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เจ้าของ

	 กองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 จัดทำาขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย  

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร หมวดรายวิชาต่างๆ คำาอธิบายรายวิชา จำานวนหน่วยกิต  

และแผนการศึกษา ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้  ซ่ึงนิสิตทุกคนควรศึกษาให้ เข้าใจ และเป็นแนวทาง 

ในการดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 จะเป็นประโยชน์ต่อ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทุกคน 

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�าน�า
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	 

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม

และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อ่ืน	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย 

อีกหลายแห่ง	ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่	650	ไร่	พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	273	ไร่	และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 	 41/20	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150

เขตพื้นที่ในเมือง

		 	 269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

โทรศัพท	์ :	 0-4375-4333	(ระบบอัตโนมัติ	20	คู่สาย)

โทรสาร	 :	 0-4375-4235	(งานสารบรรณ	กองกลาง)

โฮมเพจ		 :	 www.msu.ac.th
อักษรย่อ		 :	 มมส

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัตลักษณ์
	 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
	 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว)

วิสัยทัศน ์

	 เป็นเลิศทางวิชาการ	บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ
	 1)	 จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 2)	 สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 

การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และน�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

	 3)	 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคม	สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ค่านิยมองค์กร
 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 การได้รับการยอมรับ

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 ยุทธศาสตร์ที	่	1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที	่	2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ 

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		4	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ

ทุนทางวัฒนธรรม	ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที	่	5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	 และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	 

ตามหลักธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที	่	6	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รบัการยอมรบัและพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัในระดบัสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่		7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังส	ี	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ	์ คือ	ความเจริญรุ่งเรือง	 อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง” 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

 “สีเทา” 	 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

 “สีเหลืองเทา” 	 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัย
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หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(สํานักงานอธิการบดี)

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

	 งานสารบรรณ

	 งานการประชุม

	 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลังและพัสดุ

กองบริการการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	(UIC)

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มมส

	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

	 พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)

กองอาคารสถานที่

	 งานบริการหอพักนิสิต	-	อาคารชุดอาศัยบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

	 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ส�านักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักคอมพิวเตอร์

ส�านักวิทยบริการ

ส�านักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ส�านักบริการวิชาการ

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

สภาคณาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานเสริมศึกษา

ศูนย์หนังสือ

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	Tourism	Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การจัดการการท่องเที่ยว)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศศ.บ.	(การจัดการการท่องเที่ยว)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Arts	(Tourism	Management)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.A.	(Tourism	Management)

หลักสูตร 
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	 	ไม่น้อยกว่า		133		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร 
   หน่วยกิตและกลุ่มวิชา  จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต 

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ	 ไม่น้อยกว่า		 24	 หน่วยกิต

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า		 66	 หน่วยกิต

	 	 	 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ	 ไม่น้อยกว่า		 33	 หน่วยกิต

	 	 	 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก	 ไม่น้อยกว่า		 33	 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

 4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต

    รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  133 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต 

 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24   หน่วยกิต

	 1001	101	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 	Tourism	Industry	

	 1001	102	 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 Hospitality	and	Communication	Arts	

	 1001	103	 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Geography	and	Tourism	Resources	

	 1001	104	 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 ข้ามวัฒนธรรม

	 	 Tourist	Behavior	and	Cross	Cultural	

	 	 Communication

	 1001	105	 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 การท่องเที่ยว

	 	 Information	Technology	for	Tourism	Industry

	 1001	106	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

	 	 Human	Resources	Management	

	 	 for	Tourism	Industry

	 1001	207	 จิตวิทยาการบริการและมนุษยสัมพันธ์	 3(3-0-6)	

	 	 ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

	 	 Service	Psychology	and	Human	Relations	

	 	 in	Tourism	Industry

	 1001	208	 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

	 	 Professional	Code	of	Ethics	and	Laws	

	 	 in	Tourism	Industry

 2.2 วิชาเฉพาะ 66   หน่วยกิต

     (1) วิชาเฉพาะบังคับ 33  หน่วยกิต

	 1001	111	 ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Studies	for	Tourism		

	 1001	212	 โลจิสติกส์ส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Logistics	for	Tourism	Industry

	 1001	213	 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและตัวแทน	 3(3-0-6)

	 	 การเดินทางท่องเที่ยว

	 	 Tour	Business	and	Travel	Agency	

	 	 Management	

	 1001	214	 การวางแผนและการด�าเนินงานน�าเที่ยว	 3(3-0-6)	

	 	 Tour	Planning	and	Tour	Operations

	 1001	215	 การส�ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร	 3(2-2-5)

	 	 เครื่องบิน

	 	 Airline	Reservation	and	Ticketing	

	 1001	216	 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Thai	History	for	Tourism

	 1001	317	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Research	Methodology	in	Tourism

	 1001	318	 การตลาดการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Tourism	Marketing	

	 1001	319	 งานมัคคุเทศก์	 3(2-2-5)

	 	 Tour	Guiding

	 1001	311	 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Sustainable	Community	Based	Tourism	

	 	 Development	

	 1001	412	 สัมมนาการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Seminar	on	Tourism

 

 (2) วิชาเฉพาะเลือก    33  หน่วยกิต

   1. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 

       เลือกรายวิชา  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

	 1001	361		การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ		 3(3-0-6)

	 	 Ecotourism

	 *(นิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวบังคับเรียนทุกคน)

	 1001	362	 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Cultural	Tourism

	 1001	363	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ		 3(3-0-6)

	 	 Health	Tourism

	 1001	364	 การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน		 3(3-0-6)

	 	 Tourism	in	ASEAN	Region

	 1001	365	 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง	 3(3-0-6)

	 	 Niche	Tourism	

	 1001	366	 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Recreation	Management	for	Tourism

	 1001	367	 การจัดการวิกฤติการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Tourism	Crisis	Management

	 1001	368	 เทคนิคการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์	 3(2-2-5)

	 	 Tour	Guiding	Performance	Technique

	 *(นิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวบังคับเรียนทุกคน)

	 1001	369	 ศิลปวัฒนธรรมอีสานเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Isan	Art	and	Cultural	for	Tourism		

	 1001	370	 ธุรกิจไมซ์	 3(3-0-6)

	 	 MICE	Business
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	 1001	371	 การจัดการสปา	 3(3-0-6)

	 	 Spa	Management

	 1001	372			การบริการภาคพื้นดิน		 3(3-0-6)

	 	 Ground	Service

	 1001	373	 การสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Interpretation	for	Tourism

	 1001	374	 การบริการส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 เพื่อการท่องเที่ยว

	 	 Front	Office	of	Hotel	Business	for	Tourism

	 1001	375	 การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม	 3(3-0-6)

	 	 ในภาพลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

	 	 Food	and	Beverage	Service	in	Local	

	 	 Image	for	tourism

	 1002	362	 การจัดการที่พักตากอากาศ	 3(3-0-6)

	 	 Resort	Management

	 1002	368	 ไวน์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Wine

	 1002	476	 ขนมอบ	 3(2-2-5)

	 	 Bakery

	 1002	477	 การบริการที่พักเพื่อการท่องเที่ยวเฉพาะทาง		 3(3-0-6)

	 	 Accommodations	for	Niche	Tourism

	 1001		376	 แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของโลก	 3(3-0-6)

																	 World		Important		Tourist		Attraction		

	 1001		377	 โหราศาสตร์เพื่อบริการทางการ	 3(3-0-6)

	 	 ท่องเที่ยวและการโรงแรม						

																	 Thai		Astrology		in		Hotel		and		

																	 Tourism		Services

	 1001		378	 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 3(3-0-6)

	 	 Nature-Based		Tourism

 2. กลุม่วชิาภาษาต่างประเทศเพือ่งานอาชพี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 

  2.1 ภาษาอังกฤษเพือ่งานอาชพี (ภาษาบงัคบั) จ�านวน 2 รายวชิา  

6 หน่วยกิต

	 1001	331	 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 English	for	Tourism	Business

	 1001	332	 ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์	 3(2-2-5)

	 	 English	for	Tour	Guiding

  2.2 เลอืกศกึษาภาษาต่างประเทศเพือ่งานอาชพี 1 ภาษา จ�านวน 

4 รายวิชา 12 หน่วยกิต  

   2.2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต

	 1001	231	 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส�าหรับอุตสาหกรรม	 3(2-2-5)

	 	 ท่องเที่ยว	1

	 	 Introduction	to	English	for	Tourism	Industry	1

	 1001	232	 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส�าหรับอุตสาหกรรม	 3(2-2-5)

	 	 ท่องเที่ยว	2

	 	 Introduction	to	English	for	Tourism	Industry	2

	 1001	333	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับอุตสาหกรรม	 3(2-2-5)

	 	 ท่องเที่ยว	1	

	 	 Communicative	English	for	Tourism	Industry	1

	 1001	334	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับ	 3(2-2-5)

	 	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	2	

	 	 Communicative	English	for	Tourism	Industry	2

   2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต 

	 0105	263	 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน	1		 3(2-2-5)

	 	 Basic	French	1

	 0105	264	 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน	2	 3(2-2-5)		

	 	 Basic	French	2	 	

	 0105	365	 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 และการโรงแรม	1

	 	 Communicative	French	for	Tourism	and	Hotel	1

	 0105	366	 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 และการโรงแรม	2

	 	 Communicative	French	for	Tourism	and	Hotel	2

   2.2.3 กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต 

	 0106	970	 ภาษาจีนพื้นฐาน	1		 3(2-2-5)

	 	 Basic	Chinese	1

	 0106	971	 ภาษาจีนพื้นฐาน	2			 3(2-2-5)

	 	 Basic	Chinese	2

	 0106	972	 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 และการโรงแรม	1			

	 	 Communicative	Chinese	for	Tourism	

	 	 and	Hotel	1

	 0106	973	 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)	

	 	 และการโรงแรม	2

	 	 Communicative	Chinese	for	Tourism

	 	 and	Hotel	2

   2.2.4 กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต 

	 0163	901	 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน	1		 3(3-0-6)

	 	 Basic	Korean	1

	 0163	902	 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน	2			 3(2-2-5)

	 	 Basic	Korean	2

	 0163	903	 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 และการโรงแรม	1

	 	 Communicative	Korean	for	Tourism	and	Hotel	1

	 0163	904	 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 และการโรงแรม	2	

	 	 Communicative	Korean	for	Tourism	and	Hotel	2
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   2.2.5 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต 

	 0186	404	 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน	1		 3(2-2-5)

	 	 Basic	Japanese	1

	 0186	405	 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน	2	 3(2-2-5)	

	 	 Basic	Japanese	2

	 0186	406	 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 และการโรงแรม	1

	 	 Communicative	Japanese	for	Tourism	

	 	 and	Hotel	1

	 0186	407	 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)	

	 	 และการโรงแรม	2

	 	 Communicative	Japanese	for	Tourism	

	 	 and	Hotel	2

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

		 วิชาเลือกเสรี	 6	 หน่วยกิต	 เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย	โดยค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7  หน่วยกิต 

	 1001	491	 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		 1(1-0-2)

	 	 Preparation	for	Professional	Experience

	 1001	492	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว		 6

	 	 Field	Experience	in	Tourism	 (600	ชั่วโมง)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Co-operation	Education
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English	

หมวดศึกษาทั่วไป

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะชีวิตดิจิตัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง		

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

หมวดศึกษาทั่วไป

2(2-0-4)

xxxx	xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	*(รายวิชาที่	1)	

หมวดศึกษาทั่วไป

2

xxxx	xxx กลุ่มวิถีสังคม	*(รายวิชาที่	1)	

หมวดศึกษาทั่วไป

2

1001	101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

(Tourism	Industry)

3(3-0-6)

1001	102 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสาร

(Hospitality	and	Communication	Arts)

3(3-0-6)

1001	103 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว

(Geography	and	Tourism	Resources)

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	(Communicatitive	English)

หมวดศึกษาทั่วไป

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	(Design	Thinking)

หมวดศึกษาทั่วไป

2(2-0-4)

xxxx	xxx กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	*(รายวิชาที่	1)	

หมวดศึกษาทั่วไป

2

xxxx	xxx กลุ่มวิถีสังคม	*(รายวิชาที่	2)	

หมวดศึกษาทั่วไป

2

1001	104 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

(Tourist	Behavior	and	Cross	Cultural	Communication)

3(3-0-6)

1001	105 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(Information	 Technology	

for	Tourism	Industry)

3(3-0-6)

1001	106 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

(Human	Resources	Management	for	Tourism	Industry)

3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1001	111 ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

(Thai	Studies	for	Tourism)

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่  2  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	*(รายวิชาที่	2)	

หมวดศึกษาทั่วไป

2

xxxx	xxx กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์		*(รายวิชาท่ี	1)

หมวดศึกษาท่ัวไป

2

xxxx	xxx กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	*(รายวิชาที่	2)	

หมวดศึกษาทั่วไป

2

xxxx	xxx เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจากกลุ่มวิชาท่ี	1-5	*(รายวิชาท่ี	1)

(กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต,	กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม,	กลุ่มนวัตกรรมและ

การสร้างสรรค์,	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง,	กลุ่มวิถีสังคม)

2

1001	207 จิตวิทยาการบริการและมนุษยสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

(Service	Psychology	and	Human	Relations	in	Tourism	Industry)

3(3-0-6)

1001	212 โลจิสติกส์ส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

(Logistics	for	Tourism	Industry)

3(3-0-6)

1001	213 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว	

(Tour	Business	and	Travel	Agency	Management)

3(3-0-6)

xxxx	xxx ภาษาต่างประเทศเบื้องต้น (รายวิชาที่	1)

(Basic	Foreign	Language)

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่  2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจากกลุ่มวิชาท่ี	1-5	*(รายวิชาท่ี	2)

(กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต,	กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม,							

กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์,	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง,	กลุ่มวิถีสังคม)

2

xxxx	xxx เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจากกลุ่มวิชาท่ี	1-5	*(รายวิชาท่ี	3)

(กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต,	กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม,							

กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์,	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง,	กลุ่มวิถีสังคม)

2

xxxx	xxx เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจากกลุ่มวิชาท่ี	1-5	*(รายวิชาท่ี	4)

(กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต,	กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม,							

กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์,	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง,	กลุ่มวิถีสังคม)

2

1001	208 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	

(Professional	Code	of	Ethics	and	Laws	in	Tourism	Industry)	

3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1001	214 การวางแผนและการด�าเนินงานน�าเที่ยว	

(Tour	Planning	and	Tour	Operations)

3(3-0-6)

1001	215 การส�ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน

(Airline	Reservation	and	Ticketing)

3(2-2-5)

1001	216 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว

(Thai	History	for	Tourism)

3(3-0-6)

xxxx	xxx ภาษาต่างประเทศเบื้องต้น	(รายวิชาที่	2)

(Basic	Foreign	Language)

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21

ปีที่  3  ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1001	331 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

(English	for	Tourism	Business)

3(2-2-5)

1001	317 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยว

(Research	Methodology	in	Tourism)

3(3-0-6)

xxxx	xxx การสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม	1

(Communicative	Foreign	Language	for	Tourism	and	Hotel	1)

3(2-2-5)

1001	361 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	

(Ecotourism)

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	1)

3(3-0-6)

xxxx	xxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	2) 3(3-0-6)

xxxx	xxx เลือกเสรี	(รายวิชาที่	1) 2(2-0-4)

xxxx	xxx เลือกเสรี	(รายวิชาที่	2) 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19
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ปีที่  3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1001	332 ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์
(English	for	Tour	Guiding)

3(2-2-5)

xxxx	xxx การสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม	2
(Communicative	Foreign	Language	for	Tourism	and	Hotel	2)

3(2-2-5)

1001	318 การตลาดการท่องเที่ยว
(Tourism	Marketing)

3(3-0-6)

1001	319 งานมัคคุเทศก์		
(Tour	Guiding)

3(2-2-5)

1001	311 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
(Sustainable	Community	Based	Tourism	Development)

3(3-0-6)

xxxx	xxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	3) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ปีที่  4  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1001	412 สัมมนาการท่องเที่ยว	
(Seminar	on	Tourism)

3(3-0-6)

1001	368 เทคนิคการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์	
(Tour	Guiding	Performance	Technique)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	4)

3(2-2-5)

1001	491 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	
(Preparation	for	Professional	Experience)

1(1-0-2)

xxxx	xxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	5) 3(3-0-6)

xxxx	xxx เลือกเสรี	(รายวิชาที่	3) 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 12

ปีที่  4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1001	492

0199	499

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว		
(Field	Experience	in	Tourism)	
หรือ
สหกิจศึกษา	
(Co-operation	Education)

6	
(600	ชั่วโมง)

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6
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ค�าอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต 

 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

 1001 101  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Tourism Industry

	 	 แนวคิด	 ปรัชญา	 หลักการและการด�าเนินงานของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	

ประเภทของทรพัยากรการท่องเทีย่ว	ธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง	ปัจจยัสนบัสนนุการ

ท่องเที่ยว	ประโยชน์ที่ท้องถิ่นได้รับ	นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ		

บทบาทขององค์กรในภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง	ผลกระทบของอสุาหกร

รมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ	 	สังคม		การเมืองและวัฒนธรรม	แนวโน้ม

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

	 	 Concepts,	Philosophy,	Principles	and	Practice	of	

Tourism	 Industry;	 components	 of	 tourism	 industry;	 types	 of	

tourism	resources	tourism;	related	business	facilitating	tourism	

industry;	 tourism	 supporting	 factors;	 tourism	benefit	 to	 host	

community;	government’s	policy;	role	of	government	and	non	

government	in	tourism	development;	the	impact	of	economics,	

social,	political	and	cultural	factor	on	tourism	industry;	trends	of	

tourism	industry

 1001 102  ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Hospitality and Communication Arts 

	 	 ความหมายของศิลปะการต้อนรับและการสื่อสาร	 การ

แสดงออก	การสร้างมนษุยสมัพนัธ์	การพฒันาบคุลกิภาพ	ปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อบุคลิกภาพ	มารยาทในการเข้าสังคม	ศิลปะในการสื่อสาร	การพูดเพื่อ

การสื่อสารในที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ	การประยุกต์ใช้การพูดเพื่อ

การสื่อสารในการบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	

	 	 Definition	of	Hospitality	and	communication	art;	

gestures,	human	relation	techniques,	personality	improvement;	

effective	factors	toward	personality,		social	manners,	presentation	

techniques,	public	speaking	improvement	for	applying	in	the	

field	of	tourism	service

 1001 103 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Geography and Tourism Resources

	 	 ความหมาย	ความส�าคญัของภมูศิาสตร์การท่องเทีย่ว	และ

ทรัพยากรการท่องเที่ยว	ความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว	

ลักษณะภมูปิระเทศ	ภมูอิากาศ	ภมูลิกัษณ์ของแต่ละภาคทีส่่งเสรมิการท่อง

เทีย่ว	ภมูศิาสตร์ทางเศรษฐกิจ	ปัจจัยทางภูมศิาสตร์ทีเ่ก่ียวข้องกับการท่อง

เที่ยว	ประเภททรัพยากรการท่องเที่ยว	แหล่งมรดกโลก	อุทยานแห่งชาติ	

และแหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญั	ปัญหาทางภมูศิาสตร์กบัการท่องเทีย่ว	แผนที่

และเทคนิคทางภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการวางแผนและจัดการด้านการท่อง

เที่ยว

	 	 Definition,	significance	of	geography	for	tourism	

and	 tourism	 resources;	 relationship	between	geography	and	

tourism;	geographical;	weather	condition;	geographic	region	in	

Thailand	 to	 promote	 tourism;	 economic	 condition;	 factor	 of	

geography	 related	 tourism;	 types	of	 tourism	 resources;	world	

heritage	sites,	national	parks	and	famous	attractive	tourism	sites;	

problem	of	geography	for	tourism,	map	and	technique	of	geog-

raphy	for	planning	and	managing	of	tourism

 1001 104 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสาร 3(3-0-6)

  ข้ามวัฒนธรรม

  Tourist Behavior and Cross Cultural 

  Communication

	 	 ความหมาย	บทบาท	ความส�าคัญของพฤติกรรมของนัก

ท่องเทีย่ว	การแบ่งกลุม่ของนกัท่องเทีย่ว	แรงจงูใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว	

กระบวนการตัดสินใจ	อิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียว	

การประยกุต์แนวคดิพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว	และการสือ่สารข้ามวฒันธรรม	

	 	 Definition,	role	and	importance	of	tourist	behavior;	

tourist	segmentation;	 tourist’s	motivations	 for	 travelling;	pur-

poses	for	travelling;	tourist’s	decision	makings;	cultural	factor	

affecting	 tourist	behavior;	 application	of	 tourist	behavior	and	

cross	cultural	communication

 1001 105 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  การท่องเที่ยว

  Information Technology for Tourism Industry 

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

ส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	 ระบบส�านักงาน	 โปแกรมน�าเสนองาน	

ระบบปฏิบัติการส�าเร็จรูปเพื่อให้บริการการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว	ระบบ

ปฏิบัติการต่าง	ๆ	ที่ใช้ในโรงแรม	และระบบการช�าระค่าบริการรูปแบบต่าง	

ๆ	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจ

โรงแรม	

	 	 Basic	 of	 technology	 and	 information	 system	 for	

tourism	 industry;	office	system;	presentation	program;	opera-

tional	system	for	arranging	travel	services	and	hotel	business;	

payment	system;	information	technology	for	managing	data	base	

in	tourism	business	and	hotel	business
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 1001 106 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับ 3(3-0-6)

  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  Human Resources Management for 

  Tourism Industry

	 	 แนวคิด	 วิธีการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ใน

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว	การสรรหาและคัดเลอืกบคุลากร	การฝึกอบรม	

การพัฒนา	การจัดการค่าตอบแทน	การประเมินผลการท�างาน	การสร้าง

ขวัญและก�าลังใจในการท�างาน	 แรงงานสัมพันธ์และพนักงานสัมพันธ์	

กฎระเบียบที่พึงปฏิบัติและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง	กรณีศึกษา

