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คาอธิบายรายวิชา
001-101

อาเซียนศึกษา
3 (2-2-5)
ASEAN Studies
ประวัติ และพัฒนาการของประชาคมอาเซี ยน ความหลากหลายและเอกลักษณ์ ของประเทศ
สมาชิ กอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน สามเสาหลักของประชาคมอาเซี ยน อาเซี ยนในบริ บทโลก การปรับและ
เตรี ยมตัวเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
History and evolution of ASEAN; diversity and identity of member countries; ASEAN
charters; three pillars of ASEAN community; ASEAN in global context; adaptation and preparation
towards ASEAN
874-194

กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Law Relating to Occupations and Everyday Life
หลักส าคัญของกฎหมาย การบังคับ ใช้แ ละปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้องกับการ
ดาเนิ นชี วิตในฐานะพลเมื องของประเทศ เช่ น กฎหมายมหาชน กฎหมายสิ ทธิ มนุ ษยชน กฎหมายอาญา
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ รวมทั้งความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับกระบวนการยุติธรรม กฎหมายที่ จาเป็ นต่ อการ
ประกอบอาชี พ เช่ น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ ยวกับการประกอบธุ รกิ จ กฎหมายเกี่ ยวกับสาธารณะสุ ข
และความรั บผิดชอบทางการแพทย์ กฎหมายเกี่ ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซี ยน
Principles of law; enforcement and compliance with law; laws relating to citizenship: public
law, human rights law, criminal law, civil and commercial law; basic knowledge of judicial procedure;
laws related to employment e.g.labor law and business law; laws related to public health and medical
liability; information and technology law; intellectual property law; environmental law; laws related to
ASEAN

941-100

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3 (3-0-6)
Thai for Communication
หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร ศิลปะในการสื่ อสารทั้ง 4 ทักษะ การฟั ง พูด อ่านและเขียน
การฟังเพื่อจับใจความหลักและการตีความในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ถอ้ ยคา ลีลาสานวนในการสื่ อสารใน
ชีวิตประจาวันและในการทางาน การพูดในที่ชุมชน การอ่านเพื่อความเข้าใจถึงค่านิ ยมและแนวคิด การเขียน
เพื่อการสรุ ปความ ติดต่อทางราชการและธุรกิจ
Principles of the Thai language for communication; communicative skills: listening, speaking,
reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various situational contexts; selection of
words; register and styles in daily-life and workplace communication; public speaking; reading for value
and attitude understanding; summarizing skills; official and business correspondence
941-112

การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
ฝึ กทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่ใช้สื่อสารในชี วิตประจาวัน การฟั งเพื่อจับใจความสาคัญ
การพูดเพื่ อสื่ อสารขั้นพื้ นฐานในสถานการณ์ ต่างๆ การใช้ไวยากรณ์ การพัฒนาความรู ้ ดา้ นคาศัพท์ และ
สานวนภาษาที่จาเป็ นสาหรับการสื่ อสาร
Practice in listening and speaking skills based on topics used in daily-life communication;
listening for main points; basic oral communication in various situational contexts; grammar usage;
development of vocabulary and language functions necessary for communication
941-113

การอ่ านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
ฝึ กทักษะการอ่ านและการเขี ย น ทักษะการอ่ า นพื้ นฐาน การอ่ านเพื่ อจับ ใจความส าคัญและ
รายละเอียด การพัฒนาความรู ้ดา้ นคาศัพท์และกลวิธีพฒั นาคาศัพท์ การใช้ไวยากรณ์ การเขียนระดับประโยค
และย่อหน้าสั้นๆ
Practice in reading and writing skills; basic reading skills; reading for main ideas and details;
developing vocabulary and strategies in increasing vocabulary power; grammar usage; sentence and
paragraph writing
941-114

เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
Consolidating Listening Skills in English
การฝึ กทักษะด้านการฟั ง เน้นการฟั งเพื่อจับใจความหลักและรายละเอียดที่ สาคัญ การฟั งและ
การอนุ มาน การฟั งในชี วิตจริ ง โฆษณาทางที วี เสี ยงในฟิ ล์มจากภาพยนตร์ ข่าวย่อ และแนะนาการฟั งเชิ ง
วิชาการ

Practice in listening skills with an emphasis on listening for main points and important details;
listening and making inferences; listening in real life; TV commercials; soundtracks from movies; news in
brief, as well as introducing academic listening
941-115

การอ่ านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
English Reading in Business Contexts
ทักษะการอ่านเชิงธุรกิจ การอ่านจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ โฆษณา บันทึกภายในองค์กร
ใบสัง่ สิ นค้า ประกาศ แผนภาพ แผนภูมิและกราฟ การอ่านข่าวธุรกิจ
Reading skills in business contexts; reading letters, electronic mails, advertisements, office
memoranda, orders, announcements, diagrams, charts and graphs; reading business news
941-210

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
English Writing for Business Communication
การฝึ กฝนและการพัฒนาทักษะการเขียนที่มีรูปแบบและจุดประสงค์ต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่ อสารทาง
ธุรกิจ การเขียนจดหมายติดต่อ รายงานการประชุม การกรอกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
Practice and development of various types of writing skill for business communication:
correspondence, minutes of meeting, filling out forms
941-216

การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
English Conversation for Daily Communication
การฝึ กฝนและพัฒนาทักษะการพูดและการฟั ง เพื่อติดต่อสื่ อสารในโอกาสต่างๆ การแนะนาตัว
การนัดหมาย การต้อนรับ การนาเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม
Practice and development in speaking and listening skills to communicate in occasions such
as introducing yourself, making appointments, welcoming, giving presentations, and talking at the meeting
941-217

941-218

การพัฒนาการอ่ าน
Reading Development
การฝึ กฝนทักษะการอ่านโดยทัว่ ไป ฝึ กการอ่านข้อเขียนประเภทต่างๆ
Practice in general reading skills and practice in types of essays reading

3 (3-0-6)

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
English for Business
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิ งธุ รกิ จ ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟั ง พูด อ่านและเขียน การใช้ภาษาในการ
ถามและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับงาน การต้อนรับและการนาสนทนาแขกในวงการธุ รกิจ การพูดคุยโทรศัพท์ การ

นัดหมาย การอธิ บายสิ นค้า การเยี่ยมชมสถานที่ทางาน การเสนอรายงานธุ รกิจ การเจรจาและการต่อรองทาง
ธุรกิจ
Use of four English skills: Listening, Speaking, Reading, and Writing; asking questions and
giving information about work; greeting and business conversation with guests; telephoning; making
appointments; describing products; visiting workplace; presenting business reports; business discussion
and negotiations
941-222

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Chinese Conversation for Daily Communication
การฝึ กฝนและการพัฒ นาทักษะการพู ด และการฟั ง เพื่ อติ ด ต่ อสื่ อสารในโอกาสต่ า งๆ การ
แนะนาตัว การนัดหมาย การต้อนรับ การนาเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม
Practice and development of speaking and listening skills to communicate in occasions such
as introducing yourself, making appointments, welcoming, giving presentation, and talking at the meeting
941-223 ภาษาจีนสาหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
Chinese for Hotel Business
การฝึ กภาษาจีนด้านคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการสื่ อสารในบริ การธุ รกิจโรงแรม การจองที่พกั
การต้อนรับ การแนะนาสิ่ งอานวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบเอกสารธุ รกิจการ
โรงแรม การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พกั การตอบโต้จดหมายธุรกิจ
Practice of Chinese vocabulary and expressions for communication in hotel services;
reservations; reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling
in relevant forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence
941-224

ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Chinese
ระบบเสี ย ง ค าศัพ ท์ต่ า งๆ ในชี วิ ต ประจ าวัน ตัว เลข ลัก ษณะนาม ค ากริ ย านุ เ คราะห์ และ
โครงสร้างประโยคภาษาจีนระดับพื้นฐาน การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน จากสถานการณ์ต่างๆ ที่
กาหนดให้
Chinese sound systems, daily vocabularies, numbers, noun classifiers, auxiliary verbs, and
basic sentence structures; practice in listening, speaking, reading, and writing skills from given situations

941-234

การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Japanese Conversation for Daily Communication
การฝึ กฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง เพื่อติดต่อสื่ อสารในโอกาสต่างๆ การแนะนา
ตัว การนัดหมาย การต้อนรับ การนาเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม
Practice and development of speaking and listening skills to communicate in occasions such
as introducing yourself, making appointments, welcoming, giving presentation, and talking at the meeting
941-235

ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
Japanese for Hotel Business
การฝึ กภาษาญี่ปุ่นด้านคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการสื่ อสารในบริ การธุ รกิจโรงแรม การจองที่
พัก การต้อนรับ การแนะนาสิ่ งอานวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบเอกสาร
ธุรกิจการโรงแรม การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พกั การตอบโต้จดหมายธุรกิจ
Practice of Japanese vocabulary and expressions for communication in hotel services;
reservations; reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling
in relevant forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence
941-236

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental Japanese
ไวยากรณ์ญี่ปุ่นและรู ปประโยคพื้นฐาน วิธีการเขี ยนอักษรฮิ ระงะนะ และคะตะกะนะ เรี ยนรู ้
คาศัพท์ประมาณ 300 คา
Japanese grammar and basic sentence patterns; Hiragana and Katakana characters writing;
approximate to 300 vocabularies
941-245

ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental French
หลักการออกเสี ยง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดในชีวิตประจาวัน การ
เขียนคาและประโยคประโยคสั้นๆ การอ่านข้อความสั้นๆ จากสื่ อต่าง ๆ
Principles of pronunciation, basic principles of grammar; listening skills development; daily
life conversation; writing words and short sentences; reading short texts from media
941-252

ภาษาเยอรมันพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental German
ไวยากรณ์ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ฝึ กฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคในระดับพื้นฐาน
Basic grammar; listening, speaking, reading and writing at basic level

941-265

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
English for Hotel Business
การฝึ กภาษาอังกฤษด้านคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการสื่ อสารในบริ การธุ รกิจโรงแรม การจอง
ที่พกั การต้อนรับ การแนะนาสิ่ งอานวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบเอกสาร
ธุรกิจการโรงแรม การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พกั การตอบโต้จดหมายธุรกิจ
Practice of English vocabulary and expressions for communication in hotel services;
reservations; reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling
in relevant forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence
941-272

การสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Malay Conversation for Daily Communication
การฝึ กฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง เพื่อติดต่อสื่ อสารในโอกาสต่างๆ การแนะนา
ตัว การนัดหมาย การต้อนรับ การนาเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม
Practice and development of speaking and listening skills to communicate in occasions such
as introducing yourself, making appointments, welcoming, giving presentation, and talking at the meeting
941-273

ภาษามลายูสาหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
Malay for Hotel Business
การฝึ กภาษามลายูดา้ นคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการสื่ อสารในบริ การธุรกิจโรงแรม การ
จองที่ พกั การต้อนรับ การแนะนาสิ่ งอานวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ ต่างๆ การกรอกแบบ
เอกสารธุรกิจการโรงแรม การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พกั การตอบโต้จดหมายธุรกิจ
Practice of Malay vocabulary and expressions for communication in hotel services;
reservations; reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling
in relevant forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence
941-274

ภาษามาลายูพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Malay
ระบบเสี ยง อักขรวิธีและการอ่านออกเสี ยงภาษามลายู ทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษามลายู
ในระดับต้น โครงสร้ า งประโยคพื้ นฐานของภาษามลายู ค าศัพ ท์แ ละส านวนที่ ใ ช้บ่ อย การสนทนาใน
สถานการณ์ที่จาเป็ นเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
Malay sound system, spelling system and pronunciation; basic listening, speaking, reading
and writing skills in Malay; basic sentence structures of Malay; frequently used vocabulary, expressions
and conversation in relevant situations for daily life communication

941-283

ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental Korean
การฝึ กออกเสี ยงให้ถูกต้อง ชัดเจน และฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟั งพูด อ่าน และเขียน การฝึ ก
สร้างประโยคพื้นฐาน และการฝึ กสนทนาภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
Practice of Korean pronunciation and 4 language skills: speaking, reading, listening and
writing; constructing basic sentences; practice of Korean conversation in daily life
941-284

การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Korean Conversation for Daily Communication
การฝึ กฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง เพื่อติดต่อสื่ อสารในโอกาสต่างๆ การแนะนา
ตัว การนัดหมาย การต้อนรับ การนาเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม
Practice and development of speaking and listening skills to communicate in occasions such
as introducing yourself, making appointments, welcoming, giving presentation, and talking at the meeting
941-285

ภาษาเกาหลีสาหรับธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
French for Hotel Business
การฝึ กภาษาเกาหลีดา้ นคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการสื่ อสารในบริ การธุรกิจโรงแรม การจองที่
พัก การต้อนรับ การแนะนาสิ่ งอานวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบเอกสาร
ธุรกิจการโรงแรม การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พกั การตอบโต้จดหมายธุรกิจ
Practice of Korean vocabulary and expressions for communication in hotel services;
reservations; reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling
in relevant forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence
941-290

การอ่ านเรื่ องสั้ นและนวนิยายภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
Reading English Short Stories and Novels
องค์ประกอบของเรื่ องสั้นและนวนิ ยาย การวิเคราะห์และการวิจารณ์เ รื่ องสั้นและนวนิ ยาย
ภาษาอังกฤษของนักเขียนที่มีชื่อเสี ยง
Components of short stories and novels; analysis and literary criticism of English short stories
and novels by well-known authors

941-291

ภาษาอังกฤษผ่ านสื่ อทันสมัย
3 (3-0-6)
English through Modern Media
การพัฒ นาและฝึ กฝนทัก ษะภาษาอัง กฤษ โดยผ่ า นสื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต รายการโทรทัศ น์ เ พื่ อ
การศึกษาและเพื่อความบันเทิง นิ ตยสาร เอกสารแผ่นพับ และโฆษณาในสื่ อต่างๆ การนาเสนอผลงานหรื อ
โครงการ การอภิปรายกลุ่ม การโต้วาที
Development and practice of English skills through the Internet, TV programs for educational
and entertainment purposes, magazines, brochures and advertisements; work or project presentations;
group discussions; debates
941-292

สั ทศาสตร์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Basic English Phonetics
เทคนิควิธีการออกเสี ยง หน่วยเสี ยงและการออกเสี ยงภาษาอังกฤษ การลงเสี ยงหนักของพยางค์
ในระดับคาและประโยค การใช้ลกั ษณะเสี ยงสู งต่าในภาษาอังกฤษ การใช้สทั อักษร
Pronunciation techniques; phonemes and pronunciation; word-level and sentence-level stress,
intonation; use of phonetic transcription
941-315 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่ องเที่ยวและการบริการ
3 (3-0-6)
English for Tourism and Hospitality
คาศัพท์และสานวนที่ใช้บ่อยในการประกอบอาชี พด้านการท่องเที่ยวและการบริ การ มารยาทใน
การสนทนาและการติ ดต่ อ การฝึ กสื่ อสารในสถานการณ์ ต่างๆ เช่ น การจาหน่ ายตัว๋ โดยสาร การสารอง
ห้องพัก การเดิ นทางระหว่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่ องเที่ ยว การตอบข้อซักถามและข้อ
ร้องเรี ยน
Practice in using common terms and expressions frequently-used in the tourism and service
industries, correct etiquette and manners for conversations and personal contact, and practice using these
shills in various working situations, such as ticketing, reserving accommodations, international travel,
tourism promotion, and responding to enquiries and complaints
941-316

ภาษาอังกฤษสาหรับงานมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
English for Tour Guide
การใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยายนาชม สถานที่ ท่องเที่ ยวในกรุ งเทพฯ และแหล่งท่องเที่ ยว
ทัว่ ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็ นมาของประเทศไทย สิ่ งที่ควรและไม่ควรปฏิบตั ิของนักท่องเที่ยว
ต่อแหล่งท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และการจัดรู ปแบบการท่องเที่ยว
ให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Usage of English for describing tourist attractions in the city of Bangkok and nationwide;
describing history and background of the kingdom of Thailand; recommendations concerning what tourists
should and should not act in Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the
nation, religion, and the royal family; tourism management according to types of tourists
941-320 ภาษาจีนเพื่อการท่ องเที่ยวและการบริการ
3 (3-0-6)
Chinese for Tourism and Hospitality
คาศัพท์และสานวนที่ใช้บ่อยในการประกอบอาชี พด้านการท่องเที่ยวและการบริ การ มารยาทใน
การสนทนาและการติ ดต่ อ การฝึ กสื่ อสารในสถานการณ์ ต่างๆ เช่ น การจาหน่ ายตัว๋ โดยสาร การสารอง
ห้องพัก การเดิ นทางระหว่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่ องเที่ ยว การตอบข้อซักถามและข้อ
ร้องเรี ยน
Practice in using common terms and expressions frequently-used in the tourism and service
industries, correct etiquette and manners for conversations and personal contact, and practice using these
shills in various working situations, such as ticketing, reserving accommodations, international travel,
tourism promotion, and responding to enquiries and complaints
941-324

ภาษาจีนสาหรับงานมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
Chinese for Tour Guide
การใช้ภ าษาจี น ในการบรรยายน าชม สถานที่ ท่อ งเที่ ย วในกรุ ง เทพฯ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทัว่ ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็ นมาของประเทศไทย สิ่ งที่ควรและไม่ควรปฏิบตั ิของนักท่องเที่ยว
ต่อแหล่งท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และการจัดรู ปแบบการท่องเที่ยว
ให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
Usage of Chinese for describing tourist attractions in the city of Bangkok and nationwide;
describing history and background of the kingdom of Thailand; recommendations concerning what tourists
should and should not act in Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the
nation, religion, and the royal family; tourism management according to types of tourists
941-325

ภาษาจีนสาหรับงานบริการอาหารและเครื่ องดื่ม
3 (3-0-6)
Chinese for Food and Beverage Service
การใช้ภาษาจีนเกี่ยวกับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม คาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการสื่ อสารระหว่างลูกค้า
และพนักงาน บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม งานครัว งานจัดเลี้ยง การบริ หารอาหาร บนห้องพัก รายการอาหาร
และเครื่ องดื่ม การให้คาแนะนาเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม การสารองโต๊ะอาหาร การติดต่อประสานงาน
การให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถาม และแก้ไขเฉพาะหน้า

Usage of Chinese in food and beverage services, vocabulary and expressions in
communication between customers and personnel, food and beverage services, kitchen, function, room
service management, food and beverage menu, advising about food and beverage, making reservation for
dining, coordination, providing information and answering questions and solving unexpected problems
941-326

ภาษาจีนสาหรับงานบริการส่ วนหน้ า
3 (3-0-6)
Chinese for Front Office
การใช้ภ าษาจี นในการปฏิ บ ัติ งานโรงแรมแผนกส่ วนหน้า ค าศัพ ท์และส านวนที่ ใช้สื่ อสาร
ระหว่างลูกค้าและพนักงาน การบริ การส่ วนหน้า การต้อนรับ การลงทะเบียนเข้าพัก และขั้นตอนการออกจาก
โรงแรม การสอบถามข้อมูลการบริ การ การสารองห้องพัก การสารองบัตรโดยสาร การโทรศัพท์ การติดต่อ
ประสารงาน การจองตัว๋ ที่พกั ห้องอาหาร การให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถาม และการแก้ไข เฉพาะหน้า
Chinese for front office operation, vocabulary and expressions for communication between
customers and personnel; front office services, reception, registration, and check-out process, service
inquiry, hotel reservation, ticket reservation, telephoning, coordination, ticketing, accommodation,
restaurant, providing information and answering questions and solving unexpected problems
941-331 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่ องเที่ยวและการบริการ
3 (3-0-6)
Japanese for Tourism and Hospitality
คาศัพท์และสานวนที่ใช้บ่อยในการประกอบอาชี พด้านการท่องเที่ยวและการบริ การ มารยาทใน
การสนทนาและการติ ดต่ อ การฝึ กสื่ อสารในสถานการณ์ ต่างๆ เช่ น การจาหน่ ายตัว๋ โดยสาร การสารอง
ห้องพัก การเดิ นทางระหว่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่ องเที่ ยว การตอบข้อซักถามและข้อ
ร้องเรี ยน
Practice in using common terms and expressions frequently-used in the tourism and service
industries, correct etiquette and manners for conversations and personal contact, and practice using these
shills in various working situations, such as ticketing, reserving accommodations, international travel,
tourism promotion, and responding to enquiries and complaints
941-332

ภาษาญี่ปุ่นสาหรับงานมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
Japanese for Tour Guide
การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยายนาชม สถานที่ท่องเที่ ยวในกรุ งเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวทัว่
ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็ นมาของประเทศไทย สิ่ งที่ ควรและไม่ควรปฏิบตั ิของนักท่องเที่ยวต่อ
แหล่งท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และการจัดรู ปแบบการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Usage of Japanese for describing tourist attractions in the city of Bangkok and nationwide;
describing history and background of the kingdom of Thailand; recommendations concerning what tourists
should and should not act in Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the
nation, religion, and the royal family; tourism management according to types of tourists
941-333 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับงานบริการอาหารและเครื่ องดื่ม
3 (3-0-6)
Japanese for Food and Beverage Service
การใช้ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ค าศัพ ท์ แ ละส านวนที่ ใ ช้ใ นการ
สื่ อสารระหว่างลูกค้าและพนักงาน บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม งานครัว งานจัดเลี้ยง การบริ หารอาหาร บน
ห้องพัก รายการอาหารและเครื่ องดื่ม การให้คาแนะนาเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม การสารองโต๊ะอาหาร
การติดต่อประสานงาน การให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถาม และแก้ไขเฉพาะหน้า
Usage of Japanese in food and beverage services, vocabulary and expressions in
communication between customers and personnel, food and beverage services, kitchen, function, room
service management, food and beverage menu, advising about food and beverage, making reservation
for dining, coordination, providing information and answering questions and solving unexpected
problems
941-334

