Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน      

(Lao for Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 

 

ภาษาเขมรเบื้องตน  

(Khmer for Beginners) 

3(2-2-5) 

1691103 ภาษาพมาเบื้องตน   

(Burmese for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบื้องตน       

(Vietnamese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซียเบื้องตน  

(Bahasa Indonesia for Beginners)                                   

3(2-2-5) 
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  1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร    เรยีน    6 - 9  หนวยกติ 
 

       บงัคับเรยีน   3  หนวยกติ 

2522203 

 

คุณธรรม นําความรู 

(Virtue – lead Knowledge) 

3(2-2-5) 

        

       เลอืกเรยีน  3 - 6  หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ 

(Truth  of Life) 

3(3-0-6) 

1500124 เพศวถิ ี 

(Sexual Orientation)       

3(3-0-6) 

2000116 สุนทรยีภาพของชีวติ  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behaviour and Self Development) 

3(3-0-6) 

 

    1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร    เรยีน    6 - 9  หนวยกติ 
 

              บงัคับเรยีน  6  หนวยกติ 
 

2500102 

 

วถิไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซียนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 

 

 
 

       เลอืกเรยีน   0 - 3  หนวยกติ 
 

2500103 วถิโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชีวติกับสิง่แวดลอม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2500112 วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(3-0-6) 

2500113 สทิธแิละหนาที่พลเมือง 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

3(3-0-6) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 
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        1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  เรยีน   6 - 9  หนวยกติ 
 

      บังคับเรยีน     3  หนวยกติ 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

 

      เลอืกเรยีน     3 - 6 หนวยกติ  
 

4000114 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพื่อสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

 

 2.  หมวดวชิาเฉพาะดาน   เรยีนไมนอยกวา 121 หนวยกติ 

  2.1  กลุมวชิาแกน  เรยีน 24 หนวยกติ 

3572208 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

(Tourism Industry) 

3(3-0-6) 

3572210 

 

พฤตกิรรมนักทองเที่ยว 

(Tourist Behavior) 

3(3-0-6) 

 

3572223 

 

จติวทิยาบรกิารเพื่ออุตสาหกรรมบรกิาร 

(Psychology for Service Industry) 

3(2-2-5) 

 

3572224 

 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรกิาร 

(Introduction to Hospitality Industry) 

3(3-0-6) 

 

3573403 

 

อาเซียนศกึษาเพื่อการทองเที่ยว    

(ASEAN Studies for Tourism) 

3(3-0-6) 

 

3573408 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบัการทองเที่ยวและการโรงแรม 

(Information Technology for Tourism and Hotel) 

3(2-2-5) 

3573409 

 

 

จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและ 

การโรงแรม                                                                 

(Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) 

3(3-0-6) 
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3573411 การจดัการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในธุรกจิการทองเที่ยว 

และการโรงแรม 

(Human Resource Management and Development for 

Tourism and Hotel) 

 

3(3-0-6) 

            2.2  กลุมวชิาเอกบังคบั    เรยีน  60 หนวยกติ 

                   2.2.1  กลุมวชิาการทองเท่ียว   เรยีน  30  หนวยกติ 

 

          1)  วชิาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการทองเท่ียว 

3571203 

 

ประวัตศิาสตรไทยและการทองเที่ยว 

(Thai History and Tourism) 

3(3-0-6) 

3572219 การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว  

(Tourism Planning and Development) 

3(3-0-6) 

3572305 ภูมิศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว  

(Geography and Culture for Tourism) 

3(3-0-6) 

3573212 

 

การทองเที่ยวชุมชน 

(Community-base Tourism) 

3(3-0-6) 

 

3574915 การสัมมนาการทองเทีย่ว 

(Seminar in Tourism) 

3(2-2-5) 

3574916 ระเบยีบวธิวีจิัยเพ่ีอการทองเทีย่ว 

(Research for Tourism) 
 

3(2-2-5) 

 2)  วชิาการดําเนนิงานและจัดการธุรกิจนําเท่ียว 
 

 

3571201 หลักการมัคคุเทศก  

(Tour Guiding) 

3(2-2-5) 

3573214 หลักการขนสงเพื่อการทองเที่ยว 

(Transportation for Tourism) 

3(3-0-6) 

3574209 

 

การจดัการธรุกจินําเที่ยว  

(Tour Business Management) 

3(3-0-6) 

 

3574919 

 

การจดัการตัวแทนการเดนิทางทองเที่ยว 

(Travel Agency Management) 

3(2-2-5) 

 
 

 



 
 

 

7

7
 2.2.2  กลุมวชิาการโรงแรม  เรยีน 30 หนวยกติ 

 

       1)  วชิาการวางแผน  การจัดการ และพัฒนาการโรงแรม 
 

3572309 การตลาดโรงแรมและการขาย  

(Hotel Sales and Marketing) 

3(3-0-6) 

3572310 

 

การวางแผนและพัฒนาธุรกจิโรงแรม  

(Hotel Business Planning and Development ) 

3(3-0-6) 

 

3573502 

 

การพัฒนาบุคลกิภาพในธรุกจิบรกิาร  

(Personality Development for Service Professionals)   

3(2-2-5) 

 

3573601 

 

การจดัการโรงแรม 

(Hotel Management) 

3(2-2-5) 

 

3574917 

 

การสัมมนาการโรงแรม 

(Seminar in Hotel) 

3(2-2-5) 

 

3574918 

 

ระเบยีบวธิวีจิัยเพ่ีอการโรงแรม 

(Research for Hotel) 

3(2-2-5) 

 

 

 

2)  วชิาการดําเนนิงานและการจัดการหองพัก 
 

3573314 การปฏิบัตงิานตอนรับสวนหนา  

(Front Office Operations) 

3(2-2-5) 

3573315 การปฏิบัตงิานแมบาน  

(Housekeeping Operations) 
 

3(2-2-5) 

                3)  วชิาการดําเนนิงานและการจัดอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 

3572311 การปฏิบัตงิานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม 

(Food and Beverage Operations) 

3(2-2-5) 

3573313 การดําเนนิงานและการจัดการครัว  

(Kitchen Operations and Management) 

3(2-2-5) 

 

  2.3  กลุมวชิาเอกเลอืก เรยีนไมนอยกวา  30  หนวยกติ 

        2.3.1  กลุมวชิาท่ัวไป เรยีนไมนอยกวา  15  หนวยกติ 

3573211 

 

การจดัการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(Health Promotion Tourism Management) 

 3(3-0-6) 
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3573215 

 

การจดัการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค   

(Creative Tourism Management) 

 3(2-2-5) 

 

3573216 การจดัการสปา 

(Spa Operations and Management) 

 3(2-2-5) 

3574106 ผลติภัณฑเครื่องดื่มและการปฏิบัตงิานบาร 

(Beverage Products and Bar Operations) 

3(2-2-5) 

3574210 การจดัการประชุม นทิรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 

(Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management) 

3(2-2-5) 

3574211 การจดัการอาหารนานาชาตแิละทองถิน่                                     

(International and local Cuisine Management) 

3(2-2-5) 

                         

   2.3.2  กลุมภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ  เลอืกเรยีนไมนอยกวา   

        15  หนวยกติ 

1)  กลุมภาษาญ่ีปุน 

1564723 ภาษาญ่ีปุน 1 

(Japanese 1) 

3(2-2-5) 

1564724 ภาษาญ่ีปุน 2 

(Japanese 2) 

3(2-2-5) 

1564725 ภาษาญ่ีปุน 3 

(Japanese 3 ) 
 

3(2-2-5) 

    2)  กลุมภาษาจีน  

1573720 ภาษาจนี 1  

(Chinese 1 ) 

3(2-2-5) 

1573721 ภาษาจนี 2 

(Chinese 2) 

3(2-2-5) 

1573722 ภาษาจนี 3  

(Chinese 3 ) 
 

3(2-2-5) 

 3) กลุมภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 
 

 

3573506 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1 

(English for Tourism and Hotel 1) 

 

3(3-0-6) 
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3573507 

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 2 

(English for Tourism and Hotel 2) 

 

3(2-2-5) 

 

 

 2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ  เรยีน  7 หนวยกติใหเลอืกเรยีนจากแผนใดแผนหนึ่ง 

ดังนี้  

  2.4.1 แบบฝกประสบการณวชิาชีพ  

3573801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม 

(Preparation for Professional Experience in Tourism and Hotel) 

   1(60) 

3574801 การฝกประสบการณวชิาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม 

(Professional Experience in Tourism and Hotel) 

  6(600) 

 

  2.4.2 แบบสหกจิศกึษา 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา 

(Preparation for Cooperative Education) 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา 

(Cooperative Education) 

6(600) 

 

 3. หมวดวชิาเลอืกเสรี  เรยีนไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

   ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ตามความรูความเขาใจตามที่ตนเองถนดัหรอืสนใจตามหลักสูตร

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซํ้ากับรายวชิาที่เคยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวชิาที่

กําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม  ในเกณฑการสําเร็จของหลักสูตรนี้ 
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 รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                        หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