	 	 Concepts	 and	 management	 of 	 ef fective	 

organization	 and	human	 resource	 in	 the	 context	 of	 tourism	 

industry;	 staff	 recruitment	 and	 selection;	 staff	 training	 and	 

development;	management	 of	 staff	 rewards	 and	 benefits;	 

performance	appraisal;	morale	supports	and	encouragement	in	

a	workplace;	relationship	between	employer	and	employee	about	

right	and	duty;	legal	requirements	and	labor	relations;	case	study	

 1001 207 จิตวิทยาการบริการและมนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  Service Psychology and Human Relations 

  in Tourism Industry 

	 	 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริการ	หลัก

ของการบริการ	 เจตคติ	 ความพึงพอใจ	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการ	

การน�าหลักจิตวิทยาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ	ความ

หมาย	 แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

และโรงแรม

	 	 Understanding	of	service	psychology	principles;	

guideline	 for	 service;	 application	 of	 attitude,	 satisfaction,	 

effecting	service	quality;	application	of	psychology	to	service	in	

tourism	 and	 hotel	 industry;	 definitioin	 and	 concepts	 of	 

developing	human	relations	knowledge	and	skills	in	tourism	and	

hotel	industry

 1001 208 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส�าหรับ 3(3-0-6)

  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  Professional Ethics and Laws in Tourism 

  Industry

	 	 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม	ระเบียบปฏิบัติข้อบังคับของมัคคุเทศก์	บริษัทท่องเที่ยว	 โรงแรม	

กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติงานของต�ารวจท่องเท่ียว		

การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	จรรยาบรรณวิชาชีพ	และกฎหมาย 

อื่นๆ	ที่ควรทราบ	ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	กรณีศึกษา

	 	 Regulations	 related	 to	 tourism	 and	 hospitality	 

industry	including	laws	related	to	tour	guiding,	travel	agents,	

and	 hotels,	 environmental	 related	 laws	 and	 tourist	 police	 

operation,	 security	 service	 for	 tourist,	 codes	 of	 conduct	 for	 

tourism	professionals	and	other	 related	 laws	and	 regulations;	

case	study		

 2.2 วิชาเฉพาะ  66 หน่วยกิต

      (1) วิชาเฉพาะบังคับ  33 หน่วยกิต

 1001 111 ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Thai Studies for Tourism

	 	 ความรู้	 และความส�าคัญของวัฒนธรรมไทยในแต่ละภาค

ที่มีบทบาทกับการท่องเที่ยว	 โครงสร้างทางสังคม	ศาสนา	สถาปัตยกรรม	

ภาษาและวรรณคดี	นาฏศิลป์และดนตรีไทย	อาหาร	หัตถกรรม	 เทศกาล

และงานประเพณ	ีความเชือ่	มรดกและภมูปัิญญาไทย	และอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	

เพื่อประยุกต์ใช้ส�าหรับ

การท่องเที่ยว	กรณีศึกษา

	 	 Knowledge	and	significance	of	Thai	culture	in	the	

regions	of	Thailand	 that	affected	 to	 tourism;	 social	 structure,	

religious,	 architectural,	 literature,	music	and	performing	arts,	

food,	handicraft	 ,	 tradition	 festivals,	 belief,	Thai	wisdom	and	

heritage	etc.	Applied	for	tourism	benefits.	Case	study

 1001 212 โลจิสติกส์ส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Logistic for Tourism Industry

	 	 ความหมาย	และความส�าคญัของโลจสิตกิส์ส�าหรบัการท่อง

เที่ยว	แนวคิด	การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว	หลักการและระบบ

การขนส่งสินค้าและบริการส�าหรับนักท่องเที่ยวโดยการเดินทางทางบก	น�้า	

และอากาศ	 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน	 กฎระเบียบและอื่นๆ	 ที่

เกี่ยวข้องและเอกสารการตรวจคนเข้าเมืองระหว่างประเทศ	 และระเบียบ

ปฏิบัติ	การเข้าออกระหว่างประเทศ

	 	 Definition	 and	 significance	 of	 Logistics	 for	 

tourism	 industry;	 concepts	 and	 logistics	management	 for	 

tourism;	principles	and	system	of	logistics	for	goods,	services	

for	tourists	travelling	by	land,	sea	and	air,	knowledge	of	airline	

business	and	related	topics;	such	as	international	immigration	

documents,	international	immigration	laws	and	regulations
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 1001 213 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและตัวแทน 3(3-0-6)

  การเดินทางท่องเที่ยว

  Tour Business and Travel Agency 

  Management 

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญ	ลักษณะ	ประเภท	รูปแบบ	และ

ประโยชน์ของธุรกิจน�าเที่ยว	ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน�าเที่ยว	วิธีการเปิด

บริษัทน�าเที่ยว	ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน�าเที่ยว	พระราชบัญญัติ

ในการด�าเนินงานของธุรกิจน�าเที่ยว	 โครงสร้างองค์กร	ต�าแหน่ง	 บทบาท

หน้าทีข่องฝ่ายหรอืแผนกในบรษิทัน�าเทีย่ว	การตดิต่อประสานงานกบัธรุกจิ

ที่เกี่ยวข้อง	การบัญชีและการเงิน	การตลาดและการขายของธุรกิจน�าเที่ยว	

คู่แข่งของธรุกิจน�าเทีย่ว	ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของธรุกิจน�าเทีย่ว	

และจรรยาบรรณในการบริหารจัดการและการบริการธุรกิจน�าเที่ยวและ

ตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว

	 	 Definition,	significance,	features,	types	models	and	

benefits	 of	 tour	 business;	 related	 tour	 sectors,	 tour	 business	

startup	and	license	types;	Act	of	Tourism	and	Guide	Registration,	

organization	charts,	position	and	responsibility	of	each	division	

in	 the	 operations	 of	 the	 tour	 business	 and	 travel	 agency;	 

coordination,	 accounting	 and	 finance	 for	 tour	 business,	 

marketing	and	sales	for	competitive	tour	business,	problems	and	

resolutions	 in	 tour	 business	 and	 the	 ethics	 of	 tour	 business	

service	

 1001 214 การวางแผนและการด�าเนินงานน�าเที่ยว 3(3-0-6)

  Tour Planning and Tour Operations 

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญและประเภทของการจัดน�าเที่ยว	

การวางแผนและการด�าเนินงานในการผลิตสินค้าและบริการทางการท่อง

เที่ยว	การติดต่อประสานงานและการเจรจาต่อรองกับธุรกิจและหน่วยงาน

ท่ีเกีย่วข้องเพ่ือขอราคาต้นทุน	การจดัท�ารายการน�าเทีย่ว	แพ็คเกจ็ทวัร์	การ

ค�านวณราคาขาย	การน�าเสนอขายสินค้าและบริการ	การจัดเตรียมเอกสาร

ส�าหรับการน�าเทีย่ว	ปัญหาและการแก้ไขปัญหาทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานน�า

เที่ยว	และการประเมินผลการจัดน�าเที่ยว	กรณีศึกษา

	 	 Definition,	 significance	 and	 types	 of	 tour;	 

planning	and	operating	for	the	development	of	tourism	products;	

cooperation	and	negotiation	 for	cost	 inquiries	 from	suppliers;	

Tour	itinerary	and	package	tour	management;	price	calculation;	

presentation	 for	 selling	 products	 and	 services;	 preparation	

documents	for	tour;	problems	and	problem	solving	skills	in	tour		

operations;	and	evaluation	of	tour	operations;	case	studies	

 1001 215 การส�ารองที่นั่งและจ�าหน่ายบัตรโดยสาร 3(2-2-5)

  เครื่องบิน

  Reservation and Ticketing

	 	 การส�ารองที่นั่งและการให้บริการด้านบัตรโดยสารเครื่อง

บิน	วิธีการใช้ระบบการส�ารองที่นั่ง	Global	Distribution	System	(GDS)	

วิธีการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 การจัดเส้นทางเชื่อมต่อเที่ยวบิน	 การท�า

หมายเลขการอ้างอิง	 การค�านวณราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน	 ระบบการ

ส�ารองท่ีนั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	 และระบบ	Online	Travel	Agency	

(OTA)	เทคนิคการขายบัตรโดยสารเครื่องบิน	และการคืนบัตรโดยสาร

	 	 Air	ticketing	Service;	Global	Distribution	System	

for	 airlines;	 search	 airlines	 information;	 itinerary	 planning;	 

Passenger	Name	Record;	Air	fare	calculation;	Internet	reservation	

system	and	Online	travel	agency;	Ticket	sales	techniques,	and	

ticket	refund

 1001 216 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว  3(3-0-6)

                Thai History for Tourism

	 	 พฒันาการของอาณาจกัรไทยในด้านการเมอืง	การปกครอง	

เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 ต้ังแต่อาณาจักรโบราณถึงปัจจุบัน	

ประวัติศาสตร ์ศิลปะไทยในยุคสมัยต ่าง	 ๆ	 แหล่งท ่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์	 แหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุ	 สถานท่ีส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย	

	 	 Development	 of	 the	 Kingdom	 of	 Thailand,	 in	 

aspects	of	politics,	governance,	economy,	society,	and	culture,	

for	 tourism	management	 in	 archaeological,	 historical,	 and	 

cultural	sites	History	of	Thai	arts,	Historical	site,	Archaeological	

site	and	antiquities.	Important	historical	sites	in	Thailand	

 1001 317 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Research Methodology in Tourism

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญของการวิจัย	และจริยธรรมการ

วิจัย	วิธีวิจัยส�าหรับการท่องเที่ยว	การก�าหนดปัญหาการวิจัย	วัตถุประสงค์	

กรอบแนวคดิ	และสมมตฐิานการวจิยั	การทบทวนวรรณกรรม	การก�าหนด

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 การ

วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย	และการเขียนรายงานการวิจัย			

	 	 Definitions	 of	 research	 and	 research	 ethics;	 

research	methods	 for	 tourism;	 problem	 determination	 of	 

research	problem,	 research	 objective,	 conceptual	 framework	 

and	 hypothesis;	 literature	 review;	 population	 and	 sample	 

determination;	tools	for	data	collection;	data	analysis	and	data	

interpretation;	research	report	writing			
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 1001 318 การตลาดการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Tourism Marketing 

	 	 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดการท่องเที่ยว	 การ

วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด	การแบ่งส่วนตลาด	การก�าหนดลกูค้า

กลุม่เป้าหมาย	การก�าหนดต�าแหน่งทางการตลาด	ส่วนประสมทางการตลาด

การท่องเที่ยว	 (7Ps)	 ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว	 การก�าหนดราคา	 ช่อง

ทางการจดัจ�าหน่าย	การส่งเสรมิการตลาด	ผูใ้ห้บรกิาร	กระบวนการ	การสร้าง

และน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ	และการวางแผนการตลาดการท่องเที่ยว

	 	 Introduction	 of	 tourism	marketing;	marketing	

environment	analysis,	segmentation,	targeting	and	positioning;	

marketing	mix	(7Ps)	for	tourism,	product,	price,	place,	promotion,	

people,	 process,	 physical	 evidence;	 and	 tourism	marketing	 

planning

 1001 319 งานมัคคุเทศก์  3(2-2-5)

  Tour Guiding 

	 	 ความหมายของมัคคุเทศก์	 ประเภทและคุณสมบัติของ

มคัคเุทศก์	ความส�าคญัและผลกระทบของมคัคเุทศก์ต่ออตุสาหกรรมท่อง

เที่ยว	จรรยาบรรณวิชาชีพ	ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่	การรับเข้าและส่งออก		

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น	การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ

การให้ความปลอดภยัแก่นักท่องเทีย่ว	ความรู้เก่ียวกับพระบรมมหาราชวัง

และวัดส�าคัญในกรุงเทพฯ	การศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่		

	 	 Defini t ions 	 o f 	 tour 	 guiding, 	 types 	 and	 

characteristics	of	tour	guides,	significance	and	its	importance	

toward	 the	 tourism	 industry,	codes	of	conduct	of	 tour	guide,	 

tour	guide	operations’	procedure,		transfer	in	and	transfer	out,	

coordination	 with	 related	 departments,	 proper	 solutions	 

toward	unexpected	problems	and	tourist’s	security,	knowledge	

of	 the	Grand	Palaces	 and	 famous	 temples	 in	Bangkok;	 field	 

trips	required

 1001 311 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน  3(3-0-6) 

  Sustainable Community Based Tourism 

  Development  

	 	 ความหมายและความส�าคัญของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว	

การสร้างจิตส�านึก	การเตรียมความพร้อม	การพัฒนาศักยภาพ	การสร้าง

เครือข่าย	 และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

	 	 	Definitions	and	significance	of	community-based	

tourism;	 implantation	of	good	sense;	community	preparation,	

community’s	efficiency	development,	community	networking,	

community’s	 participation	 in	 tourism	management	 and	 

development	by	sustainable	tourism	concept

 1001 412 สัมมนาการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Seminar on Tourism

	 	 การน�าเสนอหัวข้อปัญหาที่มีความส�าคัญต่อการท่องเท่ียว	

การวิเคราะห์และอภิปรายเพ่ือหาแนวทางแก้ไข	 การแลกเปลี่ยนแนวทาง

และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา

	 	 Presentations	 of	 topics	 or	 problem	 essential	 

for	 tourism;	 analysis	 and	discussion	 for	 the	proper	 solutions;	

exchanges	of	directions	and	experiences	in	problem	solving

 (2) วิชาเฉพาะเลือก

 1. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 1001 361 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(3-0-6)

  Ecotourism

	 	 หลกัการพืน้ฐาน	ความเป็นมาของแนวคดิเกีย่วกบัการท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศ	ภาพรวมของพัฒนาการ	นโยบายและการส่งเสริมการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย	แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นท่ีและ

ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวและ

รปูแบบการท่องเท่ียวเชิงนเิวศ	การสือ่ความหมายและการให้ความรูแ้ก่นกั

ท่องเที่ยว	การจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนการวางแผน

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนเิวศ	และการท่องเท่ียวคาร์บอนต�า่	กรณศีกึษาใน

ประเทศ

	 	 Principle,	background,	and	concept	of	ecotourism;	

an	overview	of	the	ecotourism	growth,	policy,	and	promotion	in	

Thailand;	the	related	concepts	for	the	area	development;	impacts	

of	 ecotourism;	 ecotourism	 activities	 and	models;	 tourist	 

communication	 and	 education;	 community-based	 tourism	

management;	ecotourism	development	planning;	Low	carbon	

tourism	and	the	case	studies	in	Thailand	

 1001 362 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Cultural Tourism 

	 	 ความเป็นมาของแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม	ประเภททรัพยากรการท่องเที่ยวการก�าหนดมาตรฐานคุณภาพ

แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม	 กิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในประเทศไทย	ลักษณะพฤติกรรมการท่องเท่ียวและประเภท

ของนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	การศึกษาถึงสภาพปัญหาและผลกระทบ

จากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	การมส่ีวนร่วมของภาคส่วนในการจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	 การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทาง

วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	และกรณีศึกษาในประเทศไทย

	 	 Background	 and	 concepts	 of	 cultural	 tourism;	 

types	of	 tourism	resource;	standardization	of	cultural	 tourism	

sites;	cultural	tourism	models	and	activities	in	Thailand;	types	

of	 tourist	 and	 their	 behaviors;	 the	 studies	 on	 problems	 and	 
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impacts	of	cultural	tourism;	cultural	tourism	management	and	

the	 related	 sectors;	 planning	on	 sustainable	 cultural	 tourism;	

and	the	case	studies	in	Thailand

 1001 363 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  3(3-0-6)

  Health Tourism

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญ	รูปแบบ	และวิวัฒนาการของการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ	การปรับใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและหรือ	บ�าบัดสุขภาพ	การ

จัดรายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง

ยั่งยืน

	 	 Definition,	Significance,	models,	and	evolution	of	

health	tourism;	behaviors	and	needs	of	health	tourist.	Application	

of	local	wisdom	to	develop	the	health	tourism	product	and	service;	

activities	for	health	promotion	or	health	therapy;	management	

of	health	tourism	campaign;	and	management	of	the	sustainable	

health	tourism

 1001 364 การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  3(3-0-6)

  Tourism in ASEAN Region

	 	 ความเป็นมา	 นโยบายท่องเที่ยว	 ลักษณะรูปแบบศิลป

วฒันธรรม	ประเพณ	ีเทศกาล	วถิชีวีติ	และทรพัยากรท่องเทีย่วของประเทศ

ในภูมภิาคอาเซยีน	ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่วของแต่ละประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียน	หน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศในอาเซียน	 การ

วางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน	และแนวโน้มการท่อง

เที่ยวของกลุ่มประเทศอาเซียน	

	 	 History,	 policies,	 characteristics	 of	 arts	 and	 

cultures,	 festival,	way	 of	 life	 and	 tourism	 resources	 in	 the	

ASEAN	 region;	 effective	 factors	 toward	 tourisms	of	ASEAN;	

National	 tourism	 organization	 in	 the	 ASEAN;	 tourism	 

management	planning	of	ASEAN	region;	and	tourism	trends	of	

ASEAN	region

 1001 365 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง 3(3-0-6)

  Niche Tourism 

	 	 ความหมาย	ลักษณะ	ประเภท	และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเทีย่วเฉพาะทางและตามความสนใจพิเศษ	ผลกระทบจากการท่อง

เท่ียวเฉพาะทาง	แรงจูงใจและความต้องการทางการท่องเที่ยวเฉพาะทาง	

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเฉพาะทาง	รูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะทาง	และ

แนวโน้มของการท่องเที่ยวเฉพาะทางในอนาคต	

	 	 Definition,	characteristics,	 types	and	concept	of	

niche	tourism	and	special	interests;	impacts	of	niche	tourism;	

motivation,	 needs	 of	 niche	 tourism	 and	 their	 behaviors;	 

models	that	affect	the	niche	tourism;	and	trend	of	niche	tourism

 

 1001 366 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Recreation Management for Tourism

	 	 ความหมาย	หลักการ	 และองค์ประกอบของนันทนาการ

และการท่องเที่ยว	การวางแผนและ	การจัดกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ	

ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทักษะในด้านการน�าเกม	หรือ	การเล่น	

เพื่อความสนุกสนานและฝึกควบคุมพฤติกรรมของผู้เล่นให้อยู่ในกรอบที่

ก�าหนดโดยใช้พืน้ฐานทางด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวมาปรับใช้	กิจกรรม

สร้างทีมงาน	และ	วอล์ค	แรลลี่	

	 	 	Definition;	principles	and	components	of	recreation	

and	 tourism;	 planning	 and	managing	 recreation	 activities;	

leadership	 skills	 for	 game	 activity;	 exercise	 control	 over	 the	

behavioral	participants;	understanding	 tourists’	 travel	habits;	

Team	Building	and	Walk	Rally

 

 1001 367 การจัดการวิกฤติการท่องเที่ยว  3(3-0-6)

  Tourism Crisis Management

	 	 หลักการ	 แนวคิด	 และทฤษฎีของการจัดการวิกฤติการ 

ท่องเทีย่ว	และวกิฤตกิารทีส่่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว	การวเิคราะห์	และ

ประเมนิผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว	วธิกีารด�าเนินการแก้ไขและขัน้ตอนใน

การจัดการปัญหาที่เกิดวิกติจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม	

วิกฤติจากภัยธรรมชาติ	 วิกฤติจากโรคระบาด	วิกฤติจากการเมือง	 วิกฤติ

จากการก่อการร้าย		และวิกฤติในด้านเศรษฐกิจในประเด็นของการสื่อสาร	

การประชาสมัพนัธ์	การด�าเนนิการฟ้ืนฟ	ูและการจดัการวิกฤติเพือ่วางแผน

ป้องกันในอนาคต		

	 	 Principle,	 concepts,	 and	 theory	 of	 crisis	 

management	in	tourism	and	crises	affecting	tourism,	analysis	

and	management	 of	 environmental	 change,	disaster,	 plague,	

politics,	 terrorism,	 and	 economics	 in	 aspects	 of	 crisis	 

communication,	 publications,	 recovery,	 and	management	 for	

future	business	continuity	planning

 1001 368  เทคนิคการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์  3(2-2-5)

               Tour Guiding Performance Technique

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1001 319  งานมัคคุเทศก์ 

  Prerequisite : 1001 319  Tour Guiding 

 	 กลวธิแีละเทคนิควธิใีนการปฏิบตังิานมัคคุเทศก์	การน�าเทีย่ว	

การอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว	การให้บริการนักท่องเที่ยวและการท�า

สันทนาการระหว่างการเดินทาง	 การดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	

ความสามารถในการน�านันทนาการ	การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิด

ขึ้นในการน�าเที่ยว	รวมถึงการศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่
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	 	 Strategies	 and	 techniques	 of	 tourist	 guide	 

performance;	 tourist	 guiding;	 giving	 	 explanations	 of	 tourist	

attractions;	 during-trip	 services	 for	 tourists;	 tourist’s	 safety;	

recreation-organizing	skills;	proper	solutions	toward	problems	

and	difficulties	found	during	the	trip;	field	trip	required	

 1001 369 ศิลปวัฒนธรรมอีสานเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Isan Arts and Cultural for Tourism

	 	 ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่อสีานจากอดีตถงึปัจจบุนั	ภมูปัิญญา	

ศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณีท้องถิ่นที่ส�าคัญ	 การประยุกต์ใช้ประกอบการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นอีสาน

	 	 Isan	Arts	and	Cultures	from	the	past	to	the	present,	

in	aspects	of	arts	and	cultural,	as	well	as	local	wisdom	of	Isan.	