ภาษาญึ่ปุ่นสาหรับงานบริการส่ วนหน้ า
3 (3-0-6)
Japanese for Front Office
การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิ บตั ิ งานโรงแรมแผนกส่ วนหน้า คาศัพท์และสานวนที่ ใช้สื่อสาร
ระหว่างลูกค้าและพนักงาน การบริ การส่ วนหน้า การต้อนรับ การลงทะเบี ยนเข้าพัก และขั้นตอนการออก
จากโรงแรม การสอบถามข้อมูลการบริ การ การสารองห้องพัก การสารองบัตรโดยสาร การโทรศัพท์ การ
ติดต่อประสารงาน การจองตัว๋ ที่พกั ห้องอาหาร การให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถาม และการแก้ไข เฉพาะหน้า
Japanese for front office operation, vocabulary and expressions for communication between
customers and personnel; front office services, reception, registration, and check-out process, service
inquiry, hotel reservation, ticket reservation, telephoning, coordination, ticketing, accommodation,
restaurant, providing information and answering questions and solving unexpected problems
941-366

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในไทย
3 (3-0-6)
English for Cultural Tourism in Thailand
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในไทย แหล่งท่องเที่ยว
ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์หรื อวัฒนธรรมที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนไทย
Usage of English for describing cultural tourism in Thailand; describing the important
historical and cultural places reflect Thai lifestyles

941-367

ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการอาหารและเครื่ องดื่ม
3 (3-0-6)
English for Food and Beverage Service
การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ ยวกับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม คาศัพท์และสานวนที่ ใช้ในการ
สื่ อสารระหว่างลูกค้าและพนักงาน บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม งานครัว งานจัดเลี้ยง การบริ หารอาหาร บน
ห้องพัก รายการอาหารและเครื่ องดื่ม การให้คาแนะนาเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม การสารองโต๊ะอาหาร
การติดต่อประสานงาน การให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถาม และแก้ไขเฉพาะหน้า
Usage of English in food and beverage services, vocabulary and expressions in
communication between customers and personnel, food and beverage services, kitchen, function, room
service management, food and beverage menu, advising about food and beverage, making reservation for
dining, coordination, providing information and answering questions and solving unexpected problems

941-368

ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการส่ วนหน้ า
3 (3-0-6)
English for Front Office
การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานโรงแรมแผนกส่ วนหน้า คาศัพท์และสานวนที่ใช้สื่อสาร
ระหว่างลูกค้าและพนักงาน การบริ การส่ วนหน้า การต้อนรับ การลงทะเบี ยนเข้าพัก และขั้นตอนการออก
จากโรงแรม การสอบถามข้อมูลการบริ การ การสารองห้องพัก การสารองบัตรโดยสาร การโทรศัพท์ การ
ติดต่อประสารงาน การจองตัว๋ ที่พกั ห้องอาหาร การให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถาม และการแก้ไข เฉพาะหน้า
English for front office operation, vocabulary and expressions for communication between
customers and personnel; front office services, reception, registration, and check-out process, service
inquiry, hotel reservation, ticket reservation, telephoning, coordination, ticketing, accommodation,
restaurant, providing information and answering questions and solving unexpected problems
941-370 ภาษามาลายูเพื่อการท่ องเที่ยวและการบริการ
3 (3-0-6)
Malay for Tourism and Hospitality
คาศัพท์และสานวนที่ใช้บ่อยในการประกอบอาชี พด้านการท่องเที่ยวและการบริ การ มารยาทใน
การสนทนาและการติ ดต่ อ การฝึ กสื่ อสารในสถานการณ์ ต่างๆ เช่ น การจาหน่ ายตัว๋ โดยสาร การสารอง
ห้องพัก การเดิ นทางระหว่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่ องเที่ ยว การตอบข้อซักถามและข้อ
ร้องเรี ยน
Practice in using common terms and expressions frequently-used in the tourism and service
industries, correct etiquette and manners for conversations and personal contact, and practice using these
shills in various working situations, such as ticketing, reserving accommodations, international travel,
tourism promotion, and responding to enquiries and complaints

941-371 ภาษามลายูสาหรับงานมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
Malay for Tour Guide
การใช้ภาษามลายูในการบรรยายนาชม สถานที่ท่องเที่ยวในกรุ งเทพฯ และแหล่งท่องเที่ ยวทัว่
ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็ นมาของประเทศไทย สิ่ งที่ ควรและไม่ควรปฏิบตั ิของนักท่องเที่ยวต่อ
แหล่งท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และการจัดรู ปแบบการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
Usage of Malay for describing tourist attractions in the city of Bangkok and nationwide;
describing history and background of the kingdom of Thailand; recommendations concerning what tourists
should and should not act in Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the
nation, religion, and the royal family; tourism management according to types of tourists.
941-372

ภาษามลายูสาหรับงานบริการอาหารและเครื่ องดื่ม
3 (3-0-6)
Malay for Food and Beverage Service
การใช้ภาษามลายูเกี่ ย วกับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม คาศัพท์และส านวนที่ ใช้ในการ
สื่ อสารระหว่างลูกค้าและพนักงาน บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม งานครัว งานจัดเลี้ยง การบริ หารอาหาร บน
ห้องพัก รายการอาหารและเครื่ องดื่ ม การให้คาแนะนาเกี่ ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม การสารองโต๊ะอาหาร
การติดต่อประสานงาน การให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถาม และแก้ไขเฉพาะหน้า
Usage of Malay in food and beverage services, vocabulary and expressions in communication
between customers and personnel, food and beverage services, kitchen, function, room service
management, food and beverage menu, advising about food and beverage, making reservation for dining,
coordination, providing information and answering questions and solving unexpected problems
941-373

ภาษามลายูสาหรับงานบริการส่ วนหน้ า
3 (3-0-6)
Malay for Front Office
การใช้ภาษามลายูในการปฏิ บตั ิ งานโรงแรมแผนกส่ วนหน้า คาศัพท์และสานวนที่ ใช้สื่อสาร
ระหว่างลูกค้าและพนักงาน การบริ การส่ วนหน้า การต้อนรับ การลงทะเบี ยนเข้าพัก และขั้นตอนการออก
จากโรงแรม การสอบถามข้อมูลการบริ การ การสารองห้องพัก การสารองบัตรโดยสาร การโทรศัพท์ การ
ติดต่อประสารงาน การจองตัว๋ ที่พกั ห้องอาหาร การให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถาม และการแก้ไข เฉพาะหน้
Malay for front office operation, vocabulary and expressions for communication between
customers and personnel; front office services, reception, registration, and check-out process, service
inquiry, hotel reservation, ticket reservation, telephoning, coordination, ticketing, accommodation,
restaurant, providing information and answering questions and solving unexpected problems

941-381 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่ องเที่ยวและการบริการ
3 (3-0-6)
Korean for Tourism and Hospitality
คาศัพท์และสานวนที่ใช้บ่อยในการประกอบอาชี พด้านการท่องเที่ยวและการบริ การ มารยาทใน
การสนทนาและการติ ดต่ อ การฝึ กสื่ อสารในสถานการณ์ ต่างๆ เช่ น การจาหน่ ายตัว๋ โดยสาร การสารอง
ห้องพัก การเดิ นทางระหว่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่ องเที่ ยว การตอบข้อซักถามและข้อ
ร้องเรี ยน
Practice in using common terms and expressions frequently-used in the tourism and service
industries, correct etiquette and manners for conversations and personal contact, and practice using these
shills in various working situations, such as ticketing, reserving accommodations, international travel,
tourism promotion, and responding to enquiries and complaints
941-382

ภาษาเกาหลีสาหรับงานมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
Korean for Tour Guide
การใช้ภาษาเกาหลีในการบรรยายนาชม สถานที่ท่องเที่ยวในกรุ งเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวทัว่
ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็ นมาของประเทศไทย สิ่ งที่ ควรและไม่ควรปฏิบตั ิของนักท่องเที่ยวต่อ
แหล่งท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และการจัดรู ปแบบการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
Usage of Korean for describing tourist attractions in the city of Bangkok and nationwide;
describing history and background of the kingdom of Thailand; recommendations concerning what tourists
should and should not act in Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the
nation, religion, and the royal family; tourism management according to types of tourists
941-383

ภาษาเกาหลีสาหรับงานบริการอาหารและเครื่ องดื่ม
3 (3-0-6)
Korean for Food and Beverage Service
การใช้ภาษาเกาหลี เกี่ ยวกับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม คาศัพ ท์และสานวนที่ ใช้ในการ
สื่ อสารระหว่างลูกค้าและพนักงาน บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม งานครัว งานจัดเลี้ยง การบริ หารอาหาร บน
ห้องพัก รายการอาหารและเครื่ องดื่ ม การให้คาแนะนาเกี่ ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม การสารองโต๊ะอาหาร
การติดต่อประสานงาน การให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถาม และแก้ไขเฉพาะหน้า
Usage of Korean in food and beverage services, vocabulary and expressions in
communication between customers and personnel, food and beverage services, kitchen, function, room
service management, food and beverage menu, advising about food and beverage, making reservation for
dining, coordination, providing information and answering questions and solving unexpected problems

941-384

ภาษาเกาหลีสาหรับงานบริการส่ วนหน้ า
3 (3-0-6)
Korean for Front Office
การใช้ภาษาเกาหลีในการปฏิ บตั ิ งานโรงแรมแผนกส่ วนหน้า คาศัพท์และสานวนที่ ใช้สื่อสาร
ระหว่างลูกค้าและพนักงาน การบริ การส่ วนหน้า การต้อนรับ การลงทะเบี ยนเข้าพัก และขั้นตอนการออก
จากโรงแรม การสอบถามข้อมูลการบริ การ การสารองห้องพัก การสารองบัตรโดยสาร การโทรศัพท์ การ
ติดต่อประสารงาน การจองตัว๋ ที่พกั ห้องอาหาร การให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถาม และการแก้ไข เฉพาะหน้า
Korean for front office operation, vocabulary and expressions for communication between
customers and personnel; front office services, reception, registration, and check-out process, service
inquiry, hotel reservation, ticket reservation, telephoning, coordination, ticketing, accommodation,
restaurant, providing information and answering questions and solving unexpected problems

