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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ       1((1)-0-2)    

   Idea to Entrepreneurship 

   การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดท า

แนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 

   Introduction to entrepreneurship; business environment analysis; business 

opportunity seeking; using modern business tools to develop business models 

 

941-101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ          2((2)-0-4) 

    Thai for Communication and Presentation 

    หลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ศิลปะในการสื่อสารทั้ง 5 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และ

ทักษะการน าเสนอ การฟังเพ่ือจับใจความหลัก และการตีความในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ถ้อยค า ลีลา

ส านวนในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในการท างาน การอ่านเพ่ือความเข้าใจถึงค่านิยมและแนวคิด การ

เขียนเพ่ือการสรุปความ การติดต่อทางราชการและธุรกิจ การพูดในที่ประชุมชน และการน าเสนอ 

    Principles of the Thai language for communication; arts in the four communication 

skills:  listening, speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in 

various situational contexts; registers and styles of daily-life and workplace communications; 

reading for value and attitude understanding; summarizing; official and business 

correspondences; and public speaking 

 

 



941-160  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      2((2)-0-4) 

    Fundamental English Listening and Speaking 

    ฝึกทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การ

พูดเพ่ือสื่อสารขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ไวยากรณ์ การพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ และส านวน

ภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการสื่อสาร 

    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 

 

941-161  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน      2((2)-0-4) 

    Fundamental English Reading and Writing 

    ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ทักษะการอ่านพ้ืนฐาน การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและ

รายละเอียด การพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์และกลวิธีพัฒนาค าศัพท์ 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 

 

 

 

 

 



941-162 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ         2((2)-0-4) 

     English Skills Development  

  ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การประยุกต์ใช้ทักษะในการสื่อสารและสนทนา

ในบริบทต่างๆ ในเชิงวิชาการ การอ่านและเขียนประโยค ย่อหน้าสั้นๆ การประยุกต์ใช้ทักษะในการสื่อสารใน

บริบททางวิชาการ รวมทั้งการตั้งค าถามและตอบค าถามสั้น ๆ ได้  

  Practice in using the language skills—listening, speaking, reading and writing — 

necessary for the academic purposes; reading and writing sentences and short paragraphs; 

applying communication skills in academic contexts; asking and responding to questions 

 

941-163  ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ        2((2)-0-4) 

   Professional English 

   ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การประยุกต์ใช้

ทักษะในการสื่อสารและสนทนาในบริบทต่าง ๆ ในการท างาน การตั้งค าถามและตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ 

การน าเสนอแผนภาพข้อมูล การอ่านและการเขียนในบริบทในการท างาน เช่น การเขียนอีเมล์และจดหมาย 

แผนภาพ แผนภูมิและกราฟ ในการน าเสนอข้อมูล 

   Practice in using the integrated language skills—listening, speaking, reading and 

writing, necessary for the professional purposes; applying conversation and communication 

skills in various situations; asking and responding to questions, data visualization, reading and 

writing in workplaces; emails and letters, diagrams, charts and graphs, data presentation 

 

 

 

 



941-225  ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน       2((2)-0-4) 

     Everyday Chinese 

    ระบบเสียง ค าศัพท์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ตัวเลข ลักษณะนาม ค ากริยานุเคราะห์ และโครงสร้าง

ประโยคภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จากสถานการณ์ต่างๆ ที่ก าหนดให้

     Chinese sound systems; vocabulary for daily communication;  numbers;  noun 

classifiers;  auxiliary verbs, and basic sentence structures; practice in listening, speaking, 

reading, and writing skills from given situations 

 

941-226  ภาษาจีนจากเพลง        2((2)-0-4) 

    Chinese through Songs 

   ฝึกทักษะการฟังและพูดโดยใช้เพลงภาษาจีนผ่านสื่อนวัตกรรม การน าค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ 

การออกเสียง การแปลเพลงจากบทเพลงจีนและประยุกต์ใช้ได้กับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ  

   Practice in listening and speaking skills through music and popular songs by using a 

variety of innovative materials and devices; vocabulary; idioms; pronunciation; Chinese song 

translation; applying communicative Chinese in various contexts 

 

941-237  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน       2((2)-0-4) 

     Everyday Japanese 

    ไวยากรณ์ญี่ปุุนและรูปประโยคพ้ืนฐาน วิธีการเขียนอักษรฮิระงะนะ และคะตะกะนะ เรียนรู้ค าศัพท์

ประมาณ 300 ค า 

    Japanese grammar and basic sentence patterns; Hiragana and Katakana characters 

writing; approximate to 300 vocabularies 



941-246  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน       2((2)-0-4) 

             Everyday French 

    หลักการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดในชีวิตประจ าวัน การ

เขียนค าและประโยคประโยคสั้น ๆ การอ่านข้อความสั้น ๆ จากสื่อต่าง ๆ 

   Principles of pronunciation, basic principles of grammar; listening skills 

development; daily life conversation; writing words and short sentences; reading short texts 

from media 

 

941-253  ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน                 2((2)-0-4) 

     Everyday German 

   ไวยากรณ์ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคใน ระดับพ้ืนฐาน 

   Basic grammar; listening, speaking, reading and writing at basic level 

 

941-254  ภาษารัสเซียในชีวิตประจ าวัน            2((2)-0-4) 

   Everyday Russian 

   ระบบเสียง อักขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษารัสเซีย ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษารัสเซีย

ในระดับต้น โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานของภาษารัสเซีย ค าศัพท์และส านวนที่ใช้บ่อย การสนทนาใน

สถานการณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

   Russian sound system, spelling system and pronunciation; basic listening, speaking, 

reading and writing skills in Russian; basic sentence structures of Russian; frequently-used 

vocabulary, expressions and conversation in relevant situations for daily life communication 

 



941-275  ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน            2((2)-0-4) 

   Everyday Malay 

   ระบบเสียง อักขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูใน

ระดับต้น โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานของภาษามลายู ค าศัพท์และส านวนที่ใช้บ่อย การสนทนาในสถานการณ์ที่

จ าเป็นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

   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 

 

941-286  ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน           2((2)-0-4) 

   Everyday Korean 

   ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน การฝึกสร้าง

ประโยคพื้นฐาน และการฝึกสนทนาภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

   Practice of Korean pronunciation and 4 language skills: speaking, reading, listening 

and writing; constructing basic sentences; practice of Korean in daily-life conversations 

 

941-297  ภาษาอังกฤษจากเพลง        2((2)-0-4) 

      English through Songs 

   ฝึกทักษะการฟังและพูดโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษผ่านสื่อนวัตกรรม การน าค าศัพท์ ส านวน 

ไวยากรณ์ การออกเสียง การแปลเพลงจากบทเพลงภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิ ตประจ าวัน การใช้เพลง

ภาษาอังกฤษเพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ 



   Practice in listening and speaking skills by using songs and music through innovative 

devices; vocabulary; idioms; pronunciation; English song translation; English songs for 

benefits of mankind 

 

942-101  ความเป็นพลเมืองโลก        2((2)-0-4) 

     Global Citizenship 

     หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก บทบาท หน้าที่พลเมือง การมีส่วนร่วม การปฏิบัติ

ตามหลักกฎหมายและหลักศีลธรรม การมีจิตส านึกสาธารณะ การอยู่ในสังคมประชาธิปไตยท่ามกลาง

ความเห็นต่างและพหุวัฒนธรรม 

    Basic principles of global citizenship; roles and responsibilities of citizens; 

involvement; compliance with the law and morality; public mind; living in a democratic 

society where diverse opinions and multi cultures exist 

 

942-102  การช่วยชีวิตพื้นฐาน                 1((1)-0-2) 

   Basic Life Support 

   การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โดยใช้สถานการณ์ฉุกเฉินจ าลอง 

   Practice of cardiopulmonary resuscitation (CPR) in an emergency simulated 

situation 

 

 

 

 



942-104  การคิดและการตดัสินใจ       2((2)-0-4)  

   Thinking and Decision Making                                  

   หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด ความคิด

สร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหา

ความรู้ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

   Principles and process of human thinking, development of cognitive attributes and 

processes, creative thinking, systematic thinking, data analysis, decision-making processes; 

knowledge-seeking processes and applications for daily-life problem solving 

 

942-105  การคิดเชิงออกแบบ         2((2)-0-4) 

   Design Thinking 

   กระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ หลักการคิดเชิงระบบ หลักการคิดเชิงออกแบบใน

การเข้าใจปัญหา กระบวนการตัดสินใจ การเข้าถึงปัญหาและการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางธุรกิจและในชีวิตประจ าวัน 

   Human thinking processes; creative thinking; systematic thinking; need-based design  

thinking for problem solving; decision-making processes; problem accessibility and solution 

initiation; prototyping; creation of  innovations in business and daily life 

 