Applied	 for	 cultural	 tourism	management	 that	uniqueness	 of	

Isan	styles

 1001 370 ธุรกิจไมซ์ 3(3-0-6)

  MICE Business 

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์	 การประชุม

องค์กร	การท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั	การจัดประชุมวชิาชพี	งานแสดงสนิค้า

และนิทรรศการนานาชาติ	 	 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ	 กิจกรรมพิเศษ

ทางการตลาด	 การบริหารจัดการสถานที่จัดงาน	 การบริหารธุรกิจไมซ์		

องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องธุรกิจไมซ์	 ระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกร

รมไมซ์	 	 มาตรฐานในอุตสาหกรรมไมซ์	 จรรยาบรรณส�าหรับผู้ประกอบ 

วิชาชีพไมซ์

	 	 Introduction	 to	Meetings,	 Incentive	 Travels,	 

Conventions	and	Exhibitions	Industry	(MICE);	Factors	affecting	

MICE	decision	making	 criteria;	 Special	 Event;	MICE	Events	

Management;		Venue	Management;			Logistic	for	MICE	Industry;		

Service	Providers	 in	MICE	 	 Industry;	 Standards	practiced	by	

MICE	Industry;	Ethics	for	MICE

 1001 371 การจัดการสปา   3(3-0-6)

  Spa Management

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญ	องค์ประกอบของสปา	ประเภท

และรูปแบบการให้บริการในสปาการดูแลสุขภาพองค์รวม	การใช้น�้าเพื่อ

สุขภาพ	สุคนธบ�าบดั	การนวดเพือ่สขุภาพ	การจดัระบบ	การให้บรกิารความ

รู้เรื่องการใช้สมุนไพร	 กฎระเบียบและข้อปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข	การควบคุม	ก�ากับ	ดูแลสปา	การจัดโครงสร้างขององค์กร	รูป

แบบและลกัษณะของการท่องเทีย่วแบบสปา	รวมไปถึงการจัดการการท่อง

เที่ยวแบบสปา	

	 	 Definition,	significance,	and	components	of	Spa;	

type	and	models	of	Spa	service;	holistic	health;	hydrotherapy;	

aromatherapy;	massage;	Spa	and	its	operation	management	and	

its	service,	include	herbs	and	their	usage,	Rules	and	regulations	

by	 the	Ministry	 of	 Health;	 supervisory	 control	 and	 Spa;	 

organization	chart;	Models	of	tourism	Spa	service	including	the	

tourism	of	Spa

 1001 372 การบริการภาคพื้นดิน 3(3-0-6)

  Ground Service

	 	 ระบบการให้บรกิารผูโ้ดยสารภาคพืน้ดนิของบรษิทัสายการ

บินและท่าอากาศยานท้ังในและต่างประเทศ	ส่วนงานบรกิารผูโ้ดยสาร	การ

ควบคุมน�้าหนักสัมภาระ	การจัดเตรียมเอกสารและการประสานงานของ

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน	

มารยาทในการบริการ	การให้บริการพิเศษส�าหรับผู้โดยสาร	การให้ความ

ปลอดภัยและงานบริการอื่น	 ๆ	ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาระหว่าง

การปฏิบัติงาน

	 	 Ground	Service	 system	of	 airlines	 and	 airports	 

both	 of	 Domestic	 and	 International;	 Passenger	 Service;	 

Baggage	weigh	control;	Document	Preparation	and	Coordination	

of	other	agencies.	Ground	Staff	Operaion.	Courtesy	of	Service.	

Special	 Service	 to	 passenger.	 Security	 and	 other	 services.	 

Problem	and	solving	problem	during	the	operation

 1001 373 การสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Interpretation for Tourism

	 	 ความหมายและความส�าคัญของการสื่อความหมายเพื่อ 

การท่องเทีย่ว	การวเิคราะห์ความส�าคญัและเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ว	

การวางแผนและประยุกต์ใช้เทคนิคในการสื่อความหมายต่างๆ	แก่ผู้มา

เยอืน	เพือ่สร้างภาพลกัษณ์	กจิกรรมและจดัการประสบการณ์การท่องเทีย่ว

เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่า	ความเป็นมา	และความส�าคัญของแหล่ง

ท่องเที่ยว

	 	 Definition	 and	 important	 of	 interpretation	 

for	 tourism,	 Identity	 and	 Significance	 analysis	 of	 tourist	 

destinations,	 interpretation	 planning	 and	 interpretation	 

techniques	adaptation	 for	 visitors	 to	 create	 image,	 activities	 

and	manage	 travel	 experiences	 of	 the	 visitors	 to	 build	 the	 

awareness	of	value,	history	and	significance	of	tourist	destination

 1001 374 การบริการส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมเพื่อ 3(3-0-6)

  การท่องเที่ยว

  Front office of Hotel Business for Tourism

	 	 บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบของพนกังานบรกิารส่วนหน้า

ในธุรกิจโรงแรม	การส�ารองห้องพัก	การลงทะเบียนเข้าพัก	การรับคืนห้อง

พัก	การให้บริการช�าระเงิน	สัญญาการใช้บริการ	การยกเลิกและการคืนเงิน	
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การให้บริการโทรศัพท์	 การติดต่อประสานงานกับธุรกิจน�าเที่ยว	 และงาน

บริการอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการการท่องเที่ยว	

	 	 Roles	 and	 responsibilities	 of	 front	 office	 staff	 of	

hotel	business;	guest-room	reservation;	check-in	and	check-out	

registration;	payment	service;	contract	agreement;	cancellation	

and	refund;	telephone	service;	coordination	with	tour	business	

as	well	as	with	related	organization

 1001 375 การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6)

  ในเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

  Food and Beverage Service in Local 

  Image for Tourism 

	 	 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่ม	 ประเภท

อาหารและเครื่องดื่มท้ังนานาชาติและท้องถ่ิน	รูปแบบและ	ล�าดับขั้นตอน

ของการให้บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่	การตดิต่อภตัตาคารเพือ่จองอาหาร

และเครื่องดื่ม	มารยาทและข้อปฏิบัติในการรับประทานอาหารแบบสากล	

และท้องถิ่น	ความปลอดภัยของอาหารพื้นถิ่นต่อนักท่องเที่ยว

	 	 Basic	 of	 food	 and	 beverage;	 types	 of	 food	 and	

beverage	both	 of	 international	 and	 local;	 types	 of	 food	 and	 

beverage	 service;	 service	 sequence;	 contact	with	 restaurant 

for	 reservation	 food	and	beverage;	 the	 local	and	 international	

dinning	etiquette;	and	local	food	safety	to	tourists

 1002 362 การจัดการที่พักตากอากาศ 3(3-0-6)

            Resort Management

	 	 ความหมายและแนวคดิเก่ียวกับทีพ่กัตากอากาศ	ประเภท

ของทีพ่กัตากอากาศ	ผลติภณัฑ์และการบรกิารของทีพ่กัตากอากาศประเภท

ต่างๆ	หลักการด�าเนินงานและการจัดการทั่วไป	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ด�าเนนิงานและการจดัการทีพ่กัตากอากาศ	การจัดการผลกระทบของสถาน

ที่พักตากอากาศ	การขายและการตลาดส�าหรับธุรกิจที่พักตากอากาศ

	 	 Definition	and	concept	of	 resort;	 types	of	resort;	

products	 and	 services	 offered	 by	 different	 types	 of	 resort;	 

principles	 of	 resort	 operation	 and	management;	 factors	 

influencing	resort	operation	and	management;	management	of	

resort	impacts;	sale	and	marketing	for	resort	business

 1002 368 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์ 3(3-0-6) 

           Introduction to Wine 

	 	 ความรู้เร่ืองไวน์	การพฒันาประสาทสมัผัสและทฤษฎเีกีย่ว

กบัไวน์	ชนดิและประเภทของพนัธุอ์งุน่ทีใ่ช้ในการท�าไวน์	รวมทัง้ความแตก

ต่างของพันธุ์องุ่นในแต่ละสภาพภูมิประเทศ	 ประเภทของไวน์ในแต่ละ

ภูมิภาค	รูปแบบการผลิตไวน์และการวิเคราะห์ไวน์ประเภทต่างๆ

 

	 	 Understanding	 of	 wine;	 sense	 enhancement	 

and	 related	 theories;	 variety	 of	 grape;	 comparative	 

understanding	 of	 grape	 growing	 under	 conditional	 

differences;	 specific	 information	 of	 regional	 wine;	 wine	 

making	and	wine	classification

 1002 476  ขนมอบ 3(2-2-5)

  Bakery

	 	 ชนิดและประเภทของขนมอบและขนมหวาน	อุปกรณ์และ

ส่วนผสมในการท�าขนมอบและขนมหวาน	เทคนคิการท�าขนมอบ	การพฒันา

ต�ารับ	บรรจุภัณฑ์	การด�าเนินธุรกิจขนมอบและขนมหวาน	ค�านวณต้นทุน	

การเลอืกซือ้เกบ็รกัษาวตัถดุบิ	การบ�ารงุรกัษาเครือ่งมือเครือ่งใช้	การตบแต่ง

ขนมอบและขนมหวานให้สวยงาม	และการจดัจ�าหน่ายและมกีารฝึกปฏบิตัิ	

	 	 Variety	 of	 bakery	 and	 dessert	 Equipment,	 

Utensils	 and	 ingredient	 for	 bakery	 and	 dessert	 cooking	 

technique	 recipe	 and	 packaging	 development	 Bakery	 

business	management	 cost	 control,	 ingredient	 preservation;	

equipment	 and	utensils	maintenance;	 decoration,	 shop	 and	 

sale	management;	practical	in-class	required

 1002 477 การบริการที่พักเพื่อการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 3(3-0-6) 

  Accommodations for Niche Tourism

	 	 ความหมายของการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม	 ประเภทและ

ลักษณะของการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม	 แนวคิดและความส�าคัญของการ

บริการท่ีพักเพื่อการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม	ประเภทของท่ีพักเพื่อการท่อง

เทีย่วเฉพาะกลุม่	หลกัการด�าเนนิงานและการจดัการทัว่ไป	ปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อการก�าหนดรูปแบบการด�าเนินงาน	ผลิตภัณฑ์	และการบริการของที่พัก

เพือ่การท่องเทีย่วเฉพาะกลุม่	การจดัการผลกระทบของการด�าเนินงานทีพ่กั

ต่อชุมชน	สังคม	และ	สิ่งแวดล้อม	การขายและการตลาด	การวางแผนและ

พัฒนาธุรกิจที่พัก

	 	 Definit ion	 of 	 n iche	 tour ism; 	 types	 and	 

characteristics	 of	 niche	 tourism;	 concept	 and	 importance	 

of	accommodation	for	niche	tourism;	types	of	accommodation	

for	niche	 tourism;	principle	 of	 accommodation	operation	and	

management;	factors	influencing	types,	products	and	services	

of	 accommodation	 for	 niche	 tourism;	 management	 of	 

accommodation	 impacts	 on	 community,	 society	 and	 

environment;	 sale	 and	marketing,	 accommodation	 business	

planning	and	development
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 1001  376 แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของโลก 3(3-0-6)

  World  Important  Tourist  Attraction  

	 	 ประวัติศาสตร์	 	 สถานท่ีส�าคัญ	 	 แหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ		มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม		โบราณวัตถุสถาน		วัฒนธรรม		

ประเพณี		เทศกาล		ของประเทศที่ส�าคัญในทวีปต่างๆ		ในโลก		ที่มีความ

ส�าคัญทางการท่องเที่ยว		เช่น		ทวีปเอเชีย		ทวีปยุโรป		ทวีปอเมริกาเหนือ		

ทวีปอเมริกาใต้		ทวีปแอฟริกา		และทวีปออสเตรเลีย

	 	 History;	 	 significant	 	 places;	 	 natural	 	 tourism		 

resources;		art		and		cultural		heritage;		culture;		antique,		ancient		

remains;	 	 Traditional;	 	 Festival	 	 of	 	 important	 	 countries	 	 in		

continents		which		are		important		for		tourism		industry		such		

as		Asia,		Europe,		North		America,		South		America,		Africa,		

Australia

 1001  377 โหราศาสตร์เพื่อบริการทางการ 3(3-0-6)

  ท่องเที่ยวและการโรงแรม

  Thai  Astrology  in  Hotel  and  

  Tourism  Services

	 	 ศกึษานยิามและความหมายของโหราศาสตร์		ความเป็นมา

ของโหราศาสตร์	 	 ความสัมพันธ์ของโหราศาสตร์ต ่อดาราศาสตร	์	

วิทยาศาสตร์	 	 และสถิติศาสตร์	 	 โหราศาสตร์รูปแบบต่างๆ	 	 ในโลกสมัย

ปัจจุบัน		ลักษณะร่วมและแตกต่างของโหราศาสตร์สากลและโหราศาสตร์

ไทย		ความหมายของลคันาและการเป็นชาวราศต่ีางๆ		ต�าราพรหมชาติแห่ง

ภูมิปัญญาไทย	 	คัมภีร์มหาสัตตเลขและคัมภีร์ทักษาพยากรณ์พร้อมด้วย

การเรียนรู้ใช้งานพยากรณ์ข้ันพื้นฐานและการพยากรณ์ในชีวิตประจ�าวัน		

คัมภีร์มหาทักษาภูมิปัญญาไทยและการสะเดาะเคราะห์ตามความเช่ือ

โบราณ	 	การประยุกต์ใช้ค�าท�านายโหราศาสตร์มหาสัตตเลขในการบริการ

ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม

	 	 Study		definition		and		context		of		Astrology;		back		

ground		of		Astrology;		association		of		Astrology,		Astronomy,		

Science,	 	 and	 	 Statistics;	 	 Types	 	 on	 	Astrologies	 	 in	 	 the		 

contemporary	 	world;	 	 comparision	 	of	 	Thai	 	Astrology	 	and		

Western		Astrology;		What		is		the		Ascending		sign		and		What		

is		the		meaning		of		the		Sun		sign;		Phrohmmachaat		Textbook		

of		Thai		typical		Astrology		as		the		Ancient		Thai		Wisdoms		on		

Astrology;		Maha		Satta		lek		or		Seven		–		Digit		Astrology		and		

Thai		Dasa		Textbook		on		basic		learning		and		forcasting		in		

reality		in		daily		life;		Maha		Dasa		Textbok		of		Thai		Astrology		

wisdom		in		an		ancient		time		for		reducing		or		relief		from		bad		

luck	 	occurred;	 	How		to	 	applied		the	 	 forecasting		of	 	Maha		

Sattalek		or		Seven-digit		Astrology		to		Services		in		Hotel		and		

Tourism		Products		and		Services	

 1001  378 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 3(3-0-6)

  Nature-Based  Tourism

	 	 หลักการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ	 	 องค์ประกอบของ 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 	 การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติ	 	หลักการวางแผนและจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ		
หลักการจัดการนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีธรรมชาติ	 	 กิจกรรมท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติ		ผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวและหลกัการประเมนิเบ้ืองต้น		
หลักการสื่อความหมายธรรมชาติ	 	แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส�าคัญ
ของประเทศไทยและนานาประเทศ		และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 	 Principles		of		nature-based		tourism,		components,		
evaluation		of		nature-based		tourism		potential,		nature-based		
tourism	 	planning	 	and	 	management,	 	visitor	 	management,		
nature-based		tourism		activities,		principles		of		nature		inter-
pretation,		nature-based		tourism		destination		in		Thailand		and		
other		countries,		and		related		agencies

 2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

  2.1 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชพี (ภาษาบังคับ) จ�านวน 2 รายวชิา 

6 หน่วยกิต

 1001 331 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  English for Tourism Business

	 	 การฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	และศึกษาค�าศัพท์	ส�านวน	ประโยค	
บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจบริการท่องเท่ียว	 การเขียนเพื่อการ
สื่อสารกับพนักงานและลูกค้าในรูปแบบจดหมาย	และอีเมล	 การติดต่อ
ธุรกิจผ่านทางอินเทอร์เน็ต	การเลือกใช้ภาษาในการใช้งานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และระดับบุคคล	การฝึกพูดโทรศัพท์ในธุรกิจท่องเที่ยว
	 	 English	listening,	speaking,	reading	and	writing	
for	 tourism	 business;	 vocabulary,	 idioms,	 expressions	 and	 
conversation	 used	 in	 tourism	 business;	 interpoersonal 
communicative	writing	between	the	staffs	and	customers	via	
business	letters	and	e-mail;	business	dealing	via	the	internet;	
appropriate	 usage	 of	 language	 forms	 for	 various	 situations	 
and	 expressions	 for	 different	 kinds	 of	 people,	 as	well	 as	 
telephone	communication	for	tourism	business

 1001 332 ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)

  English for Tour Guiding

	 	 การฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	และศึกษาค�าศัพท์	บทสนทนาภาษา
องักฤษส�าหรบังานมัคคเุทศก์	การพดูในทีส่าธารณะ	การใช้ภาษาองักฤษใน
การอธิบายข้อมูลทิศทาง	 แหล่งท่องเท่ียว	 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่าง	ๆ	และการน�าเสนองาน
	 	 English	 speaking,	 listening,	 reading	 and	 
writing	 for	 tour	 guiding,	 vocabulary,	 idioms,	 expressions	 
and	 conversations	 used	 in	 tour	 guiding;	 public	 speaking;	 
appropriate	 usage	 of	 English	 for	 giving	 information	 and	 
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directions	 of	 tourist	 attractions;	 skills	 in	 using	 English	 in	 
various	situations	and	oral	presentations

  2.2 เลอืกศกึษาภาษาต่างประเทศเพือ่งานอาชพี 1 ภาษา จ�านวน 

4 รายวิชา 6 หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต

 1001 231  ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส�าหรับอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

  ท่องเที่ยว 1 

  Introduction to English for Tourism 

  Industry 1

	 	 การฟัง	การพดู	การอ่าน	การเขยีน	ค�าศพัท์	ไวยากรณ์ภาษา

อังกฤษเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	 grammar	 in	 English	 at	 the	 elementary	 level	 related	 to	 

tourism	industry

 1001 232  ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส�าหรับอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

  ท่องเที่ยว 2

  Introduction to English for Tourism 

  Industry 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1001 231 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1

  Prerequisite : 1001 231 Introduction to English 

for Tourism Industry 1

	 	 การฟัง	การพดู	การอ่าน	การเขยีน	ค�าศพัท์	ไวยากรณ์ภาษา

อังกฤษในระดับที่สูงขึ้น	 โดยเน้นการสนทนาสั้น	ๆ	ในชีวิตประจ�าวัน	และ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

	 								 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	grammar	in	English	at	a	more	advanced	level,	focusing	on	

short	conversation	in	daily	life	and	business	related	to	tourism	

industry

 1001 333 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับ 3(2-2-5)

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 

  Communicative English for Tourism 

  Industry 1

	 	 การฟังและการพดูภาษาอังกฤษ	โดยใช้ค�าศพัท์และส�านวน

ที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส�าหรับการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง	ๆ	การ

กล่าวต้อนรับ	การนัดหมาย	การบอกทางและการให้ข้อมูลการบริการ

	 	 Listening	and	writing	in	English;	using	vocabulary	

and	expressions	in	the	field	of	tourism	industry	for	conversation	

in	various	situations:	welcoming,	making	appointment,	giving	

direction	and	giving	information

 1001 334 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับ 3(2-2-5)

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 

  Communicative English for Tourism

  Industry 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1001 333 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สือ่สารส�าหรบัอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 

1

  Prerequisite : 1001 333 Communicative  

English for Tourism Industry 1

	 	 การสนทนาภาษาองักฤษในบรบิทการท่องเท่ียว	โดยจ�าลอง

สถานการณ์ต่าง	ๆ 	ในการให้บรกิารแก่นกัท่องเทีย่ว	ทีบ่รษิทัน�าเทีย่ว	โรงแรม	

สนามบิน	ร้านอาหาร	สถานที่ท่องเที่ยว	พร้อมทั้งการฝึกพูดทางโทรศัพท์ที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว

	 	 English	 for	 communication	 related	 to	 tourism	

management	 through	 the	 role-play	 classroom	 involving	 the	 

following	situations;	at	travel	agency,	hotels,	airports,	restaurants	

and	tourist	attractions,	as	well	as	telephone	communication	for	

tourism	business

  2.2.2 กลุม่วชิาภาษาฝรัง่เศสเพ่ืองานอาชพี  12 หน่วยกติ

 0105 263 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1 3(2-2-5)

  Basic French 1

	 	 การฟัง	การพดู	การอ่าน	การเขยีน	ค�าศพัท์	ไวยากรณ์ภาษา

ฝรั่งเศสเบื้องต้น

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	grammar	in	French	at	the	elementary	level

 0105 264  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2 3(2-2-5)

    Basic French 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 263  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1

  Prerequisite : 0105 263  Basic French 1

	 	 การฟัง	การพดู	การอ่าน	การเขยีน	ค�าศพัท์	ไวยากรณ์ภาษา

ฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น	โดยเน้นการสนทนาสั้นๆ	ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	grammar	in	French	at	a	more	advanced	level,	focusing	on	

short	conversation	in	daily	life
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 0105 365 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  และการโรงแรม 1

  Communicative French for Tourism 

  and Hotel  1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 264  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2

  Prerequisite : 0105 264  Basic French 2

	 	 การฟังและการพูดภาษาฝรัง่เศส	โดยใช้ค�าศพัท์และส�านวน

ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ	เช่น	การกล่าวต้อนรับ	การนัดหมาย	การบอกทาง	การให้ข้อมูลการ

บริการ	เป็นต้น

	 	 French	 listening	 and	 speaking	 skills;	 using	 vo-

cabulary	and	expressions	in	the	field	of	tourism	and	hotel	busi-

ness	for	conversations	in	various	situations.	For	example	;	wel-

coming	 ,	 making	 appointment,	 giving	 direction,	 giving	

information	and	etc.