941-414

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานต้ อนรับภาคพื้นและบนเครื่ องบิน
3 (3-0-6)
English for Ground and In-flight Attendants
ศัพท์และสานวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึ กทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของพนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking,
reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities
941- 420 ภาษาจีนสาหรับพนักงานต้ อนรับภาคพื้นและบนเครื่ องบิน
3 (3-0-6)
Chinese for Ground and In-flight Attendants
ศัพท์และสานวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึ กทักษะฟั ง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของพนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking,
reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities
941-430 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับพนักงานต้ อนรับภาคพื้นและบนเครื่ องบิน
3 (3-0-6)
Japanese for Ground and In-flight Attendants
ศัพท์และสานวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึ กทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ของพนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking,
reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities
941-470 ภาษามลายูสาหรับพนักงานต้ อนรับภาคพื้นและบนเครื่ องบิน

3 (3-0-6)

Malay for Ground and In-flight Attendants
ศัพท์และสานวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึ กทักษะฟั ง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของพนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking,
reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities
941-480 ภาษาเกาหลีสาหรับพนักงานต้ อนรับภาคพื้นและบนเครื่ องบิน
3 (3-0-6)
Korean for Ground and In-flight Attendants
ศัพท์และสานวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึ กทักษะฟั ง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของพนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking,
reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities
942-100

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร 1
1 (0-0-3)
Co-Curricular Activities I
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู ้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจ
ที่หนึ่ ง ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสานึ กสาธารณะ การทางานเป็ นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรื อระหว่าง
สาขาวิชา ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits of
society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; teamworking within
and/or across disciplines under the supervision of advisors
942-112

สุ นทรียภาพของการดาเนินชีวติ
3 (3-0-6)
Aesthetics for Life
ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ที่ส่งเสริ มสนับสนุนพฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตของมนุษย์ใน
สังคมไทยและสังคมอาเซี ยน
Traditions, ways of livings, arts and cultures that enchanting lifestyles of people in Thai and
ASEAN communities
942-113

ทักษะการรู้ สารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Literacy Skills
ทรั พ ยากรสารสนเทศ การสื บค้นสารสนเทศ การประเมิ นค่ าสารสนเทศ การวิเ คราะห์ และ
สังเคราะห์สารสนเทศ กฎหมายและจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ การสื่ อสารและเผยแพร่ สารสนเทศใน
รู ปแบบต่างๆ

Information resources; information searching; evaluation of information resources; analysis
and synthesis of information; information laws and ethics; communication and dissemination of
information in different channels
942-120

กอล์ ฟ
1 (0-2-1)
Golf
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอุปกรณ์และสนาม ทักษะการใช้อุปกรณ์และวิธีเล่น การเตรี ยมความพร้อม
ร่ างกายเพื่อการเล่น ฝึ กการเล่นในสนามแข่งขัน การนับคะแนน การแข่งขัน ความปลอดภัยของนักกีฬาและ
ผูอ้ ื่น กติกา มารยาท
General knowledge about equipment and the golf court; skills of equipment use and methods
of playing; warm-ups; practice of golfing in a golf course; keeping scores; the competition; the safety of
golfers and spectators; rules, regulations, and etiquette
942-121

ลีลาศ
1 (0-2-1)
Social Dance
ฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การแต่งกาย มารยาท เพลงประกอบ การฝึ กปฏิบตั ิเพื่อ
สร้างทักษะลีลาศตามแบบแผนจังหวะมาตรฐานสากล
Rhythmic movement training; costumes; etiquettes; songs; development of social dance
skills following universal standard
942-122

เทนนิส
1 (0-2-1)
Tennis
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับอุปกรณ์และสนาม ฝึ กทักษะ วิธีเล่น กติ กา การแข่งขัน เข้าใจและปฏิ บตั ิ
ตามกฎกติกา และมารยาท การเตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดจากการเล่น
เทนนิส
General knowledge about tennis equipment and courts; developing skills, methods; rules and
regulations of the competition; playing with understanding rules and regulations, etiquette; warm-ups;
knowledge about accidents that may happen while playing tennis
942-123

วอลเลย์ บอล
1 (0-2-1)
Volleyball
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับอุปกรณ์และสนาม กฎ กติ กา มารยาทของกี ฬาวอลเลย์บอล การพัฒนา
ร่ างกายของนักกีฬาวอลเลย์บอล ฝึ กทักษะและเทคนิคการเล่นทั้งบุคคลและทีม เทคนิคการแข่งขัน

General knowledge about equipment and the court; rules and regulations; etiquette;
developing physical competence of volleyball players; developing skills and playing techniques for
individuals and teams, techniques in competition
942-124

ฟุตบอล
1 (0-2-1)
Soccer
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นฟุตบอล ระเบี ยบ กฎ กติ กา มารยาท การพัฒนาร่ างกายให้เหมาะสม
เพื่อการเล่นฟุตบอล การแข่งขัน อันตราย วิธีป้องกันอุบตั ิ เหตุที่เกิ ดจากการเล่นฟุตบอล การปฐมพยาบาล
ผูบ้ าดเจ็บ
Basic skills of playing soccer; rules and regulations, etiquette; developing physical
competence for soccer playing; the competition; dangers and prevention of accidents while playing soccer;
first aid for the injured
942-125

แบดมินตัน
1 (0-2-1)
Badminton
ฝึ กทักษะการเล่น แบดมินตัน ทั้งประเภทเดี่ ยวและคู่ วิธีการพัฒนาโครงสร้างของร่ างกายเพื่อ
การเล่น กฎ กติกา มารยาท วิธีการจัดการแข่งขัน ทั้งประเภทเดี่ยว และ คู่
Practice of badminton skills for single and double competition; ways of physical development
for badminton playing; rules and regulations, etiquette; the arrangement of competition for both single and
double matches
942-126

ตะกร้ อ
1 (0-2-1)
Takraw
ความรู ้ทวั่ ไปประวัติความเป็ นมาของกี ฬาตะกร้อ ทักษะเกี่ ยวกับการเคลื่อนไหว เทคนิ คและ
ความสามารถพิเศษในการเล่นเฉพาะตัว และการเล่นเป็ นที ม ระเบี ยบข้อบังคับและกติ กาการแข่งขัน การ
เสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของการเป็ นนักตะกร้อที่ดี การเล่นด้วยความปลอดภัย การดูแลรักษาอุปกรณ์
ของกีฬาตะกร้อ
General knowledge about history of Takraw; skills of body movements; techniques and
individual talent; playing as a team; rules and regulations; developing physical competence for being a
capable Takraw player; safe playing; equipment maintenance

942-127

เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
Table Tennis
ประวัติความเป็ นมาของกีฬาเทเบิ ลเทนนิ ส คุณค่าของกีฬาเทเบิลเทนนิ ส ทักษะเบื้องต้นในการ
เล่ น เทเบิ ล เทนนิ ส ระเบี ย บ กติ ก า มารยาทของการเป็ นผู เ้ ล่ น และผู ด้ ู ที่ ดี การบริ ห ารร่ า งกายและการ
บารุ งรักษาสุ ขภาพ การบารุ งรักษาอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
General background about history of table tennis; basic skills and advantages of table tennis
playing; rules and regulations, etiquette of players and spectators; physical exercises, health care;
equipment maintenance
942-128

เปตอง
1 (0-2-1)
Petanque
ประวัติความเป็ นมา คุณค่า และประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง วิธีการเล่น
กฎ กติกา มารยาทในการเล่น การจัดการแข่งขัน กติ กามารยาทในการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบารุ งรักษา
อุปกรณ์กีฬาเปตอง
History of petanque; basic skills and advantages of petanque playing; rules and regulations,
etiquette in playing petanque; the arrangement of competition; rules and regulations; etiquette of players
and spectators; equipment maintenance
942-129

บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
Basketball
ประวัติความเป็ นมาของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะเฉพาะตัวเบื้องต้น ระเบียบ กติกา มารยาทของ
การเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบริ หารร่ างกาย การบารุ งรักษาสุ ขภาพ ความมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา การระวังรักษา
สวัสดิภาพความปลอดภัยในการเล่นบาสเกตบอล การบารุ งรักษาอุปกรณ์
History of basketball; particular basic skills; rules and regulations, etiquette of players and
spectators; physical exercises and health care; athletic spirit; safe playing; equipment maintenance
942-207

จิตวิทยาและภูมปิ ัญญาในการดาเนินชีวติ
3 (3-0-6)
Psychology and Wisdom of Living
ความเป็ นมาของจิ ตวิทยา ปั จจัยทางจิ ตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติ กรรมที่ ต่างกันของมนุ ษย์ การคิ ด
การใช้ภูมิปัญญาและจิ ตวิ ทยาในการจัดการชี วิตอย่างรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแส
สังคมโลกในชีวิตประจาวัน และการทางาน ดาเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุ ขบนพื้นฐานคุณธรรมและจริ ยธรรม

Development of psychology; psychological factors that result in different human behaviors;
ways of thinking; use of wisdom and psychology to cope with upcoming changes in Thai society and
global level; self-sufficient living ; interpersonal skills for happiness in life based on ethics and virtue
942-208

ความเป็ นพลเมือง
3 (3-0-6)
Citizenship
หลักการพื้นฐานเกี่ ยวกับความเป็ นพลเมือง บทบาทหน้าที่ พลเมือง การมีส่วนร่ วม การปฏิ บตั ิ
ตามหลักกฏหมายและหลักศี ลธรรม การมี จิตสานึ กสาธารณะ การอยู่ในสังคมประชาธิ ปไตยท่ ามกลาง
ความเห็นต่างและพหุวฒั นธรรม
Basic principles of citizenship; roles and responsibilities of citizens; participation; legality and
morality; public mind; living in a democratic society where diverse opinions and multi cultures exist
942-220

ว่ ายนา้
1 (0-2-1)
Swimming
ประวัติความเป็ นมาของการว่ายน้ า การสุ ขาภิ บาลและความปลอดภัยในการว่ายน้ า ทักษะการ
ว่ายน้ าท่าต่างๆ มารยาทของการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบริ หารร่ างกาย การบารุ งรักษาสุ ขภาพ การดูแล
รักษาอุปกรณ์และเครื่ องอานวยความสะดวกในการว่ายน้ า
History of swimming; sanitation and safety in swimming; skills of swimming in different
styles; etiquette of athletes and spectators; physical exercises and health care; maintenance of equipment
and facilities
942-221