      3.1.5  คําอธบิายรายวชิา 

              1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 
 

                     1.1  กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 

 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคนสารสนเทศ                   3(2-2-5) 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

การพัฒนาทกัษะทางดานภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  การอาน  และการ

เขียน โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา  การสบืคนสารสนเทศตาง ๆ จาก

ทรัพยากรสารสนเทศ   เครื่องมือชวยคนโดยใชเทคโนโลยสีมัยใหม  เขียนรายงานไดอยาง

ถูกตองตามหลักวชิาการ 

Development of Thai language skills in listening, reading and writing by 

focusing on language correlation skills, utilize modern information technology tool    

for inquiry information and writing acceptable reports according to Thai language 

principle. 
 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                                          3(2-2-5) 

(Foundation of English) 

การพัฒนาทกัษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนในการสื่อสาร

เบื้องตน ฟงบทสนทนาสัน้ ๆ ที่ใชในชีวติประจําวัน  ใชคําศพัท  วลี  และใชไวยากรณ

เบื้องตนในการสื่อสาร 

Development of listening, speaking reading and writings skills in basic  

communication, listening to short conversation commonly used in daily life, Applying 

basic vocabulary, phrase and grammar in order to communicate. 
 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                                    3(2-2-5) 

(Basic Speaking Skills of English) 

ฝกทักษะการฟง  การพูด  เนนการออกเสยีงหนกัเบาของคําศัพท  ประโยคอยาง 

ถูกตอง เลอืกใชวล ี สํานวนในบทสนทนาข้ันพื้นฐานตาง ๆ 

Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and 

sentence intonation and use appropriate phrases and idioms in simple 

dialogues. 
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1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                 3(2-2-5) 

                    (Basic Reading and Writing of English) 

                              เทคนคิการอาน ทัง้การอานออกเสยีงและการอานในใจ  เทคนคิการเพ่ิมพูน

คําศัพทใหกวางข้ึนและฝกอานบทอานทีห่ลากหลาย รวมทัง้หนังสอืนอกเวลาตาง ๆ   

                    ฝกเขียนประโยคตาง ๆ  โดยใชหลักไวยากรณอยางถูกตองฝกเขียนตามรูปแบบโดยใช

โครงสรางประโยคและคําศัพทที่เหมาะสม 

                             Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension, 

Techniques for vocabulary expansion and various types of texts including external 

books. Practice of writing sentences using the correct grammar. Writing from models 

using appropriate structure and vocabulary. 

 

1561115 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                              3(2-2-5) 

(Japanese for Beginners) 

ฝกทักษะ 4 ทักษะอยางบูรณาการ  โดยศกึษาตัวอักษรญ่ีปุน  คําศัพท  รูป

ประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  โดยเนนการฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  รวมทัง้

ศกึษาลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม   

Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter, 

vocabulary, sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking 

skill in daily life including studying of Japanese social. 

 

1571118 ภาษาจีนเบื้องตน                                                               3(2-2-5) 

(Chinese for Beginners) 

ระบบสัทศาสตรภาษาจนีกลาง  หลักการเบื้องตนของตัวอักษรจนี  และฝกทักษะ  

การฟง  พูด  อาน  เขียนคําศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงายที่ใชในชีวติประจําวัน  

เชน  การทักทาย  การแนะนําตนเอง  การบอกเวลา  การซ้ือของ  เปนตน 

Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese letters, 

and the practice of listening, speaking, reading, and writing skills in basic Chinese 

words, phrases, and sentences that are commonly used in daily life; for instance, 

greeting, self-introduction, time telling, shopping, etc. 
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1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน                                                           3(2-2-5) 

(Malay for Beginners)  

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนนฝก

บทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา  

การซ้ือของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได  และ

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

Introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making Conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 

 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน                                                            3(2-2-5) 

(Korean for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนน

ฝกบทสนทนาทีใ่ชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  

การซ้ือของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรปุและตอบคําถามได และ

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion including answering questions and simple Korean sentence writing. 

 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                3(2-2-5) 

(Lao for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนน

ฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว การบอกเวลา  

การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

และเขียนประโยคงาย ๆ ได 
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Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures  

                    and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

                    introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

                    making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing. 

 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                             3(2-2-5) 

(Khmer for Beginners) 

ฝกทกัษะทัง้ 4 อยางบรูณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนนฝก

บทสนทนาทีใ่ชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การ

ซ้ือของเปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  และ

เขียนประโยคงาย ๆ   ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 

 

1691103 ภาษาพมาเบื้องตน                                                             3(2-2-5) 

(Burmese for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝก

บทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน ไดแก การทกัทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา  การ

ซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรปุและตอบคําถามได  และ

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Burmese sentence writing. 
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171110 ภาษาเวยีดนามเบื้องตน                                                      3(2-2-5) 

(Vietnamese for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนน

ฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  

การซ้ือของเปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได และ

เขียนประโยคงาย ๆ  ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese 

sentence writing. 

 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน                                                    3(2-2-5) 

(Bahasa Indonesia  for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนน  

ฝกบทสนทนาทีใ่ชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา  

การซ้ือของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรปุและตอบคําถามได  

และเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa Indonesia 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Bahasa 

Indonesia  sentence writing. 
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             1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203 คุณธรรม นําความรู                                                           3(2-2-5)    

(Virtue – lead Knowledge) 

ทฤษฎี  ความหมายความรู และวธิสีรางความรู  การคิดเชิงสรางสรรค  การ

พัฒนาสุขภาพกายและจติ  การปลูกฝงคานิยมที่ดีงามตามหลักศลีธรรม  คุณธรรม

จรยิธรรมในการประกอบวชิาชีพ  เคารพในศกัดิศ์รแีละจติวญิญาณแหงความเปนมนุษย  

ความภูมิใจในความเปนไทย  มีสํานกึรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาต ิ อนรุักษภูมิ

ปญญาไทยทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  การเจรญิเมตตา  ฝกจติภาวนา  การ

เขียนบนัทกึความดแีละสามารถบรูณาการหลกัคุณธรรมการครองตน  ครองคนและ

ครองงาน  ไปใชในการดําเนนิชีวติอยางถกูตองและเหมาะสม 

Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative 

thinking, physical and mental development, fostering good popularity follow by 

morality way, virtue and morality in earning a Professional livings, respecting in 

honor and spirit of humanity, proud to be Thai, having the responsible consciousness 

towards society and nation, preserving Thai wisdom, natural resources and 

environment, kindness meditation, mental meditation, writing  goodness note and 

can be integrated the principles of virtues person in self-control, conducting oneself, 

and doing one’s duty used in living correctly and appropriately 
 

1500104 ความจริงของชีวิต                                                            3(3-0-6) 

(Truth of Life) 

ความหมายของชีวติ  ความจรงิของชีวติ  คุณคาและเปาหมายของชีวติในดาน

ศาสนาและปรัชญา  ธรรมนูญชีวิตและหลักธรรมในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา  

การนําหลักธรรมมาใชแกปญหาชีวติในยุคโลกาภิวัตน  หลักการเจรญิสตเิพื่อเขาใจสัจจะ

ธรรมแหงชีวติตนเอง  ผูอ่ืน  สังคมและสรรพสิ่งตามความเปนจรงิ  ดํารงชีวติดวยหลัก

สัมมาปฏิบัต ิ เพื่อชีวติสนัตสิุขและสังคมสันตภิาพ 

Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and philosophy, 

life charter and principles of Dhamma in living according to the principles of religion, 

bringing the principles of Dhamma to contribute in solving the life problems in  
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globalization, mindfulness meditation to understand the reality of life of oneself 

others society and everything as the truth, living with  doing right for peaceful life 

and society 

 

1500124 เพศวถิี                                                                             3(3-0-6) 

(Sexual Orientation) 

ความหมายและขอบขายของเพศศึกษา  ความสําคัญและความจําเปนใน

การเรียนเพศศึกษา  ความรูเรื่องเพศวิถีและองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของ

มนุษยสัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤติกรรมทางเพศและการ

แสดงออกสุขภาพทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหลอหลอมวิถีทาง

เพศ  กระบวนการสงเสริมการเรียนรูเรื่องเพศ 

Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying 

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations, 

personal skills, sexual behaviour and how to reveal sexual well-being. Social and 

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process. 