 0105 366 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  และการโรงแรม 2

  Communicative French for Tourism 

  and Hotel  2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 365 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศส

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1

  Prerequisite : 0105 365 Communicative French 

for Tourism and Hotel  1

	 	 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในบรบิทการโรงแรมและการท่อง

เที่ยว	 โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	 ในการให้บริการนักท่องเที่ยว	 เช่น	

สนามบิน	โรงแรม	ร้านอาหาร	ร้านค้า	สถานท่ีท่องเทีย่ว	บริษทัน�าเทีย่ว	ตลอด

จนฝึกพูดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว	เป็นต้น

	 	 French	for	communication	related	to	tourism	and	

hotel	management	through	the	role-play	classroom	involving	the	

following	situations:	at	the	airports,	hotels,	restaurants,	shops,	

tourist	 attractions,	 travel	 agency;	 as	 well	 as	 telephone	 

communication	for	tourism	business

  2.2.3 กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต

 0106 970  ภาษาจีนเบื้องต้น 1 3(2-2-5)  

  Basic Chinese 1 

	 	 การเขียนและการอ่านสัทอักษรพินอิน	 เส้นพื้นฐานและ 

ส่วนประกอบที่ประสมกันขึ้นเป็นตัวอักษรจีน	 	 โครงสร้างไวยากรณ์ 

ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

	 	 Reading	and	writing	skills	using	Roman	alphabets	

(Pinyin)	 ;	 the	 basic	 strokes	 and	 radicals	 forming	 Chinese	 

characters;	Introduction	to	Basic	Chinese	grammar

 0106 971  ภาษาจีนเบื้องต้น 2   3(2-2-5)  

  Basic Chinese 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0106 970  ภาษาจีนเบื้องต้น 1

  Prerequisite : 0106 970  Basic Chinese1

	 	 การฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	รูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาจีน

ทีต่่อเนือ่งจากพืน้ฐาน	เน้นให้ผูเ้รยีนสามารถสือ่สารบทสนทนาสัน้ๆ	ทีจ่�าเป็น

ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง

	 	 Listening,	 speaking,	 reading	 and	writing	 skills:		

Chinese	 passages	 and	 grammar	 on	 a	 higher	 level	 than	 

Elementary	Chinese;	focusing	on	the	ability	to	correctly	short	

conversations	and	passages	using	everyday

 0106 972  การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  และการโรงแรม 1  

  Communicative Chinese for Tourism 

  and Hotel 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0106 971  ภาษาจีนเบื้องต้น 2

  Prerequisite : 0106 971  Basic Chinese 2

	 	 การฟังและการพดูภาษาจนี	โดยใช้ค�าศพัท์และส�านวนทีใ่ช้

ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ	

เช่น	การทักทาย	การแนะน�าตัว	 การนัดหมาย	การบอกทาง	การให้ข้อมูล

การบริการ	เป็นต้น

	 	 Chinese	 listening	 and	 speaking	 skills;	 using	 

vocabulary	 and	expressions	 in	 the	 field	 of	 tourism	and	hotel	

business	for	conversations	in	various	situations.	For	example;	

greeting,	 self-introduction,	making	 appointment,	 giving	 

information,	welcoming,	negotiation,	giving	service	assistance	

and	etc.

 0106 973 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  และการโรงแรม 2 

  Communicative Chinese for Tourism 

  and Hotel 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0106 972  การสื่อสารภาษาจีนเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1

  Prerequisite : 0106 972 Communicative  

Chinese for Tourism and Hotel 

1

	 	 การสนทนาภาษาจีนในบริบทของการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม	 โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	 ในการให้บริการนักท่องเท่ียว	 เช่น	

สนามบิน	 โรงแรม	 ร้านอาหาร	 ร้านค้า	 สถานที่ท่องเท่ียว	บริษัทน�าเที่ยว		

ตลอดจนฝึกพูดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว	เป็นต้น	
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	 	 Chinese	for	communication	related	to	tourism	and	

hotel	management	 through	 the	 role-play	classroom	 involving	 

the	 following	 situations:	 at	 the	 airports,	 hotels,	 restaurants,	 

shops,	 tourist	attractions,	 travel	agency;	as	well	as	 telephone	 

communication	for	tourism	business	

 

  2.3.4 กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต

 0163 193-1 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 3(3-0-6)  

  Basic Korean 1  

	 	 การเขียนและการอ่านตวัอกัษรเกาหล	ีโครงสร้างไวยากรณ์

ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน

	 	 Reading	and	writing	skills	using	Korean	characters:		

Introduction	to	Basic	Korean	grammar	

 0163 193-2 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 3(2-2-5)  

  Basic Korean 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 193-1 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1

  Prerequisite : 0163 193-1 Basic Korean 1

	 	 การฟัง	พูด	 อ่าน	 เขียน	 รูปประโยคและไวยากรณ์ภาษา

เกาหลีที่ต่อเนื่องจากพื้นฐาน	เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารบทสนทนาสั้นๆ	

ที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง

	 	 Listening,	 speaking,	 reading	 and	writing	 skills:		

Korean	passages	and	grammar	on	a	higher	level	than	Elemen-

tary	Korean;	focusing	on	the	ability	to	correctly	short	conversa-

tions	and	passages	using	everyday

 0163 193-3 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  และการโรงแรม 1

  Communicative Korean for Tourism 

  and Hotel 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 193-2 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2

  Prerequisite : 0163 193-2 Basic Korean 2

	 	 การฟังและการพดูภาษาเกาหล	ีโดยใช้ค�าศพัท์และส�านวน

ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ	 เช่น	การทักทาย	การแนะน�าตัว	การนัดหมาย	การบอกทาง	การให้

ข้อมูลการบริการ	เป็นต้น

	 	 Korean	 listening	 and	 speaking	 skills;	 using	 

vocabulary	 and	expressions	 in	 the	 field	 of	 tourism	and	hotel	

business	for	conversations	in	various	situations.	For	example;	

greeting,	 self-introduction,	making	 appointment,	 giving	 

information,	welcoming,	negotiation,	giving	service	assistance	

and	etc.

 0163 193-4 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  และการโรงแรม 2

  Communicative Korean for Tourism

  and Hotel 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 193-3  การสือ่สารภาษาเกาหลี

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 

  Prerequisite : 0163 193-3 Communicative 

Korean for Tourism and Hotel 

1

	 	 การสนทนาภาษาเกาหลใีนบรบิทของการท่องเทีย่วและการ

โรงแรม	 โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	 ในการให้บริการนักท่องเท่ียว	 เช่น	

สนามบิน	 โรงแรม	 ร้านอาหาร	 ร้านค้า	 สถานที่ท่องเท่ียว	บริษัทน�าเที่ยว		

ตลอดจนฝึกพูดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว	เป็นต้น	

	 	 Korean	for	communication	related	to	tourism	and	

hotel	management	through	the	role-play	classroom	involving	the	

following	situations:	at	the	airports,	hotels,	restaurants,	shops,	

tourist	 attractions,	 travel	 agency;	 as	 well	 as	 telephone	 

communication	for	tourism	business	and	etc.

  2.3.5 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต

 0186 404 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2-5)  

  Basic Japanese 1 

	 	 การอ่าน	เขียนตัวอักษรฮิรากานะและคาตาคานะ	ค�าศัพท์	

และโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน	

	 	 Reading	 and	writing	Hiragana	 and	 Katakana;	

Japanese	word	and	Introduction	to	Basic	Japanese	grammar	

 0186 405 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3(2-2-5)  

  Basic Japanese 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 404 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1

  Prerequisite : 0186 404 Basic Japanese 1

	 	 การอ่าน	เขียน	ฟัง	และพูดค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการท่อง

เที่ยวและการโรงแรม	 รูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ 

ผู้เรียนสามารถสื่อสารบทสนทนาสั้นๆ	 ที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันได้อย่าง 

ถูกต้อง	

	 	 Listening,	speaking,	reading	and	writing	skills	by	

easy	 vocabulary	 and	 expressions	 in	 the	 field	 of	 tourism	and	

hotel	business.	Japanese	passages	and	grammar;	focusing	on	

the	ability	to	correctly	short	conversations	and	passages	using	

everyday



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

26

 0186 406 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  และการโรงแรม 1

  Communicative Japanese for Tourism 

  and Hotel 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 405 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 

  Prerequisite : 0186 405 Basic Japanese 2

	 	 การฟัง	พูดภาษาญ่ีปุ่น	 โดยใช้ค�าศัพท์และส�านวนที่ใช้ใน

ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

	 	 Japanese	 listening	 and	 speaking	 skills;	 using	 

vocabulary	 and	expressions	 in	 the	 field	 of	 tourism	and	hotel	

business	for	conversations	in	various	situations		

 0186 407 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  และการโรงแรม 2

  Communicative Japanese for Tourism 

  and Hotel 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 406 การสือ่สารภาษาญีปุ่น่เพือ่

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1

  Prerequisite : 0186 406 Communicative Japa-

nese for Tourism and Hotel 1

	 	 การสนทนาภาษาญีปุ่น่ในบริบทของการท่องเทีย่วและการ

โรงแรม	โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	ในการให้บริการนักท่องเที่ยว	

	 	 Japanese	 for	 communication	 related	 to	 tourism	

and	 hotel	 management	 through	 the	 role-play	 classroom 

involving	the	following	situations

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

		 						วชิาเลอืกเสร	ี6	หน่วยกิต	เลอืกเรียนจากรายวชิาทีเ่ปิดสอนในระดบั

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย	โดยค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา

 4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7  หน่วยกิต

 1001 491 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(1-0-2)

  Preparation for Professional Experience

	 	 ขั้นตอนการจัดท�าเอกสารเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 

การเขียนประวัติย่อ	 การเตรียมความพร้อมนิสิตด้านความรู้ในสายงาน	

ภาษา	บุคลิกภาพ	การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงาน	ระเบียบวินัยระหว่าง

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	

	 	 Step	to	arrange	documents	for	professional	training;	

resume	writing;	orientation	of	student’s	professional	training:	

knowledge	base,	language	usage,	personality,	practical	skills	in	

using	computer	and	regulation	during	professional	training

 1001 492 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว  6

  Field Experience in Tourism  (600 ชั่วโมง)

  เงื่อนไขรายวิชา : 1001 491 เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

  Prerequisite : 1001 491 Preparation for  

Professional Experience

	 	 การปฏิบัตงิานในสถานประกอบการทีเ่กีย่วกบัอตุสาหกรรม

การท่องเที่ยวและการบริการ	 เพื่อให้ได้รับความรู้	 ทักษะ	 เจตคติ	 และ

ประสบการณ์ในอาชีพ	 การจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา

วิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย	มีการประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศก์	ซึ่งผลการ

ศึกษาที่จะได้รับก�าหนดให้เป็นผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์	

	 	 Working	in	an	organization	involving	in	the	field	

of	tourism	and	service	industry	to	gain	clear	insight,	practical	

skills,	positive	attitudes,	and	professional	experiences;	making	

of	an	academic	report	for	the	assigned	profession	development;	

and	report	evaluation	by	the	supervisors;	the	assessment	will	be	

Satisfactory	(S)	/	Unsatisfactory	(U)

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Co-operation Education

	 	 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันประกอบการเพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างมีระบบ	 การ

สงัเกตการณ์ตดัสนิใจ		ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะห์และการประเมนิผล	

ท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการสถานประกอบการและตลาด

แรงงาน

	 	 A	systematic		provision	of	work-based	learning	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	laces	and	the	labor	market
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	Hotel	Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การจัดการโรงแรม)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศศ.บ.	(การจัดการโรงแรม)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Arts	(Hotel	Management)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.A.	(Hotel	Management)

หลักสูตร 
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		 ไม่น้อยกว่า		130		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

2.1		กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 24	หน่วยกิต

2.2		กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 63	หน่วยกิต

	 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 30	หน่วยกิต

	 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 33	หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต

	 1002	101		 ธุรกิจโรงแรมเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Hotel	Business	

	 1002	102		 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 โรงแรมและการท่องเที่ยว

	 	 Information	Technology	for	Hotel	and	Tourism	

	 	 Industry

	 1002	103	 บุคลิกภาพและการพัฒนาตนเองส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 สายวิชาชีพการโรงแรม

	 	 Personality	and	Self-Development	for	Hotel	Profession

	 1002	104	 อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Hotel	and	Tourism	Industry

	 1002	105	 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อการบริการ	 3(3-0-6)

	 	 และการจัดการโรงแรม

	 	 Cross	Cultural	Communication	for	Hotel	Service	

	 	 and	Management

	 1002	206	 จิตวิทยาการบริการส�าหรับธุรกิจโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 Service	Psychology	for	Hotel	Business	

	 1002	207	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับธุรกิจโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 Human	Resource	Management	for	Hotel	Business

	 1002	308	การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 Hotel	Business	Planing	and	Development

  

  2.2 วิชาเฉพาะ 63 หน่วยกิต

       (1) วิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต

	 1002	121		 การด�าเนินงานและการจัดการบริการส่วนหน้า	 3(3-0-6)

	 	 Front	Office	Operation	and	Management

	 1002	222		 การด�าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม	3(3-0-6)

	 	 Housekeeping	Operation	and	Management	

	 1002	223		 การด�าเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม	3(3-0-6)

	 	 Food	and	Beverage	Operation	and	Management

	 1002	224		 การด�าเนินงานและการจัดการครัว	 3(3-0-6)

	 	 Kitchen	Operation	and	Management

	 1002	325		 การขายและการตลาดส�าหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก	3(3-0-6)

	 	 Sales	and	Marketing	for	Hotel	and	Accommodation

	 1002	326		 ระเบียบวิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร์ส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจโรงแรม

	 	 Social	Science	Research	Methodology	for	Hotel	

	 	 Business

	 1002	327		 นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 และการท่องเที่ยว

	 	 Service	Innovation	for	Hotel	and	Tourism	Industry

	 1002	428		 การจัดการภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง	 3(3-0-6)

	 	 Restaurant	and	Banquet	Management	

	 1002	429		 สัมมนาการโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 Seminar	in	Hotel

	 1002	420		 การพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 Career	Path	and	Development	in	Hotel	Industry

  

  (2) วิชาเฉพาะเลือก 33 หน่วยกิต

   1.  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ  18 หน่วยกิต 

    1.1 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (ภาษาบังคับ) จ�านวน 

2 รายวิชา 6 หน่วยกิต

	 1002	331		 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม	1	 3(2-2-5)

	 	 Communicative	English	for	Hotel	Business	1

	 1002	332		 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม	2	 3(2-2-5)

	 	 Communicative	English	for	Hotel	Business	2

    1.2 เลอืกศึกษาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชพี 1 ภาษา 

จ�านวน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต

     1.2.1 กลุม่วชิาภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี 12 หน่วยกติ

	 1002	231		 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส�าหรับโรงแรม	1	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	English	for	Hotel	1

	 1002	232		 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส�าหรับโรงแรม	2	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	English	for	Hotel	2	

	 1002	333		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับงานโรงแรม	1	3(2-2-5)

	 	 English	for	Professional	Hotel	Communication	1

	 1002	334		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับงานโรงแรม	2 3(2-2-5)	

	 	 English	for	Professional	Hotel	Communication	2

     1.2.2 กลุม่วิชาภาษาฝรัง่เศสเพือ่งานอาชพี 12 หน่วยกิต 

	 0105	263	 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน	1	 3(2-2-5)

	 	 Basic	French	1

	 0105	264	 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน	2	 3(2-2-5)

	 	 Basic	French	2	

	 0105	365	 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)

	 	 การโรงแรม	1

	 	 Communicative	French	for	Tourism	and	Hotel	1

	 0105	366	 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)	

	 	 การโรงแรม	2

	 	 Communicative	French	for	Tourism	and	Hotel	2
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     1.2.3 กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 12 หน่วยกิต 

	 0106	970	 ภาษาจีนพื้นฐาน	1	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Chinese	1

	 0106	971	 ภาษาจีนพื้นฐาน	2	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Chinese	2

	 0106	972		 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)

	 	 การโรงแรม	1

	 	 Communicative	Chinese	for	Tourism	and	Hotel	1

	 0106	973		 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)	

	 	 การโรงแรม	2

	 	 Communicative	Chinese	for	Tourism	and	Hotel	2

  

     1.2.4 กลุม่วชิาภาษาเกาหลีเพือ่งานอาชพี 12 หน่วยกติ 

	 0163	901		 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)

	 	 Basic	Korean	1

	 0163	902		 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน	2	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Korean	2

	 0163	903		 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)

	 	 การโรงแรม	1

	 	 Communicative	Korean	for	Tourism	and	Hotel	1

	 0163	904		 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)	

	 	 การโรงแรม	2

	 	 Communicative	Korean	for	Tourism	and	Hotel	2

     1.2.5 กลุม่วชิาภาษาญีปุ่น่เพ่ืองานอาชพี 12 หน่วยกติ 

	 0186	404		 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน	1	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Japanese	1

	 0186	405		 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน	2	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Japanese	2

	 0186	406		 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)

	 	 การโรงแรม	1

	 	 Communicative	Japanese	for	Tourism	and	Hotel	1

	 0186	407	 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)	

	 	 การโรงแรม	2

	 	 Communicative	Japanese	for	Tourism	and	Hotel	2

  

   2. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ  15 หน่วยกิต

	 	 	 	 โดยเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาการโรงแรมหรือกลุ่มวิชาการ

ท่องเที่ยว	15	หน่วยกิต

    2.1 กลุ่มวิชาการโรงแรม

	 1002	261		 การจัดเตรียมและการบริการห้องพัก	 3(2-2-5)

	 	 Guest	Room	Preparation	and	Service

	 1002	362		 การจัดการที่พักตากอากาศ	 3(3-0-6)

	 	 Resort	Management

	 1002	463		 การจัดการรายได้ส�าหรับธุรกิจโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 Revenue	Management	for	Hotel	Business

	 1002	464		 กลยุทธ์ภาวะผู้น�าส�าหรับธุรกิจโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 Business	Leadership	Strategy	for	Hotel	Business

	 1002	465		 สปาและการบริการเพื่อสุขภาพส�าหรับธุรกิจโรงแรม	3(3-0-6)

	 	 Spa	and	Well-being	Service	for	Hotel	Business

	 1002	366		 การบริการและการด�าเนินงานส�าหรับภัตตาคาร	 3(2-2-5)

	 	 Restaurant	Service	and	Operation

	 1002	367		 การจัดการงานบาร์และการบริการเครื่องดื่ม	 3(2-2-5)

	 	 Bar	Management	and	Beverage	Service

	 1002	368		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Wine

	 1002	469		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟและการปรุง	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	of	Coffee	and	Barista	Skills

	 1002	470		 การจัดซื้อและควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม	3(3-0-6)

	 	 Food	and	Beverage	Purchasing	and	Cost	Control	

	 1002	371		 อาหารยุโรป	 3(2-2-5)

	 	 European	Food

	 1002	372		 อาหารเอเชีย	 3(2-2-5)

	 	 Asian	Food	

	 1002	373		 อาหารประยุกต์และการปรุงยุคใหม่	 3(2-2-5)

	 	 Fusion	Food	and	Modern	Cooking	

	 1002	374		 ความรู้เรื่องอาหารและกระบวนการผลิต	 3(3-0-6)

	 	 Food	Knowledge	and	Production	

	 1002	475		 อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น	 3(2-2-5)

	 	 National	and	Local	Thai	Food	

	 1002	476		 ขนมอบ	 3(2-2-5)

	 	 Bakery

	 1002	477		 การบริการที่พักเพื่อการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม	 3(3-0-6)

	 	 Accommodations	for	Niche	Tourism

 1002	378	 การปฏิบัติงานและการบริการส่วนหน้า	 3(3-0-6)

	 	 โรงแรม

	 	 Hotel	Front	Office	Practices	and	Services

	 1002	479	 การจัดการที่พักเชิงสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 Creative		Accommodation	Management

    2.2  กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว

	 1001	362		 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Cultural	Tourism
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	 1001	364		 การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน	 3(3-0-6)

	 	 Tourism	in	ASEAN	Region

	 1001	366	 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Recreation	Management	for	Tourism

	 1001	367		 การจัดการวิกฤติการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Tourism	Crisis	Management

	 1001	369		 ศิลปวัฒนธรรมอีสานเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Isan	Art	and	Cultural	for	Tourism	

	 1001	371		 ธุรกิจไมซ์	 3(3-0-6)

	 	 MICE	Business	

	 1001	372		 การบริการภาคพื้นดิน	 3(3-0-6)

	 	 Ground	Service

  

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

  วชิาเลอืกเสรี	6	หน่วยกติ	เลอืกเรยีนจากรายวชิาทีเ่ปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย	โดยค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา

 4.  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต

	 *1002	491		เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 1(1-0-2)

	 	 Preparation	for	Professional	Experience

	 *1002	492		การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรม 6

  Field	Experience	in	Hotel	 (400	ชั่วโมง)

 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Co-operative	Education	

	 *เกณฑ์ประเมินรายวิชา	คือ	ผ่านเกณฑ์การประเมิน	(Satisfactory/S)	

หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	(Unsatisfactory/U)
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แผนการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ปีที่  1  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English	
หมวดศึกษาทั่วไป

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะชีวิตดิจิตัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง		
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation
หมวดศึกษาทั่วไป

2(2-0-4)

xxxx	xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	*(รายวิชาที่	1)	
หมวดศึกษาทั่วไป

2

xxxx	xxx กลุ่มวิถีสังคม	*(รายวิชาที่	1)	
หมวดศึกษาทั่วไป

2

1002	101			 ธุรกิจโรงแรมเบื้องต้น
Introduction	to	Hotel	Business	

3(3-0-6)

1002	102 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว
Information	Technology	for	Hotel	and	Tourism	Industry

3(3-0-6)

1002	103 บุคลิกภาพและการพัฒนาตนเองส�าหรับสายวิชาชีพการโรงแรม
Personality	and	Self-Development	for	Hotel	Profession

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17

ปีที่1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	(Communicative	English)
หมวดศึกษาทั่วไป

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	(Design	Thinking)
หมวดศึกษาทั่วไป

2(2-0-4)

xxxx	xxx กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	*(รายวิชาที่	1)	
หมวดศึกษาทั่วไป

2

xxxx	xxx กลุ่มวิถีสังคม	*(รายวิชาที่	2)	
หมวดศึกษาทั่วไป

2

1002	104 อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเท่ียว
Hotel	and	Tourism	Industry

3(3-0-6)

1002	105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อการบริการและการจัดการโรงแรม	
Cross	Cultural	Communication	for	Hotel	Service	and	Management

3(3-0-6)

1002	221		 การด�าเนินงานและการจัดการบริการส่วนหน้า	
Front	Office	Operation	and	Management