942-106  ชีวิตที่ดี         3((3)-0-6) 

   Happy and Peaceful Life 

   การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และ

เคารพ ความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการท างาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้

ชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลาย   



   Consciousness and mindfulness; happiness of life; self-awareness; social literacy; 

understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative 

problem-solving; living in diversity 

 

942-107  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประโยชน์เพื่อนมนุษย์            3((3)-0-6) 

   The King’s Philosophy for the Benefit of Mankind 

   ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเปูาหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น

และระดับประเทศ การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสร้างประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

   Definitions, principles, concepts, importance and goals of the philosophy of 

sufficiency economy; work principles, understanding and development of the King’s 

philosophy and  sustainable development; an analysis of application of the King’s 

philosophy in the area of interest in the  individual, business or community sectors either 

local or national; integrated activities for the benefit of mankind 

 

942-115  แลใต้          2((2)-0-4) 

   Southern Studies 

   ศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เรื่องเล่าต านานที่ส าคัญ จัด

ให้มีกรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รวมทั้งผลิตสื่อเพ่ือแนะน าแหล่ง

เรียนรู้หรือแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

   Studies of the history, archeology, ways of living, traditions, culture, beliefs, and 

key legends; undertaking a case study either from communities-based learning resources or 



in national museums; producing media to introduce learning sources and tourist attractions 

in a community 

 

942-222  กีฬาเพื่อชีวิต                        1((1)-0-2) 

   Sports for Life 

   ความส าคัญของการเล่นกีฬา ชนิดของกีฬา คุณค่าของกีฬาต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา การประเมินสุขภาพเบื้องต้น การฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 

   Importance of sports; types of sports; the beneficial impacts of sports on the 

individuals’ physical, mental, emotional, social and intelligent attributes; initial health 

assessment; basic training in sports and exercise 

 

942-304  ชีวิตคือการเดินทาง        2((2)-0-4) 

   Travelers Infographic 

   การเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว การออกแบบแผนการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคของการเดินทาง

ที่อาจจะเกิดขึ้น ขั้นตอนและระบบพิธีการทางการฑูตเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เอกสารส าคัญในการ

ท่องเที่ยว การบริหารงบประมาณเพ่ือการท่องเที่ยว การเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

   Travel and tourism; travel planning; problems and obstacles of travel; procedures 

and diplomatic formalities of traveling abroad; important travel documents; budget 

management for tourism; being a quality tourist 

 

 

 



942-305  สังคมและการเมือง         2((2)-0-4) 

   Society and Politics 

   หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับสังคมและการเมือง สถาบันทางสังคมและการเมือง กลุ่มทางสังคมและ

การเมือง อุดมการณ์และลัทธิการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมือง 

ตลอดจนการบริหารประเทศในสมัยใหม่ 

   Basic principles of society and politics; social and political institutions; social and 

political groups; doctrine and political ideology; political participation; society and political 

changes; modern government management 

 

942-306  มนุษย์กับสังคม         2((2)-0-4) 

   Man and Society 

   พ้ืนฐานของมนุษย์โดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตั้งถิ่นฐาน วัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมและ

การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภูมิหลังสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข 

   Human nature; behavior; settlement; culture; social organization and socialization; 

economic, political and legal aspects of social organizations; backgrounds of Thai society; 

social changes, problems, and solutions 

 

942-307  รู้ทันความเสี่ยง        2((2)-0-4) 

   Risk Intelligence 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงส่วนบุคคล แนวทางการจัดการความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง ความเสี่ยงในยุคดิจิทัล และการจัดการความเสี่ยงในยุค

ดิจิทัล 



   Principles of personal risk; guidelines for risk management; risk identification; risk 

assessment; risk response; digital risk; and digital risk management 

 

942-308  แคมป์ปิ้ง          2((2)-0-4) 

   Camping 

   ความรู้ทั่วไปส าหรับนักแคมป์มือใหม่ แหล่งท่องเที่ยวหรืออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย การ

วางแผนเดินทาง เทคนิคการเลือกอุปกรณ์แคมป์ กิจกรรมกลางแจ้ง การท่องเที่ยวและการเลือกสถานที่กาง

เต้นท์ คุณค่าที่ได้รับจากการตั้งแคมป์ การผลิตสื่อเพ่ือแนะน าสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวส าหรับตั้งแคมป์ 

   General knowledge for beginner campers; tourist attractions or national parks in 

Thailand; travel planning; techniques for choosing camping equipment; outdoor activities; 

tourism and camping location; the value of camping; production of media for camping 

recommendation 

 

942-400  การเงินในชีวิตประจ าวัน        2((2)-0-4) 

   Financial Literacy in Daily Life 

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล การตระหนักรู้และทัศนคติการใช้สินเชื่อส่วนบุคคล วินัย

ทางการเงิน และพฤติกรรมการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

   Fundamental knowledge of financial literacy; cognition and attitude on personal 

loan; financial discipline and financial behavior for consumption and credit 

 

 

 



942-401  สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต        2((2)-0-4) 

   Environment for Life 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์และผลกระทบ การใช้อย่างรู้คุณค่า การจัดการสิ่งแวดล้อมตามโครงการพระราชด าริ 

   Fundamentals of humans and the environment; benefits of the environment in 

everyday life; the relationship between the environment and humans and its impact; wise 

use; environmental management according to the Royal Project initiated by His Majesty King 

Bhumibol 

 

942-402  การจัดการชุมชนยั่งยืน       2((2)-0-4) 

   Sustainable of Community Management 

   การจัดการชุมชน สถานการณ์ การพัฒนา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาชุมชน ความ

เปราะบางของชุมชน การพ่ึงพาตนเอง และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 

   Community management; situation, development, and impact in community 

development; the vulnerability of communities; self-reliance; and appropriate management 

for a sustainable community 

 

943-100  สุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต      1((1)-0-2) 

   Aesthetics for Life 

   ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์ใน

สังคมไทยและสังคมอาเซียน 

   Traditions, ways of living, arts and cultures that enhance lifestyles of people in Thai 

and ASEAN communities 



943-101  การเดินทางของกีต้าร์        2((2)-0-4) 

   Guitar Journey 

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีต้าร์ วัฒนธรรมกีต้าร์ในสังคมโลก การเดินทางของกีต้าร์ การเป็นสื่อน าพา

วัฒนธรรม การผสานกับวัฒนธรรมดนตรีในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกีต้าร์ สุนทรียภาพในการฟังและการบรรเลง 

ความส าคัญของดนตรีต่อชีวิตตนเองและผู้อ่ืน 

   Story of guitar; guitar’s culture around the world; travelling of guitar; guitar as the 

media convey to culture; the culture mixing on guitars; aesthetics of listening and playing; 

the importance of music to self and others 

 

943-102  ร้องเพลงเพลินใจ         2((2)-0-4) 

   Singing for Pleasure 

   การร้องเพลงที่เหมาะสมกับตนเอง ซาบซึ้งในเสน่ห์ของเสียงและวรรณกรรมค าร้อง วัฒนธรรมการ

ร้องเพลงในสังคมโลก เข้าใจดนตรีประกอบการร้อง การร้องเพ่ือการเข้าสังคมและการผ่อนคลาย ความส าคัญ

ของการร้องเพลงต่อชีวิตตนเองและผู้อ่ืน 

   Singing appropriate for one’s self; aesthetics of the lyrics and sentimental voices; 

singing culture around the world; understanding the backing-track for singing; singing for 

society and relaxation; the importance of songs to one’s self and others 

 

943-103  ดนตรีไทยกับคนรุ่นใหม่       2((2)-0-4) 

   Thai Classical Music for New Generation 

   การรู้จักความเป็นไทยผ่านดนตรีไทย เรียนรู้ปรัชญา แนวคิด ความเชื่อและภูมิปัญญาไทยผ่าน

ดนตรี บทบาทดนตรีไทยในบริบทร่วมสมัย รู้จักตัวตนผ่านดนตรีพ้ืนถิ่น การปรับใช้ดนตรีไทยในชีวิตประจ าวัน 

ความส าคัญและคุณค่าของดนตรีไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 



   Learning Thai culture through Thai classical music; learning philosophy, concepts, 

beliefs and Thai wisdom through music; Thai classical music in contemporary perspectives 

 

943-104  การรับรู้ชีวิตและธรรมชาติ                    2((2)-0-4)  

   Perception of Life and Nature 

   แนวคิดในการด าเนินชีวิตของสังคมโลกยุคสมัยต่าง ๆ การค้นพบและการเข้าใจธรรมชาติที่ส่งผลต่อ

วิธีคิดและการด าเนินชีวิต ความเชื่อและศาสนา  การคิดและการใช้ชีวิตของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงโลก แนวคิดที่

ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและล่มสลายของกลุ่มคน  เพ่ือน ามาปรับใช้ในการท าความเข้าใจซึ่งกันและกันใน

การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายภายใต้กฎของธรรมชาติ  

   Important philosophies in different eras,  discovering and understanding nature 

influencing individuals’ thinking and living,  beliefs and religion;  lifestyle factors; behavioral 

factors affecting prosperity and collapse; adaption and coexistence either among diversity or 

under natural conditions 

 

943-105  สีสันของบุคลิกภาพ                              1((1)-0-2)  

   Colorful  Personality 

   การสร้างบุคลิกภาพด้วยรสนิยมทางสุนทรียภาพด้านต่าง ๆ รสนิยมทางดนตรี ภาพยนตร์ แฟชั่น 

งานศิลปะ กิจกรรมนันทนาการ และไลฟ์สไตล์ 

   Personality design for aesthetics; choices and preferences for music, movies, 

fashion, arts, recreational activities and lifestyles 

 

 

 



943-200  วรรณกรรมในบทเพลง       2((2)-0-4)  

    Literature in Songs 

    วรรณกรรมค าร้องที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักและสันติ วัฒนธรรมในค าร้องของเพลงในแต่ละ

ยุคสมัย การศกึษาค าร้องและฉันทลักษณ์จากบทเพลงที่ทรงคุณค่า เพลงสมัยนิยม และเพลงที่ประทับใจ ความ

ซาบซึ้งในคุณค่าของค าประพันธ์ในบทเพลง การสร้างสรรค์วรรณกรรมค าร้อง 

    Lyrics related to love and peace; cultural aspects of the lyrics in each era; studies 

of wording and forms of valuable lyrics, pop songs and impressive songs; aesthetics of lyrics; 

composing simple lyrics 

 

943-201  ศิลปะการเต้นพื้นเมืองในสังคมโลก      2((2)-0-4) 

   Folk Dance in the World Culture 

   ความส าคัญ ประโยชน์ คุณค่า ของศิลปะการเต้นพ้ืนเมืองในสังคมโลก ทักษะและความรู้พ้ืนฐาน

ของศิลปะการเต้นพ้ืนเมืองในแต่ละท้องถิ่นในสังคมโลก ประยุกต์ใช้วิธีการเต้นในชีวิตประจ าวัน สุนทรียภาพ

แห่งการเต้นพื้นเมือง 

   Importance, benefits and value of folk dance; basic knowledge and skills of folk 

dancing in world cultures; applications of folk dancing in daily life; appreciation of aesthetics 

of folk dance 

 

943-202  นาฏกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ       2((2)-0-4) 

   Dramatic Work for Personality Development 

   ประโยชน์ คุณค่า ความรู้พ้ืนฐาน ทักษะและวิธีการในการเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือส่งเสริมพัฒนา

บุคลิกภาพให้  ดูดี สุนทรียภาพของนาฏกรรมรูปแบบต่างๆ เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านนาฏกรรม 



   Benefits, values, basic knowledge, skills and methods of physical movements for 

personality development; aesthetics of dramatic work; learning cultural aspects through 

dramatic work 

 

943-203  ศิลปะการต่อสู้แบบไทย       2((2)-0-4) 

   Thai Martial Art 

   ความรู้พ้ืนฐานในศิลปะการต่อสู้แบบไทย ดาบไทย กระบี่กระบอง ประโยชน์และคุณค่าของ

ศิลปะการแสดงต่อสู้แบบไทยในการด าเนินชีวิต ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   Fundamental knowledge of Thai martial art, Thai sword and Krabi-Krabong; 

appreciation of benefits and values of Thai martial art; its applications to improve life quality 

 

946-146  การคิดเชิงตรรกะ          2((2)-0-4) 

   Logical Thinking 

   แนวคิดเชิงตรรกะ การคิดแยกแยะและหาเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแก้ไขปัญหาและ

การตัดสินใจ ฝึกการคิดแก้ปัญหาเชิงตรรกะในชีวิตประจ าวันผ่านหลักการโปรแกรมอย่างง่าย 

   Logical thinking; identifiable and reasonable thinking; a systematic way of thinking; 

problem solving and decision making; a practice use of logical thinking in everyday life 

through simple programming 

 

 

 

 



946-149  ก้าวทันโลกดิจิทัล         2((2)-0-4) 

   Digital Modernization 

   เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์สารสนเทศ การใช้ดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมส าหรับการใช้สารสนเทศ 

และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

   Modern digital technology; social media usage; information evaluation; information 

analysis and synthesis; digital usage for security; laws and ethics for information usage; the 

application of digital technology in the organization 

 

947-102  รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      2((2)-0-4) 

    Science and Technology Literacy 

   กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน 

   Current trends in science and technology; practical use in everyday life; impacts of 

science and technology on modern society and the environment; analytical approaches to 

science and technology 

 

947-200  ชีวิตและสุขภาพ        2((2)-0-4) 

   Life and Health 

   ความหมาย องค์ประกอบ และความส าคัญของชีวิตและสุขภาพ การดูแลสุขภาพองค์รวม ภาวะ

เสี่ยงและปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อชีวิตกับสุขภาพ สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

หลักการออกก าลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 



   Definitions, key components, and importance of life and health; holistic health 

care; risks and important factors influencing life and health; mental health; health 

environment; nutrition; exercise principles;  first aid; and  physical fitness testing 

 

947-201  วิทยาศาสตร์รักษ์โลก        2((2)-0-4) 

    Green Science 

   การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวคิดสีเขียว นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   Science knowledge development; modern technology; cause and effects from 

science and technology; green concept; eco-friendly innovation 

 

947-216  ชีวิตกับการค านวณ         2((2)-0-4) 

    Life with Calculations 

    การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในทางสถิติ คณิตศาสตร์กับ

การแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  

    Logical reasoning; mathematical application in statistics; mathematics with 

problem solving and decision making in daily life 

 

 

 

 

 



948-140  ทักษะการใช้ดิจิทัล        2((2)-0-4) 

     Digital Literacy  

   การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประมวลค า การใช้โปรแกรมตาราง

ค านวณ การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน การสร้างสื่อดิจิทัล การสืบค้นสารสนเทศและการท างานร่วมกันแบบ

ออนไลน์  

    Computer usage; internet usage; word processing program usage; spreadsheet 

program usage; presentation program usage; digital media creation; information search; 

online collaboration 

 

996-111  ตรังศึกษา           2((2)-0-4) 

     Trang Study                                        

   สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดตรังและพ้ืนที่ใกล้เคียงทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วิถีชีวิตของชุมชนที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และการด าเนินชีวิต

ของคนในสังคม รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต 

   Trang province and its neighboring areas; Trang geography, history, economy, 

society, culture and architecture, local wisdom, and communities ways of living reflecting its 

identity and the people’s way of life; trends in urban development 

 

996-122  การรับรู้สุนทรียศาสตร์        1((1)-0-2)  

    Art Appreciation 

    ศาสตร์ความงามของงานศิลปะทุกแขนง ทั้ง ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ และโสตทัศนศิลป์ ในประเด็นของ

ประวัติศาสตร์ แหล่งที่มาวิธีการรับรู้ และประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ในระดับการร าลึก ระดับความคุ้นเคย 

และระดับความซาบซึ้ง 



   Aesthetic sciences of arts; visual art, audio art and audio-visual art; history of arts; 

origin of perceptions; aesthetic experiences in cognitive, familiar and appreciative levels 

 

996-123  ความซาบซึ้งทางดนตรี         2((2)-0-4) 

    Music Appreciation 

    การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติ แนวคิด อารมณ์ความรู้สึกในเพลงประเภทต่างๆ และรับฟัง

อย่างมีความสุข เช่น ไทยลูกทุ่ง ไทยเดิม สุนทราภรณ์ คลาสสิค ร็อค โพรเกรซซีฟร็อค นิวเอจ และเวิร์ดมิวสิค 

เป็นต้น 

    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 

 

996-124  สเก็ตภาพเมือง        2((2)-0-4) 

    Urban Sketching 

   การสเก็ตภาพด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือถ่ายทอดบรรยากาศของสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น คน รถ 

ต้นไม้ อาคาร บ้านเรือนองค์ประกอบต่าง ๆ ของเมือง และการสเก็ตภาพทัศนียภาพของเมือง 

   Practice in sketching city surroundings such as people, car, tree, building, city 

elements and cityscape   

 

 

 

 



996-132  การรับรู้ธรรมชาติ        2((2)-0-4) 

   Nature Perception 

   เรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติด้วยประสบการณ์จริง จ าแนกประเภทปุา ระบบนิเวศ สภาพภูมิประเทศ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ การเดินศึกษาธรรมชาติ การเตรียมตัว การอ่านแผนที่ การใช้เข็มทิศ อุปกรณ์น า