 

2001116 สุนทรียภาพของชีวติ                                                          3(2-2-5) 

(Aesthetic Appreciation) 

จําแนกขอแตกตางอารมณแหงความสุข  ปรัชญาทางความคิดเชิงสรางสรรค

จนิตนาการ  และการกลาแสดงออก  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชิงการคิดกับสนุทรยี 

ศาสตรเชิงพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสําคัญของการรบัรูกับความเปนมาของศาสตร

ทางการเหน็  ศาสตรทางการไดยนิ  และศาสตรทางการเคลื่อนไหวสูทศันศลิป  ศลิปะ

ดนตรแีละศลิปะการแสดง  ผานข้ันตอนการเรยีนรูเชิงคุณคาจาก 1) ระดับการรําลกึ  2) 

ผานข้ันตอนความคุนเคย  และ 3) นําเขาสูข้ันความซาบซ้ึง  เพื่อใหไดมาซ่ึงประสบการณ

ของความซาบซ้ึงทางสุนทรยีภาพ  และการนําไปปรับใชในชีวติ 

Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level for getting experience in aesthetic appreciation. 
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2500101 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                         3(3-0-6) 

(Human Behavior and Self Development) 

พฤตกิรรมมนุษย  องคประกอบและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การศกึษาและ 

พัฒนาตนเองของมนุษย  การบรหิารตนเอง  การสรางมนุษยสัมพันธ  การสื่อสาร  การ 

พัฒนาพฤตกิรรมการทํางานและการทํางานเปนทมี  การเปนผูนําและผูตาม  และการอยู 

รวมกันอยางเปนสุข 

Human behavior factors and casual of behavior, self study and human self  

development, self management, human relations, communication, work development 

and teamwork, leader and follower and peaceful society. 

 

1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 

 

2500102 วถิไีทย                                                                             3(3-0-6) 

(Thai Living) 

ลักษณะสังคมการเปลีย่นแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรมและประเพณไีทย   

อัตลักษณความเปนไทย  การสาํนึกรักความเปนไทยและสํานึกรักษบานเกิด

ประวัตศิาสตรไทยและประวัตศิาสตรทองถิ่นลักษณะการเมืองการปกครองไทยใน 

อดตีและปจจุบนั  ปญหาสังคมไทย  กระบวนทัศนที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

  The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and 

tradition, Thailand identities, Awareness Thailand and love for homeland, Thai 

history and local history, Characteristics of Thai politics and government, Social 

problems in Thailand, The Social Paradigm Thailand. 

 

2500107 อาเซยีนศกึษา                                                                    3(3-0-6) 

(ASEAN Studies) 

พัฒนาการของอาเซียนในดานการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคมวัฒนธรรม การ

กอตัง้ประชาคมอาเซียน  ประเมินผลความรวมมือของอาเซียน  การวเิคราะหปญหาและ

แนวโนมในอนาคต  กรอบความรวมมือระหวางประเทศอ่ืน ๆ ของอาเซียน การรวมกลุม

ประเทศอาเซียนและพัฒนาการของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน  เนนลักษณะรวมและ

ความหลากหลายในมิตทิางประวัตศิาสตร การเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคมและวัฒนธรรม

ของประเทศเหลานัน้  
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Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural. dimensions  

since the emerging  period  to  the present. The establishment of ASEAN community, 

Evaluation of ASEAN co operations, Analysis of issues and trends. ASEAN’s external 

relations with other regional cooperation, and the development of the member 

countries with an emphasis on the unity and diversity in their history, politics, 

economy, and society.  

 

2500103 วถิโีลก                                                                              3(3-0-6) 

(Global Living) 

สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสงัคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย  การปรบัตวัของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซียน) 

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได 

Situations of current economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of 

Thai society accordance with global change focusing on countries from different 

parts of the world (European countries, Asian countries), analysis of future world 

economic directions. 

 

2500108 ชีวติกับสิ่งแวดลอม                                                             3(2-2-5) 

(Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชิงระบบระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การ

อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น  การดําเนนิกจิกรรมโดยใชวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยทีี่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิบํารงุรกัษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา  การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเช่ือมโยง  

ผลกระทบที่เกดิข้ึนจากภาวะโลกรอนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยนื 
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Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations  

between human being and environment, development and use of natural resources,  

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology  

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of  

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of  

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of  

global warming based on the principles of sustainable development. 

 

2500112 วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง                                                    3(2-2-5)   

(Self-Economic Sufficiency) 

วเิคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบตัเิกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  และ

แนวทางพัฒนาวถิชีีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดํารใิน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนักในความสําคัญ  

มีความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น  

สามารถนําหลักการ  และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีีวติของตนเอง  พัฒนา

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยั่งยนื  มีการศกึษาดงูานในระดับทองถิน่ที่

ประสบความสําเรจ็เพื่อใหเหน็แนวทางปฏิบัตทิีแ่ทจรงิ  หรอืปฏิบัตจิรงิในครัวเรอืน (เนน

เนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาที่สอน) 

Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty 

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding 

of the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-

living development, sufficient and sustainable development for organizations and 

communities, study visit to successful community for practical guidelines. (Contents 

should be related to the fields of students) 
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2500113 สทิธแิละหนาท่ีพลเมอืง                                                       3(3-0-6) 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

ความเปนพลเมืองสําหรับเด็กและเยาวชนในทกุระดับการศกึษา  เสรมิสราง

อุดมการณ  และพลังความคิด  พลังความรกัและพลังความสามัคคี  อยูรวมกนับน

พื้นฐานของการเคารพกตกิาของสังคม  เคารพผูอ่ืน  และเคารพหลักการของการ

ปกครองตามระบอบประชาธปิไตย  สามารถทํางานเช่ือมประสานสูเปาหมายเดยีวกนั  

การเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมดานการปองกันการทจุรติ   ตอตานการคอรัปช่ัน 

และมีภูมิความรูดาน  หลกักฎหมายทั่วไปที่ประชาชนทกุระดับควรรู 

Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and 

power of thought, affection and unity, living together through respecting of social 

regulation, others and democratic principle, ability of working harmoniously to 

achieve the mutual goal, moral and ethical instillment on corruption prevention. 

resist corruption and understand general law requires of people at all levels. 

 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ                                                             3(3-0-6) 

(Man and Nature) 

ววัิฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสงัคมมนุษยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง

แนวโนมระบบธรรมชาติ  วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง

มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดํารง

อยูรวมกันกับธรรมชาตไิดอยางยั่งยนืและสนัตสิุขทั่งในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิน่  

ประชาคมโลก 

Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local and global levels. 
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             1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวติ                                               3(2-2-5) 

(Information Technology for Life) 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรที่มีอิทธพิลและมีผลกระทบตอชีวติ

และสังคม  การใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  การใช

โปรแกรมดานการคํานวณ  และการใชโปรแกรมนําเสนองาน  การสื่อสารขอมูล  การ

แสวงหาความรูจากฐานขอมูลบนระบบเครอืขายคอมพิวเตอร  และแหลงขอมูลตาง ๆ 

โดยคํานงึถงึสทิธทิางปญญา  กฎหมายและจรยิธรรมทางคอมพิวเตอร  เพื่อดํารง

ชีวติประจําวันอยางมีประสทิธภิาพ 

Information technology system, influence of computer on life and society, 

practical use of information technology, using word processor program, using 

calculation program by spreadsheet and using presentation program, communication, 

searching for information from computer networks and database regarding intellectual 

rights, laws, and ethics for effective living. 

 

4000106 การคดิและการตัดสนิใจ                                                       3(2-2-5) 

(Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  การคิดวเิคราะห  ความคิดสรางสรรค   

การวเิคราะหขอมูลขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล  การตดัสนิใจ กระบวนการ

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  การคิดเชิงวพิากษ  และการประยกุตใชการคิดกับการ

แกปญหาในชีวติประจําวัน 

Principles and thinking process of man, critical thinking, creative thinking, 

analysis of information and news, logics and reasons, decision making process, 

searching processes of scientific knowledge, critical thinking and practical application 

for problem solutions in daily life 
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4000114 วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                                              3(2-2-5)  

(Science for Quality of Life) 

กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตรเทคโนโลย ี การนําความรูทางวทิยาศาสตรมา

ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธภิาพโดยตระหนัก

ถงึผลกระทบของความกาวหนาทางวทิยาศาสตรที่มีตอมนุษย  สภาพแวดลอม  สังคม  

การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวทิยาศาสตรมาประยุกตใชเพื่อคุณภาพชีวติ 

Process of scientific and technological development, application of science for 

life quality development, happy and efficient living regarding the effects of modern 

science and technology on man, environment, society, politics and culture, application 

of scientific knowledge for quality of life. 

 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ                                                                  3(2-2-5) 

(Sports for Health) 

ความหมาย  และความสําคัญของกจิกรรมทางกาย  การออกกําลังกาย  และ

การเลนกฬีาเพื่อสุขภาพ  ประโยชนของการออกกําลังกายและเลนกฬีาเพื่อสุขภาพ  

สมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสรมิสรางกลามเนื้อ  การ

เสรมิสรางความทนทานของระบบหัวใจและปอด  การควบคุมน้ําหนกั  โภชนาการกับ

การออกกําลังกาย  นวัตกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  สถานบรกิารสําหรับการ

สงเสรมิการออกกําลังกายและการเลนกฬีา 

Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for health, 

benefit of exercise and sport for health, physical competency, physical fitness test, 

gaining muscle, heart and lung system endurance gaining, weight control, nutrition 

with exercise, innovation in exercise for health, fitness canter for promotion in 

exercise and sport. 
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         2.  หมวดวชิาเฉพาะดาน 

                       2.1  กลุมวชิาแกน   

   

3572208  อุตสาหกรรมการทองเท่ียว                          3(3-0-6) 

       (Tourism Industry) 

   บทบาท  ความสําคัญ  องคประกอบ  ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการ 

บรกิาร  ลกัษณะและประเภทของธุรกจิการทองเที่ยวและการบรกิาร  องคกรที่เกี่ยวของ 

กับการทองเที่ยวและการบรกิาร  ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการ 

บรกิาร  บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ 

การบรกิาร  แนวโนมและสถานการณการทองเที่ยวในปจจุบัน 

             Roles, significance and components of hospitality and tourism industry.  