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	*(รายวิชาที่	2)	
หมวดศึกษาทั่วไป

2

xxxx	xxx กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์		*(รายวิชาท่ี	1)
หมวดศึกษาท่ัวไป

2

xxxx	xxx กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	*(รายวิชาที่	2)	
หมวดศึกษาทั่วไป

2

xxxx	xxx เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจากกลุ่มวิชาท่ี	1-5	*(รายวิชาท่ี	1)
(กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต,	กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม,	
กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์,	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง,	กลุ่มวิถีสังคม)

2

xxxx	xxx ภาษาต่างประเทศเบื้องต้น	1*
Basic	Foreign	Language
*เลือกจากกลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพรายวิชาที่	1

3(2-2-5)

1002	206 จิตวิทยาการบริการส�าหรับธุรกิจโรงแรม
Service	Psychology	for	Hotel	Business

3(3-0-6)

1002	222		 การด�าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม	
Housekeeping	Operation	and	Management

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจากกลุ่มวิชาท่ี	1-5	*(รายวิชาท่ี	2)
(กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต,	กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม,	
กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์,	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง,	กลุ่มวิถีสังคม)

2

xxxx	xxx เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจากกลุ่มวิชาท่ี	1-5	*(รายวิชาท่ี	3)
(กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต,	กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม,	
กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์,	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง,	กลุ่มวิถีสังคม)

2

xxxx	xxx เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจากกลุ่มวิชาท่ี	1-5	*(รายวิชาท่ี	4)
(กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต,	กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม,	
กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์,	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง,	กลุ่มวิถีสังคม)

2

xxxx	xxx ภาษาต่างประเทศเบื้องต้น	2*
Basic	Foreign	Language	
*เลือกจากกลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพรายวิชาที่	2

3(2-2-5)

1002	207 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับธุรกิจโรงแรม
Human	Resource	Management	for	Hotel	Business

3(3-0-6)

1002	223		 การด�าเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
Food	and	Beverage	Operation	and	Management		

3(3-0-6)

1002	224	 การด�าเนินงานและการจัดการครัว
Kitchen	Operation	and	Management

3(3-0-6)

1002	261 การจัดเตรียมและการบริการห้องพัก
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะรายวิชาที่	1*)

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx การสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม	1*

Communicative	Foreign	Language	for	Tourism	and	Hotel	1

*เลือกจากกลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ	รายวิชาที่	3

3(2-2-5)

1002	331 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับธุรกิจโรงแรม	1

Communicative	English	for	Hotel	Business	1

3(2-2-5)

1002	325 การขายและการตลาดส�าหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก	

Sales	and	Marketing	for	Hotel	and	Accommodation

3(3-0-6)

1002	366 การบริการและการด�าเนินงานส�าหรับภัตตาคาร

(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะรายวิชาที่	2*)

3(2-2-5)

1002	373		 อาหารประยุกต์และการปรุงยุคใหม่

(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะรายวิชาที่	3*)

3(2-2-5)

xxxx	xxx เลือกเสรี	(รายวิชาที่	1) 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx การสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม	2*

Communicative	Foreign	Language	for	Tourism	and	Hotel	2	

*เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพรายวิชาที่	4

3(2-2-5)

1002	332 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับธุรกิจโรงแรม	2

Communicative	English	for	Hotel	Business	2

3(2-2-5)

1002	308		 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม

Hotel	Business	Planing	and	Development

3(3-0-6)

1002	326		 ระเบียบวิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร์ส�าหรับธุรกิจโรงแรม

Social	Science	Research	Methodology	for	Hotel	Business

	3(3-0-6)

1002	327			 นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว	

Service	Innovation	for	Hotel	and	Tourism	Industry

3(3-0-6)

1002	367		 การจัดการงานบาร์และบริการเครื่องดื่ม

(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	รายวิชาที่	4*)

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1002	428		 การจัดการภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง

Restaurant	and	Banquet	Management

3(3-0-6)

1002	429 สัมมนาการโรงแรม	

Seminar	in	Hotel

3(3-0-6)

1002	420 การพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรม

Career	Path	and	Development	in	Hotel	Industry

3(3-0-6)

100X	xxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	รายวิชาที่	5*

*เลือกจากกลุ่มวิชาการโรงแรม/กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว	

3

xxxx	xxx เลือกเสรี	(รายวิชาที่	2) 3

1002	491 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรม	

Preparation	for	Professional	Experience

1(1-0-2)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 16

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1002	492 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรม	

Field	Experience	in	Hotel	

6

(400	ชั่วโมง)

หรือ

0199	499 สหกิจศึกษา	*

Co-operative	Education

*ระบบสหกิจศึกษา

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6

* นิสิตที่ฝึกในระบบสหกิจศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม	(GPAX)	ไม่น้อยกว่า	3.00 
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 1002 101 ธุรกิจโรงแรมเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Hotel Business

 	 ประวัติและวิวัฒนาการของโรงแรม  โครงสร้างการ

บริหารธุรกิจโรงแรม	หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับต่างๆ	

ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการด�าเนินการและการปฏิบตังิานในการให้บริการ

ของแผนกต่างๆ	ภายในโรงแรม  รวมถึงการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ

ภายนอกของโรงแรมกับลูกค้า ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 History	and	evolution	of	hotel	business;	introduction	

and	principles	of	hotel	business	management;	hotel	management	

and	 operation	 structure;	 roles	 and	 responsibilities	 of	 staff	 in	

different	 operational	 hotel	 department;	 internal	 and	 external	

hotel	business	communication	and	related	businesses	

  

 1002 102 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  โรงแรมและการท่องเที่ยว

  Information Technology for Hotel and Tourism 

  Industry

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

เพ่ือใช้ในด�าเนินงานและบริการลูกค้าในอุตสาหกรรมโรงแรมและการ

ท่องเที่ยวได้แก่	 ระบบปฏิบัติการส�าเร็จรูปในส�านักงาน	 ระบบปฏิบัติการ

ส�าเร็จรูปเพื่อให้บริการการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวระบบปฏิบัติการต่างๆ	

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว	

กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ	

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว

	 	 Introduction	to	information	technology	practices	

in	hotel	business	and	tourism	industry;	information	technology	

for	managing	data	 and	data	processing	 in	hotel	 and	 tourism	

business;	information	techonoogy	laws	and	ethics;	Information	

technology	trends	in	hotel	and	tourism	industry

  

 1002 103 บุคลิกภาพและการพัฒนาตนเองส�าหรับ 3(3-0-6)

  สายวิชาชีพการโรงแรม

  Personality and Self-Development for Hotel 

  Profession

	 	 แนวคิด	ความหมายและความส�าคัญของบุคลิกภาพต่อ

การท�างานของบุคลากรในสายวิชาชีพการโรงแรม	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

บคุลกิภาพ	การเสรมิสร้างบคุลกิภาพเพือ่ประสทิธิภาพในการท�างาน	รวมถงึ

ทักษะพื้นฐานอื่นๆ	 ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อความส�าเร็จในสาย

วิชาชีพการโรงแรม

	 	 Concepts	and	importance	of	personality,	impacts	

of	personality	on	individuals	working	in	hotel	industry;	factors	

influencing	 personality;	 enhancing	work	 efficiency	 through	

personality;	essential	skills	for	self-development	in	hotel	profession

  

 1002 104 อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Hotel and Tourism Industry

 	 บทบาทและความส�าคญัของธรุกจิโรงแรมในอตุสาหกรรม

การท่องเที่ยว	 รวมถึงองค์ประกอบของการด�าเนินงานและการจัดการ

องค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว	ความสมัพนัธ์ขององค์กร

ภาครัฐ	 เอกชน	และชุมชน	ที่มิอิทธิพลต่อธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว	 ผลกระทบของอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว	

ต่อปัจจัยต่างๆ	เช่น	ด้านเศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	สังคม	และนโยบายภาครัฐ	

แนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

	 	 Introduction	 to	 roles	 and	 importance	 of	 hotel	

business	in	tourism	industry,	components	of	tourism	industry	

and	their	operations;	understand	the	relationships	of	government,	

non-government	 and	 community	 and	 their	 impacts	 on	hotel	

buiesness	 and	 tourism	 industry;	 hotel	 and	 tourism	 impacts;	

trends	of	hotel	and	tourism	industry

  

 1002 105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อการบริการและ 3(3-0-6)

  การจัดการโรงแรม

  Cross Cultural Communication for Hotel Service 

  and Management

  ความหมาย	บทบาท	และความส�าคัญของวัฒนธรรมต่อ

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและลูกค้าในอุตสาหกรรมโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว	ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและการสื่อสารต่อการบริการ

ในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยวมิติต่างๆ	 เช่น	 ตลาดแรงงาน	

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ

บริการ	และกิจกรรมทางการตลาด	 เป็นต้น	กระบวนการสื่อสารกับความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม	การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อ

ผลิตภาพและคุณภาพการบริการการประยุกต์แนวคิดพฤติกรรม

นกัท่องเทีย่วเพ่ือการสือ่สารข้ามวฒันธรรมและส่งเสริมการบรกิารได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

	 	 Definition	and	importance	of	culture	on	tourist	and	

customer	behavior	in	hotel	and	tourism	industry;	relationships	

between	culture	and	communication	and	 its	 impact	on	hotel	

and	 tourism	 industry	 in	 various	 dimensions	 including	 labor	

market,	 human	 resource	management,	 product	 and	 service	

development	and	marketing	activity;	communication	process	

in	different	cultural	environment;	managing	cultural	differences	

for	service	and	management	effectiveness
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 1002 206 จิตวิทยาการบริการส�าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)

  Service Psychology for Hotel Business

  ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริการ	

หลักของการบริการที่มีประสิทธิภาพเจตคติ	ความพึงพอใจ	และปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อการบรกิาร	การน�าหลกัจติวิทยาไปปรบัใช้ในการปฏบิตังิานและ

การให้บริการ	ทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและ

บริการในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว

	 	 Understanding	of	service	psychology	principles;	

guideline	 for	 service	 effectiveness;	 application	 of	 attitude,	

satisfaction,	effecting	service	quality;	application	of	psychology	

to	 service	 in	 hotel	 and	 tourism	 industry;	 developing	 human	

relations	knowledge	and	skills	in	hotel	and	tourism	industry

  

 1002 207 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)

  Human Resource Management for Hotel Business

 	 ความส�าคัญ	บทบาท	 และหน้าที่ของงานด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์	 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม

โรงแรมและการท่องเที่ยว	 ให้มีประสิทธิภาพ	กระบวนการด�าเนินงานด้าน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร	รวมถึง	การสรรหาบุคลากร	อบรม

พัฒนา	 การจัดสวัสดิการ	 และการสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างาน	

กฎระเบียบที่พึงปฏิบัติ	และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 Importance,	roles	and	functions	of	human	resource	

management	in	organization;	organization	and	effective	human	

resorce	management	 in	 hotel	 and	 tourism	 industry;	 general	

functions	 of	 human	 resource	management	 include	 employee	

recruitment	 and	 selection,	 training	 and	 development,	

compensation	and	benefits,	employee	motivation	and	incentive,	

organization	disciplines	and	industrial	relations

  

 1002 308 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)

  Hotel Business Planing and Development

 	 หลักการจัดการโรงแรม	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี	

การจัดซื้อ	 การควบคุมต้นทุน	การจัดการรายได้	 การวิเคราะห์และจัดท�า

แผนธุรกิจ	การจัดการเชิงกลยุทธ์	และ	แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงแรม

	 	 The	 principles	 of	 hotel	 management;	 basic	

accounting,	 purchasing,	 cost	 control	 and	 hotel	 revenue	

management;	businss	planing	and	analysis;	business	proposal;	

strategic	management;	trends	in	hotel	development

  

  2.2 วิชาเฉพาะ  63 หน่วยกิต

   (1) วิชาเฉพาะบังคับ  30 หน่วยกิต

 1002 121 การด�าเนินงานและการจัดการบริการส่วนหน้า 3(3-0-6)

  Front Office Operation and Management

  โครงสร้างการบริหารงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

พนักงานแผนกต้อนรับ	 การวางแผนการด�าเนินงาน	 อุปกรณ์เครื่องมือ

เครือ่งใช้และวิธีการปฎบัิติงาน	โปรแกรมประยกุต์	และระบบคอมพวิเตอร์	

การลงทะเบียนเข้าพัก	การรับคืนห้องพัก	การส�ารองห้องพัก	บัญชีผู้เข้าพัก	

การให้บริการช�าระเงิน	การให้บริการโทรศัพท์	งานบริการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กบังานต้อนรบัส่วนหน้า	และประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วข้อง

	 	 Administrative	structures	and	duties	of	front	office	

staffs;	operation	planning;	equipments	for	front	office	operation;	

application	 software	 and	 computer	 system	 for	 guest-room	

service;	 check-in	 and	 check-out	 registration;	 guest-room	

reservation;	the	guest’s	account	registration;	payment	service;	

telephone	service;	and	related	affairs	of	front	office	operation;	as	

well	as	coordination	with	related	organization

  

 1002 222 การด�าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 3(3-0-6)

  Housekeeping Operation and Management 

 	 การด�าเนินงานแม่บ้าน	 ขอบเขตของงานแม่บ้านในระดับ

พืน้ฐาน	ซึง่ได้แก่	การเตรยีมห้องพกั	หลกัการท�าความสะอาด	การจัดตกแต่ง

ของในห้องพักให้ครบมาตรฐานที่ก�าหนด	หลักการดูแลทรัพย์สินภายใน

ห้องพักของแขก	การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้	 การซักรีด	การท�าบัญชี

รายละเอียดสิ่งของเครื่องใช้	 หลักการดูแลในส่วนสาธารณะของโรงแรม	

การจดัตารางการท�างานของแผนก	รวมทัง้การบรหิารงานภายในของแผนก

และการประสานงานร่วมกับแผนกอืน่	การรบัค�าร้องของแขกในกรณีต่างๆ	

และมารยาทของพนักงาน

	 	 Operation	 of	 housekeeping;	 fundamental	

housekeeping	 including	 guest-room	 preparation,	 cleaning,	

standardized	interior	decoration	for	the	guest	room;	security	of	

guest’s	property;	maintenance	 for	 laundry	equipments;	hotel	

property	 records;	management	of	hotel	public	areas;	working	

schedule	management;	 division’s	 internal	management	 and	

coordination	with	other	divisions;	acknowledge	and	response	

to	guest’s	complaints;	and	staff	manners	
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 1002 223 การด�าเนินงานและการจัดการอาหารและ 3(3-0-6)

  เครื่องดื่ม

  Food and Beverage Operation and Management

	 	 ความรู ้ เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม	 ประเภทของ

สถานบริการอาหารและเครื่องดื่ม	โครงสร้าง	การจัดองค์กรและบุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับการบริการและการจัดการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม	

รูปแบบและประเภทของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม	 การวางแผน

รายการอาหาร	การวางแผนให้บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่	วสัดอุปุกรณ์และ

เครื่องมือที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม	 การเลือกเคร่ืองดื่มให้

เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท	

	 	 Basic	knowledge	of	 food	and	beverage;	types	of	

food	and	beverage	establishment;	organization	and	structure	of	

operation	and	service	staff	 in	 food	and	beverage	department;	

types	of	food	and	berverage	services;	menu	planing	and	pricing;	

food	and	beverage	service	planing;	matching	food	and	beverage	

knowlege

  

 1002 224 การด�าเนินงานและการจัดการครัว 3(3-0-6)

  Kitchen Operation and Management

 	 ประเภทของห้องครวัและอาหาร	หน้าทีข่องพนกังานในครวั	

สุขอนามัยในการประกอบอาหาร	 ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ครัว	

การเลือกซ้ือวัตถุดิบตามหลักโภชนาการและการเก็บรักษาอาหาร	การจัด

เตรยีมวสัดอุปุกรณ์และวตัถดุบิในการประกอบอาหาร	ขัน้ตอนการประกอบ

อาหารทีถู่กต้องตามหลักโภชนาการ	การพฒันาและประยกุต์รายการอาหาร	

การเสิร์ฟและการบริการ	 การค�านวณต้นทุน	 รวมถึงการบ�ารุงรักษาและ

ท�าความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์

	 	 Categories	 of	 kitchen	and	 food;	 kitchen	crew’s	

duties;	 sanitation	 of	 food	preparation;	 safety	 for	 utensil	 use;	

ingredient	selection	on	a	basis	of	nutrition	and	food	preservation;	

utensil	 and	 ingredient	preparations;	 cooking	procedure	 on	 a	

basis	of	nutrition;	menu	creation	and	application;	serving	and	

services;	cost	calculation;	as	well	as	maintenance	and	cleaning	

of	utensils	and	wares	

  

 1002 325 การขายและการตลาดส�าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)

  และที่พัก

  Sales and Marketing for Hotel and Accomodation

	 	 องค์ประกอบ	และความส�าคัญของการตลาด	การก�าหนด

ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย	เทคนคิการขาย	ส่วนประสมทางการตลาด	การวเิคราะห์

ปัจจยัส�าคญัทางการตลาด	กลยทุธ์และการส่งเสรมิการขาย	การเลอืกใช้สือ่

ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์	 เพื่อสามารถน�าไปประยุกต์สร้างแผนการ

ตลาดให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจโรงแรมในกรอบจริยธรรม

	 	 Compositions	 and	 significance	 of	marketing;	

targeted	 customer	 specification;	 sale	 techniques;	marketing	

mixes;	analysis	of	marketing	essential	 factors;	 sale	 strategies	

and	promotions;	media	 selections	 for	 advertisement	 toward	

hotel	business	achievement	under	the	social	ethics	

 

 1002 326 ระเบียบวิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร์ส�าหรับ 3(3-0-6)

  ธุรกิจโรงแรม

  Social Science Research Methodology for Hotel 

  Business

	 	 บทบาทและความส�าคัญของการวิจัยต่อการจัดการใน

บริบทธุรกิจโรงแรม	ที่พัก	และภัตตาคาร	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการ

วิจัย	การส�ารวจ	ก�าหนดปัญหาและวัตถปุระสงค์ในการวิจัย	การเสนอแผน

และงบประมาณการวิจัย	การเตรียมข้อมลูเบ้ืองต้นเพือ่การก�าหนดรปูแบบ

การวิจัย	การออกแบบกระบวนการวิจัย	เครื่องมือในการเก็บข้อมูล	วิธีการ

วเิคราะห์	การแปลความหมายข้อมลู	การท�าสรปุรายงานผลการวจัิย	การน�า

ผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการและพัฒนาธุรกิจ

	 	 The	 role	 and	 importance	 of	 research	 in	 hotel,	

accommodation	 and	 restaurant	 businesses;	 introduction	 to	

research	 principles;	 research	 problem	 survey;	 establishing	

research	problem	and	objective;	business	research	proposal	and	

budget;	gathering	specific	information	need	for	research	design	

and	methods;	research	instruments;	data	collection	and	analysis;	

research	results	and	implementation;	presenting	research	report

  

 1002 327 นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมโรงแรม 3(3-0-6)

  และการท่องเที่ยว

  Service Innovation of Hotel and Tourism Industry

 	 ความหมายและแนวคิดของนวัตกรรม	บทบาทและความ

ส�าคญัของนวัตกรรมต่อการบรกิารลกูค้า	นวัตกรรมต่างๆ	ในอตุสาหกรรม

โรงแรมและการท่องเท่ียว	การประยกุต์ใช้แนวคดินวัตกรรมการบรกิารเพือ่

ศกัยภาพทางธรุกจิ	แนวโน้มด้านผลติภณัฑ์และบรกิารในธรุกิจโรงแรมและ

การท่องเที่ยว

	 	 Concepts	and	definition	of	service	innovation;	roles	

and	importances	of	innovation	to	customer	service;	product	and	

service	innovation	in	hotel	and	tourism	industry;	applications	of	

innovation	for	business	competitive	advantages;	directions	and	

trends	of	product	and	service	innovation	in	hotel	and	tourism	

industry

  



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

38

 1002 428 การจัดการภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง 3(3-0-6)

  Restaurant and Banquet Management

 	 ความรู้พื้นฐาน	แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภัตตาคารและ

งานจัดเลี้ยง	 ประเภท	การจัดการองค์กร	 การบริหารการปฏิบัติงานและ

หน้าท่ีความรบัผดิชอบ	การก�าหนดรายการอาหารและเคร่ืองดืม่	การก�าหนด

ราคาและงบประมาณ	 การจัดเตรียมอุปกรณ์และการตกแต่งสถานท่ี	

การวางแผน	การประสานงานระหว่างแผนก	การสรุปงานและประเมินผล	

	 	 Basic	knowledge	and	concepts	of	restaurant	and	

banquet	management;	organization	management;	operational	

department	 and	 responsibilities;	 food	 and	 beverage	menu	

planing;	pricing	and	budget;	restaurant	and	banquet	decorating	

and	planing;	business	performance	evaluation

  

 1002 429 สัมมนาการโรงแรม 3(3-0-6)

  Seminar in Hotel

	 	 การน�าเสนอหัวข้อเกี่ยวกับปัญหา	 มาตรฐาน	การบริการ	

การบริหาร	การพัฒนาหรือวิกฤตการณ์โรงแรมที่เป็นปัจจุบันเพื่ออภิปราย

และการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข	แลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ปัญหา	

	 	 Presentation	 topics	 on	 the	 hotel	 standards,	

administrative,	service,	development	or	crisis	management	in	

the	 current,	 the	discussion	 and	analysis	 solutions,	 exchange	

solutions	to	involve	problems

  

 1002 420 การพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรม 3(3-0-6)