ทางและทัศนศึกษาธรรมชาติ 

   Learning and direct experiencing with nature; classifications of forests; ecosystems; 

topography; biodiversity; nature trails with tracking; planning; map reading; application of 

compass and navigator; and natural field trips 

 

รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาเฉพาะ 

941-222  การสนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน    3((2)-2-5) 

   Chinese Conversation for Daily Communication 

   การฝึกฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง เพื่อติดต่อสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ การแนะน าตัว 

การนัดหมาย การต้อนรับ การน าเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม 

   Practice and development of Chinese speaking and listening skills to communicate 

in occasions such as introducing yourself, making appointments, welcoming, giving 

presentation, and speaking in meetings 

 

 

 

 

 



941-223  ภาษาจีนส าหรับธุรกิจการโรงแรม      3((2)-2-5) 

    Chinese for Hotel Business 

    การฝึกภาษาจีนด้านค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการสื่อสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองที่พัก  

การต้อนรับ การแนะน าสิ่งอ านวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ  การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการ

โรงแรม การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พัก 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 

 

941-234  การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน    3((2)-2-5) 

   Japanese Conversation for Daily Communication 

   การฝึกฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง เพื่อติดต่อสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ การแนะน าตัว 

การนัดหมาย การต้อนรับ การน าเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม 

   Practice and development of Japanese speaking and listening skills to 

communicate in occasions such as introducing yourself, making appointments, welcoming, 

giving presentation, and speaking in meetings 

 

 

 

 

 



941-235  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับธุรกิจการโรงแรม      3((2)-2-5) 

   Japanese for Hotel Business 

   การฝึกภาษาญี่ปุุนด้านค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการสื่อสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองที่พัก  

การต้อนรับ  การแนะน าสิ่งอ านวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ  การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการ

โรงแรม การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พัก 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 

 

941-255  การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน    3((2)-2-5) 

   Russian Conversation for Daily Communication 

   การฝึกฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง เพื่อติดต่อสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ การแนะน าตัว 

การนัดหมาย การต้อนรับ การน าเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม 

   Practice and development of Russian speaking and listening skills to communicate 

in occasions such as introducing yourself, making appointments, welcoming, giving 

presentation, and speaking in meetings 

 

 

 

 

 



941-256  ภาษารัสเซียส าหรับธุรกิจการโรงแรม      3((2)-2-5) 

    Russian for Hotel Business 

   การฝึกภาษารัสเซียด้านค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการสื่อสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองที่พัก  

การต้อนรับ  การแนะน าสิ่งอ านวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ  การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการ

โรงแรม การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พัก การตอบโต้จดหมายธุรกิจ 

   Practice of Russian 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 

 

941-265  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการโรงแรม      3((2)-2-5) 

   English for Hotel Business 

   การฝึกภาษาอังกฤษด้านค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการสื่อสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองที่พัก  

การต้อนรับ  การแนะน าสิ่งอ านวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการ

โรงแรม การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พัก การตอบโต้จดหมายธุรกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

บริการอาหารและเครื่องดื่ม  การจัดสถานที่  หน้าที่ความรับผิดชอบของฝุายบริการอาหารและเครื่องดื่มใน

โรงแรม  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการอาหารและเครื่องดื่มทุก

ประเภท  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม   

   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; principle knowledge of food and beverages service; venue set up; roles 

and responsibilities of food and beverages department; tools, equipments, and utensils in 

food and beverages service; food and beverages service styles; principle knowledge of food 

and beverages menu 



941-272  การสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน    3((2)-2-5) 

   Malay Conversation for Daily Communication 

   การฝึกฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง เพื่อติดต่อสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ การแนะน าตัว 

การนัดหมาย การต้อนรับ การน าเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม 

   Practice and development of Malay speaking and listening skills to communicate in 

occasions including self-introduction, making appointments, welcoming, giving presentation, 

and speaking in meetings 

 

941-273  ภาษามลายูส าหรับธุรกิจการโรงแรม      3((2)-2-5) 

   Malay for Hotel Business 

   การฝึกภาษามลายูด้านค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการสื่อสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองที่พัก 

การต้อนรับ  การแนะน าสิ่งอ านวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ  การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการ

โรงแรม การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พัก 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 

 

 

 

 

 



941-315  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                  3((2)-2-5) 

    English for Tourism  

    ค าศัพท์และส านวนที่ใช้บ่อยในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ มารยาทใน

การสนทนาและการติดต่อ การฝึกสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ การจ าหน่ายตั๋วโดยสาร การส ารอง

ห้องพัก การเดินทางระหว่างประเทศ  การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว การตอบข้อซักถามและข้อ

ร้องเรียน 

   Common terms and expressions frequently-used in the tourism and service 

industries, proper etiquette and manners for conversations and personal contact; and 

practice using these skills in tourism-related situations including ticketing, reserving 

accommodations, international travel, tourism promotion, and responding to enquiries and 

complaints 

 

941-316  ภาษาอังกฤษส าหรับงานมัคคุเทศก์      3((2)-2-5) 

   English for Tour Guide 

   การใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยายน าชม สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวทั่ว

ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็นมาของประเทศไทย สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติของนักท่องเที่ยวต่อ

แหล่งท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย และการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวให้

เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

   Usage of English for describing tourist attractions in the city of Bangkok and 

nationwide; describing historical 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  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว                  3((2)-2-5) 

   Chinese for Tourism  

    ค าศัพท์และส านวนที่ใช้บ่อยในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ มารยาทใน

การสนทนาและการติดต่อ การฝึกสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  การจ าหน่ายตั๋วโดยสาร การส ารอง

ห้องพัก การเดินทางระหว่างประเทศ  การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว การตอบข้อซักถามและข้อ

ร้องเรียน 

    Common Chinese terms and expressions frequently-used in the tourism and 

service industries, proper etiquette and manners for conversations and personal contact, 

and practice using these skills in tourism-related situations, such as ticketing, reserving 

accommodations, international travel, tourism promotion, and responding to enquiries and 

complaints 

 

941-324  ภาษาจีนส าหรับงานมัคคุเทศก์       3((2)-2-5) 

    Chinese for Tour Guide 

    การใช้ภาษาจีนในการบรรยายน าชม สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ 

การบรรยาย ประวัติความเป็นมาของประเทศไทย สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย และการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวให้

เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

    Usage of Chinese for describing tourist attractions in the city of Bangkok and 

nationwide; describing historical 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 

 



941-331  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว                  3((2)-2-5) 

    Japanese for Tourism  

    ค าศัพท์และส านวนที่ใช้บ่อยในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ มารยาทใน

การสนทนาและการติดต่อ การฝึกสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  การจ าหน่ายตั๋วโดยสาร การส ารอง

ห้องพัก การเดินทางระหว่างประเทศ  การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว การตอบข้อซักถามและข้อ

ร้องเรียน 

    Common Japanese terms and expressions frequently-used in the tourism and 

service industries, proper etiquette and manners for conversations and personal contact, 

and practice using these shills in tourism-related working situations, such as ticketing, 

reserving accommodations, international travel, tourism promotion, and responding to 

enquiries and complaints 

 

941-332  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับงานมัคคุเทศก์      3((2)-2-5) 

    Japanese for Tour Guide 

    การใช้ภาษาญี่ปุุนในการบรรยายน าชม สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวทั่ว

ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็นมาของประเทศไทย สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติของนักท่องเที่ยวต่อ

แหล่งท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย และการจัดรูปแบบการท่อง เที่ยวให้

เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

    Usage of Japanese for describing tourist attractions in the city of Bangkok and 

nationwide; describing historical 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 

 



941-351  ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว                  3((2)-2-5) 

    Russian for Tourism  

    ค าศัพท์และส านวนที่ใช้บ่อยในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ มารยาทใน

การสนทนาและการติดต่อ การฝึกสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  การจ าหน่ายตั๋วโดยสาร การส ารอง

ห้องพัก การเดินทางระหว่างประเทศ  การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ ยว การตอบข้อซักถามและข้อ

ร้องเรียน 

    Common Russian terms and expressions frequently-used in the tourism and service 

industries, proper etiquette and manners for conversations and personal contact, and 

practice using these shills in tourism-related situations, such as ticketing, reserving 

accommodations, international travel, tourism promotion, and responding to enquiries and 

complaints 

 

941-352  ภาษารัสเซียส าหรับงานมัคคุเทศก์      3((2)-2-5) 

    Russian for Tour Guide 

    การใช้ภาษารัสเซียในการบรรยายน าชม สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวทั่ว

ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็นมาของประเทศไทย สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติของนักท่องเที่ยวต่อ

แหล่งท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย และการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวให้

เหมาะสมกับนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 

    Usage of Russian for describing tourist attractions in the city of Bangkok and 

nationwide; describing historical 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 