Characteristics and types of hospitality and tourism businesses. Organizations  

associated with hospitality and tourism industry. Impacts of hospitality and   

tourism industry. Roles of government, private sectors to the development of  

  hospitality and tourism industry Trends and current tourism issues. 

 

3572210        พฤตกิรรมนักทองเท่ียว        3(3-0-6)  

    (Tourist Behavior) 

การศกึษาเปรยีบเทยีบแรงจูงใจทางการทองเที่ยว  คานยิมและการรับรูของ

นักทองเที่ยว  ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวทัศนคติของ

นักทองเที่ยวตอแหลงทองเที่ยวและตอชุมชนในทองถิ่น  ปจจัยตาง ๆ ที่สงผล 

ตอการมีปฏิสัมพันธระหวางนกัทองเที่ยวและเจาบาน    

 Comparative study of tourist motivations, values and perceptions. Tourists’ 

expectation and satisfaction. Attitudes of tourists towards tourism destinations and 

host communities. Factors affecting tourist-host interaction.  
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3572223        จิตวทิยาบริการเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ    3(2-2-5)  

  (Psychology for Service Industry)  

 พฤตกิรรมทางสังคมของบุคคลสําหรับการเรยีนรู  การสรางแรงจงูใจในการทํา 

ความเขาใจพฤตกิรรมของผูประกอบการ  พนักงาน  และลูกคาในธรุกจิอุตสาหกรรม

  บรกิารคานยิมในการทํางาน  การปรับหลกัจติวทิยาเพื่อการปฏิบัตงิานในอุตสาหกรรม 

บรกิารตามแนวทางแหงการรบัรู  การเรยีนรู  บุคลกิภาพและเจตตศิกึษาถงึภาวะผูนํา 

การทํางานเปนทีมที่มีผลตอประสิทธิภาพตอการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม 

บรกิารแนวโนมการบรกิารในอนาคต  แนวทางการจัดการคุณภาพบรกิารอยางมีคุณธรรม 

และจรยิธรรม  ผานเครื่องมือทางการบรหิารตาง ๆ สําหรับองคการธุรกจิ  บรกิาร  การ 

ควบคุมการ  ดําเนนิงานบรกิารทัง้ในเชิงปรมิาณและคุณภาพโดยใชระบบมาตรฐานสากล 

เพื่อมุงสูการประกนัคุณภาพ 

Individual’s social behavior for learning, motivating to understand the 

behaviors of entrepreneurs, employees and customer in service businesses. Values 

at work. Adapting psychological theories to practice in the service industry, according 

to the guidelines of the perceived intent of learning and personality perfectly. The 

study of leadership and team work as well as its effects on the efficiency of service 

business operations. Service trends in the future. Guidelines for manage service quality 

with integrity and ethics through managerial tools to cope with the upcoming 

requirement of international standard quality assurance. 

 

3572224       ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ     3(3-0-6) 

          (Introduction to Hospitality Industry) 

บทบาท  ความสําคัญ  และองคประกอบของอุตสาหกรรมบรกิาร  ลักษณะและ

ประเภทของธุรกิจการบริการ  องคกรที่เกี่ยวของกับการบริการและผลกระทบจาก

อุตสาหกรรมบริการ  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม

บรกิาร  แนวโนมและสถานการณอุตสาหกรรมบรกิารในปจจุบนั 

   The role and importance of the service industry. The nature and types of 

  service businesses. Organizations involved and affected by the service industry. 

  The roles of government and the private sector in the development of the service

  industry. Trends and current situation in the services industry. 
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3573403  อาเซยีนศกึษาเพ่ือการทองเท่ียว     3(3-0-6) 

(ASEAN Studies for Tourism) 

ประวัตศิาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใต  ยุคกอนประวัตศิาสตรการกอตัง้และ 

พัฒนาการ  ววัิฒนาการทางการเมืองการปกครองการตางประเทศ  เศรษฐกจิและ 

สังคมถึงปจจุบันศิลปวัฒนธรรมโครงสรางของสังคมการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  

คานยิมความเช่ืออาชีพ  ศาสนาและพิธกีรรมทางศาสนาในนกิายตาง ๆ ตลอดจน 

วรรณคดวีรรณกรรมที่มีอิทธพิลตอวถิชีีวติมรดกทางภูมิปญญาที่มีตอการทองเที่ยว 

ตลอดจนความรวมมือระหวางประเทศทีส่ําคัญระหวางกลุมประเทศอาเซียน  

 This course explores the history of the idea of ASEAN countries and how  

that concept and region have been explicated both in the West and in China,  

Japan, and India. We examine Buddhism, Confucianism, and Hinduism, religious  

and philosophical traditions that have been seen as unifying Asia, and consider  

how those traditions have been used to address contemporary problems like  

human rights, economic development, and security. The course traces historical  

relationships among Asian nations and regions involving tourism borrowing, trade,  

conquest, and colonialism have shaped contemporary Asia, and considers how  

under globalization, boundaries separating people, cultural artifacts, and capital  

  have become porous, giving new meaning to the notion “ASEAN Community.” 

 

3573408       เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม  3(2-2-5)  

  (Information Technology for Tourism and Hotel) 

   แนวคิดของระบบเครอืขายคอมพิวเตอร  ระบบสารสนเทศและการจดัการ ฐาน

  ขอมูลเพื่อการจดัการการทองเที่ยวและการโรงแรม  การนําระบบสารสนเทศมาใชใน 

                    การจัดการขอมูลใหเปนปจจุบนัและทันเวลา  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูใน 

                    อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม  

   The concept of computer networking, information systems and database 

  management to tourism and hotel management. Implementation of information 

  systems used in managing current and timely information. Applying multimedia, 

  communication technologies and information systems to tourism and hotel industry. 
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3573409    จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6)  

       (Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel)  

 บทบาท  และความรับผิดชอบของธุรกจิการทองเที่ยวและการโรงแรมที่มีตอ

ลูกคาและสังคมแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ  

การทองเที่ยวและการโรงแรมจรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ

การโรงแรมปญหาทางจรยิธรรมของธุรกจิการทองเที่ยวและการโรงแรม  แนวทางการ

แกไขและการพัฒนาธุรกจิการทองเที่ยวและการโรงแรม  

  Roles and responsibilities of tourism and hotel business towards customer and 

society. The concept of business ethics. Laws related to tourism and hospitality industry. 

Ethics and codes of conduct for tourism and hotel industry. Ethical problems of tourism 

and hotel management. Guidelines for development and solution tourism and hotel 

business. 

 

3573411    การจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม   3(3-0-6)

  (Human Resource Management and Development for Tourism and Hotel)  

หลักการจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม 

กระบวนการวางแผน  การสรรหา  การคัดเลอืกบุคลากร  และการประเมินการ

ปฏิบัตงิานสวัสดกิารและการจูงใจเพื่อการธํารงไวซ่ึงบุคลากร  กระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  ภาวะผูนํา  เทคนคิการทํางานเปนทมี  การจดัการความขัดแยงใน

องคกร 

    The principles of human resource management for tourism and hotel industry.

  The process of personnel policy; manpower planning, recruitment, selection and  

performance evaluation. Benefits and motivation  to maintain staff. Human resource  

development. Leadership, teamwork, and conflict management in organization.  
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               2.2  กลุมวชิาเอกบังคบั  

            2.2.1  กลุมการทองเท่ียว  

           1)  วชิาการวางแผน  การจัดการ  และพัฒนาการทองเท่ียว 
 

3571203        ประวัตศิาสตรไทยและการทองเท่ียว      3(3-0-6)  

  (Thai History and Tourism)  

   บริบทของประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย  แหลงกําเนิดของชนชาติไทย  

  การแบงสมัยประวัตศิาสตรไทย  การกอตัง้และพัฒนาราชอาณาจักรไทย ววัิฒนาการ

  การเมืองการปกครองของไทย  เศรษฐกจิและสงัคมไทยตัง้แตสมัยสโุขทยัจนถงึปจจุบนั

  ความเปนมาของไทย  สถานที่สําคัญ  บุคคลสําคัญของไทย  ศลิปวัฒนธรรมไทยโดย

  สวนรวม  การละเลนของไทยตามแตละทองถิ่น  แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 

  ของไทย  การเช่ือมโยงประวัตศิาสตรสูการทองเที่ยวในระดับประเทศ  และภูมิภาค

  อาเซียน 

Principle of Thai cultural Context, The period of Thai history from the Prehistoric to 

Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi, Rattanakosin. Evidence of Thai politics related to 

International issues. Historical park management including planning and organizing. Local 

participation in ruins conservation, interpretation and museum management. Describe the 

tourism trend in Historical and Cultural tourism as and Special-interest tourism or Niche 

tourism. Finally, work group in case study in historical issue. 