  Career Path and Development in Hotel Industry

	 	 ความรู้และทกัษะการหางาน	การเตรยีมความพร้อมเพือ่หา

งาน	แหล่งงานและข้อมลูด้านอาชพี	การสมคัรงาน	การเตรยีมสมัภาษณ์งาน	

การตัดสินใจในการเลือกงาน	 การวางแผนและพัฒนาอาชีพในองค์การ

อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว	 โครงสร้างและลักษณะตลาด

แรงงานอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว	

	 	 Career	preparation	and	skills	for	job	seeking;	job	

and	career	information	sources;	understanding	recruitment	and	

selection	process	including	applying	for	a	job,	preparing	for	job	

interviews	and	job	selection;	career	planning	and	development	

in	hotel	and	tourism	industry;	nature	of	labor	market	structure	

and	characteristics	of	tourism	and	hotel	industry

 

  (2)  วิชาเฉพาะเลือก 33 หน่วยกิต

   1. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 

18 หน่วยกิต

   1.1 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (ภาษาบังคับ) 6 หน่วยกิต

 1002 331 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 1 3(2-2-5)

  Communicative English for Hotel Business 1

  ทักษะการฟัง	และการพูดภาษาอังกฤษที่เหมาะสมส�าหรับ

การสนทนาและการสื่อสารใน	 สถานการณ์ที่แตกต่างกัน	 การทักทาย	

การแนะน�าตัว	 การนัดหมาย	 การให้ข้อมูลข่าวสาร	 การใช้ภาษาใน

สถานการณ์การต้อนรบั	สถานการณ์ในอดตี	และการวางแผนการทางานใน

อนาคต

	 	 English	listening	and	speaking	skills	appropriate	

for	 conversation	 and	 communication	 in	 different	 situations;	

Greeting;	 self	 introduction;	 appointment;	 giving	 information;	

language	usage	in	reception	situations;	situation	in	the	past	and	

work	planning	in	the	future

  

 1002 332 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 2 3(2-2-5)

  Communicative English for Hotel Business 2

  เงื่อนไขรายวิชา : 1002 331 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

เพื่อธุรกิจโรงแรม 1

  Prerequisite : 1002 331 Communicative English 

for Hotel Business 1 

	 	 ทักษะการเขียนและการอ่านข้อความเพื่อการสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษ	โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์	สื่อสมัยใหม่	เช่น	การเขียนสื่อสารระหว่าง

องค์กรกับพนักงาน	องค์กรกับลูกค้า	การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ	การเขียน

จดหมายในโอกาสต่างๆ	 การอ่านเอกสารทางธุรกิจ	 โฆษณา	 ประกาศ	

จดหมาย	นิตยสาร	วารสาร	หนังสือพิมพ์	บทความ	ในบริบท	ของการท่อง

เที่ยวและการโรงแรม

	 	 English	writing	and	 reading	 for	communication	

using	printed	media	and	modern	media	in	the	following	contexts;	

interpersonal	communication	between	organization	and	staff,	

organization	and	customers;	filling	the	required	papers;	writing	

the	business	 letters;	 reading	business	papers,	advertisement,	

announcement,	magazines,	 journals,	 newspaper	 and	articles	

related	to	tourism	and	hotel	areas

  

   1.2 เลือกภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต

   1.2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต

 1002 231 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส�าหรับโรงแรม 1 3(2-2-5)

  Introduction to English for Hotel 1

 	 การฟัง	 การพูด	การอ่าน	การเขียน	และ	ค�าศัพท์ท่ัวไปท่ี

เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมและการบริการ

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

for	hotel	business	and	guest	service	
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 1002 232 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส�าหรับโรงแรม 2 3(2-2-5)

  Introduction to English for Hotel 2 

  เงื่อนไขรายวิชา : 1002 231 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ส�าหรับโรงแรม 1

  Prerequisite : 1002 231 Introduction to English 

for Hotel 1

	 	 การฟัง	การพดู	การอ่าน	การเขยีน	ค�าศพัท์	ไวยากรณ์ภาษา

อังกฤษในระดับที่สูงข้ึน	 โดยเน้น	การสนทนาสั้นๆ	 เพือการปฏิบัติงานใน

โรงแรม

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	English	grammar	at	an	intermediate	level,	focusing	on	short	

conversation	in	daily	hotel	operation

  

 1002 333 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับงานโรงแรม 1 3(2-2-5) 

  English for Professional Hotel Communication 1

	 	 ค�าศัพท์	 ส�านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในแผนกต่างๆ	 ของ

โรงแรม	โต้ตอบ	ค�าแนะน�า	ค�าสัง่	ภาษาองักฤษอย่างมีประสทิธภิาพ	เร่ิมบท

สนทนาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า	 สื่อสารภาษาอังกฤษผ่าน

โทรศัพท์ได้อย่างเหมาะสม	 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	

และเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 Terminologies	and	conversations	in	different	hotel	

departments;	respond	effectively	to	instructions	given	in	English,	

start	 conversations	 and	develop	 good	 relations	with	 guests,	

communicate	 effectively	 in	English	 on	 a	 telephone,	 use	 oral	

English	to	convey	a	complex	exchange	of	ideas,	deliver	a	short	

oral	presentation	in	English	

  

 1002 334 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับงานโรงแรม 2 3(2-2-5)

  English for Professional Hotel Communication 2

  เง่ือนไขรายวิชา : 1002 333 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารส�าหรับงานโรงแรม 1

  Prerequisite : 1002 333 English for Professional 

Hotel Communication 1

	 	 ค�าศัพท์และการติดต่อทางจดหมายที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม

แผนกบริหารงานทัว่ไปและการบรกิารในห้องอาหาร;	อ่านและตคีวามค�าสัง่

เบื้องต้นและแผนภาพ	อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	 เขียน

ข้อความสั้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ	 เตรียมจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ	

และ	 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 	 Terminologies	 and	 correspondences	 for	 hotel	

general	administrations	and	business	services;	read	and	interpret	

basic	directions	and/or	diagrams;	read	general	information	texts	

or	media;	write	a	short	message	in	English;	prepare	a	business	

letter	in	formal	English;	read	and	write	English	for	hotel	business	

effectively

  

   1.2.3 กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต

 0105 263 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1 3(2-2-5)

  Basic French 1

	 	 การฟัง	 การพูด	 การอ่าน	 การเขียน	ค�าศัพท์	 ไวยากรณ์

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	grammar	in	French	at	the	elementary	level

  

 0105 264 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2 3(2-2-5)

  Basic French 2

  เงื่อนไขรายวิชา : 0105 263 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1

  Prerequisite : 0105 263 Basic French 1

  การฟัง	การพดู	การอ่าน	การเขยีน	ค�าศพัท์	ไวยากรณ์ภาษา

ฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น	โดยเน้นการสนทนาสั้นๆ	ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	grammar	in	French	at	a	more	advanced	level,	focusing	on	

short	conversation	in	daily	life

  

 0105 365 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5)

  การโรงแรม 1

  Communicative French for Tourism and Hotel 1

  เงื่อนไขรายวิชา : 0105 264 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2

  Prerequisite : 0105 264 Basic French 2

	 	 การฟังและการพูดภาษาฝรัง่เศส	โดยใช้ค�าศพัท์และส�านวน

ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ	เช่น	การกล่าวต้อนรับ	การนัดหมาย	การบอกทาง	การให้ข้อมูลการ

บริการเป็นต้น

	 	 French	 listening	 and	 speaking	 skills;	 using	

vocabulary	 and	expressions	 in	 the	 field	 of	 tourism	and	hotel	

business	 for	 conversations	 in	 various	 situations,	 for	 example	

welcoming,	making	 appointment,	 giving	 direction,	 giving	

information	and	etc
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 0105 366  การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  และการโรงแรม 2

  Communicative French for Tourism and Hotel 2

  เงื่อนไขรายวิชา : 0105 365 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศส

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1

  Prerequisite : 0105 365 Communicative French 

for Tourism and Hotel 1

	 	 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในบริบทการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว	 โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	 ในการให้บริการนักท่องเที่ยว	

เช่น	สนามบิน	โรงแรม	ร้านอาหาร	ร้านค้า	สถานที่ท่องเที่ยว	บริษัทน�าเที่ยว	

ตลอดจนฝึกพูดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว	เป็นต้น

	 	 French	for	communication	related	to	tourism	and	

hotel	management	through	the	role-play	classroom	involving	the	

following	situations:	at	the	airports,	hotels,	restaurants,	shops,	

tourist	 attractions,	 travel	 agency;	 as	 well	 as	 telephone	

communication	for	tourism	business.

   1.2.3 กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต

 0106 970 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 3(2-2-5) 

  Basic Chinese 1 

  การเขียนและการอ่านสัทอักษรพินอิน	 เส้นพื้นฐานและ

ส่วนประกอบทีป่ระสมกนัขึน้เป็นตวัอกัษรจีน	โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจนี

ขั้นพื้นฐาน

	 	 Reading	and	writing	skills	using	Roman	alphabets	

(Pinyin);	 the	 basic	 strokes	 and	 radicals	 forming	 Chinese	

characters;	Introduction	to	Basic	Chinese	grammar	

 0106 971 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 3(2-2-5) 

  Basic Chinese 2

  เงื่อนไขรายวิชา : 0106 970 ภาษาจีนเบื้องต้น 1

  Prerequisite : 0106 970 Basic Chinese1

	 	 การฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	รูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาจีน

ทีต่่อเนือ่งจากพืน้ฐาน	เน้นให้ผูเ้รยีนสามารถสือ่สารบทสนทนาสัน้ๆ	ทีจ่�าเป็น

ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง

	 	 Listening,	 speaking,	 reading	 and	writing	 skills;	

Chinese	 passages	 and	 grammar	 on	 a	 higher	 level	 than	

Elementary	Chinese;	focusing	on	the	ability	to	correctly	short	

conversations	and	passages	using	everyday

  

 0106 972 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 1 

   Communicative Chinese for Tourism and Hotel 1

  เงื่อนไขรายวิชา : 0106 971 ภาษาจีนเบื้องต้น 2

  Prerequisite : 0106 971 Basic Chinese 2

	 	 การฟังและการพดูภาษาจนี	โดยใช้ค�าศพัท์และส�านวนทีใ่ช้

ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ	

เช่น	การทักทาย	การแนะน�าตัว	 การนัดหมาย	การบอกทาง	การให้ข้อมูล

การบริการ	เป็นต้น

	 	 Chinese	 listening	 and	 speaking	 skills;	 using	

vocabulary	 and	expressions	 in	 the	 field	 of	 tourism	and	hotel	

business	 for	 conversations	 in	 various	 situations,	 for	 example	

greeting,	 self-introduction,	making	 appointment,	 giving	

information,	welcoming,	negotiation,	giving	service	assistance	

and	etc

  

 0106 973 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 2

  Communicative Chinese for Tourism and Hotel 2

  เงื่อนไขรายวิชา : 0106 972 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 

  Prerequisite : 0106 972 Communicative Chinese 

for Tourism and Hotel 1

  การสนทนาภาษาจีนในบริบทของการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม	 โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	 ในการให้บริการนักท่องเท่ียว	 เช่น	

สนามบิน	 โรงแรม	 ร้านอาหาร	 ร้านค้า	 สถานที่ท่องเท่ียว	บริษัทน�าเที่ยว	

ตลอดจนฝึกพูดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว	เป็นต้น 

	 	 Chinese	for	communication	related	to	tourism	and	

hotel	management	through	the	role-play	classroom	involving	the	

following	situations:	at	the	airports,	hotels,	restaurants,	shops,	

tourist	 attractions,	 travel	 agency;	 as	 well	 as	 telephone	

communication	for	tourism	business

  

   1.2.4 กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต

 0163 901 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 3(2-2-5) 

  Basic Korean 1 

  การเขยีนและการอ่านตวัอกัษรเกาหล	ีโครงสร้างไวยากรณ์

ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน

	 	 Reading	and	writing	skills	using	Korean	characters:	

Introduction	to	Basic	Korean	grammar	
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 0163 902 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 3(2-2-5) 

  Basic Korean 2

  เงื่อนไขรายวิชา : 0163 901 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1

  Prerequisite : 0163 901 Basic Korean 1

	 	 การฟัง	พูด	 อ่าน	 เขียน	 รูปประโยคและไวยากรณ์ภาษา

เกาหลทีีต่่อเน่ืองจากพ้ืนฐาน	เน้นให้ผูเ้รยีนสามารถ	สือ่สารบทสนทนาสัน้ๆ	

ที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง

	 	 Listening,	 speaking,	 reading	 and	writing	 skills;	

Korean	passages	and	grammar	on	a	higher	level	than	Elementary	

Korean;	focusing	on	the	ability	to	correctly	short	conversations	

and	passages	using	everyday

  

 0163 903 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 1

  Communicative Korean for Tourism and Hotel 1

  เงื่อนไขรายวิชา : 0163 902 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2

  Prerequisite : 0163 902 Basic Korean 2

	 	 การฟังและการพดูภาษาเกาหล	ีโดยใช้ค�าศพัท์และส�านวน

ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ	 เช่น	การทักทาย	การแนะน�าตัว	การนัดหมาย	การบอกทาง	การให้

ข้อมูลการบริการ	เป็นต้น

 	 Korean	 listening	 and	 speaking	 skills;	 using	

vocabulary	 and	 expressions	 in	 the	 field	 of	 tourism	 and	hotel	

business	 for	 conversations	 in	 various	 situations,	 for	 example	

greeting,	self-introduction,	making	appointment,	giving	information,	

welcoming,	negotiation,	giving	service	assistance	and	etc

 

 0163 904 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 2

  Communicative Korean for Tourism and Hotel 2

  เงื่อนไขรายวิชา : 0163 903 การสื่อสารภาษาเกาหลี

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 

  Prerequisite : 0163 903 Communicative Korean 

for Tourism and Hotel 1

	 	 การสนทนาภาษาเกาหลีในบริบทของการท่องเท่ียวและ

การโรงแรม	โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	ในการให้บรกิารนกัท่องเทีย่ว	เช่น	

สนามบิน	 โรงแรม	 ร้านอาหาร	 ร้านค้า	 สถานที่ท่องเที่ยว	บริษัทน�าเที่ยว	

ตลอดจนฝึกพูดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว	เป็นต้น 

	 	 Korean	for	communication	related	to	tourism	and	

hotel	management	through	the	role-play	classroom	involving	the	

following	situations:	at	the	airports,	hotels,	restaurants,	shops,	

tourist	 attractions,	 travel	 agency;	 as	 well	 as	 telephone	

communication	for	tourism	business	

  

   1.2.5 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต

 0186 404 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2-5) 

  Basic Japanese 1 

	 	 การอ่าน	เขียนตัวอักษรฮิรากานะและคาตาคานะ	ค�าศัพท์	

และโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน	

	 	 Reading	 and	writing	Hiragana	 and	 Katakana;	

Japanese	word	and	introduction	to	basic	Japanese	grammar	

  

 0186 405 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3(2-2-5) 

  Basic Japanese 2

  เงื่อนไขรายวิชา : 0186 404 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1

  Prerequisite : 0186 404 Basic Japanese 1

  การอ่าน	 เขียน	 ฟัง	 และพูดค�าศัพท์ที่ เกี่ยวข ้องกับ

การท่องเทีย่วและการโรงแรม	รปูประโยคและไวยากรณ์ภาษาญีปุ่่นโดยเน้น

ให้ผูเ้รยีนสามารถสือ่สารบทสนทนาสัน้ๆ	ทีจ่�าเป็นในชวิีตประจ�าวันได้อย่าง

ถูกต้อง	

 	 Listening,	speaking,	reading	and	writing	skills	by	

easy	vocabulary	and	expressions	in	the	field	of	tourism	and	hotel	

business.	Japanese	passages	and	grammar;	focusing	on	the	ability	

to	correctly	short	conversations	and	passages	using	everyday

  

 0186 406 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 1

  Communicative Japanese for Tourism and Hotel 1

  เงื่อนไขรายวิชา : 0186 405 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 

  Prerequisite : 0186 405 Basic Japanese 2

  การฟัง	พูดภาษาญี่ปุ่น	 โดยใช้ค�าศัพท์และส�านวนท่ีใช้ใน

ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ	

	 	 Japanese	 listening	 and	 speaking	 skills;	 using	

vocabulary	 and	expressions	 in	 the	 field	 of	 tourism	and	hotel	

business	for	conversations	in	various	situations

  

 0186 407 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 2

  Communicative Japanese for Tourism and Hotel 2

  เงื่อนไขรายวิชา : 0186 406 การส่ือสารภาษาญีปุ่น่เพือ่

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1

  Prerequisite : 0186 406 Communicative Japanese 

for Tourism and Hotel 1

	 	 การสนทนาภาษาญี่ปุ ่นในบริบทของการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม	โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	ในการให้บริการนักท่องเที่ยว 

	 	 Japanese	 for	 communication	 related	 to	 tourism	

and	hotel	management	through	the	role-play	classroom	involving	

service	for	tourists
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   2. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

    2.1 กลุ่มวิชาการโรงแรม

      2.1.1 กลุ่มสายงานการจัดการโรงแรมและห้องพัก

 1002 261 การจัดเตรียมและการบริการห้องพัก 3(2-2-5)

  Guest room Preparation and Service

	 	 โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ	

คุณสมบัติ	บุคลิกภาพของพนักงานแผนกแม่บ้าน	การติดต่อประสานงาน

ระหว่างหน่วยงาน	 การด�าเนินงานท�าความสะอาดภายในและภายนอก

โรงแรม	งานซักรีด	งานห้องผ้า	และเครือ่งแบบพนกังาน	งานตกแต่งสถานที่

ในโรงแรม	การให้บริการแก่แขก	ความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ	

ของโรงแรม	สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน	การแก้ไขปัญหา	

ต่างๆ	ในการปฏิบัติงานของแผนกแม่บ้าน

	 	 Management	 structure	 and	 responsibilities	 of	

housekeeping	 personality	 features;	 coordination	 between	

agencies;	operation	Clean	 inside	and	outside	the	hotel	and	a	

laundry	 room	and	 staff	 uniforms;	 the	decoration	 in	 the	hotel	

providing	guests	knowledge	of	the	equipment	used	for	the	hotel’s	

health	and	safety	in	the	workplace;	the	problems	in	the	operations	

of	the	housekeeping	department

  

 1002 362 การจัดการที่พักตากอากาศ 3(3-0-6)

  Resort Management

 	 ความหมายและแนวคดิเก่ียวกับทีพ่กัตากอากาศ	ประเภท

ของทีพ่กัตากอากาศ	ผลติภณัฑ์และการบรกิารของทีพ่กัตากอากาศประเภท

ต่างๆ	หลักการด�าเนินงานและการจัดการทั่วไป	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ด�าเนนิงานและการจัดการทีพ่กัตากอากาศ	การจดัการผลกระทบของสถานท่ีพกั

ตากอากาศ	การขายและการตลาด	การวางแผนและพัฒนาธุรกิจที่พัก

	 	 Definition	and	concept	of	 resort;	 types	of	resort;	

products	 and	 services	 offered	 by	 different	 types	 of	 resort;	

principles	 of	 resort	 operation	 and	management;	 factors	

influencing	resort	operation	and	management;	management	of	

resort	impacts;	sale	and	marketing;	resort	business	planning	and	

development

  

 1002 463 การจัดการรายได้ส�าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)

  Revenue Management for Hotel Business

 	 แนวคิดการบริหารรายได้ส�าหรับการด�าเนินงานธุรกิจ

โรงแรม	ผลิตภัณฑ์และการบริการที่สร้างรายได้แก่ธุรกิจโรงแรม	หลักการ

บริหารรายได้	 การพยากรณ์อุปสงค์และการก�าหนดอุปทาน	 การก�าหนด

ราคาผลติภณัฑ์และการบรกิารส�าหรบัห้องพกั	การก�าหนดราคาผลติภณัฑ์

และการบริการส�าหรับอาหารเครื่องดื่ม	 หลักการวิเคราะห์และประเมิน

งานการบริหารรายได้

 	 Concept	and	definition	of	revenue	management	in	

hotel	business;	hotel	revenue	on	product	and	service;	principles	

of	revenue	management;	demand	forecast	and	supply	management;	

pricing	room	products	and	services;	pricing	food	and	beverage	

room	service;	principles	of	revenue	analysis	and	assessment

  

 1002 464 กลยุทธ์ภาวะผู้น�าส�าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)

  Business Leadership Strategy for Hotel Business

 	 บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบและจริยธรรมของหัวหน้า

งานทีด่	ีวธิกีารท�างานเป็นทมี	การสอนงานและการให้ข้อมลูย้อนกลบัอย่าง

มปีระสทิธภิาพ	แนวปฏบิติัของการเป็นหวัหน้าทีด่	ีการบรหิารงานด้วยหลกั

ธรรมาภบิาล	การวิเคราะห์	และประเมนิองค์กร	เพือ่การวางแผนกลยุทธ์ใน

การพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

	 	 Significant	 roles,	 responsibilities,	 and	 ethical	

practices	of	a	good	leader;	team	working;	effective	training	and	

feedback;	 practical	 regulation	 of	 a	 good	 leader;	 Good	

Governance-based	administration;	organizational	analysis	and	

evaluation	for	effective	strategic	planning	and	development

  

 1002 465 สปาและการบริการเพื่อสุขภาพส�าหรับ 3(3-0-6)

  ธุรกิจโรงแรม

  Spa and Well-being Service for Hotel Business

 	 ความรูเ้บ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจสปาในอตุสาหกรรมโรงแรม

และการท่องเที่ยว	 ความรู้เรื่องสมุนไพรและประเภทของการนอวนแบบ

ต่างๆ	กฎหมายและจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้อง	กระบวนการจัดการด้านธรุกจิ

สปา	การบริการเพื่อสุขภาพต่างๆ	ในโรงแรม	เช่น	ส่วนบริการเพื่อการออก

ก�าลงักาย	(fitness)	โรงแรมและทีพ่กัทีเ่น้นการบรกิารเพือ่สขุภาพและฟ้ืนฟู

จิตใจ	เป็นต้น

	 	 Introduction,	 background,	 and	 category	 of	 spa;	

herb	 applications;	massage;	 laws	 and	 ethics	 related	 to	 spa	

management;	management	process;	other	products	offered	to	

tourists	for	their	well-being	in	a	hotel;	trends	of	well-being	and	

revitalization	market	for	hotel	business

  

 1002 366 การบริการและการด�าเนินงานส�าหรับภัตตาคาร 3(2-2-5)

  Restaurant Service and Operation

 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการบริการในเชิงพาณิชย์ของธุรกิจ

ภัตตาคารและเทคนิคในการจัดการส�าหรับภัตตาคารแต่ละประเภท	

พนักงานในห้องอาหาร	 การให้บริการในภัตตาคารแต่ละรูปแบบล�าดับ

ขั้นตอนการให้บริการ	การเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการลูกค้า	ล�าดับ

ขั้นตอนการให ้บริการบริการในห้องอาหาร	 การให ้บริการอาหาร	

ความปลอดภัยและสุขอนามัย	 การวิเคราะห์ปัญหาการด�าเนินงานของ

ภัตตาคารการจัดการกับข้อผิดพลาดในการบริการและจัดการกับข้อร้อง

เรียนของแขก	
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	 	 An	overview	of	restaurant	service	and	operation;	

restaurant	design;	restaurant	planning	for	service	and	operation;	

techniques	of	management	for	each	type	of	restaurant;	staff	in	

restaurant;	types	of	establishment;	types	of	services	and	table	

setting;	service	sequence;	preparing	before	the	customers	arrive;	

serving	the	meal;	safety,	sanitation,	and	emergency	purcedures.	