 



941-353  ภาษารัสเซียส าหรับธุรกิจการบิน      3((2)-2-5) 

   Russian for Airline Business 

   ศัพท์และส านวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับงานใน

หน้าที่ของพนักงานภาคพ้ืนและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

   Common Russian terms and expressions used in airlines services; practice in 

listening, speaking, reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ 

responsibilities 

 

941-370  ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว                  3((2)-2-5) 

   Malay for Tourism  

   ค าศัพท์และส านวนที่ใช้บ่อยในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ มารยาทใน

การสนทนาและการติดต่อ การฝึกสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  การจ าหน่ายตั๋วโดยสาร การส ารอง

ห้องพัก การเดินทางระหว่างประเทศ  การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว การตอบข้อซักถามและข้อ

ร้องเรียน 

   common Malay terms and expressions frequently-used in the tourism and service 

industries, proper etiquette and manners for conversations and personal contact, and 

practice using these shills in tourism-related situations, such as ticketing, reserving 

accommodations, international travel, tourism promotion, and responding to enquiries and 

complaints 

 

 

 

 



941-371  ภาษามลายูส าหรับงานมัคคุเทศก์      3((2)-2-5) 

   Malay for Tour Guide 

    การใช้ภาษามลายูในการบรรยายน าชม สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวทั่ว

ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็นมาของประเทศไทย สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติของนักท่องเที่ยวต่อ

แหล่งท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย และการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวให้

เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

   Usage of Malay for describing tourist attractions in the city of Bangkok and 

nationwide; describing historical 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 

 

941-414  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบิน      3((2)-2-5) 

   English for Airline Business 

   ศัพท์และส านวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับงานใน

หน้าที่ของพนักงานภาคพ้ืนและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

   Common English 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  ภาษาจีนส าหรับธุรกิจการบิน       3((2)-2-5) 

    Chinese for Airline Business 

    ศัพท์และส านวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับงานใน

หน้าที่ของพนักงานภาคพ้ืนและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

    Common Chinese terms and expressions used in airlines services; practice in 

listening, speaking, reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ 

responsibilities 

     

941-421  ภาษาจีนส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาชีพ     3((2)-2-5) 

   Chinese for Professional Presentation 

   การติดต่อสื่อความหมายและการพูดน าเสนอผลงานภาษาจีน มุ่งเน้นการน าทฤษฎีไปใช้ รวมทั้งการ

ฝึกปฏิบัติจริง อาทิ การพัฒนาทักษะทั้ง การจัดตรียมข้อมูล การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ การพัฒนา

บุคลิกภาพ เพ่ือการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   Chinese communication and oral presentation skills with an emphasis on actual 

applications of theoretically-gained knowledge and learned skills to  data preparation, 

resource management, and non-veral communication for professional presentations 

 

941-430  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับธุรกิจการบิน      3((2)-2-5) 

   Japanese for Professional Presentation 

   ศัพท์และส านวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับงานใน

หน้าที่ของพนักงานภาคพ้ืนและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 



   Common Japanese terms and expressions used in airlines services; practice in 

listening, speaking, reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ 

responsibilities 

 

941-431  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาชีพ    3((2)-2-5) 

   Japanese for Professional Presentation 

   การติดต่อสื่อความหมายและการพูดน าเสนอผลงานภาษาญี่ปุุน มุ่งเน้นการน าทฤษฎีไปใช้ รวมทั้ง

การฝึกปฏิบัติจริง อาทิ การพัฒนาทักษะทั้ง การจัดตรียมข้อมูล การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ การพัฒนา

บุคลิกภาพ เพ่ือการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   Japanese communication and oral presentation skills with an emphasis on actual 

applications of theoretically-gained knowledge and learned skills to  data preparation, 

resource management, and non-veral communication for professional presentations 

 

941-450  ภาษารัสเซียส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาชีพ    3((2)-2-5) 

   Russian for Professional Presentation 

   การตดิต่อสื่อความหมายและการพูดน าเสนอผลงานภาษารัสเซีย มุ่งเน้นการน าทฤษฎีไปใช้ รวมทั้ง

การฝึกปฏิบัติจริง อาทิ การพัฒนาทักษะทั้ง การจัดตรียมข้อมูล การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ การพัฒนา

บุคลิกภาพ เพ่ือการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   Russian communication and oral presentation skills with an emphasis on actual 

applications of theoretically-gained knowledge and learned skills to  data preparation, 

resource management, and non-veral communication for professional presentations 

 

 



941-466  ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาชีพ    3((2)-2-5) 

   English for Professional Presentation 

   การติดต่อสื่อความหมายและการพูดน าเสนอผลงานภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการน าทฤษฎีไปใช้ รวมทั้ง

การฝึกปฏิบัติจริง อาทิ การพัฒนาทักษะทั้ง การจัดตรียมข้อมูล การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ การพัฒนา

บุคลิกภาพ เพ่ือการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   English communication and oral presentation skills with an emphasis on actual 

applications of theoretically-gained knowledge and learned skills to  data preparation, 

resource management, and non-veral communication for professional presentations 

 

941-470  ภาษามลายูส าหรับธุรกิจการบิน      3((2)-2-5) 

   Malay for Airline Business 

   ศัพท์และส านวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับงานใน

หน้าที่ของพนักงานภาคพ้ืนและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

   Common Malay terms and expressions used in airlines services; practice in 

listening, speaking, reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ 

responsibilities 

 

941-471  ภาษามลายสู าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาชีพ    3((2)-2-5) 

   Malay for Professional Presentation 

   ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายและการพูดน าเสนอผลงานภาษามลายู มุ่งเน้นการน าทฤษฎีไป

ใช้ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติจริง อาทิ การพัฒนาทักษะทั้งการจัดตรียมข้อมูล การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ การ

พัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



   Malay communication and oral presentation skills with an emphasis on actual 

applications of theoretically-gained knowledge and learned skills to  data preparation, 

resource management, and non-veral communication for professional presentations 

 

942-230  การภาษีอากร         3((3)-0-6) 

    Taxation  

    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ

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 

  

944-122   หลักเศรษฐศาสตร์        3((3)-0-6)  

    Principles of Economics 

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของ

อุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ต้นทุนการผลิตและฟังก์ชั่ นการผลิต โครงสร้างตลาดในทาง

เศรษฐศาสตร์ การค านวณรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 

การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 

    An overview of economics; laws of demand and supply; market equilibrium; 

elasticity of demand and supply; consumer behavior; cost and production functions; 

economic market structures; national income calculation; equilibrium level of national 

income; monetary policy; fiscal policy; international trade and finance 

 



944-204  กฎหมายธุรกิจ                                    3((3)-0-6) 

   Business Law  

   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ส าคัญเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล การตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด การ

เลิกกิจการ ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจซื้อขาย เช่าซื้อ ค้ าประกัน ตัวแทน 

นายหน้า ตั๋วเงิน 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  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ                                             3((3)-0-6) 

   Introduction to Business 

   พลวัตของธุรกิจ ธุรกิจกับการด าเนินชีวิต ลักษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในสภาวการณ์

ปัจจุบัน อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน  หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด การบัญชี การเงิน จริยธรรมทางธุรกิจ  

   Dynamic of business; business and daily life; current types of business; influences 

of business environments; business in a borderless world; principles of administration and 

management; human resource management; production; marketing; accounting; finance; 

business ethics 

 

 

 

 



946-160  หลักการตลาด        3((2)-2-5) 

    Principles of Marketing  

    ความหมาย ความส าคัญของการตลาด แนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มี

อิทธิพลทางการตลาด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดบริการ จริยธรรมทางการตลาด 

   Definitions and importance of marketing; basic concepts of marketing; 

environments influencing marketing; basic knowledge of consumer behaviors; market 

segmentation; targeting; positioning; marketing mix; service marketing; marketing ethics 

 

946-170  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพลวัตโลก      3((3)-0-6) 

   Tourism Industry in Global Dynamics      

    วิวัฒนาการ ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

บทบาทและนโยบายของรัฐในการพัฒนาองค์กรทางการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ ความสัมพันธ์ของ

การท่องเที่ยวกับพลวัตโลก รวมถึงปัญหาและสิ่งท้าทายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกและภูมิภาค 

    Evolution, definitions, significance, 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; relationship between tourism and global dynamics including problems 

and challenges of the tourism and hospitality industry; global and regional tourism trends 

 

 

 



946-209  หลักการจัดการ                                                      3((3)-0-6) 

    Principles of Management 

    แนวคิด บทบาท และ วิวัฒนาการทางการจัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางการ

จัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การตัดสินใจทางการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ การวางแผน การจัด

องค์การ การชี้แนะ การควบคุม การบริหารกลุ่มและความขัดแย้ง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์ 

และการจัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ  

    Concepts, roles and evolution of management; social responsibility and 

management ethics; organization’s environment; managerial decision making; management 

functions; planning; organizing; leading; group management and conflict; controlling; an 

overview of strategic management; management in the international context 

 

946-214  การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ       3((3)-0-6) 

   Accounting for Entrepreneurs 

   ลักษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดท างบการเงิน 

และการอ่านงบการเงินเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวคิดและการจ าแนกประเภทของต้นทุน การค านวณ

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและก าไร การใช้

ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การจัดท างบประมาณเพ่ือการวางแผนและควบคุมก าไร 

    Characteristics and basic concepts of accounting; accounting recording process; 

financial statements preparation; reading financial statements for business decision making; 

cost concepts and classifications; product costing; product pricing; cost-volume-profit 

relationships analysis; selecting relevant cost information for decision making; budgeting for 

profit planning and control 

 

 



946-271   การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว     3((2)-2-5) 

     Tour Operator Business and Travel Agency Management  

         ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว ประเภทของธุรกิจน า

เที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว การเขียนรายการน าเที่ยว กลยุทธ์ในการจัดธุรกิจน าเที่ยว การคิดราคาขาย 

การตลาดและการขายในธุรกิจน าเที่ยว ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ

น าเที่ยว การฝึกปฏิบัติจัดน าเที่ยว 

     Knowledge of tour business and travel agency administration; types of tour 

business and travel agency; Itinerary for tour business; strategic for tour business; price 

setting; marketing and sale of tour companies; problems, drawbacks, and guidelines for 

solutions regarding tour business and travel agency management; conducting field trips 

 

946-275  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    3((3)-0-6) 

   Tourist Behavior and Cross-cultural Communication 

    พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยวและแรงจูงใจในการ

เดินทาง กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยว การจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวและรูปแบบ

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางและตลาดนักท่องเที่ยว

ในอนาคต และการประยุกต์หลักการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วย

ธุรกิจเพ่ืองานด้านการท่องเที่ยว 

    Tourist behaviors in tourism destination; tourists’ needs and motivations for 

travelling; tourists’decision-making process in buying tourism products; classification and 

types of tourist behaviors; tourists’satisfaction; trend of travelling patterns and tourist 

markets in the future; the application of cross-cultural communication principles in tourism 

at individual and organizational levels 

 



946-276  ทรัพยากรการท่องเที่ยว       3((3)-0-6) 

   Tourism Resource  

        ความหมาย ความส าคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว เอกลักษณ์ และคุณค่าของ

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อ

ทรัพยากรการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 

        Definitions, importance, types, and characteristics of tourism resources; identities 

and values of historical cultural attractions, arts, ancient monuments, religious places, arts 

and culture, and 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 

    รายวิชาบังคับเรียนก่อน:  946-114 หลักการบัญชี  หรือ 946-113 การบัญชีการเงิน หรือ 

946-214 บัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 

    Prerequisites:  946-114 Principles of Accounting or 946-113 Financial 

Accounting or 946-214 Accounting for Entrepreneurs  

   จุดมุ่งหมายและหน้าที่การบริหารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเสี่ยง 

การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด การ

บริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุนและการ

แบ่งปันผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น 

   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; distributions to shareholders   

  

946-300  การจัดการทรัพยากรมนุษย์          3((2)-2-5) 

   Human Resource Management 

    ความหมายและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน

การบริหารงานบุคคล การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ  

การสร้างขวัญก าลังใจ  การประเมินผลการปฏิบัติ งาน การเลื่อนต าแหน่ง การสับเปลี่ยน การย้ายงาน การ

ลงโทษ 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 

 

946-370  การจัดการภาวะวิกฤติและการบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  3((3)-0-6) 

    Crisis and Risk Management in Tourism Industry  

   ความหมายและผลกระทบของวิกฤต อันเกิดจากความเสี่ยง ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย โรค

ระบาด วิกฤติจากการเมือง วิกฤติด้านเศรษฐกิจต่อธุรกิจการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมิน

ความเสี่ยงและผลกระทบ การจัดการวิกฤติและการบริหารความเสี่ยง แนวทางแก้ไขในภาวะฉุกเฉิน การ

วางแผนปูองกัน 

   Definitions and the impact of crisis, risks perceptions; risks; natural disasters; 

terrorism; diseases; politics and economics crisis affecting the tourism industry; crisis and risk 

management; impact assessment; the approach in solving of emergency problems; 

prevention planning 



946-371  การจัดการงานมัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยว      3((2)-2-5) 

   Tour Guide and Tour Leader Management  

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 946-170 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพลวัตโลก 

   Prerequisite:  946-170 Tourism Industry in Global Dynamics 

   ความหมาย ความส าคัญ คุณลักษณะ คุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ มารยาทการ

วางตัวและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ เทคนิคการน าชมสถานที่

ท่องเที่ยว การให้ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการปฏิบัตินอกสถานที่ 

    Definitions, importance, attributes, characteristics, and roles of a tour guide; 

etiquette and ethics of a tour guide; operation procedure of a tour guide; guiding technique 

for presenting tourist attractions; providing safety and first aid; problem solving skills; 

conducting field trips 

 

946-372  ภูมินิเวศการท่องเที่ยว        3((2)-2-5) 

    Ecological Tourism   

   หลักการ แนวคิด องค์ประกอบและประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับ

ทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติทั้งทางบกและทางทะเล หน้าที่ส าคัญ และประโยชน์ของ

อุทยานแห่งชาติ ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญ การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 

การจัดการขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ 

ธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ปัจจุบันในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางบกและทางทะเล 

และการปฏิบัตินอกสถานที่ 

   Principles, concepts, characteristics, and types of ecotourism; relations between 

ecological system and tourism resources; environment; national parks and national marine 

parks; important responsibilities and benefits of national parks; major tourism resources; 



recreation and tourism management in national parks; carrying capacity management; 

tourism resource conservation for sustainable development; environmental impacts from 

tourism facilities in national parks, businesses and related organizations; current tourism 

industry situations in both land and marine settings; conducting field trips 

 

946-373  อุตสาหกรรมการบิน        3((3)-0-6) 

   Aviation Industry 

   ความรู้พ้ืนฐานในอุตสาหกรรมการบิน ประวัติศาสตร์การบินสากลและประเทศไทย สภาพทั่วไป

ของธุรกิจการบิน กลศาสตร์การบิน อากาศยาน ท่าอากาศยาน และความรู้เบื้องต้นในสายการบินสากลและ

ไทย หน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินของไทยและสากล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในสายงาน 

ระเบียบข้อบังคับส าหรับพนักงานในสายการบิน ภาษาและค าศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ล าดับและ

ขั้นตอนการเดินทางโดยเครื่องบิน และขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝุายบริการภาคพ้ืนดินและลานจอด ฝุาย

บริการบนเครื่องบิน ฝุายอ านวยการบิน ความส าคัญของอุตสาหกรรมการบินกับการจัดการการท่องเที่ยว 

ศึกษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

   Principles of aviation industry; aviation history; aviation industry in general; 

aerodynamics; international and national airports; aircrafts; introduction to international and 

national airlines; related authorities in national and international; desired characteristics of 

airlines staff; rules and regulations for airline staff; languages and communicative jargon; 

airlines operational procedures; fundamental procedures of ground and ramp handling 

operation, inflight and aircraft dispatch; benefits of aviation industry in relation to tourism 

industry management; occupational safety and health and environment act 

 

 

 



946-374   การจัดการธุรกิจไมซ์        3((2)-2-5) 

    MICE Management   

    ความหมาย ประเภท รูปแบบ พัฒนาการ การบริการ และลักษณะของอุตสาหกรรมการประชุม

องค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ และการจัดนิทรรศการนานาชาติ การโฆษณาและการ

ท าการตลาด การจัดการด้านการเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบโลจิสติกส์  ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้

ให้บริการในธุรกิจไมซ์ การจัดท าแผนกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจไมซ์  

   Definitions, types, patterns, development, services, and characteristics of MICE 

tourism: meeting travel, incentive travel, conference travel and exibition travel; advertising 

and marketing; financial management; human resource development; logistics for MICE; 

stakeholders and service providers in MICE business; MICE strategic planning 

 

946-375  การจัดการธุรกิจการบิน       3((3)-0-6) 

   Airlines Business Management          

   ความหมาย ขอบเขต และแนวโน้มธุรกิจการเดินอากาศ การขนส่งเชิงพาณิชย์และสินค้าทางอากาศ  

กฎระเบียบ ข้อบังคับสากล  นโยบายที่ส าคัญของสายการบิน การจัดการธุรกิจการบินพาณิชย์และสายการบิน

ประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทการบินกับธุรกิจการบิน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจการ

บินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ระบบส ารองที่นั่ง การจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร ตัวแทนจ าหน่ายบัตร

โดยสาร ระบบการสื่อสารภายในองค์กรระดับประเทศและระหว่างประเทศ การให้บริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดิน

และบนเครื่องบิน การท าธุรกรรมทางการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สายการ

บินต้นทุนต่ าต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบิน และการศึกษานอกสถานที ่

   Definitions, scopes, and trends in airline business; commercial transport and air 

cargo; airlines’ rules and international regulations; important airlines policies; airline business 

management and types of airlines; relationship between airline businesses and airline 

industry; problems and obstacles in domestic and international airline business operations; 

reservation system, ticketing, agents; domestic and international communication systems; 



ground services and in-flight services; financial transaction with currency exchange and 

related topics; the budget airlines with a large change to aviation industry; field trip 

 

946-376   การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม       3((2)-2-5)  

    Food and Beverage Management  

        ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภายใน

โรงแรม ประเภทและรูปแบบของการบริหารอาหาร คุณสมบัติของพนักงานกับการสร้างความประทับใจ  

อุปกรณ์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ที่ใช้ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

ความรู้เกี่ยวกับอาหารตะวันตก ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

การจัดการในภัตตาคารและการจัดเลี้ยง สุขลักษณะและอนามัยและความปลอดภัยในการด าเนินงาน  

    Knowledge of food and beverage service; administration of food and beverage in 

hotels; types of food service; characteristics of staff with service mind; food and beverage 

utensils; vocabulary and terms in food and beverage service; knowledge of European foods; 

beverage mixing; food and beverage service; restaurant and catering management; health 

and hygiene and safety in work process 

 

946-378  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ    3((2)-2-5) 

   Recreation and Sport Tourism Management 

    ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของกีฬาและนันทนาการ หลักและวิธีการจัดกิจกรรมการ

แข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการด้านต่าง ๆ ทักษะในด้านการน าเกม การเล่นเพ่ือความสนุกสนาน  การบูร

ณาการแนวคิด ทฤษฎีทางด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์การกีฬา การท่องเที่ยวและนันทนาการที่เกี่ยวข้องกับ

การกีฬา การวางแผนและวิเคราะห์การพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการในรูปแบบ

ต่าง ๆ 



    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  การวิจัยและนวัตกรรมส าหรับการท่องเที่ยวและการบริการ    3((2)-2-5)  

   Research and Innovation for Tourism and Hospitality  

   หลักการวิจัยทางการบริการและการท่องเที่ยว การก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์การวิจั ย ขอบเขต

การวิจัย การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูลและประมวลผลการวิจัย การอภิปรายผล การเสนอแนวทางการท าวิจัยในอนาคตและการประยุกต์การ

วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว 

    Research principles in hospitality and tourism; problem identification; research 

objectives; scope of study; research design; population and sample selection; data 

collection; data analysis; discussion of the findings; recommendation for future research; and 

the application of research methodological approaches in producing innovation in hospitality 

and tourism 

 

946-400  การจัดการเชิงกลยุทธ์        3((2)-2-5) 

   Strategic Management 

   เงื่อนไข : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

   Condition: For fourth-year students 

    ความส าคัญของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การก าหนดทิศทางของ

องค์การ การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การ

ควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ์ เครื่องมือทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ 



   Importance of strategic decision making; strategic management processes; strategic 

direction; environmental scanning; strategy formulation; strategy implementation; strategy 

evaluation and control; strategic management tools and techniques 

 

946-470 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว          3((1)-4-4) 

   Seminar in Tourism Industry  

   เงื่อนไข: ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ซึ่งต้องสอบผ่านวิชาชีพบังคับมาแล้วไม่ต่ ากว่า 24 หน่วยกิต 

   Condition: For fourth-year students who have passed and collected at least 24 

credits of compulsory tourism courses 

  กรณีศึกษา แนวโน้ม ประเด็นปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ 

ประเมินสถานการณ์ และอภิปรายประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และการน าเสนอ

แนวทางในการแก้ปัญหาภายใต้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ทางวิชาการ 

  Case study; trends; issues in tourism industry; data collection; analysis; evaluation 

and discussion on the issues related to tourism business; recommendations for problems- 

solving through the exchange of opinions and academic knowledge 

 

948-371   การฝึกงานทางการจัดการการท่องเที่ยว    ไม่น้อยกว่า 230 ชั่วโมง 

     Job Training in Tourism Management   

     เงื่อนไข:  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 หรือมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่า  

     Condition: For fourth-year students 

     ฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้นถึงสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือเรียนรู้สภาพการ

ปฏิบัติงานที่แท้จริง ไม่น้อยกว่า 230 ชั่วโมง  



    Internship of no less than 230 hours in tourism organizations in order to gain 

hands-on experience in a real work environment  

 

946-474  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ                                    3((3)-0-6) 

   Health Tourism Management   

   แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยว จุดหมาย

ปลายทางและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 

ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ           

   Concepts, meaning, types and forms of health tourism; tourist attractions; tourist 

destination and health tourist’s behaviors; health tourism activities; senior tourism; health 

tourism business; trends of health tourism in national and international levels 

 

946-475  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม       3((2)-2-5) 

    Cultural Tourism Management    

    หลักการ แนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การสื่อ

ความหมายทางการแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์และการจัดการ ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานในการ

จดัการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแนวทางแก้ไข กรณีศึกษา รวมถึงการออกภาคสนาม 

    Principles, concepts, types, and components of cultural tourism management; 

tourism interpretation; conserving, managing and resolving the cultural tourism management 

problems and obstacles; a case study; and field trips  

  

 

 



946-478  การจัดการงานบริการส่วนหน้า       3((2)-2-5) 

   Front Office Management  

    โครงสร้าง หน้าที่ และความรับผิดชอบของงานบริการส่วนหน้า แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการห้องพัก 

ระบบการส ารองห้องพัก การจัดสรรห้องพัก อัตราค่าบริการห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียน การบริการ

ด้านสัมภาระ การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การช าระเงิน การประสานงานกับแผนกต่าง ๆ การจัดการด้าน

ความปลอดภัย การสร้างมาตรฐาน และการจัดการคุณภาพของงานบริการส่วนหน้า 

    Structures and responsibilities of front office; concepts of room management; 

reservation systems; room assignment; room rates, reception; registration; luggage handling 

service; information service; payment; coordination with other departments; safety and 

security management; standardization and quality management in front office 

 

947-311   สถิติเพื่อการวิจัย        3((3)-0-6) 

  Statistics for Research 

  ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมและการน าเสนอข้อมูล การวัด

แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

ช่วยในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล  

  Definition, scopes, and benefits of statistics; collection and presentation of 

data; measures of central tendency; measures of dispersion; estimation; hypothesis testing; 

Chi-square testing; analysis of variance; regression and correlation analysis; use of a statistical 

package for data analysis and presentation 

 

 

 



948-370  การท่องเที่ยวในบริบทอาเซียน       3((3)-0-6) 

    Tourism in ASEAN-Context 

    ความเป็นมาและพัฒนาการประชาคมอาเซียน วิสัยทัศน์เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ ภาพรวมพอ

สังเขป แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อของคนในประเทศกลุ่มอาเซียน สกุลเงิน พิธีการ

ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมายของแต่ละประเทศ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว นโยบาย

การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน ความพร้อมและขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการ

ท่องเที่ยวของแต่ละประเทศในอาเซียน ความเป็นไปได้ในการพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของแต่ละ

ประเทศเข้าด้วยกัน  

   The history and development of the ASEAN Community; target vision and 

objectives; brief overview of tourist spots, nature, culture, way of life, beliefs of people in 

ASEAN countries; currencies; customs procedures; Immigration; target audience of each 

country; tourism strategies; tourism promotion policies of ASEAN countries; readiness and 

competitiveness of tourism in each country in ASEAN; the possibility of developing and 

connecting tourism of each country together 

 

948-372   การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน     3((2)-2-5) 

         Sustainable Tourism Planning and Development   

    แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน 

ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม หลักการและขั้นตอนการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การวางแผนเพ่ือพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ บทบาทและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวางแผน

และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน    

     Sustainable tourism concepts; factors related to sustainable tourism development; 

impact assessments on economic, social, cultural and environments; principles and 

procedures on tourist destination development; analysis and feasibility study on tourist 



destination development; planning for the development of various types of tourist 

destinations; roles and cooperation of relevant governmental and private organizations in 

sustainable tourism planning and development 

 

948-373  การตลาดส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว       3((2)-2-5) 

    Marketing for Tourism Business  

    ความหมาย ความส าคัญของตลาดบริการในธุรกิจน าเที่ยว องค์ประกอบและปัจจัยที่มีต่อตลาดการ