พลศึกษาและนันทนาการ
1 (0-2-1)
Physical Education and Recreation
ปรัชญาของพลศึกษา ความมุ่งหมายของพลศึกษาต่อการพัฒนาร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
เรี ยนรู ้เกมส์กีฬา การเลือกเล่นกีฬา จุดมุ่งหมายของนันทนาการ ความจาเป็ นของนันทนาการในการดารงชี วิต
เกมส์นนั ทนาการ การฝึ กปฏิบตั ิการออกกาลังกายและนันทนาการเพื่อสุ ขภาพ
Philosophy of physical education; purposes of physical education for physical, mental,
emotional, and social development; the study of sport games and selection of proper sports; purposes of
recreation; necessity of recreation in human life; games of recreational activities; physical exercises and
recreation for health

942-230

การภาษีอากร
3 (3-0-6)
Taxation
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงิ นได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิ จ
เฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต
General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and methods of
taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added tax, specific business
tax, stamp duty, customs duty, excise duty
942-300

การบริหารความมัง่ คั่งส่ วนบุคคล
3 (3-0-6)
Personal Wealth Management
แนวคิดพื้นฐานการบริ หารความมัง่ คัง่ ส่ วนบุคคล กลยุทธ์การจัดการกับเงิน การบริ หารหนี้ ส่วน
บุคคล การวางแผนการบริ โภคและการใช้สินเชื่ออย่างเหมาะสม รวมถึงการหารายได้จากการลงทุน
Fundamental principles of personal financial management; monetary management strategies;
personal debt management; planning for consumption and credit; investment income
942-301

การตัดสิ นใจและการวางแผนในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Decision Making and Planning in Daily Life
ความสาคัญและประเภทของการตัดสิ นใจ การใช้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจ ค่าคาดหวังเชิ งเงินตรา
แขนงการตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่ นอน และการประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการตัดสิ นใจและ
การวางแผนในชีวิตประจาวัน
Significance and types of decision making, use of data for decision making, expected
monetary values; decision tree; decision under uncertainties; knowledge applications for decision making
and planning in daily life
942-302

การจัดการความเสี่ ยงในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Risk Management in Daily Life
ความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับการจัดการความเสี่ ยงรอบๆ ตัว กระบวนการจัดการความเสี่ ยงต่อ
การดาเนินชีวิตประจาวัน การวิเคราะห์ความเสี่ ยงในชีวิตประจาวัน การจัดการความเสี่ ยงโครงการ
Knowledge and understanding in managing risks; daily-risk management procedures; analysis
of daily risks of life; project risk management

944-122

หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Principles of Economics
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ต้นทุนการผลิตและฟั งก์ชนั่ การผลิต ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ การ
คานวณรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติ ดุลยภาพ นโยบายการเงิ น นโยบายการคลัง ความรู ้ พ้ื นฐาน
เกี่ยวกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
An overview of economics; laws of demand and supply; market equilibrium; elasticity of
demand and supply; consumer behavior; cost and production functions; microeconomics of product
markets; national income calculation; equilibrium level of national income; monetary policy; fiscal policy;
basic knowledge of international trade and finance
944-204

กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Law
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่สาคัญเกี่ยวกับบุคคล นิ ติบุคคล การตั้งห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั จากัด การ
เลิ กกิ จการ ทรั พย์สิน นิ ติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จซื้ อขาย เช่ าซื้ อ ค้ าประกัน ตัวแทน
นายหน้า ตัว๋ เงิน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเช็ค
Important civil and commercial laws; law juristic entities; limited partnership establishment;
limited companies; dissolution; property; legal transactions and contracts; specific contracts in relation to
business transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and the Act of Cheques
946-100

ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
Introduction to Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อิทธิ พลของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
ธุ รกิจในโลกไร้พรมแดน หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต
การตลาด การบัญชี การเงิน จริ ยธรรมทางธุรกิจ
Types of business; related factors; influences of business environments; business in a
borderless world; principles of administration and management; human resource management; production;
marketing; accounting; finance; business ethics
946-113

การบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Accounting
ลักษณะและแนวความคิ ดขั้นพื้ นฐานของการบัญชี กระบวนการบันทึ กบัญชี การปรับปรุ ง
รายการ การปิ ดบัญชี และการจัดทางบการเงิน การบัญชี สาหรับกิจการซื้ อขายสิ นค้าและกิ จการผลิตสิ นค้า
การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสด

Characteristics and basic concepts of accounting; accounting record process; adjustment of
accounts; closing accounts and financial statement preparation; accounting for merchandising and
manufacturing operations; value–added tax accounting; bank reconciliation statement; statement of cash
flows
946-140 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย เครื อข่ายสารสนเทศ แหล่งข้อมูลสารสนเทศ การประมวลผล
ข้อมู ลสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมู ลสารสนเทศ สื่ อสังคมออนไลน์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กร
Modern information technology; information network; information sources; information
processing; security of information; social media; application of information technology in organizations
946-160

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาด แนวความคิดพื้นฐานเกี่ ยวกับการตลาด สิ่ งแวดล้อมที่ มี
อิ ท ธิ พ ลทางการตลาด ความรู ้ เ บื้ องต้นเกี่ ย วกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โ ภค การแบ่ งส่ วนตลาด การเลื อกตลาด
เป้าหมาย การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่ วนประสมทางการตลาด
Definitions and importance of marketing; basic concepts of marketing; environments
influencing marketing; basic knowledge of consumer behaviors; market segmentation; targeting;
positioning; marketing mix
946-170

อุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวในพลวัตโลก
3 (3-0-6)
Tourism Industry in Global Dynamics
วิวฒั นาการ ความหมาย ความสาคัญ แนวโน้ม ลักษณะ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว แนวคิ ดเกี่ ยวกับการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ ยว บทบาทและนโยบายของรัฐในการพัฒนาองค์กรทางการท่องเที่ ยวระดับชาติ และนานาชาติ
รวมถึงความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวกับพลวัตโลก
Evolution, definitions, significance, trends, characteristics and components of tourism
industry; tourism impacts; concepts related to planning and development of the tourism industry;
government’s roles and policies in the development of national and international tourism organizations
including relations between tourism and global dynamics

946-209

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
แนวคิ ด บทบาท และวิวฒ
ั นาการทางการจัด การ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อสังคมขององค์การ
สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การตัดสิ นใจทางการจัดการ หน้าที่ ทางการจัดการ การวางแผน การจัด
องค์การ การสัง่ การ การควบคุม และความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์
Concepts, roles and evolution of management; social responsibility of an organization;
managerial environment; managerial decision making; management functions; planning; organizational
management; leading; controlling; an overview of strategic management
946-213

การบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
Managerial Accounting
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 946-113 การบัญชีการเงิน
Prerequisites: 946-113 Financial Accounting
บทบาทของการบัญชี บริ หาร แนวคิ ดพื้นฐานและการแยกประเภทต้นทุน การคานวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ การคานวณต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริ มาณและ
กาไร การวิเคราะห์ตน้ ทุนเพื่อการตัดสิ นใจ ต้นทุนมาตรฐานและการวิ เคราะห์ผลต่าง การจัดทางบประมาณ
งบประมาณการลงทุน การบัญชี ตามความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และ การกาหนดราคา
ขาย
Roles of accounting on management; cost concepts and classifications; product costing; full
costing and variable costing; cost-volume-profit analysis; analysis of costs for decision
making; standard costing and variance analysis; budget preparation; capital budgeting; responsibility
accounting; performance evaluation; pricing
946-271

การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Tour Business and Travel Agency Management
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว หลักวิธีการในการจัดตั้ง
บริ ษทั นาเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ ยว ลักษณะและรู ปแบบการบริ หารจัดการบริ ษทั นาเที่ย วและตัวแทน
การท่องเที่ยว ประกอบด้วยการวางแผน การดาเนิ นงาน การจัดองค์การของบริ ษทั นาเที่ยวและตัวแทนการ
ท่องเที่ยว การบริ หารงานบุคคล การตลาดและการเงินของบริ ษทั นาเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว ปั ญหา
อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนาเที่ยว
Definitions and importance of tour business and travel agency, methods of tour company and
travel agency establishment; characteristics and types of tour company and travel agency management
consisting of planning, operating, organizing tour companies and travel agencies, human resource

management, marketing and financing of tour companies, problems and solutions concerning tour business
and travel agency management
946-275

พฤติกรรมนักท่ องเที่ยวและการสื่ อสารข้ ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Tourist Behavior and Cross-cultural Communication
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรม นักท่องเที่ยวใน
การพิจารณาตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางการท่องเที่ยว โดยพิจารณาทั้งในด้านปัจจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยภายนอก
ที่ มีอิ ทธิ พ ลต่ อกระบวนการตัด สิ นใจ รู ปแบบพฤติ กรรมนักท่ องเที่ ย ว การนาเอาผลที่ ไ ด้จากการศึ ก ษา
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมาประยุกต์ เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยว และการประยุกต์หลักการ
สื่ อสารข้ามวัฒนธรรมในการปฏิสมั พันธ์ท้ งั ในระดับบุคคลและระดับหน่วยธุรกิจเพื่องานด้านการท่องเที่ยว
Behaviors and demands of tourists; principles and analysis of tourists’ decision-making in
buying tourism products in terms of personal and external factors; types of tourist behaviors; application
of the data on tourist behaviors to tourism management strategy setting; the application of cross-cultural
communication principles at individual and organizational levels in tourism
946-276

ทรัพยากรการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Tourism Resource
ความหมาย ความสาคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว เอกลักษณ์ และคุณค่า
ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม และอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวการ
อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ
Definitions, importance, types, and characteristics of tourism resources; identities and values
of historical cultural attractions; arts; ancient monuments; religious places; natural attractions; geographic
factors, environment, and tourism demands affecting tourism resources; tourism resources preservation
and management
946-290

การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-111 หลักการบัญชี 1 หรื อ 946-113 การบัญชีการเงิน
Prerequisites : 946-111 Principles of Accounting I or 946-113 Financial Accounting
จุดมุ่งหมายและหน้าที่การบริ หารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเสี่ ยง
การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริ หารเงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด การ
บริ หารลูกหนี้ การบริ หารสิ นค้า การจัดการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงิ น
ปันผล

Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk; planning
and financial analysis; cash and marketable securities management; receivable management; inventory
management; short-term and long-term financing management; capital structure; dividend policy
946-300 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Management
ความหมายและบทบาทของการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน
การบริ หารงานบุคคล การสรรหาและการคัดเลือก การฝึ กอบรมพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิ การ
การสร้างขวัญกาลังใจ การประเมินผลการปฏิบตั งาน การเลื่อนตาแหน่ง การสับเปลี่ยน การย้ายงาน การลงโทษ
การเลิกจ้าง การเจรจาต่อรอง แรงงานสัมพันธ์
Definitions and roles of human resource management; job analysis; manpower planning;
personnel administration; recruitment and selection; training; compensation and welfare; building up
motivation and morale; performance appraisal; promotion; job rotation; relocation; punishment; layout;
negotiation; labor relations
946-362 การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
Integrated Marketing Communication
ความหมาย ความสาคัญของการสื่ อสารทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การบริ หารงานการ
สื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ประเภทของการสื่ อสารทางการตลาดรู ปแบบต่าง ๆ การเลือกใช้เครื่ องมือ
การสื่ อสารทางการตลาดประเภทต่าง ๆ
Definition, importance of marketing communication; strategic planning; integrated marketing
communication management; types of marketing communication, selecting marketing communication
tools
946-371

หลักการมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
Principles of Tour Guide
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-170 อุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวในพลวัตโลก
Prerequisite: 946-170 Tourism Industry in Global Dynamics
ความหมาย ความสาคัญ และบทบาทของมัค คุ เ ทศก์ที่มีต่ ออุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ย ว
บุคลิ กลักษณะที่ จาเป็ นของมัคคุ เทศก์ บทบาทในการวางตัว การพูดจา เทคนิ ค 3E (Entertainment,
Excitement, Education) เทคนิ คนาเที่ ยว เทคนิ คกิ จกรรมนันทนาการ และจรรยาบรรณของมัคคุ เทศก์
ความสามารถในการเป็ นผูน้ าการท่องเที่ยว ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เช่น การตรวจคนเข้าเมือง
การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรู ้เกี่ยวกับหนังสื อและเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจ
ลงตรา ระเบี ยบพิธีทางศุลกากร กฎหมายและพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์ และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น และมีการศึกษาการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่

Definitions, importance, and roles of tour guides in tourism industry; required characteristics of
tour guides; personality oral communication; 3E techniques (Entertainment, Excitement, and Education);
leading tour and recreation activity techniques; ethics of tour guides; abilities in leading tours; knowledge
concerning immigration check and control, money exchange, passports and travel documents , visas, and
customs rules and regulations; tour business and guide laws and acts; first aid; conducting field trips
946-372

ภูมนิ ิเวศการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Ecological Tourism
หลักการ แนวคิด องค์ประกอบและประเภทของระบบนิ เวศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิ เวศ
กับทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่ งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเล หน้าที่
สาคัญ และประโยชน์ของอุทยานแห่ งชาติ การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวในอุทยานแห่ งชาติ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ ยวเพื่อให้เกิ ดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากสิ่ ง
อานวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่ งชาติต่าง ๆ
Principles, concepts, characteristics, and types of ecotourism; relations between ecological
system and tourism resources; environment; national and national marine parks; important responsibilities
and benefits of national parks; recreation, and tourism management in national parks; tourism resource
conservation for sustainable development; impacts of facilities on environment; comfortableness of
tourists in national parks

946-374

การจัดการธุรกิจ MICE
3 (2-2-5)
MICE Management
ความหมาย วิวฒั นาการ ประเภท รู ปแบบ พัฒนาการ การบริ การ และลักษณะของอุตสาหกรรม
การประชุ ม การท่องเที่ ยว เพื่ อรางวัล การโฆษณาและการทาการตลาด การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การ
จัดการด้านการเงิน การจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ MICE
Definitions, evolution, types, patterns, development, service, and characteristics of MICE
tourism; advertising and marketing; human resource development; financial management; MICE tourism
strategic plan designing

946-375

การจัดการธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
Airlines Business Management
ความหมายและขอบเขตของธุ รกิจการบิน ประวัติธุรกิจการบิน สภาพทัว่ ไปของธุ รกิจการบิน
การขยายบริ การของสายการบินและการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ กฎระเบียบ นโยบายที่สาคัญของสายการ
บิน การจัดการธุ รกิจการบินหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการบิน ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั การบินกับ
ธุ รกิจการบิน ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นธุ รกิจการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมทั้ง
ศึ กษาระบบการสารองที่ นั่ง วิธีการเขี ยนตัว๋ เครื่ องบิ น การจัดจาหน่ ายตัว๋ เครื่ องบิ น ระบบการสื่ อสาร
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้การบริ การผูโ้ ดยสารภาคพื้นดิ น และการทาธุ รกรรม
การเงินกับธนาคาร การแลกเปลี่ยนเงินตราและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การศึกษานอกสถานที่
Definitions, and scopes of airline business; history of airline business, common features of
airline business; service expansion of airlines and air cargo transportation; important roles and regulations,
and policies of airlines; airline business management; airline business-related offices; relations between
airline companies and airline business; problems and obstacles in domestic and international airline
business operations; reservation system; ticketing; domestic and international communication systems;
ground services; financial transaction with banks; money exchange and related topics; study visit

946-376

การจัดการอาหารและเครื่ องดื่ม
3 (2-2-5)
Food and Beverage Management
โครงสร้ างและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของแผนกอาหารและเครื่ องดื่ ม ความรู ้ ทวั่ ไป
เกี่ยวกับอาหารสากล การจัดรายการอาหารและเครื่ องดื่มหลัก การออกแบบภัตตาคาร บาร์ และเครื่ องมือที่ใช้
ในบาร์ ประเภทของเครื่ องดื่ ม การผสมเครื่ องดื่ม การจัดอาหารและเครื่ องดื่ มในโอกาสต่าง ๆ สุ ขลักษณะ
และอนามัย การดาเนิ นงานและการควบคุม ความปลอดภัยในการดาเนิ นงาน กฎระเบียบและเทคนิ คในการ
ดาเนินงานอาหารและเครื่ องดื่ม การจัดการด้านการเงินและเอกสาร
Structure, roles and responsibilities of a food and beverage department; general knowledge of
international food; food and beverage main course; restaurant, bar, and bar utensil designing; types of
beverages; beverage mixing; food and beverage setting according to occasions; health and hygiene; work
process and operation control; rules and regulations in food and beverage operation; financial and
document operations

946-378 การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ
3 (3-0-6)
Recreation and Sport Tourism Management
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกีฬาและนันทนาการ หลักและวิธีการจัดกิจกรรมการ
แข่ งขันกี ฬาและกิ จกรรมนันทนาการด้า นต่ า งๆ ทักษะในด้า นการนาเกม การเล่ นเพื่ อความสนุ กสนาน
การบูรณาการแนวคิ ด ทฤษฎี ทางด้านบริ หารธุ รกิ จ วิทยาศาสตร์ การกี ฬา การท่องเที่ ยวและนันทนาการที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬา การวางแผนและวิเคราะห์การพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิ งกีฬาและนันทนาการ
ในรู ปแบบต่างๆ
Definitions, significance, and types of sports and recreation; principles and methods of
organizing sport competitions and recreational activities; skills in leading games and plays for enjoyment;
integration of business administration theories, sport science, tourism, and recreation; planning and
analysis of sport tourism and recreational activity development
946-379

ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับการท่ องเที่ยวและการบริการ
3 (3-0-6)
Research Methodology for Tourism and Hospitality
หลักการวิจยั การทบทวนเอกสาร การเลือกปั ญหา การกาหนดรู ปแบบการวิจยั การกาหนด
วัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ประชากร และการสุ่ มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลการวิจยั การเขียนรายงานและการนาเสนอผลการวิจยั
Research principles; literature review; problem selection; research design; objectives and
hypothesis; population and sample selection; questionnaire design; data collection; data analysis; report
writing and presentation of research results
946-400

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Management
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
Condition: For fourth-year students
แนวคิ ด บทบาท และวิว ฒ
ั นาการของการจัด การกลยุ ทธ์ กระบวนการจัด การกลยุ ทธ์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การกาหนดทิศทางเชิ งกลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์ การตัดสิ นใจเลือกกล
ยุทธ์ การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
Concepts, roles and evolution of strategic management; strategic management process;
situational analysis; setting of strategic direction; strategy formulation; strategy implementation;
application of strategies to situations; strategy evaluation and control

946-469 การตลาดเพื่อสั งคม
3 (3-0-6)
Social Marketing
การจัด การการตลาดบนพื้ นฐานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สังคมและสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบของ
การตลาดแบบดั้ง เดิ ม ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม การพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยื น และ
การสร้างความรับผิดชอบของธุ รกิจต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ผูบ้ ริ โภคที่ให้ความสาคัญต่อสิ่ งแวดล้อมและ
สังคม กลยุทธ์การการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม การนาหลักการตลาดไปประยุกต์ใช้กบั งานขององค์กรที่มิได้มี
เป้าหมายมุ่งหวังผลกาไรและการรณรงค์กิจกรรมทางสังคม
Marketing management based on social and environmental responsibility; the impacts of
traditional marketing toward social and environmental changes; sustainable development; social and
environmental responsibilities in business; the customers who give importance to social and environmental
responsibilities; environmental marketing strategies; marketing principles for
non-profit
organizations and social campaigns
946-470

สั มมนาการจัดการธุรกิจท่ องเที่ยว
3 (1-4-4)
Seminar in Tourism Business Management
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 และลงทะเบียนเรียนมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 100 หน่ วยกิต
Condition : For fourth-year students and need to have registered no less than 100 credits
ประเด็นการสัมมนาเกี่ ยวกับการศึ กษา วิเคราะห์ และอภิ ปรายถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานด้านธุ รกิจการท่องเที่ยวใน
ปัจจุบนั และอนาคต
Discussions and evaluations of seminar issues related to tourism business as well as current
and future effects on tourism operation
946-471

การศึกษาค้ นคว้ าอิสระทางการท่ องเที่ยวและการบริการ
3 (0-9-0)
Independent Study in Tourism and Hospitality
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน 946-379 ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับการท่ องเที่ยวและการบริการ
Prerequisite: 946-379 Research Methodology for Tourism and Hospitality
การกาหนดหัวข้อ ประเด็นที่ นักศึ กษาสนใจเกี่ ย วข้องกับวิ ช าชี พ อาศัย องค์ค วามรู ้ เทคนิ ค
วิเคราะห์ ข้อมูลทางการท่องเที่ ยวและบริ การ ในการคิ ดหาแนวทางการแก้ปัญหา รู ปแบบการดาเนิ นงาน
ทางด้านการท่องเที่ยวและการบริ การ การนาเสนอเป็ นรายงานประกอบการศึกษาในหัวข้อหรื อปัญหานั้นๆ
Selecting and interesting topic related to a professional career, using knowledge based,
analysis technique in tourism and hospitality for problem solving, report wrting for study in the chosen
topic