 

3572219        การวางแผนและพัฒนาการทองเท่ียว      3(3-0-6) 

  (Tourism Planning and Development)  

 ความหมาย  หลกัการวางแผนและการพัฒนาการทองเที่ยวเทคนคิวธิกีาร 

           วางแผนและพัฒนาการทองเที่ยวปจจัย  ที่มีอิทธพิลตอการวางแผนและพัฒนาการ

  ทองเที่ยว  หลกัการและ  กระบวนการในการวางแผน แนวทางการ  ดําเนนิงาน   

การควบคุม  และการประเมินผลการวางแผน  การพัฒนาการทองเที่ยว 

   Definition, tourism planning and development. Techniques and methods 

  for planning and developing  tourism. Factors affects planning and developing 

  tourism. Planning process for operation including concepts, control and evaluation

  for tourism planning and development.  
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3572305 ภูมศิาสตรและวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียว                        3(3-0-6) 

(Geography and Culture for.Tourism) 

ลักษณะภูมิศาสตรของประเทศไทย..ภูมิภาคเอเชีย  ยุโรป  และแปซิฟกทีด่งึดูด 

นักทองเที่ยว  และเสนทางทองเที่ยวที่สําคัญในแตละประเทศ  อาชีพและลกัษณะเดน 

ของชนทองถิน่ตามสภาพภูมิศาสตรของประเทศนัน้ ๆ รวมทัง้การประยุกตใชความรู 

ภูมิศาสตรทองเที่ยวในการดําเนนิธรุกจินําเที่ยวนอกจากนี้ยังศกึษาแนวคิด  รูปแบบ  

และองคประกอบตาง ๆ ของการจัดการการทองเที่ยวทางประวัตศิาสตรและวัฒนธรรม  

บทบาทของผูเกี่ยวของตาง ๆ ในการทองเที่ยวทางประวัตศิาสตรและวัฒนธรรม  การ 

พัฒนา  การอนุรกัษและการจัดการการทองเที่ยวทางประวัตศิาสตรและวัฒนธรรม  

ปญหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวทางประวัตศิาสตรวัฒนธรรมและแนวทางแกไข  กรณ ี

ศกึษาและการลงปฏิบัตใินพื้นที่จรงิ 

Geographical theories and factors pertaining to tourism; Thai geography;  

major natural tourist attractions in each region of Thailand and the other parts of  

the world; an analysis of tourism geographical problems. Concepts, forms and  

components related to historical and cultural tourism management. Developing  

historical and cultural tourism products. Conservation and management of historical  

and cultural tourism. Problems related to historical and cultural tourism and  

solution. Case study. 

 

3573212 การทองเท่ียวชุมชน       3(3-0-6) 

  (Community-base Tourism) 

   การวเิคราะหบทบาทและความสําคัญของชุมชนในการจัดการการทองเที่ยว 

 การสรางจติสํานกึ  การพัฒนาศกัยภาพ  และการสรางเครอืขายของชุมชน  การจัดการ

โครงการการทองเที่ยว  ปญหา  ขอจํากดั  และแนวทางการจดัการทีด่ ี กรณศีกึษาและ

การลงปฏิบัตใินพื้นทีจ่รงิ 

   Analysis the importance and roles of community in Tourism Management. 

  Awareness raising and potential development among community participants. 

  Community network development. Problems, restrictions and good practices in  

  community participation. Case study and field practical in real place. 
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3574915 การสัมมนาการทองเท่ียว               3(2-2-5) 

            (Seminar in Tourism)  

            วิเคราะหสถานการณ  ประเด็นปญหาตาง ๆ ที่สงผลตออุตสาหกรรมการ

 ทองเที่ยว  ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน  ศึกษาทั้ง

ธรรมชาต ิ สถานการณ  กระบวนการบรหิารและการจดัการลกัษณะพิเศษของงานและ

นําผลการศกึษาวเิคราะหและอภิปรายไปประยกุตใช  ในการแกปญหาการทองเที่ยวและ

สัมมนาการทองเที่ยว เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยนื 

An analysis of industry issues that affect the tourism industry in both local 

and national ASEAN. Study both natural processes and situations, management 

process then manage the effects of their work. Bring results of analysis and 

discussion to apply for solution in tourism. 

 

3574916        ระเบยีบวธิวีจัิยเพ่ือการทองเท่ียว     3(2-2-5)  

  (Research for Tourism) 

หลักการสํารวจและวิธีการวิจัยสําหรับการทองเที่ยว  การทบทวนเอกสาร       

การเลอืกปญหา  การกําหนดรปูแบบการวจิัย  การกําหนดวัตถุประสงคและสมมตฐิาน

ประชากรและการสุมตัวอยาง  การสรางแบบสอบถาม  การเก็บรวบรวมขอมูลการ

วเิคราะหขอมูล  และประมวลผลการวจิัย  การเขียนรายงานและการนําเสนอ 

  Characteristics and scope of tourism project research, research process 

  including determining research problem, developing conceptual framework, literature 

  review, research design, data collection techniques, data analysis for qualitative and  

quantitative research, research preparation and presentation. 
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2)  วชิาการดําเนินงานและจัดการธุรกจินําเท่ียว 
 

3571201   หลักการมัคคุเทศก            3(2-2-5) 

    (Tour Guiding) 

ความรูเกี่ยวกบังานมัคคุเทศก  บทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบของมัคคุเทศก  

มารยาทและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก  กฎหมายการรับงาน  การดําเนินการจัด

รายการทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศ  การบริการตอนรับ  หลักการในการให

ขอมูลและการนําชมสถานที ่ การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกนกัทองเทีย่ว  

หลักการและเทคนิคเกี่ยวกับการนําเที่ยวแบบตาง ๆ การดําเนินการจัดนําเที่ยวใน

ประเทศและตางประเทศ  องคกรที่เกีย่วของกับมัคคุเทศก 

   Knowledge of tourist guide. Roles and responsibilities of tourist guide. Etiquette  

                   and Ethics of tourist guide. Legal jobs, Implementation of tour operators in the country 

                    and abroad. Greeting process. The principle of providing information and guidance 

                   to attractions. Convenience and safety for tourists. Principles and techniques on 

                  various trips. The organized tours in the country and abroad. Organizations  

                  involved with guiding. 

 
 

3573214   หลักการขนสงเพ่ือการทองเท่ียว       3(3-0-6) 

    (Transportation  for Tourism) 

  ความรูเกี่ยวกบัการคมนาคมขนสงโลจสิตกิสสําหรับอุตสาหกรรมทองเทีย่ว  

บทบาทของการคมนาคมขนสงที่มีผลตอธุรกจิการทองเที่ยว  ระบบการคมนาคมขนสง  

ผูโดยสารและสัมภาระ  ธุรกิจการคมนาคมขนสงทางบก  ทางน้ํา  และทางอากาศ  

ความสําคัญของโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับกจิการคมนาคม

ขนสง  กฎระเบยีบและขอตกลงตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนสงในประเทศและ

ตางประเทศ  แนวโนมของการคมนาคมขนสงในอนาคต   

 Knowledge of transport. The role of transportation that affect the tourism 

  business. Transport system. Passenger and Baggage. Business of transportation by 

  land, water and air. The importance of infrastructure and facilities that support 

  transportation operations. Regulations and agreements relating to transport in the 

  country and abroad. Trend of transportation in the future. 
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3574209        การจัดการธุรกจินําเท่ียว       3(3-0-6)  

 (Tour Business Management) 

   ความหมาย  ความสําคัญ  ลกัษณะ  แนวโนม  และบทบาทของธุรกจิและบรษิัท 

นําเที่ยว  หลักการจัดการธุรกจินําเที่ยว  การจัดตัง้  ประเภทโครงสรางองคกร  การ

ดําเนนิงานนําเที่ยว  ระบบอัตโนมัต ิ การวางแผนการผลติ  การวางแผนและการจดันํา

เที่ยว  การตลาดการทองเที่ยว  การบรหิารงานบุคคล  การบัญชีและการเงนิสําหรับ

ธุรกจินําเที่ยว 

   Definition, importance, nature, trend and the role of tourism business. 

  Organization, Types of Organization and operations. Automation, Production  

Planning, Negotiating Marketing, Human resource management and financial  

tourism. 