Analysis	of	operational	problems	of	restaurant.	Service	Failure	

and	recovey.	Dealing	with	customers’	complaints	

  

 1002 367 การจัดการงานบาร์และการบริการเครื่องดื่ม 3(2-2-5)

  Bar Management and Beverage Service

 	 กระบวนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริการงานบาร์และ

เครือ่งดืม่	ทฤษฎกีารผลติเครือ่งดืม่	ประเภทของเครือ่งดืม่ผสมและการเสร์ิฟ	

การจัดเตรียมเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับรายการอาหาร	การเตรียมเครื่องมือ

อปุกรณ์ต่างๆ	การดแูลและรกัษาความสะอาด	มารยาทและจรรยาบรรณของ

พนักงาน	รวมถึงการแก้ไขปัญหาในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

	 	 Operations	of	bar	and	beverage	service;	theories	

of	drinks	production;	category	and	serving	styles	of	mixed	drinks;	

drinks	 suitable	preparation	 for	 a	meal;	 equipment	 and	ware	

preparation;	equipment	and	ware	maintenance;	staff’s	manners	

and	 ethics;	 and	 problem	 solving	 in	 the	 context	 of	 food	 and	

beverage	service

 

 1002 368 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์ 3(3-0-6)

  Introduction to Wine 

 	 ความรู้เร่ืองไวน์	 การพัฒนาประสาทสัมผัสและทฤษฎี

เกีย่วกับไวน์	ชนดิและประเภทของพนัธุอ์งุน่ทีใ่ช้ในการท�าไวน์	รวมทัง้ความ

แตกต่างของพนัธุอ์งุน่ในแต่ละสภาพภมูปิระเทศ	ประเภทของไวน์ในแต่ละ

ภูมิภาค	รูปแบบการผลิตไวน์และการวิเคราะห์ไวน์ประเภทต่างๆ	

	 	 Understanding	of	wine;	sense	enhancement	and	

related	theories;	variety	of	grape;	comparative	understanding	of	

grape	growing	under	conditional	differences;	specific	information	

of	regional	wine;	wine	manufacture	and	wine	classification	

  

 1002 469 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟและการปรุง 3(2-2-5)

  Introduction of Coffee and Barista Skills

 	 ประวตัคิวามเป็นมาของกาแฟ	สายพนัธุก์าแฟ	กระบวนการ

ผลิต	การคั่ว	 การแบ่งประเภทของเมล็ดกาแฟคั่ว	 การสกัดสารคาเฟอีน	

การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ	การชงกาแฟ	เทคนิคการบดอัดกาแฟ	ปัจจัยที่มี

ผลต่อรสชาติ	 คุณสมบัติของกาแฟ	การท�าเพอเฟคช๊อต	 กลิ่น	 รสสัมผัส	

ความเข้มของรสชาติ	 ความเปรี้ยว	ฟองครีม	 รสชาติหลังการดื่ม	ประเภท

ของเคร่ืองบดเมล็ดกาแฟ	ประเภทของเครื่องชงกาแฟ	 และการใช้งาน	

การเพิ่มอุณหภูมินมด้วยไอน�้า	 การชงเครื่องดื่มแบบร้อนและเย็น	 สังคม

และวัฒนธรรมการดื่มกาแฟ

	 	 History	of	coffee;	coffee	species;	coffee	processing,	

cultivating,	 roasting	 coffee	 bean,	 grading	 roasted	 beans;	

decaffeination;	 storage;	 brewing:	 temping	 technique,	 perfect	

short	making,	aroma,	body,	strength,	acidity,	crema,	after	taste;	

equipment	and	machines;	milk	steaming;	hot	and	ice	beverage;	

a	social	and	culture	of	consuming	coffee

  

 1002 470 การจัดซื้อและควบคุมต้นทุนอาหารและ 3(3-0-6)

  เครื่องดื่ม

  Food and Beverage Purchasing and Cost Control 

 	 ความหมาย	หลักการของการควบคุมต้นทุนอาหารและ

เครือ่งดืม่	ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อต้นทนุ	การวางแผนรายการอาหาร	วธิกีาร

จัดซื้อ	 การตรวจรับ	 การเก็บรักษา	 การเบิกจ่ายทุกแผนกในโรงแรม	

และการเตรียมการใช้	 การค�านวณต้นทุน	 การก�าหนดต้นทุน	 มาตรฐาน

ค่าใช้จ่าย	 การวางแผนการผลิตอาหาร	 การควบคุมอาหารและเคร่ืองดื่ม

คงคลงั	การเปรียบเทยีบต้นทนุของอาหารและเครือ่งดืม่กบัต้นทนุมาตรฐาน	

การท�ารายงานต้นทุนและรายจ่ายของอาหารและเครื่องดื่ม

	 	 Definition	 and	principles	 of	 food/beverage	 cost	

control;	effective	factor	toward	the	cost	control;	menu	planning;	

purchasing	procedure;	approval	procedure;	storage	procedure;	

withdrawal	 procedure	 of	 each	 department	 in	 hotel;	 cost	

preparation	 and	 estimation;	 cost	 determination;	 standard	 of	

expense;	food	manufacture	planning;	reserved	food	and	beverage	

control;	comparison	between	food-beverage	cost	and	standard	

cost;	cost	and	expense	report	for	food	and	beverage	

  

 1002 371 อาหารยุโรป 3(2-2-5)

  European Food

 	 การศึกษาทักษะการประกอบอาหารแบบคลาสสิกที่

เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและให้บริการอาหารนานาชาติ	 การวางแผนเมน	ู

การสร้างและการก�าหนดมาตรฐานของเมน	ูการเลอืกซ้ือวัตถุดบิชนดิต่างๆ	

สขุอนามยัในการประกอบอาหาร	การจดัการท่ีเหมาะสมของอาหารในขณะ

ท่ีอยู่ในห้องครัว	 ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย	 การใช้และการบ�ารุงรักษา

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้	 หลักการท่ีส�าคัญของการท�างานในครัว	

กฎระเบียบและความปลอดภัยในการท�างาน	

	 	 Study	of	skills	classic	cooking	associated	with	the	

preparation	and	serving	international	cuisine;	menu	planning;	

the	 creation	 and	 standardization	 of	 the	menu;	 to	 buy	 raw	

materials	of	various;	hygiene	in	cooking;	the	proper	handling	of	

food	while	in	the	kitchen;	fire	safety;	the	use	and	maintenance	

of	equipment	and	 tools;	 the	main	principle	of	working	 in	 the	

kitchen;	regulations	and	safety	in	the	workplace
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 1002 372 อาหารเอเชีย 3(2-2-5)

  Asian Food 

 	 ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานในการน�าเสนออาหารเอเชยี	ศลิปะ

การปรงุอาหารเอเชยี	วธิกีารพฒันาและเทคนคิการเตรยีมอาหารนานาชนดิ

ด้วยเครือ่งมอืเฉพาะ	การใช้อปุกรณ์เครือ่งใช้ในครวัและการเกบ็รกัษาอย่าง

ถูกต้อง	การศึกษาลักษณะเฉพาะธรรมชาติของอาหารและวัตถุดิบในการ

ประกอบอาหารแต่ละภูมิภาค	 ส่วนผสม	 ทฤษฎีการปรุงอาหารและ

วิธีการเตรียมความพร้อมก่อนประกอบอาหารในหลากหลายรูปแบบ

ทั้งแบบทันสมัยแบบดั้งเดิมและอาหารเอเชียร่วมสมัย	

	 	 Knowledge	and	skills	in	presenting	Asian	cuisine;	

the	art	of	Asian	cooking	developing	methods	and	techniques	for	

preparing	 numerous	 food	with	 specific	 tools;	 the	 use	 of	

equipment,	utensils	and	maintenance	correctly;	characterization	

of	natural	food	supply	of	the	region;	theory,	ingredients	to	cook	

and	how	to	prepare	before	cooking	in	a	variety	of	styles	including	

modern,	traditional	and	contemporary	Asian	cuisine

  

 1002 373 อาหารประยุกต์และการปรุงยุคใหม่ 3(2-2-5)

  Fusion Food and Modern Cooking 

	 	 หลักการและพื้นฐานส�าคัญส�าหรับเส้นทางอาชีพในสาย

อาชีพศิลปะการท�าอาหาร	 เน้นวิธีการจัดเตรียมเครื่องมือ	 เครื่องใช้	 และ

วตัถุดิบชนิดต่างๆ	ก่อนปรงุสกุ	ทกัษะการใช้มดีทีถ่กูวธิ	ีการจดัเกบ็วตัถดุบิ	

เทคนิคการประกอบอาหารแบบประยุกต์และรูปแบบใหม่ๆ	 ตามยุคสมัย

นิยม	เรียนรู้หลักและความเข้าใจในแง่มมุทีส่�าคญัของศลิปะการปรงุอาหาร

	 	 Principles	and	the	basis	for	a	career	path	in	culinary	

arts	field;	focus	on	how	to	prepare	different	kinds	of	materials;	

tools	and	skills	of	pre-cooked;	knife	 skills	properly;	 storage	of	

Materials;	cooking	techniques	and	the	application	of	new	cooking	

method	as	fashionably;	learn	and	understand	a	core	knowledge	

and	insight	into	the	essential	aspects	of	culinary	arts

  

 1002 374 ความรู้เรื่องอาหารและกระบวนการผลิต 3(3-0-6)  

  Food  knowledge  and Production

	 	 ความรูเ้ก่ียวกับ		ลกัษณะ		คุณสมบัต	ิ	การเก็บรักษาวัตถดุบิ

และเคร่ืองปรุงทีใ่ช้การผลติอาหาร		เช่น		เนือ้สตัว์		ผลติภณัฑ์นม		ไข่	ธญัพชื		

ผัก		ผลไม้		และเครื่องปรุงต่างๆ		การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

ในกระบวนการผลิต	 	การควบคุมคุณภาพอาหาร	หลักสุขาภิบาล	 	ความ

ปลอดภัยในการประกอบอาหาร		และการพัฒนาอาหารตามสมัยนิยม

	 	 Knowledge		of		food		production	related		charac-

teristics,		properties		and	storage		of		meats,		dairy		products,	

grains,	 	flours,	 	vegetables,	 	 fruits	 	and	seasonings;	 	handling		

food		production	equipment;		quality		control,	occupational		health		

and		safety		in	food		production;		food		trends

 1002 475 อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น 3(2-2-5)

  National and Local Thai Food 

	 	 ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น	

ประเภทของอาหารไทย	อาหารประจ�าภาค	อาหารประเพณี	วัฒนธรรมการ

ประกอบอาหาร	การจัดการอาหารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการบริโภค

อาหารไทย	 การบริการอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น	 การพัฒนาและ

ประยกุต์รายการอาหารไทย	การเลอืกซือ้วตัถดุบิในท้องถิน่	รวมถึงการเกบ็

รักษาและการน�าไปใช้	 เทคนิคการเตรียมและการประกอบอาหารไทย	

รวมทั้งการใช้ศิลปะในการตกแต่งอาหารและการแกะสลัก

	 	 General	introduction	of	Thai	and	local	foods;	Thai	

food	category;	Thai	 regional	 foods;	 traditional	 food;	variety	of	

cookery	cultures	and	traditions;	appropriate	foods	management	

for	Thai	consuming	tradition;	Thai	and	Thai	local	foods	services;	

Thai	menu	development	and	modification;	ingredient	selection	

for	local	food;	ingredients	preservation;	preparatory	techniques	

of	Thai	food;	and	art	of	food	decoration	

 1002 476 ขนมอบ 3(2-2-5)

  Bakery

 	 ชนิดและประเภทของขนมอบและขนมหวาน	อุปกรณ์และ

ส่วนผสมในการท�าขนมอบและขนมหวาน	เทคนคิการท�าขนมอบ	การพฒันา

ต�ารับ	บรรจุภัณฑ์	การด�าเนินธุรกิจขนมอบและขนมหวาน	ค�านวนต้นทุน	

การเลือกซื้อเก็บรักษา	 วัตถุดิบ	 การบ�ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้	

การตบแต่งขนมอบและขนมหวานให้สวยงาม	และการจัดจ�าหน่ายและมี

การฝึกปฏิบัติ	

	 	 Variety	of	bakery	and	dessert	Equipment,	Utensils	

and	ingredient	for	bakery	and	dessert	cooking	technique	recipe	

and	packaging	development	Bakery	business	management	cost	

control,	 ingredient	 preservation;	 equipment	 and	 utensils	

maintenance;	decoration,	shop	and	sale	management;	practical	

in-class	required	

  

 1002 477  การบริการที่พักเพื่อการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 3(3-0-6) 

  Accommodations for Niche Tourism

 	 ความหมายของการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม	 ประเภทและ

ลักษณะของการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม	 แนวคิดและความส�าคัญของ

การบริการท่ีพักเพ่ือการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม	ประเภทของที่พักเพื่อการ

ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม	 หลักการด�าเนินงานและการจัดการทั่วไป	ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการก�าหนดรูปแบบการด�าเนินงาน	ผลิตภัณฑ์	 และการบริการ

ของท่ีพักเพื่อการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม	 การจัดการผลกระทบของการ

ด�าเนินงานที่พักต่อชุมชน	สังคม	และ	สิ่งแวดล้อม	การขายและการตลาด	

การวางแผนและพัฒนาธุรกิจที่พัก

	 	 Definition	of	niche	tourism;	types	and	characteristics	

of	niche	tourism;	concept	and	importance	of	accommodation	for	
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niche	 tourism;	 types	 of	 accommodation	 for	 niche	 tourism;	

principle	of	accommodation	operation	and	management;	factors	

influencing	types,	products	and	services	of	accommodation	for	

niche	 tourism;	management	 of	 accommodation	 impacts	 on	

community,	 society	 and	 environment;	 sale	 and	marketing,	

accommodation	business	planning	and	development.

  

 1002 378 การปฏิบัติงานและการบริการส่วนหน้า 3(3-0-6)

  โรงแรม

  Hotel Front Office Practices and Services

	 	 ความรูเ้กีย่วกับงานปฏบิตักิารการบริการส่วนหน้าโรงแรม		

โดยมุง่เน้นทัง้การจัดการและการปฏบิตังิานตามมาตรฐานของธรุกจิโรงแรม		

รวมถึงทกัษะการต้อนรับและการบรกิารผู้เข้าพกัโรงแรม		รวมทัง้เสรมิสร้าง

ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสายงานการโรงแรม	การปฏิบัติงานของพนักงานใน

แต่ละวงรอบงานของแต่ละวัน	 	มารยาทในการให้บริการ	 	การสื่อสารและ

มนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานและการบริการ	การเตรียมรายงานและ

เอกสารในการปฏิบัติงาน	และบริการ	 	ทักษะด้านการตัดสินใจด้วยข้อมูล

ในระบบของงานการต้อนรับส่วนหน้า	 	การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติ

งานและการบริการผูเ้ข้าพกัโรงแรม	การวเิคราะห์แนวโน้มสภาวการณ์ต่างๆ		

เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพใน

อนาคต

	 	 This		course		provides		the		knowledge,	skills,		and		

attitude		in		implementing		of		hotel		management;		emphasizing		

a		realistic	look		of		practical		operations		in		accordance	with		

enterprise	 	 standards	 	 related	 	 to	 accommodation	 	 reception		

services,	 	 and	 complete	 	 guest	 	 cycle	 	 operation;	 	 it	 	 covers	

various		information		on		different		management		systems		involved		

with	examines		inter-departmental		communications,		managerial		 

reporting,		and	decision-making		skill		using		front		office	information  

systems	;	providing		the		core	competencies,		manner,		and		skill		

in	 	using	English		 for	 	 front	 	office,	 	and		procedures		 in	both		

traditional		and		computerized	applications;		analyzing		an		outlook		 

co-ordination		of		each		department		and		insight	into		the		future		

trends		aspect		of		operations

 1002 479 การจัดการที่พักเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6)

  Creative  Accommodation Management

	 	 ความหมายของการจัดการที่พักเชิงสร้างสรรค์	 ประเภท

ที่พักเชิงสร้างสรรค์	 	 รวมถึงทฤษฎี	 	 แนวทางการปฏิบัติ	 	 นวัตกรรมการ

บริการ		การวิเคราะห์ท�าเลที่ตั้ง		การสร้างจุดขาย		การก�าหนดงบประมาณ

และการตั้งราคา		การท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง		การจัดระบบงาน		

และการให้บริการพิเศษที่เป็นลักษณะเฉพาะ

	 	 Definition		of		creative		accommodation;	types		of		

creative	 	 accommodation,	 administrative	 	 structure,	 	 related		

theories,	 and	 	 practical	 	 guidance;	 	 innovative	 	 service;	 the		

analysis	 	 of	 	 locations,	 	 positioning,	 budgeting	 	 and	 	 selling;		

travelling		and		relative		activities;		management		system;		and	

providing		extra-services

    2.2 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 

 1001 362 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Cultural Tourism Management

 	 ความเป็นมาของแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม	 ประเภททรัพยากรการท่องเท่ียวและการก�าหนดมาตรฐาน

คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม	รวมถึงกิจกรรมและรูปแบบการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย	 ลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยว

และประเภทของนกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	การศกึษาถงึสภาพปัญหาและ

ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การมีส่วนร่วมของภาคส่วนใน

การจดัการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	การวางแผนพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	และกรณีศึกษาในประเทศไทย

	 	 Background	and	concepts	of	cultural	tourism;	types	

of	tourism	resource	and	standardization	of	cultural	tourism	sites;	

cultural	tourism	models	and	activities	in	Thailand;	types	of	tourist	

and	 their	behaviors;	 the	 studies	 on	problems	and	 impacts	 of	

cultural	tourism;	cultural	tourism	management	and	the	related	

sectors;	planning	on	sustainable	cultural	tourism;	and	the	case	

studies	in	Thailand

  

 1001 364 การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน 3(3-0-6) 

  Tourism in ASEAN Region

 	 แนวทาง	 นโยบายท่องเที่ยวของแต่ละประเทศในกลุ่ม

อาเซียน	 การวางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียน	

ปัจจยัทีส่่งผลผลกระทบต่อการท่องเทีย่วของแต่ละประเทศในกลุม่อาเซยีน	

บทบาทของหน่วยงานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ	 และแนวโน้มการ

ท่องเท่ียวของกลุ ่มประเทศอาเซียนในอนาคต	 ลักษณะรูปแบบศิลป

วัฒนธรรม	ประเพณี	และทรัพยากรท่องเที่ยวของประเทศในกลุ่มอาเซียน	

เพื่อการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

	 	 Tourism	 trends	and	policies	of	ASEAN	nations;	

tourism	management	 planning	 of	ASEAN	nations;	 effective	

factors	 toward	 tourisms	 of	 ASEAN	 nations;	 the	 roles	 of	

international	tourism	organization;	and	tourism	trends	of	ASEAN	

nations;	 the	 characteristics	 of	 arts	 and	cultures	 and	 tourism	

resources	in	the	ASEAN	nations;	for	learning	cross-culture

  



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

46

 1001 366 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Recreation Management for Tourism

  ศึกษาความหมาย	หลักการ	 และองค์ประกอบของค�าว่า	

นันทนาการและการท่องเที่ยว	 รวมทั้งการวางแผน	 การจัดกิจกรรม

นันทนาการด้านต่างๆ	 ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทักษะในด้าน

การน�าเกม	หรือ	การเล่น	 เพื่อความสนุกสนานและฝึกควบคุมพฤติกรรม

ของผู้เล่นให้อยู่ในกรอบที่ก�าหนดโดยใช้พื้นฐานทางด้านพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวมาปรับใช้	มีการศึกษานอกสถานที่

	 	 Definition;	principles	and	components	of	recreation	

and	 tourism;	 planning	 and	managing	 recreation	 activities;	

leadership	 skills	 for	 game	 activity;	 exercise	 control	 over	 the	

behavioral	participants;	understanding	 tourists’	 travel	habits;	

field	study

  

 1001 367 การจัดการวิกฤติการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Tourism Crisis Management

  หลักการ	 แนวคิด	 และทฤษฎีของการจัดการวิกฤติการ

ท่องเทีย่ว	และวกิฤตกิารทีส่่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว	การวเิคราะห์	และ

ประเมนิผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว	วธิกีารด�าเนนิการแก้ไขและขัน้ตอนใน

การจัดการปัญหาที่เกิดวิกติจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม	

วิกฤติจากภัยธรรมชาติ	 วิกฤติจากโรคระบาด	วิกฤติจากการเมือง	 วิกฤติ

จากการก่อการร้าย	และวิกฤติในด้านเศรษฐกิจในประเด็นของการสื่อสาร	

การประชาสมัพนัธ์	การด�าเนินการฟ้ืนฟ	ูและการจัดการวกิฤตเิพือ่วางแผน

ป้องกันในอนาคต	

	 	 Principle,	 concepts,	 and	 theory	 of	 crisis	

management	in	tourism	and	crises	affecting	tourism,	analysis	

and	management	 of	 environmental	 change,	disaster,	 plague,	

politics,	 terrorism,	 and	 economics	 in	 aspects	 of	 crisis	

communication,	 publications,	 recovery,	 and	management	 for	

future	business	continuity	planning	

  

 1001 369 ศิลปวัฒนธรรมอีสานเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Isan Arts and Culture for tourism

 	 ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่อสิานจากอดตีถงึปัจจุบนั	ภมูปัิญญา

ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณีท้องถิ่นที่ส�าคัญ	น�ามาประยุกต์ใช้ประกอบการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นอีสาน

	 	 Isan	Cultures	and	Arts	from	the	past	to	the	present,	

in	aspects	of	arts	and	cultural,	as	well	as	local	wisdom	of	Isan.	