946-472

สหกิจศึกษา
6 (0-36-0)
Cooperative Education
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 หรื อมีจานวนหน่ วยกิตเทียบเท่ า
ปฏิ บตั ิ งานจริ งในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนักศึ กษาโดยมีข้ นั ตอนการสมัคร
และ คัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่ชดั เจนแน่ นอนและต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบี ยบขององค์กรเสมือน
เป็ นพนักงาน มีการนาความรู ้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กบั งานที่ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหา
ความรู ้ แ ละวิ ท ยาการที่ เ กี่ ย วข้อ งเพิ่ ม เติ มภายใต้ค าปรึ ก ษาของคณาจารย์ที่รั บผิ ด ชอบ โดยมี ร ะยะเวลา
ปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 4 เดือน และทาการประเมินผลร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ
Internship at a workplace in accordance with the field of study through the processes of job
application and selection; handling of work responsibilities and obeying of organizational rules;
application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge and related
disciplines under the supervision of advisors; working at least four months during internship and being coassessed by the Department of Human Resources of the workplace
946-473

การฝึ กงานทางการจัดการการท่ องเที่ยว
ไม่ น้อยกว่ า 400 ชั่วโมง
Job Training in Tourism Management
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 หรื อมีจานวนหน่ วยกิตเทียบเท่ า
Condition : For fourth-year students
ฝึ กงานในหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้นถึงสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อเรี ยนรู ้ สภาพการ
ปฏิบตั ิงานที่แท้จริ ง ไม่นอ้ ยกว่า 400 ชัว่ โมง
Internship no less than 400 hours in tourism organizations in order to learn in a real work
environment

946-474

การจัดการธุรกิจการท่ องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
3 (3-0-6)
Health Tourism Business Management
ความหมาย ความสาคัญ และวิวฒั นาการของการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ การจัดการการท่องเที่ยว
เชิ งสุ ขภาพอย่างยัง่ ยืน การปรับใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ แนวโน้ม
อุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Definitions, importance, and evolution of health tourism; sustainable health tourism
management; an application of wisdom for product development for health tourism; trends, demand and
supply of health tourism

946-475

การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Cultural Tourism Management
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักการ แนวคิด รู ปแบบและองค์ประกอบของการ
จัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บทบาทของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ และการจัดการ
ปั ญหา และอุปสรรคของการดาเนิ นงานในการจัดการการท่ องเที่ ยวทางวัฒนธรรมและแนวทางแก้ไข
กรณี ศึกษา
Definitions, principles, concepts, types, and components of cultural tourism management;
roles of related persons in developing, conserving, managing and resolving the cultural tourism
management problems and obstacles; a case study

946-477

การจัดการธุรกิจการท่ องเที่ยวทางทะเล
3 (3-0-6)
Marine Tourism Business Management
วิวฒั นาการและความสาคัญของการท่องเที่ ยวทางทะเล อุทยานแห่ งชาติทางทะเล กิ จกรรมการ
ท่องเที่ยว การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล รวมทั้งธุ รกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ปัจจุบนั
ในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล
Evolution and importance of marine tourism; national marine park; tourism activity; marine
tourism resources conservation; related businesses and organizations; current situations in marine tourism
industry

946-478

การจัดการงานบริการส่ วนหน้ า
3 (3-0-6)
Front Office Management
โครงสร้างและหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานส่ วนหน้า การจัดเก็บข้อมูลการเข้าพัก การเลื่อน
การจอง การยกเลิกการจอง การใช้บริ การต่างๆ ของลูกค้าภายในโรงแรมที่เกี่ยวกับห้องพัก การนาสถิติไปใช้
ในการวิเคราะห์และการวางแผนดาเนินงาน และการศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
Structures and responsibilities of front office; hotel booking information storage; hotel
booking cancellations and changes; the customer use of hotel room services; the use of statistics in
analyzing and planning; field trips in a workplace
946–479

มรดกทางวัฒนธรรมไทยเพื่อการนาเที่ยว
3 (3-0-6)
Thai Heritage for Tour Guide
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็ นมรดกสาคัญของไทย เพื่อการนาเที่ยว อันได้แก่ อาหาร
ไทย ดนตรี นาฏศิ ลป์ ไทย สถาปั ตยกรรมไทย โบราณสถานและโบราณวัตถุ เทศกาลงานประเพณี
วรรณคดีไทย หัตถกรรมไทย เป็ นต้น

Study of Thai Heritage for Tour Guide; identities and values of Thai food , Thai music , Thai
classical dance, historical cultural attractions , arts religious places, Thai festivals , Thai traditional
literature and Thai handicrafts.
947-101 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสั งคม
3 (3-0-6)
Science, Technology, and Society
ความก้า วหน้าทางด้า นวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรม การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คม
ระบบนิ เวศและสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อสุ ขภาพ สิ่ งแวดล้อมและสังคม
การใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้ องกันแก้ไขปั ญหาสังคมที่ เกิ ดจากผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Advancement of science, technology and innovations; social changes; ecosystems and
environment; impacts of science and technology on health, environment, and society; science and
technology in social development; prevention and solutions to social problems arisen from science and
technology impacts
947-118

สถิตธิ ุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business Statistics I
การวิเคราะห์ปัญหาทางธุ รกิจในเชิ งสถิติ ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ การเก็บ
รวบรวมและการนาเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็ น การแจก
แจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ของตัว
แปร การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
Statistical analysis of business problems; definitions, scopes, and benefits of statistics; data
collection and presentation; measures of central tendency; measures of dispersion; probability; probability
distribution of random variables; estimation; hypothesis testing; test of association; use of statistical
package for data and presentation analysis
947-119 คณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life
การอ้างเหตุผล ตรรกศาสตร์ การคิดดอกเบี้ย สมการและการหาคาตอบของสมการ ระบบสมการ
เชิงเส้นและการประยุกต์ การเขียนกราฟของสมการพหุนาม การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Argumentation; logic; interest computation; equation and equation solving; linear equation
system and application; and graphs of polynomial equation and, day to day life application

948-362 การตลาดเอเชีย
3 (3-0-6)
Marketing for Asian Countries
ลักษณะและบทบาทของตลาดเอเชี ย อิทธิ พลของตลาดเอเชี ยต่อการดาเนิ นธุ รกิจในอนาคต แนว
ทางการเข้าสู่ ตลาดเอเชีย รู ปแบบการแข่งขันในตลาดเอเชีย พฤติกรรมของตลาด และการแบ่งส่ วนของตลาด
รู ปแบบการบริ โภคของตลาดโลก กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในตลาดเอเชียในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต
Characteristics and roles of Asian marketing; the influences of Asian marketing on future
business; methods of Asian market entry; competitions in the Asian markets; marketing behaviors and
marketing segmentation; consumption modes of the world market; Asian marketing strategies in present
and future trends
948-366 การตลาดดิจิตอล
3 (3-0-6)
Digital Marketing
แนวคิ ดเกี่ ยวกับกระบวนการที่ ผูบ้ ริ โภคสามารถมีปฏิ สัมพันธ์กบั สื่ อดิ จิตอลที่ ผูบ้ ริ โภคเลือกใช้
กระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคมีการโต้ตอบกับบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ โภครายอื่น ๆ ผ่านสื่ อดิจิตอล
การเก็บ
ข้อมูลผูบ้ ริ โภคผ่านปฏิสมั พันธ์บนโลกดิจิตอล กลยุทธ์ในการนาข้อมูลที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของผูบ้ ริ โภค
กับ สื่ อดิ จิตอลมาวิ เคราะห์ หาแนวทางในการทาการตลาดที่ ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โ ภคและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทาการตลาดยุคดิจิตอล
Concepts that consumers can interact with digital media on consumer choices,
consumer-to-business interaction or consumer-to-consumer interaction via digital media;
the collection of consumer-related data on digital media; strategies of using data from consumers’
interaction with digital media for analysis to identify effective marketing operation models which meet
specific consumer demands and boost efficiency of digital marketing
948-370

การท่ องเที่ยวในบริบทอาเซียน
3 (3-0-6)
Tourism in ASEAN-Context
นโยบาย หลักการและแผนการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตามกรอบความร่ วมมือ
ของประเทศต่างๆ ในอาเซี ยน ตลอดจนศึ กษาความพร้อมและขี ดความสามารถทางการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวของแต่ละประเทศในอาเซี ยนและความเป็ นไปได้ในการพัฒนาและเชื่ อมโยงการท่องเที่ยวของแต่
ละประเทศเข้าด้วยกัน
Policies, principles and action plan on tourism cooperation within the framework of the
ASEAN countries, availability and capacity competitiveness in tourism of each country in ASEAN, and
the possibility of connecting and developing tourism industry in ASEAN area

948-372

การวางแผนและการพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่ างยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
Sustainable Tourism Planning and Development
ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน การวิเคราะห์สาเหตุและความเป็ นไปได้
ของการพัฒนา หลักการและกระบวนการในการวางแผน การประมาณการงบประมาณ แนวทางการ
ดาเนินงาน การควบคุม และการประเมินผล
Factors affecting sustainable tourism development; analysis of causes and possibilities of
tourism development; principles and planning processes; cost estimation; working, controlling, and
assessing guidelines
948-373

การตลาดสาหรับธุรกิจการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Marketing for Tourism Business
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-160 หลักการตลาด
Pre-requisite: 946-160 Principles of Marketing
ความหมาย ความสาคัญของตลาดบริ การในธุ รกิจนาเที่ยว ศึกษาองค์ประกอบและปั จจัยที่มีต่อ
ตลาดการท่ อ งเที่ ย ว ในระดับท้อ งถิ่ น และนานาชาติ การวางแผนและการจัด การเพื่ อพัฒ นาตลาดการ
ท่ องเที่ ยว การกาหนดกลุ่ มเป้ า หมาย สิ นค้าทางการท่ องเที่ ยว ส่ วนผสมทางการตลาดท่ องเที่ ยว รวมทั้ง
ช่องทางการจาหน่ายบริ การท่องเที่ยว
Definition, importance of service marketing in tour business management ,study of
components and factors which affect local and international tourism, planning and developing for tourism
markets, target group specification, tourism products, marketing mix and distribution channels to enhance
tourism business.
948-374

โลจิสติกส์ และการขนส่ งเพื่ออุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Logistics and transportation Management in Tourism
อุตสาหกรรมการขนส่ งและคมนาคมประเภทต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยว นโยบายจาก
ภาครัฐ รู ปแบบการขนส่ งเพื่อการท่องเที่ ยว เช่ น การขนส่ งทางน้ า การขนส่ งทางอากาศ และการขนส่ งทาง
บก รวมถึงแผนงาน วิธีการดาเนินงาน และการพัฒนาระบบของการขนส่ งทางการท่องเที่ยว
Development of tourism transportation, government policies, mode of transport in tourism
industry, such as water transport, air transport, and land transport; transportation plans and procedures;
transportation system development