   

3574919 การจัดการตัวแทนการเดนิทางทองเท่ียว     3(2-2-5)

  (Travel Agency Management) 

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับประเภท  รูปแบบ  การจัดการตัวแทนการเดนิทางทอง 

เที่ยว  ความตองการและพฤตกิรรมของนกัทองเทีย่ว  การประสานงานในการจดันําเที่ยว  

ระเบยีบและเอกสารในการเดนิทางระหวางประเทศ  วธิกีารดําเนนิงานดานการจัดเที่ยว

และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการสํารองและการออกบัตรโดยการ  และลูกคา

สัมพันธ 

           Basic knowledge about type and character of Travel Agents. Requirements 

and behavior of tourists, Coordination in organizing tours, Regulations and practices 

in international travel documents, computer reservation system, Customer relations, 

etc.  
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2.2.2  กลุมการโรงแรม   

           1)  วชิาการวางแผน การจัดการ และพัฒนาการโรงแรม  
 

3572309   การตลาดโรงแรมและการขาย              3(3-0-6) 

  (Hotel Sales and Marketing)  

  ความสําคัญของการตลาดตอธรุกจิโรงแรม  ปจจัยแวดลอมทางการตลาด  

พฤตกิรรมผูบรโิภค  การแบงสวนการตลาด  การกําหนดตลาดเปาหมาย  การกําหนด  

ตําแหนงผลิตภัณฑ  กลยุทธในการบริหารสวนประสมทางการตลาด  การตลาด

อิเล็กทรอนกิส  การวเิคราะหโอกาสอุปสรรค  จุดแข็ง  จุดออน  การวางแผนการตลาด  

เทคนคิการขาย  กลยุทธการสรางลกูคาสัมพันธ  การวเิคราะหคูแขง  ความรับผิดชอบ  

ตอสังคมในการดําเนนิธุรกจิโรงแรม 

The importance of marketing for the hotel business. Environmental Marketing, 

consumer behavior, market segmentation. Defining the target market, product 

placement, strategies for managing the marketing mix. Electronic Marketing, SWOT 

analysis. Marketing planning, sale techniques, customer strategy. Competitor Analysis 

and Corporate social responsibility in business hotels. 

 

3572310        การวางแผนและพัฒนาธุรกจิโรงแรม      3(3-0-6)  

       (Hotel Business Planning and Development)  

   ทฤษฎีและแนวคิดการวางแผน  องคกรและการบรหิารงานในโรงแรม แนวคิด 

การพัฒนาสําหรบัธรุกจิโรงแรมปจจยัสนับสนนุและปจจยัเสีย่งในการวางแผนและพัฒนา 

ธุรกจิโรงแรม  

 Theory and planning concepts. Hotel organization and management. Concept 

  development for the hotel business. Factors and risk factors in planning and developing 

  hotel business. 
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3573502  การพัฒนาบุคลกิภาพในธุรกจิบริการ              3(2-2-5) 

       (Personality Development for Service Professionals) 

   บทบาทและความสําคัญของบุคลกิภาพของบุคลากรในธุรกจิบรกิาร  รวมทัง้ 

หลักในการพัฒนาบุคลกิภาพดานตาง ๆ  เชน  การตดิตอสื่อสาร  การแตงกาย มารยาท 

ทางสังคมและการสรางมนษุยสัมพันธเพื่อพัฒนาการทํางานในธรุกจิบรกิาร 

   The role and importance of the personality for service personnel. Personality

  development in various fields such as communication, dressing, social etiquette and  

relationship to develop working skills for service professional. 

   

3573601  การจัดการโรงแรม                       3(2-2-5) 

    (Hotel  Management) 

โครงสรางการปฏิบัติงาน  การกําหนดหนาที่ของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ  ระบบ

การบรหิารงานของโรงแรมขนาดเลก็และขนาดใหญ  การบรหิารโรงแรมในรูปแบบตาง ๆ

การจดัการรายไดความเปนไปไดในการกอตัง้โรงแรมการศกึษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

โรงแรมความรับผิดชอบตอผูใชบรกิารของโรงแรม  การสํารวจและการพัฒนาและการ

ทําวิจัยสําหรับการโรงแรมขอบกพรองและแนวทางแกไขในการดําเนินกจิการธุรกจิ

โรงแรม 

Organizational structure of hotel. Responsibilities of administration for small 

and large hotel. The hotel management in various forms. Yield management. The 

possibility of hotel establishment. A study of law for hotel business. Responsibility for  

guest service in hotel. Exploration, development and research for the hotel. 

Shortcomings and possible solutions to undertaking hotel business. 

 

3574917 การสัมมนาการโรงแรม               3(2-2-5) 

            (Seminar in Hotel)  

            วเิคราะหสถานการณ  ประเดน็ปญหาตาง ๆ ที่สงผลตอธุรกจิการโรงแรม   

ทั้งในระดับทองถิ่น  ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน  ศึกษาทั้งธรรมชาติ  

สถานการณ  กระบวนการบริหารและการจัดการลักษณะพิเศษของงานและนําผล

การศกึษาวเิคราะหและอภิปรายไปประยกุตใชในการแกปญหาการทองเทีย่วและสัมมนา

การทองเที่ยว  เพื่อการทองเทีย่วอยางยั่งยนื 
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An analysis of industry issues that affect the Hotel business in both local 

and national ASEAN. Study both natural processes and situations, management 

process then manage the effects of their work. Bring results of analysis and 

discussion to apply for solution in hotel business. 

 

3574918        ระเบยีบวธิวีจัิยเพ่ือการโรงแรม     3(2-2-5)  

  (Research for Hotel ) 

หลักการสํารวจและวธิกีารวจิัยสําหรับการโรงแรม  การทบทวนเอกสาร       

การเลอืกปญหา  การกําหนดรปูแบบการวจิัย  การกําหนดวัตถุประสงคและสมมตฐิาน 

ประชากรและการสุมตัวอยาง  การสรางแบบสอบถาม  การเก็บรวบรวมขอมูลการ

วเิคราะหขอมูลและประมวลผลการวจิัย  การเขียนรายงานและการนําเสนอ 

  Characteristics and scope of hotel project research, research process 

  including determining research problem, developing conceptual framework, literature 

  review, research design, data collection techniques, data analysis for qualitative and  

quantitative research, research preparation and presentation. 

 

 

  2) วชิาการดําเนนิงานและการจัดการหองพัก  
 

3573314 การปฏบิัตงิานตอนรับสวนหนา     3(2-2-5) 

  (Front Office  Operations) 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน: 3573408เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและ

การโรงแรม   

   โครงสรางการบรหิารงานหนาที่ความรับผิดชอบ  การวางแผนการดําเนนิงาน  

การบรหิารความปลอดภัยในแผนกบรกิารสวนหนา หลกัการบรหิารรายได  การบรหิาร 

จัดการบรกิารสวนหนา  ศกึษาระบบบัญชีและการเงนิในงานบรกิารสวนหนารวมถงึการ 

จัดการดานบุคลากร  และการฝกอบรม  ในงานบรกิารสวนหนา 
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Organizational structure and responsibilities of Front Office Department. The 

implementation plan and safety management in Front Office Department. Yield and 

Revenue management. Front office management. A study of finance and accounting 

of Front Office Department including manpower and training staff in Front Office 

Department. 
  

3573315 การปฏบิัตงิานแมบาน       3(2-2-5) 

    (Housekeeping  Operations) 

   โครงสรางการบรหิารงานและหนาที่ความรับผิดชอบคุณสมบัตแิละบุคลกิภาพ 

ของแผนกแมบาน  การวางแผนการดําเนนิงาน  หลักการและข้ันตอนการทําความ 

สะอาดโรงแรม  การใชงานและการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณของแผนกแมบาน   

การจัดการดานบุคลากร การจัดการดานงานทําความสะอาดดานงานเครื่องแบบ 

พนกังาน  ดานงานซักรดี  ดานงานตกแตงสถานที่ในโรงแรม  งานรกัษาความปลอดภัย 

ในขอบขายแผนกแมบาน  การควบคุมวัสดุอุปกรณสิ้นเปลอืง  การทํางบประมาณ 

    สําหรับแผนกแมบาน 

Organizational structure, characteristics and responsibilities of Housekeeping 

Department. The implementation plan, Cleaning procedure in hotel sector. Use and 

store tools and equipment of the housekeeping department. Management of staffing, 

cleaning, staffs’ uniform, laundry. Hotel decoration. Security Covered in Housekeeping 

Department. Material and supplies control and budget of Housekeeping Department.
   

3)  วชิาการดาํเนนิงานและการจัดอาหารและเคร่ืองดื่ม 

3572311   การปฏบิัตงิานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม    3(2-2-5) 

    (Food  and  Beverage  Operations) 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน:  3574103  ผลติภัณฑเคร่ืองดื่มและการปฏบิัตงิานบาร

   โครงสรางการบรหิารงานและหนาที่ความรับผิดชอบของฝายบรกิารอาหารและ 

เครือ่งดื่ม  การเตรยีมความพรอมของหองอาหารกอนเปดใหบรกิาร  ข้ันตอนการปฏิบัต ิ

และใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม  หลักการและรูปแบบการใหบริการอาหารและ 

เครือ่งดื่ม  การจดัการอาหารและเครือ่งดื่ม  การใหบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่แกลกูคา 

การประสานงานกับเพื่อนรวมงาน  สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทาํงาน  การแกไข 

ปญหาในงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม  การดําเนนิงานและบรกิารจัดเลี้ยงและ 

ภัตตาคาร 
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   Organizational structure and responsibilities of Food and Beverage Department.  