ท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ การวางแผนและการจัดการเพ่ือพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว การ

ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย และส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว  

     Definition and importance of service marketing in tour business management; 

components and factors which affecting tourism on local and international scales; planning 

and developing tourism markets; target group specification; and marketing mix 

 

948-374  โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                        3((3)-0-6) 

    Logistics for the Tourism  Industry 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บทบาทและความส าคัญของการ

ขนส่งกับการท่องเที่ยว รูปแบบการขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว เทคโนโลยีกับการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว บทบาทของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการขนส่งเพ่ือการ

ท่องเที่ยว 

   Introduction of logistics in tourism industry; roles and importance of tourism 

transport; modes of transport in tourism industry; transport technology; factors effecting 

tourism transport; roles of governmental and private organizations in tourism transport 

development 

 



948-375  การจัดการรายได ้        3((3-0-6) 

   Revenue Management 

   รายวิชาบงัคับเรียนก่อน 946-160 หลกัการตลาด และ 946-271 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและ

ตวัแทนการท่องเที่ยว 

   Prerequisite: 946-160 Principle of Marketing, 946-271 Tourism Operator 

Business and Travel Agency Management 

   แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการรายได้  การต้ังราคาเชิงกลยุทธ์และการตั้งราคาหลาย

ราคา การพยากรณ์อุปสงค ์ การจัดการสินค้าคงคลัง  การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย  การประเมินผลการ

จัดการรายได ้

      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  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหาร       3((2)-2-5) 

    Gastronomic Tourism Business Management  

    วิวัฒนาการด้านอาหาร การจ าแนกประเภท และลักษณะของสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

ความต้องการและแรงจูงใจส าหรับการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาหารพ้ืนถิ่นไทยและอาหาร

ประจ าชาติ การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยอาหาร 

    Evolution of food, types, and characteristics of food products for gastronomic 

tourism; demands and motivations of tourists for gastronomic tourism; local Thai food and 

ethnic food; gastronomic tourism promotion 

 

 



948-377  การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่      3((2)-2-5) 

   Modern Tourism Styles Development  

   ประเภทและรูปแบบของการท่องเที่ยวสมัยใหม่ พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน

และแนวโน้มในอนาคต การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง  ๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงสู่การท่องเที่ยวสมัยใหม่ 

   Types and forms of modern tourism; behavior of tourists in the current and future 

trends; development of modern tourism activities; factors affecting the shift to modern 

tourism 

 

948-470  การจัดการธุรกิจโรงแรม                                           3((3)-0-6) 

   Hotel Business Management  

   ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม ความส าคัญของธุรกิจโรงแรมและที่พักต่อเศรษฐกิจและสังคม 

ประเภทของธุรกิจโรงแรมและที่พัก โครงสร้างการจัดการองค์กร รูปแบบการบริหารงานและการด าเนินงาน 

มาตรฐานการบริการ การจัดการปัญหาข้อร้องเรียน แนวโน้มของธุรกิจโรงแรมและที่พัก 

   Hotel industry-related knowledge; the importance of hotel and lodging business to 

the economy and society; types of hotel and lodging business and organizational 

management structures; administrational and operational models; service standards; 

complaint management; and trends in the hotel and lodging industry 

 

 

 

 

 



948-471  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการจัดการการท่องเที่ยว   1(0-2-1)    

    Pre-Cooperative Education in Tourism Management   

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการสหกิจศึกษา การปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อม

ส าหรับชีวิตการท างาน ทั้งด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับคนท างาน การคิดแก้ปัญหา 

การสื่อสาร การท างานเป็นทีม และการปรับทัศนคติให้พร้อมรับวิถีชีวิตวัยท างาน   

   Fundamental knowledge of cooperative education types and procedures; work-life 

adaptability in terms of knowledge application and skills required for work completion; 

problem-solving; communication skills; teamwork; and attitude adjustments for work-life 

readiness 

 

948-472  การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน       3((2)-2-5) 

    Community – Based Tourism Management  

    แนวคิด รูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน บทบาทและความส าคัญของชุมชนในการจัดการ

ท่องเที่ยว การสร้างจิตส านึก การพัฒนาศักยภาพ และการสร้างเครือข่ายของชุมชน ปัญหา ข้อจ ากัดและแนว

ทางการจัดการ กรณีศึกษา การลงปฏิบัติพื้นท่ีจริง 

     Concepts and types of community-based tourism; roles and importance of 

community for tourism management; raising awareness; potential development and 

community networks; problems, restrictions and solution of tourism management; case 

studies; field trips 

 

 

 

 



948-473  การจัดการฝ่ายห้องพัก       3((3)-0-6) 

     Room Division Management   

   หลักการจัดองค์กรและหน้าที่ของฝุายบริการส่วนหน้าและฝุายแม่บ้าน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดการห้องพักภายในโรงแรม การต้อนรับ การลงทะเบียน วิธีการท าใบรับจองห้องพัก การจัดเก็บบัตร

ลงทะเบียนห้องพัก การจัดการห้องพัก การรับจองห้องพักตามเงื่อนไข รูปแบบการดูแลและการให้บริการ

ระหว่างลูกค้าเข้าพักในโรงแรม  

   Organizing principles and responsibility of a front office and housekeeping 

department; information technology systems; room management; reception; registration; 

reservation; storage registration cards; guest room preparation; reservation with conditions; 

types of guest services during a stay 

 

948-474  การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    3((2)-2-5) 

     Entrepreneurship and New Venture Creation in Tourism Industry   

    ประเภทและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การประเมิน

โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดท าแผนธุรกิจ การเพ่ิมโอกาสในการ

แข่งขัน การสร้างความแตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การ

วิเคราะห์และการจัดการปัญหาในองค์กร  

    Types and features of entrepreneur; situational analysis; opportunity and feasibility 

analysis in tourism industry business; business plan preparation; competitive opportunities 

enhancement; differentiation; business identity creation; laws and related regulations; 

analysis and management of organizational problems 

 

 

 



948-477  สหกิจศึกษาทางการจัดการการท่องเที่ยว      6(0-40-0)  

    Co-operative Education in Tourism Management  

    เงื่อนไข:  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า  

             รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 948-371 การฝึกงานทางการจัดการการท่องเที่ยว และ  

                       948-471 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการจัดการการท่องเที่ยว 

    Condition: For fourth-year students  

             Prerequisite: 948-371 Job Training in Tourism Management and   

              948-471 Pre-Cooperative Education in Tourism Management   

   ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาในต าแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้

ความสามารถของนักศึกษา เชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงในรูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่

น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์นิเทศและพ่ีเลี้ยงไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10 

น าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาที่เกิดจากการท างานในที่ประชุมก่อนสิ้นสุดเวลาปฏิบัติงาน  มีอาจารย์นิเทศ

และพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการคอยให้ค าปรึกษาแนะน าตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและร่วมประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

   On the job training as a temporary full-time employee in the position appropriate 

for knowledge and competences; connecting theoretical knowledge and actual practice, 

either as the full time staff or in the form of project, in consecutive 16 weeks; reporting the 

work or project progress to the university supervisor and the field supervisor within the first 

10th week; presenting the project/study results derived from the work practice before work 

completion; obtaining constantly supervision and advice from  the university supervisor and 

the field supervisor on a systematic basis 

  

 

 



948-478  ชุดวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน             6((5)-2-11)   

     Module: Cultural and Community – Based Tourism Management    

    ความหมาย หลักการ แนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โดยชุมชน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ การสร้างจิตส านึก การสร้างเครือข่าย การมีส่วน

ร่วมในการจัดการโดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา การดูงานนอกสถานที่  

    Meanings, principles, concepts, patterns and factors of cultural and community 

tourism; roles of stakesholders in development, conservation, awareness, networking and 

participation management; case studies; field trips  

 

948-479  ชุดวิชาการจัดการธุรกิจบริการ                6((5)-2-11)   

   Module: Service Business Management  

    หลักการและแนวคิดในการบริหารธุรกิจบริการ การด าเนินงานและแนวโน้มของธุรกิจบริการและ

แนวโน้มอุตสาหกรรม การวิเคราะห์กระบวนการจัดการธุรกิจในธุรกิจบริการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ

ความเป็นเลิศในคุณภาพบริการ การประเมินผลและการประกันคุณภาพบริการโดยแรงจูงใจของพนักงาน การ

ก าหนดกลยุทธ์ของธุรกิจบริการ ปัจจัยด้านกฎหมายจริยธรรม และความเสี่ยงในธุรกิจบริการ 

    Principles and concepts of service business management; operations and trends of 

service business; analysis of service business management processes; human resource 

development for excellence in services; evaluation and quality assurance systems through 

employees' motivation; strategy formulation in service business; legal, ethics, and risks 

aspects in service business 

 

 

 