948-375

การบริหารรายได้
3 (3-0-6)
Revenue management
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน 946-160 หลักการตลาด และ
946-271 การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนการท่ องเที่ยว
Prerequisite: 946-160 Principle of Marketing,
946-271 Tourism Business and Travel Agency Management
แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริ หารรายได้ การตั้งราคาเชิ งกลยุทธ์และการตั้งราคา หลาย
ราคา การพยากรณ์อุปสงค์ การจัดการสิ นค้าคงคลัง การจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย การประเมินผลการ
จัดการรายได้
Concepts and basic theories of revenue management; strategic pricing and differential
pricing; demand forecasting; inventory management; distribution channel management; evaluation of
revenue management
948-376

การจัดการธุรกิจการท่ องเที่ยวเชิงอาหาร
3 (3-0-6)
Gastronomic Tourism Business Management
การจาแนกประเภท ลักษณะ ของสิ นค้าทางการท่องเที่ยวเชิ งอาหาร ความต้องการและแรงจูงใจ
สาหรับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาหารพื้นถิ่นไทยสี่ ภาคและอาหารประจาชาติการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
Types, characteristics of food products for gastronomic tourism, demands and motivations of
tourists for gastronomic tourism; local Thai food and ethnic food to promote gastronomic tourism
948-377 การพัฒนารู ปแบบการท่ องเที่ยวสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Modern Tourism Styles Development
ประเภทและรู ปแบบของการท่ องเที่ ยวสมัยใหม่ พฤติ กรรมการเดิ นทางของนักท่องเที่ ยวใน
ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม่ในรู ปแบบต่างๆและปั จจัยที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ การท่องเที่ยวสมัยใหม่
Types and forms of modern tourism, behavior of tourists in the current and future trends,
development of tourism activities in the modern style; the factors affecting the shift to modern tourism
948-378 ประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Local History and Cultural Resource Management
แนวคิด วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น และการนาความรู ้ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา

Concepts and methods of local history studies and their application to cultural resource
management for development.
948-379 ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Thai Arts and Architecture for Tourism
ศึกษาลักษณะและรู ปแบบของศิลปสถาปัตยกรรมไทย มูลเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะ
ของศิลปสถาปัตยกรรมไทยแต่ละประเภท ตามลักษณะทางกายภาพและความเชื่อ ประเพณี ทอ้ งถิ่น วัสดุใน
การก่อสร้าง และลักษณะเด่นของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งศึกษาการนาเอกลักษณ์และองค์ประกอบทางศิลป
สถาปัตยกรรมไทยมาประยุกต์ใช้กบั การท่องเที่ยว
The study of Thai historical arts and architectural characteristics which is uniquely distinguished
from the past to present, categorizing Thai arts and architecture is based on physical geography, beliefs,
tradition, wisdom and materials, to study character of identity and aesthetics in Thai styles as well as the
study of applying arts and architectural components to support tourism attraction
948-462 การเป็ นผู้ประกอบการและการสร้ างธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
Entrepreneurship and New Venture Creation
แนวคิ ด เกี่ ยวกับผูป้ ระกอบการ ลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการและการพัฒ นาความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ทัศนคติและแรงจูงใจของผูป้ ระกอบการ คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ
ทักษะและทรัพยากรที่จาเป็ นของผูป้ ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินโอกาสทางธุ รกิจ
การวิจยั ทางการตลาด ขั้นตอนการเริ่ มธุ รกิ จใหม่และการจัดทาแผนธุ รกิ จ การหาแหล่งเงิ นทุน กฎหมาย
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ปัญหาและความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับการดาเนินธุรกิจ
Concepts of entrepreneurship; characteristics of entrepreneurship and entrepreneurship
development; attitudes and motivation of entrepreneurs; qualifications of successful entrepreneurs; skills
and resources required for being an entrepreneur; business environment and opportunities analysis,
marketing research; starting a business process and business plan; financial sourcing, new business legal
issues; problems and risks in business operation
948-470

การจัดการธุรกิจที่พกั แรม
3 (3-0-6)
Lodging Business Management
ประเภท ลักษณะ และผลิตภัณฑ์ของธุ รกิ จที่ พกั แรม วิวฒั นาการและแนวโน้มของธุ รกิ จที่ พกั
แรม รู ปแบบการบริ หารและแนวทางการดาเนิ นงานของธุ รกิจที่ พกั แรม การแข่งขันและความร่ วมมือของ
ธุรกิจที่พกั แรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ การศึกษานอกสถานที่

Types, characteristics of lodging products, evaluation and trends in lodging, management
patterns and operation of lodging, competitions and cooperation in lodging both in national and
international; field trips
948-471

ภูม-ิ ประวัตศิ าสตร์ เพื่อการท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Geography and History for Tourism
ศึกษาภูมิศาสตร์ของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรการท่องเที่ยว
เอกลักษณ์ของอารยธรรมไทยทางด้านสถาบันการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วรรณกรรม ศิลปกรรม ที่ปรากฏอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศ มี
การศึกษานอกสถานที่
A study of geography of Thailand, topography, weather patterns, tourism resources, Thai
civilization in the areas of political institutions , economy, religion , beliefs, traditions, custom, literature,
art and so on from tourist attractions in Thailand ; study visit

948-472

การจัดการการท่ องเที่ยวโดยชุมชน
3 (3-0-6)
Community – Based Tourism Management
ความสาคัญของชุมชนในการอนุรักษ์พ้ืนที่และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิธีการทางานกับ
ชุมชนท้องถิ่นในการดาเนิ นการท่องเที่ยวสู่ ระบบธุ รกิจชุมชน กลไกและกลยุทธ์ที่จะดาเนิ นธุ รกิจท่องเที่ยว
ชุมชนให้ยงั่ ยืน การสร้างเครื อข่ายภูมิปัญญา องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่ วมในการท่องเที่ยว
โดยชุมชน การประสานงานระหว่างองค์กร รวมทั้งแนวทางชุมชนสัมพันธ์
Importance of communities in natural attraction conservation; methods of working with
communities leading to tourism managed by community business system; mechanics and strategies for
sustainable community tourism businesses operation; building of networks of local wisdom; government
and private participations in community-based tourism; cooperation between organizations and
community relations

948-473

การจัดการฝ่ ายห้ องพัก
3 (3-0-6)
Room Division Management
หลักการจัดองค์กร และหน้าที่ของฝ่ ายส่ วนหน้าและฝ่ ายแม่บา้ น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการห้องพักภายในโรงแรม การต้อนรับ การลงทะเบียน วิธีการทาใบรับจองห้องพัก การจัดเก็บบัตร
ลงทะเบี ยน การจัดการห้องพัก การรับจองห้องพักตามเงื่ อไข รู ปแบบการดูแลและการให้บริ การระหว่าง
ลูกค้าเข้าพักในโรงแรม

Organizing principles and responsibility of front office and housekeeping department,
information technology system, room management, reception, registration, reservation, storage
registration card, guest room preparation, reservation with condition,type of guest services during their
stay
948-475

การจัดการแหล่ งท่ องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์
3 (3-0-6)
Historic Places Management
วิธีการต่างๆ ในการประเมินคุณค่าและการวิเคราะห์สถานที่ทางมรดก การวางแผนอนุรักษ์และ
รายละเอียดต่างๆ ในการร่ างข้อเสนอแนะ การบริ หารจัดการโดยคานึงถึงบริ บททางภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมือง
และชนบท เงื่อนไขต่างๆ ในการออกแบบและการวางผังบริ เวณ การบริ หารจัดการนักท่องเที่ยว
Different methods of assessment and analysis of heritage places; preparation of conservation
plan with specific requirements for site management recommendation within the context of urban and
rural cultural landscape; appropriate site planning and design criteria; management of visitors
948-476

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
3 (3-0-6)
Cultural Resource Management and Creative Economy
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลกระทบของวัฒนธรรมเชิงพาณิ ชย์ต่อทรัพยากรวัฒนธรรม
จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Concepts of creative economy, impacts of commercialization on cultural resource
management

996-110

ตรังศึกษา
3 (3-0-6)
Trang Study
สภาพพื้นที่ของจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียงทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วิถีชีวิตของชุมชนที่ สะท้อนถึงเอกลักษณ์และการดาเนิ น
ชีวิตของคนในสังคม รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
Trang province and neighboring areas; Trang geography, history, economy, society, culture
and architecture; local wisdom and community lifestyle that reflect the identity and lives of people; trends
in urban development

996-120 การรับรู้ สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
Art Appreciation
ศาสตร์ความงามของงานศิลปะทุกแขนง ทั้ง ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ และโสตทัศนศิลป์ ในประเด็น
ของประวัติ ศาสตร์ แหล่งที่ มาวิ ธีการรั บรู ้ และประสบการณ์ ทางสุ นทรี ย ภาพ ในระดับการร าลึ ก ระดับ
ความคุน้ เคย และระดับความซาบซึ้ ง
Aesthetic sciences of all forms of art: visual art, audio art and audio-visual art; history of arts;
origin of perceptions; aesthetic experiences in cognitive, familiar and appreciative levels
996-121 ความซาบซึ้งทางดนตรี
3 (3-0-6)
Music Appreciation
การรับรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติ แนวคิ ด อารมณ์ความรู ้สึกในเพลงประเภทต่างๆ และรับฟั ง
อย่างมีความสุ ข เช่น ไทยลูกทุ่ง ไทยเดิม สุ นทราภรณ์ คลาสสิ ค ร็ อค โพรเกรซซี ฟร็ อค นิ วเอจ และเวิร์ดมิว
สิ ค เป็ นต้น
Appreciation and perception of history, theme, emotion of music genres; happily listening of
different types of music:Thai folk, Thai traditional, Soontaraporn, classical, rock, progressive rock, new
age, and word music
996-130 สิ่ งแวดล้ อมภาคใต้
3 (3-0-6)
Environment in the South
นิ ยาม ประเภท ความสาคัญ ความสัมพันธ์ของสิ่ งแวดล้อมโดยเน้นสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ ปั จจัย
สิ่ งแวดล้อม คุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบและการจัดการอย่างยัง่ ยืน
Definitions, types, significance and relations of environment focusing on ones in southern
areas; environmental factors; characteristics of natural resources; environmental problems; impacts and
sustainable management
996-131

การรับรู้ ธรรมชาติ
3 (2-2-5)
Perception of Nature
เรี ยนรู ้ สัมผัสและเคารพธรรมชาติ การจาแนกประเภทป่ า ระบบนิ เวศ สภาพภูมิประเทศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเดินศึกษาธรรมชาติ การเตรี ยมตัว การอ่านแผนที่ การใช้เข็มทิศ อุปกรณ์นาทาง
Knowledge and respect of nature; classification of forests; ecosystems; topography;
biodiversity; nature trail; preparation; map reading; compass and navigation equipment