Mise en place. Service procedures, Service methods and service styles. Serving

  food and beverage to customers. Integrating with colleague. Safety and hygiene 

  for food and beverage service sector. Resolve problems in food and beverage  

service  sector. Catering operations and service 

 

3573313        การดําเนนิงานและการจัดการครัว      3(2-2-5)  

    (Kitchen Operations and Management) 

   ความรูเกี่ยวกบัแผนกครัว  กฎระเบยีบของการทํางานในหองครัว  คําศัพท

    เกี่ยวกับการประกอบอาหาร  การใชและการจดัเกบ็เครือ่งมือและอุปกรณครัว  หลกัการ 

เตรยีมวัตถุดิบและทกัษะการประกอบอาหารการควบคุมปรมิาณรสชาต ิและคุณภาพ 

ของอาหาร  การนําเสนอและการจดัตกแตงอาหาร  จรรยาบรรณของผูประกอบอาหาร 

สุขอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาหาร 

    Kitchen knowledge. Roles of work in the kitchen. Cooking terminology. 

  The use and storage of tools and kitchen equipment. Food preparation and cooking 

  skills. Taste and quality control. Food decoration and presentation. Ethics of chef. 

  Safety and sanitation in kitchen operations.   

 

2.3  กลุมวชิาเอกเลอืก  

       2.3.1  กลุมวชิาท่ัวไป 
 

3573211         การจัดการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ      3(3-0-6)  

(Health Promotion Tourism Management) 

ความหมาย  ความสําคัญ  และววัิฒนาการของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  การ

จัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพอยางยั่งยนื  รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกฬีา

การปรับใชภูมิปญญาในการพัฒนาผลติภัณฑเพื่อการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา

แนวโนมอุปสงคและอุปทานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  ศกึษากรณกีารทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ  
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Definition, the importance and development of health promotion and tourism 

management. Management of Sustainable Tourism. Types of health tourism. Developing 

health tourism products and Spa. Demand and supply of health tourism. Case study 

about health tourism. 

 

3573215 การจัดการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค     3(2-2-5) 

  (Creative Tourism Management) 

ความหมาย  ความสําคัญ  องคประกอบ  รูปแบบ  และแนวโนมของการทองเที่ยว

เชิงสรางสรรค  บทบาท  หนาที่  และคุณลักษณะของนกัทองเที่ยวเชิงสรางสรรคการมี

สวนรวมของนักทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในการอนุรกัษศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  

และสิ่งแวดลอม  สํารวจเสนทางและกจิกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของโลกและ

ของประเทศไทยการศกึษานอกสถานที ่

   Definition of creative tourism management. The important elements of the 

  patterns and trends of creative tourism. Characteristics, roles and responsibilities of 

  tourist participated in creative tourism. The contribution of tourist in preservation

  cultural ,local knowledge and environmental. Explore creative tourism path and 

  activities of the world and Thailand. A field trip on creative tourism. 

 

3573216   การจัดการสปา         3(2-2-5) 

 (Spa Operations and Management) 

การจดัโครงสรางองคกร   การบรหิารงานและหนาที่ความรับผิดชอบในสปา 

 การดูแลพื้นที่การปฏิบัติการสปา  การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสปา  การบรหิาร

 สนิทรัพย  การบรหิารบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสทิธผิล  การแกปญหาในการปฏิบัตงิานสปา

  Organizational structure of spa. Roles and responsibilities of spa. Maintenance 

the area of spa operations. Environmental health management in the spa. Property 

management. Staff management to be more productive. Solving problems in spa 

operations. 
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3574106 ผลติภัณฑเคร่ืองดื่มและการปฏบิัตงิานบาร       3(2-2-5) 

(Beverage Products and Bars Operations) 

   ความรูเกี่ยวกบัเครื่องดื่ม  ข้ันตอนการผลติเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตละประเภท

  อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการผสมเครื่องดื่ม  รายการเครือ่งดื่ม  การเตรยีมความพรอม

  ของบารกอนใหบรกิาร  การเบกิ  การจาย  การสั่งซ้ือ  หลักการและการควบคุมคุณภาพ

  เครื่องดื่ม  การทํารายงาน  ทักษะการปฏิบตัผิสมเครื่องดื่มทีมี่แอลกอฮอลและไมมี

  แอลกอฮอลตามสูตรมาตรฐานสากล 

   Beverage knowledge. The process of producing alcohol each category.

  Equipment used in mixing drinks. Drinks list. Beverage preparation. The process of 

  order, purchase and issue. Principles and quality control. Daily report. Practical skills 

  on mixing alcoholic and non-alcoholic beverages based on international standards

  formula. 

 

3574210 การจัดการการประชมุ การจัดนทิรรศการ และการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล  3(2-2-5) 

     (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management)  

   รูปแบบ  ลกัษณะและการดําเนนิธุรกจิของสถานที่จัดการประชุมนทิรรศการและ 

งานแสดงสนิคาความคิดสรางสรรคในการออกแบบสถานที่เหมาะสมกับการจดังานแตละ 

ประเภทการใหบรกิารอ่ืนๆเพื่อสนับสนุนการจดังาน  เชน  การรกัษาความสะอาดความ 

ปลอดภัยงานลกูคาสัมพันธการศกึษานอกสถานทีล่กัษณะและรปูแบบของการทองเที่ยว 

เพื่อเปนรางวัลโดยนําการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลมาตอบแทนเพื่อใหบรรลวัุตถปุระสงค 

ทางการตลาดการสรางแรงจงูใจรูปแบบของระบบการใหรางวัลบทบาทของผูวางแผนการ 

ตอบแทนดวยรางวัลผูจัดนําเที่ยวบรษิัทจัดการแหลงทองเที่ยวและการบรกิารสรางสรรค 

รูปแบบตาง ๆ 

         General background of MICE market, present situation, trend and opportunity  

of the market, selecting the target market, MICE market planning, implementation,  

and evaluation. Learn about the interaction between staff, customers, contractors,  

and other necessary elements to implement a successful MICE market. 
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3574211   การจัดการอาหารนานาชาติและทองถิ่น     3(2-2-5) 

 (International and local Cuisine Management) 

   ความรูเกี่ยวกบัอาหารนานาชาตแิละทองถิน่  องคประกอบ  หลักการจดัการ

    อาหารกระบวนการจัดการอาหารและการควบคุมกระบวนการจดัการความสัมพันธ

    ระหวางการทองเที่ยวกับอาหารนานาชาตแิละอาหารทองถิ่น 

   Knowledge of local cuisine and international cuisine. The component and  

    principle of local and International cuisine. Management and quality control in        

  local and international cuisine. The relationship between local cuisine, international 

    cuisine and tourism. 

 

  2.3.2  กลุมภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ 

                             1) กลุมภาษาญ่ีปุน 
 

1564723 ภาษาญ่ีปุน 1        3(2-2-5)  

  (Japanese 1)   

ระบบเสยีง  และอักษร 3 ชนดิที่ใชในภาษาญ่ีปุน  คอื  ฮริางานะ  คาตาคานะ 

และคันจ ิ ศกึษาคําทักทายที่ใชในชีวติประจําวัน  และโครงสรางประโยคข้ันพื้นฐาน 

ฝกฝนทักษะ  ฟง  พูด  อานเขียน  เพื่อใหสามารถสื่อสารเรื่องราวในชีวติประจําวันได 

เรยีนรูศัพท  และอักษรคันจพิื้นฐาน  เพื่อสื่อสารในชีวติประจําวันได 

Pronunciation and 3 categories of Japanese; Hirangana, Khatakh ana and 

Kunji. Sentence structure. Practice of four integrated language skills focusing  

on listening, pronunciation and basic speaking skill in daily life. 

 

1564724         ภาษาญ่ีปุน 2         3(2-2-5)  

  (Japanese 2)  

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน 1564723 ภาษาญ่ีปุน 1  

   โครงสรางประโยคข้ันพื้นฐานตอจาก 1564723  ภาษาญ่ีปุน 1 ฝกฝน  ฟง  พูด 

                     อานและเขียน  เพื่อใหสามารถสื่อสารเรื่องราวในชีวติประจําวันได  เรยีนรูศัพท  และ

            อักษรคันจพิื้นฐาน  เพื่อสื่อสารในชีวติประจําวันได  

 Sentence structure next to Japanese 1.Practice of simple sentence on  

listening, speaking, reading and writing skill for using in daily life.  
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1564725         ภาษาญ่ีปุน 3         3(2-2-5)  

  (Japanese 3 ) 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน 1564724 ภาษาญ่ีปุน 2 

   โครงสรางประโยคพื้นฐานตอจาก 1564724 ภาษาญ่ีปุน 2  ฝกทกัษะในการฟง 

  พูด  อานและเขียน  เพื่อสื่อสารขอมูล  และความรูสกึนกึคิดไดอยางถกูตอง  หลกัการ

  อานและเขียนภาษาญ่ีปุนเพื่อจบัใจความเรื่องเลาสัน้ ๆ และฝกสรุปขอมูลที่ไดจาก 

  การอานและฟง  สามารถเขียนเรยีงความบรรยายสิง่ตาง ๆ ได   

 Sentence structure next to Japanese 2. Practice of sentence on listening, 

speaking, reading and writing skill for using in communication. Study in vocabulary 

and expression used in different aspects of situations. Practice of forty  basic skills  

to understand short message and be able to write a short essay. 

 

2)  กลุมภาษาจีน 
 

1573720        ภาษาจีน 1        3(2-2-5)  

  (Chinese 1)  

หลกัเบื้องตนของตวัอักษรจนี  ฝกอานศัพท  วล ี ประโยค  และขอความอยาง

งาย  ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพื้นฐานของรปูประโยคที่สัน้และงาย  ตลอดจนศกึษา

ฝกการใชพจนานุกรมจนี-ไทย  และไทย-จนี 

            The basics of Chinese characters. Practice on reading short sentences. A 

study of writing basic vocabulary and sentence pattern. Practice of using 

dictionaries, Chinese – Thai and Thai – Chinese. 

 

1573721        ภาษาจีน 2        3(2-2-5) 

  (Chinese 2) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน 1573720 ภาษาจีน 1 

   ฝกทักษะดานฟง  พูด  อานและเขียน  ฝกการอานศัพท  วลีที่ยากข้ึน  อาน

  ประโยคและขอความที่ยาวข้ึน  เพื่อทําความเขาใจและใชไดถูกตอง  ศึกษาลักษณะ

  โครงสรางของรูปประโยค  ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน  เพื่อการสื่อสาร  เนน

  เรื่องการออกเสียงจีนกลางใหไดมาตรฐาน 
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   A study of listening, speaking, reading and writing. Practice on reading 

  long vocabulary and sentence pattern. Focusing on practice on Chinese  

  pronunciation for communication. 

 

1573722         ภาษาจีน 3        3(2-2-5)  

  (Chinese 3)  

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน 1573721 ภาษาจีน 2 

 ศกึษาการใชคําและหนาที่ของคํา  และความสัมพันธของคําตาง ๆ ในวลแีละ

  ประโยคอยางงาย  เพื่อใหสามารถเรยีบเรยีงขอความทัง้ในการพูดและการเขียนไดอยาง

  ถูกตองตามหลักภาษา  และความนยิม 

 A study of word functions. The relationship of words each sentence. Practice 

  on writing and speaking in correct sentences. 

 

   3) กลุมภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 
 

3573506 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 1   3(3-0-6) 

(English for Tourism and Hotel 1) 

คําศัพท  สํานวนและประโยคการสนทนาหรอืขอความภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย 

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรมอาทิการตอนรับนกัทองเที่ยว

  การรับรองนกัทองเที่ยว  การจดัตารางการทองเที่ยวการสอบถามขอมูลการทองเที่ยว

  การขอวซีา  การตรวจลงตราการแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศการจองตัว๋เครื่องบิน

   ประโยคการสนทนาในรานอาหารและโรงแรม 

 A study of the vocabularies, expressions and sentences concerning tourism 

  and hotel industry such as greeting and reservation. Organizing tour schedule, tourist

  information, flight reservations, checking in and boarding services. Departure, onboard  

and arrival services. Conversation in restaurant and hotel. 
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3573507  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 2   3(2-2-5) 

(English for Tourism and Hotel 2) 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน3573506ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 1 

   คําศัพท  สํานวน  และประโยคในระดับสงูข้ึนเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

  และการโรงแรม  การเขียนเอกสารและแผนพับในการโฆษณาประชาสัมพันธการทองเที่ยว

  และการโรงแรม การพูดภาษาอังกฤษตอหนาชุมชน  ศกึษานอกสถานที่ประโยคสนทนา 

           สามารถบรรยายสถานทีท่องเที่ยวประเภทตาง ๆ ไดฝกปฏิบัตบิรรยาย  จากสถานการณ 

                     จรงิ 

   Practice on listening, speaking, reading and writing concerning tourism  and

  hotel industry. Practice on writing document, articles for promotion and advertisement

           concerning hotel and tourism business. Practice on speaking in the real situations in  

                    different roles related to hotel and tourism business. 

 

  2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 

3573801       การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพการทองเท่ียวและการโรงแรม   1(60) 

                   (Preparation for Professional Experience in Tourism and Hotel) 

         การเตรยีมฝกปฏิบัตกิารจรงิ  ณ  สถานประกอบการในธรุกจิอุตสาหกรรมการ

  บรกิาร  เพือ่เตรยีมความพรอมดานทกัษะและความรูทางวชิาชีพกอนการทํางานมีการ

  ประเมินผลการฝกงานและมีการนําเสนอรายงานการฝกงาน 

   Preparation for operating in a specialized area of the hospitalityindustry 

  before going to professional experience in tourism and hotel business. Student will 

  be evaluated working skill and they have to present their work report.  
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3574801 การฝกประสบการณวชิาชีพการทองเท่ียวและการโรงแรม  6(600) 

    (Professional Experience in Tourism and Hotel) 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน 3573801การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพการทองเท่ียว

และการโรงแรม 

   การฝกประสบการณวชิาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรมของหนวยงาน

    รัฐบาล  รัฐวิสาหกจิหรือธุรกิจเอกชน  ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา  โดยนํา

    ความรูทัง้ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัตทิี่ไดจากการศกึษาไปใชในสถานการณจรงิ  จดัให

    มีการปฐมนเิทศเกี่ยวกบัรายละเอียดของการฝกประสบการณวชิาชีพและจดัใหมีการ

    ปจฉมินเิทศ  เพื่ออภิปรายปญหาการฝกประสบการณที่เกดิข้ึนและเสนอแนะแนวทาง

    ในการแกปญหาใหลลุวงไปดวยด ี

 The operation of professional experience in tourism and hotel related to 

government, enterprises or private businesses. Students are supervised by advisor. 

They can apply knowledge theoretical with real situations. Orientation and post 

training program are provided in order to discuss and solution problems for students. 

 

6003801 เตรียมสหกจิศกึษา                                                     1(60) 

 (Preparation for Cooperative  Education) 

การเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏิบัตงิานในสถานประกอบการโดยใหมี

 องคความรูในเรื่อง  หลักการ  แนวคิดและปรัชญาสหกิจศกึษา  กระบวนการและ 

ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบ 

สัมภาษณ  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการมีความสามารถใน 

การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวชิาชีพแตละสาขาวชิา เชน การปรับตัวในสงัคม  การ 

พัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ   

การทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานักงาน  ความรู 

เบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพใน  สถาน

ประกอบการ  การเสริมทักษะและจรยิธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาและมีความรู

ความเขาใจในการจดัทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน  การเขียนรายงาน

โครงงาน  และการนําเสนอผลงานโครงงาน 
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 This class serves as a preparatory curriculum  before students enter  

           the workforce. Examining  the  principles. Concepts and  philosophy of Cooperative   

Education. The processes and regulations for applying  for jobs and interviews.  

The  basic skills required to operate within the  establishment, and the  ability to

  self- develop according to the  professional  standards of each institution will be   

explored. The  specific skills and  attitudes this class seeks  to develop  are: social  

adjustment,  personality  development, English language skills, understanding  

information technology for communication, human relations, team work, organization,  

office work affairs, a cursory understanding of labor law and  quality work management.   

We will conclude the class with an explanation of specific professional skills and  

ethics. Students will be  expected to  have a  firm  understanding of writing and  

presetting  work  projects, as well as crafting  summary  reports. 
 

6004801 สหกจิศกึษา                                      6(600) 

 (Cooperative  Education) 

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 6003801  เตรียมสหกจิศกึษา 

 การปฏิบัตงิานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกร 

ผูใชบัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห หรอืไมนอยกวา 600  ช่ัวโมง  โดยบูรณาการความรู 

ที่ไดจากการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษากับการปฏิบัตงิานจรงิเสมือนหนึง่เปนพนกังาน   

การจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน  การเขียนรายงานโครงงานและ 

การนําเสนอโครงงานตามคําแนะนําของพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยที่ปรกึษาหรอือาจารย 

นเิทศก  เพื่อใหเกดิทกัษะ  องคความรูในวชิาชีพและคุณธรรม จรยิธรรมในวชิาชีพ  มี 

ลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพที่จําเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบณัฑติที่มีคุณสมบตั ิ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันทเีม่ือสําเร็จการศกึษา 

              Students  enter the workforce  according to their specific fields of study for 

16 weeks (or not less than 600 hours ) integrating  the  theory explored in the 

university with  the practice involved with  the occupation. Students are expected 

to engage in and complete: work projects, operating reports, and work presentations 

as per the suggestions of a senior officer and/or advisory teacher. The mission of this 

class is to imbue  students with the skills, body of knowledge, character, personality 

and  qualifications directly  related to market need. 
 
 