Applied	 for	 cultural	 tourism	management	 that	uniqueness	 of	

Isan	styles

  

 1001 371 ธุรกิจไมซ์ 3(3-0-6)

  MICE Business 

 	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์	 การประชุม

องค์กร	การท่องเท่ียวเพือ่เป็นรางวลั	การจดัประชุมวชิาชพี	งานแสดงสนิค้า

และนิทรรศการนานาชาติ	 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ	 กิจกรรมพิเศษ

ทางการตลาด	 การบริหารจัดการสถานที่จัดงาน	 การบริหารธุรกิจไมซ์	

องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องธุรกิจไมซ์	 ระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกร

รมไมซ์	 มาตรฐานในอุตสาหกรรมไมซ์	 จรรยาบรรณส�าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพไมซ์

	 	 Introduction	 to	Meetings,	 Incentive	 Travels,	

Conventions	and	Exhibitions	Industry	(MICE);	Factors	affecting	

MICE	decision	making	 criteria;	 Special	 Event;	MICE	Events	

Management;	Venue	Management;	Logistic	for	MICE	Industry;	

Service	Providers	 in	MICE	 Industry;	 Standards	practiced	by	

MICE	Industry;	Ethics	for	MICE

  

 1001 372 การบริการภาคพื้นดิน 3(3-0-6)

  Airline Ground Service

 	 ระบบการให้บริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดินของบริษัทสาย

การบินและท่าอากาศยานทั้งในและต่างประเทศ	ส่วนงานบริการผู้โดยสาร	

การควบคมุน�า้หนกัสมัภาระ	การจดัเตรยีมเอกสารและการประสานงานของ

หน่วยงานต่างๆ	 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน	

มารยาทในการบริการ	การให้บริการพิเศษส�าหรับผู้โดยสาร	การให้ความ

ปลอดภัยและงานบริการอื่นๆ	 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาระหว่าง

การปฏิบัติงาน

	 	 Ground	Service	system	of	airlines	and	airports	both	

of	Domestic	and	International;	Passenger	Service;	Baggage	weigh	

control;	 Document	 Preparation	 and	 Coordination	 of	 other	

agencies.	Ground	Staff	Operaion.	Courtesy	of	Service.	Special	

Service	to	passenger.	Security	and	other	services.	Problem	and	

solving	problem	during	the	operation

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

 4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 

1002 491 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(1-0-2)

  Preparation for Professional Experience

  การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ	 โดยเน้นความพร้อมด้านบุคลิกภาพ	 ภาษา	 ความรู้	 และการใช้

คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งผลการศึกษาท่ีจะได้รับก�าหนดให้เป็น

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์

	 	 Orientation	of	student’s	professional	training	with	

an	emphasis	on	student’s	personality,	language	use,	knowledge	

base,	and	practical	skills	in	using	computer	
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 1002 492 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรม 6

  Field Experience in Hotel  (400 ชั่วโมง)

 	 การทดลองปฏิบัติงาน	 ในสถานประกอบการที่เก่ียวกับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  เพื่อให้ได้รับความรู้	 ทักษะ	

เจตคติ	 และประสบการณ์ในอาชีพ	 และจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงาน	

ซึ่งผลการศึกษาที่จะได้รับก�าหนดให้เป็นผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์

	 	 Professional	training	in	the	organization	involving	

tourism	and	service	industry	to	gain	clear	insight,	practical	skills,	

positive	attitudes,	and	professional	experiences;	and	final	report	

required;	the	assessment	will	be	Satisfactory	(S)/	Unsatisfactory	(U)

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Co-operative Education 

 	 การปฏบิตังิานในสถานประกอบการอย่างมรีะบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันประกอบการเพ่ือพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างมีระบบ	

การสงัเกตการณ์ตดัสินใจ	ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะห์และการประเมนิ

ผล	 ท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการสถานประกอบการและ

ตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	laces	and	the	labor	market
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts Program

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
Tourism Management (English Program)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(Revised Curriculum, 2017)

ชื่อหลักสูตร (Title of the Program)
	 ภาษาไทย   :		 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว	(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :  Bachelor	of	Art	Program	in	Tourism	Management	(English	Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (Title of the Degree)
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		 :		 ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 ศศ.บ.	การจัดการการท่องเที่ยว	(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)		 :		 Bachelor	of	Arts	Program	in	Tourism	Management	(English	Program)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 B.A.	(Tourism	Management)	(English	Program)

หลักสูตร (Curriculum)
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	 	ไม่น้อยกว่า			133	 หน่วยกิต

 Total number of credits    133	 credits

โครงสร้างหลักสูตร (The Curriculum’s Structure)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
General Education Courses

ไม่น้อยกว่า
not less than

30 หน่วยกิต
30 Credits

2. หมวดวิชาเฉพาะ
Specialized Core Courses

ไม่น้อยกว่า 
not less than

90 หน่วยกิต
90 Credits 

2.1		 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
	 Professional	Core	Courses

ไม่น้อยกว่า	
not	less	than

24	หน่วยกิต
24	Credits

2.2		 กลุ่มวิชาเฉพาะ
	 Core	Courses

ไม่น้อยกว่า
not	less	than

66	หน่วยกิต
66	Credits

	 (1)		กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
	 	 Required	Core	Courses

ไม่น้อยกว่า
not	less	than

33	หน่วยกิต
33	Credits

	 (2)		กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
	 	 Elective	Core	Course

ไม่น้อยกว่า
not	less	than

33	หน่วยกิต
33	Credits

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
Free Elective Courses

ไม่น้อยกว่า
not less than

6 หน่วยกิต
6 Credits

4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Professional Training Courses

ไม่น้อยกว่า 
not less than

7 หน่วยกิต
7 Credits

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
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รายวิชา (Subjects)
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

  General Education Courses  not less than  30 credits

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต 

  Specialized Core Courses not less than   90 credits 

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  24 หน่วยกิต

   Professional core courses 24 credits

	 1003	101	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

  Tourism	Industry

	 1003	103		 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 ข้ามวัฒนธรรม

	 	 Tourist	Behavior	and	Cross	cultural	Communication

	 1003	105	 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Geography	and	Tourism	Resources	

	 1003	106	 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 Hospitality	and	Communication	Arts	

	 1003	204	 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

	 	 Laws	and	Professional	Code	of	Ethics	for	

	 	 Tourism	Industry

	 1003	206	 จิตวิทยาอุตสาหกรรมการบริการ	 3(3-0-6)

	 	 Service	Industry	Psychology	

	 1003	307	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม		 3(3-0-6)

	 	 การท่องเที่ยว

	 	 Human	Resources	Management	in	Tourism	

	 	 Industry

	 1003	309	 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 การท่องเที่ยว

	 	 Information	Technology	for	Tourism	Industry

  

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ  66 หน่วยกิต

   Core Courses  66 credits

   (1) วิชาเฉพาะบังคับ  33 หน่วยกิต

    Required core courses  33 credits

	 1003	212		 การวางแผนและการด�าเนินงานน�าเที่ยว	 3(3-0-6)	

	 	 Tour	Planning	and	Operations

	 1003	213	 ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Studies	for	Tourism

	 1003	214	 การส�ารองที่นั่งและจ�าหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน	3(2-2-5)

	 	 Flight	Reservation	and	Ticketing	

	 1312 300	 หลักการมัคคุเทศก์	 3(2-2-5)

	 	 Principles	of	Tour	Guide

	 1003	313	 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)
	 	 Marketing	for	Tourism	
	 1003	316	 โลจิสติกส์ส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)
	 	 Logistics	for	Tourist	Industry
	 	 Transportation	System
	 1003	317	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)
	 	 Research	Methodology	in	Tourism
	 1003	318	 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)
	 	 Thai	History	for	Tourism
	 1003	319	 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน	 3(3-0-6)
	 	 Sustainable	Community	Based	Tourism	Development
	 1003	413	 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและตัวแทน	 3(3-0-6)
	 	 การเดินทางท่องเที่ยว
	 	 Tour	Business	and	Travel	Agency	Management	
	 1003	414	 การสัมมนาทางการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)
  Seminar	in	Tourism
  

   (2) วิชาเฉพาะเลือก  33 หน่วยกิต 

    Elective core courses 33 credits

    (2.1) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

      ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

     Foreign language for professional career  

      not less than 15 credits

	 	 	 	 	 โดยเลือกศึกษาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ	 
1	ภาษา	15	หน่วยกิต
     Select	of	 the	 following	1	 foreign	 language	
group	no	less	than	15	credits
    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 

    English courses for professional field

	 1003	221	 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจส�าหรับ		 3(3-0-6)
	 	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
	 	 Business	English	Communication	for	Tourism	and	
	 	 Hospitality	Industry
	 1003	222	 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
	 	 ท่องเที่ยวและบริการ
	 	 Business	English	Writing	for	Tourism	and	
	 	 Hospitality	Industry
	 1003	324	 ภาษาอังกฤษส�าหรับมัคคุเทศก์	 3(3-0-6)	
	 	 English	for	Tour	Guide
	 1003	325	 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม	 3(3-0-6)
	 	 English	for	Hotel	Personnel
	 1003	425	 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพส�าหรับอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
	 	 ท่องเที่ยวและบริการ
	 	 Professional	English	for	Tourism	and	Hospitality	

	 	 Industry
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     กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ 12 หน่วยกิต 

	 0105	263		 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน	1	 3(2-2-5)

	 	 Basic	French	1

	 0105	264		 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน	2	 3(2-2-5)	

	 	 Basic	French	2

	 0105	265		 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)

	 	 การโรงแรม	1

	 	 French	Communicative	for	Tourism	and	Hotel	1

	 0105	266		 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)	

	 	 การโรงแรม	2

	 	 French	Communicative	for	Tourism	and	Hotel	2

    กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 12 หน่วยกิต 

	 0106	970		 ภาษาจีนพื้นฐาน1	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Chinese	1

	 0106	971		 ภาษาจีนพื้นฐาน	2	 3(2-2-5

	 	 Basic	Chinese	2

	 0106	972		 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)

	 	 การโรงแรม	1

	 	 Chinese	Communicative	for	Tourism	and	Hotel	1

	 0106	973		 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)	

	 	 การโรงแรม	2

	 	 Chinese	Communicative	for	Tourism	and	Hotel	2

    กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ 12 หน่วยกิต 

	 0163	901		 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน	1	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Korean	1

	 0163	902		 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน	2	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Korean	2

	 0163	903		 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)

	 	 การโรงแรม	1

	 	 Korean	Communicative	for	Tourism	and	Hotel	1

	 0163	904		 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)	

	 	 การโรงแรม	2

	 	 Korean	Communicative	for	Tourism	and	Hotel	2

    กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ 12 หน่วยกิต 

	 0186	404		 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน	1	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Japanese	1

	 0186	405		 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน	2	 3(2-2-5

	 	 Basic	Japanese	2

	 0186	406		 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)

	 	 การโรงแรม	1

	 	 Japanese	Communicative	for	Tourism	and	Hotel	1

	 0186	407		 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและ	 3(2-2-5)	

	 	 การโรงแรม	2

	 	 Japanese	Communicative	for	Tourism	and	Hotel	2

    (2.2) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

     Elective Major Course 

     โดยเลอืกเรยีนจากกลุม่รายวชิาต่อไปนี	้ไม่น้อยกว่า	 

18	หน่วยกิต

	 	 	 	 	 Select	from	the	following	course	groups	not	

less	than	18	credits

  

    กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 

    Tourism Industry Courses

	 1003	251	 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ	 3(3-0-6)

	 	 Special	Interest	Tourism	

	 1003	252	 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Recreation	for	Tourism	

	 1003	253	 ภูมิศาสตร์โลกเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Global	Geography	for	Tourism	

	 1003	254	 การตลาดสายการบิน	 3(3-0-6)

	 	 Airline	Marketing	

	 1003	255	 การจัดการบริการอาหารส�าหรับสายการบิน	 3(2-2-5)

	 	 Airline	Catering	Management	

	 1003	351	 การท่องเที่ยวแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและ	 3(3-0-6)

	 	 การสื่อความหมาย

	 	 Cultural	Heritage	Tourism	and	Interpretation	

	 1003	352	 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 3(3-0-6)

	 	 Ecotourism	

	 1003	353	 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 Creative	Tourism	

	 1003	354	 การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Health	and	Medical	Tourism	

	 1003	366	 การบริการภาคพื้นดิน	 3(3-0-6)

	 	 Ground	Service

	 1003	451	 การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับ	 3(3-0-6)

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม	

	 	 Corporate	Social	Responsibility	Management	for	

	 	 Tourism	

	 	 and	Hospitality

	 1003	452	 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา	 3(3-0-6

	 	 Sports	Tourism	Management 
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    กลุ่มวิชาการโรงแรม

    Hospitality Courses

 1003	261	 การจัดการที่พักตากอากาศและโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 Hotel	and	Resort	Management

	 1003	262	 การจัดการห้องพักและผลิตภัณฑ์ในห้องพัก	 3(3-0-6)

	 	 โรงแรม

	 	 Hotel	Room	Product	and	Management

	 1003	263	 การปฏิบัติการและการจัดการอาหารนานาชาติ	 3(2-2-5)	

	 	 International	Cuisine	Operations	and	Management

	 1003	264	 การจัดการสปา	 3(3-0-6)

	 	 Spa	Management

	 1003	361	 การปฏิบัติการและการบริการบาร์และเครื่องดื่ม	3(2-2-5)

	 	 Bar	and	Beverage	Service	and	Operation

	 1003	362	 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาชีพ	 3(3-0-6)

	 	 ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	

	 	 Career	Preparation	and	Development	in	Tourism	

	 	 and	Hospitality	Industry

	 1003	363	 การจัดการงานอีเวนท์และธุรกิจไมซ์	 3(3-0-6)	

	 	 MICE	and	Event	Management	

	 1003	364	 การจัดการและการบริการภัตตาคาร	 3(2-2-5)

	 	 Restaurant	Service	and	Management

	 1003	365	 ศิลปะการท�าอาหาร	 3(2-2-5)

	 	 Culinary	Arts

	 1003	461	 ไวน์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Wine

  

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  Free Elective Courses not less than 6 credits

	 	 เลือกเรียนจากรายวชิาระดบัปรญิญาตรทีีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม	โดยค�าแนะน�าของอาจารย์ทีป่รกึษา	หรอืสถาบนัการศกึษาอืน่

ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรอง

	 	 Select	with	 the	 advisor’s	 advice	 from	 the	Bachelor’s	

degree	courses	offered	in	Mahasarakham	University	or	in	other	

institutions	approved	by	the	university.

  

 4.  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

  Professional Training Not less than 7 credits

	 1003	491		 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 1(1-0-2)

	 	 Preparation	for	Professional	Experience

	 *1003	492		การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว	 6	หน่วยกิต	

	 	 และการโรงแรม

	 	 Internship	in	Tourism	and	Hotel		(400	ชัว่โมง/Hours)	

	 	 หรือ/or	

	 *0199	499	สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Co-operative	Education	

	 *	หมายเหตุ	นิสิตเลือก	1	วิชา/	student	choose	1	subject



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

52

แผนการศึกษา

Study Plan
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ปีที่  1  ภาคต้น 

Year 1 Semester 1

รหัสวิชา

Subject Code

ชื่อวิชา

Subject

จ�านวนหน่วยกิต

Credits

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม	

Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

0042	008 ทักษะชีวิต	(คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม1)

Life	Skills

2(2-0-4)

0045	004 รู้จักอาเซียน	(วิถีสังคม2)

Introduction	to	ASEAN

2(2-0-4)

0042	009 บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม	

Personality	for	Socialization

2(2-0-4)

0043	002 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	

Creativity	and	Innovation	Management

2(2-0-4)

1003	101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Tourism	Industry

3(3-0-6)

1003	106 Hospitality	and	Communication	Arts

ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสาร

3(3-0-6)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน

Registered Credits

18

ปีที่  1  ภาคปลาย 

Year 1 Semester 2

รหัสวิชา

Subject Code

ชื่อวิชา

Subject

จ�านวนหน่วยกิต

Credits

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	

Design	Thinking

2(2-0-4)

0044	002 ผู้นาการเปลี่ยนแปลง	

Leadership	for	Change

2(1-2-3)
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รหัสวิชา

Subject Code

ชื่อวิชา

Subject

จ�านวนหน่วยกิต

Credits

0045	009 	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

Cultural	Tourism	

2(2-0-4)

0041	023 พลเมืองดิจิทัล

Digital	Citizens

2(2-0-4)

0045	010 อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน

Food	and	Beverages	from	Local	Wisdom

2(2-0-4)

1003	103 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Tourist	Behavior	and	Cross	Cultural	Communication

3(3-0-6)

1003	105 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว

Geography	and	Tourism	Resources	

3(3-0-6)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน

Registered Credits

18

ปีที่  2  ภาคต้น  

Year 2 Semester 1

รหัสวิชา

Subject Code

ชื่อวิชา

Subject

จ�านวนหน่วยกิต

Credits

0044	006 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน		

The	King’s	Philosophy	and	Sustainable	Development

2(2-0-4)

0041	011 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ

English	for	Academic	Presentation	

2(1-2-3)

1003	204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Laws	and	Professional	Code	of	Ethics	in	Tourism	Industry

3(3-0-6)

1003	214 การส�ารองที่นั่งและจ�าหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน  

Flight	Reservation	and	Ticketing	

3(2-2-5)

1003	214 การส�ารองที่นั่งและจ�าหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน

Flight	Reservation	and	Ticketing	

3(3-0-6)

1003	251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ

Special	Interest	Tourism

3(3-0-6)

1003	263 การปฏิบัติการและการจัดการอาหารนานาชาติ

International	Cuisine	Operation	and	Management

3(3-0-6)

1003	221 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	

Business	English	Communication	for	Tourism	and	Hospitality	Industry

3(3-0-6)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน

Registered Credits

22
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ปีที่  2  ภาคปลาย

Year 2 Semester 2

รหัสวิชา
Subject Code

ชื่อวิชา
Subject

จ�านวนหน่วยกิต
Credits

0045	008 การบริหารจัดการวัฒนธรรม:	การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า
Cultural	Management:	Cultural	Commoditization

2(2-0-4)

1003	206 จิตวิทยาอุตสาหกรรมการบริการ
Service	Industry	Psychology

3(3-0-6)

1003	213 ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
Thai	Studies	for	Tourism

3(3-0-6)

1003	252 นันทาการเพ่อการท่องเที่ยว
Recreation	for	Tourism

3(3-0-6)

1003	222 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
Business	English	Writing	for	Tourism	and	Hospitality	Industry

3(3-0-6)

1003	362 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
Career	Preparation	and		Development	in	Tourism	and	Hospitality	Industry

3(3-0-6)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
Registered Credits

17

**	 ฝึกงานครั้งที่	 1	 นิสิตฝึกในสถานประกอบการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือการโรงแรมทั้งในภาครัฐและเอกชน	 

ในช่วงภาคฤดูร้อนของแผนการเรียนปีที่	2	เป็นระยะเวลาอย่างน้อย	2	เดือน	(ไม่นับหน่วยกิต)

ปีที่  3  ภาคต้น 

Year 3 Semester 1

รหัสวิชา
Subject Code

ชื่อวิชา
Subject

จ�านวนหน่วยกิต
Credits

1003	309 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Information	Technology	for	Tourism	Industry

3(3-0-6)

1003	317 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยว
Research	Methodology	in	Tourism	

3(2-2-5)

1003	313 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
Marketing	for	Tourism	

3(3-0-6)

1003	318 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
Thai	History	for	Tourism

3(3-0-6)

1003	319 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
Sustainable	Community	Based	Tourism	Development

3(3-0-6)

1003	324 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานมัคคุเทศก์
English	for	Tour	Guide

3(3-0-6)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
Registered Credits

18
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ปีที่  3  ภาคปลาย

Year 3 Semester 2

รหัสวิชา

Subject Code

ชื่อวิชา

Subject

จ�านวนหน่วยกิต

Credits

1003	307 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	

Human	Resources	Management	in	Tourism	Industry

3(3-0-6)

1003	316 โลจิสติกส์ส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Logistics	for	Tourism	Industry

3(3-0-6)

1003	312 หลักการมัคคุเทศก์

Principle	of	Tour	Guide

3(3-0-6)

1003	352 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ			

Ecotourism

3(3-0-6)

1003	364 การจัดการและการบริการภัตตาคาร	

Restaurant	Service	and	Management

3(3-0-6)

1003	325 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม

English	for	Hotel	Personnel

3(3-0-6)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน

Registered Credits

18

**	ฝึกงานครัง้ที	่2	นสิติฝึกในสถานประกอบการณจ์ริงทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการทอ่งเท่ียวหรอืการโรงแรมทัง้ในภาครฐัและเอกชน	ในชว่งภาค

ฤดูร้อนของแผนการเรียนปีที่	3	เป็นระยะเวลาอย่างน้อย	2	เดือน	(ไม่นับหน่วยกิต)

ปีที่  4  ภาคต้น 

Year 4 Semester 1

รหัสวิชา

Subject Code

ชื่อวิชา

Subject

จ�านวนหน่วยกิต

Credits

1003	413 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว

Tour	Business	and	Travel	Agency	Management	

3(3-0-6)

1003	414 สัมมนาทางการท่องเที่ยว

Seminar	in	Tourism	

3(3-0-6)

1003	491		 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	

Preparation	for	Professional	Experience

1(1-0-2)

1003	252 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

Recreation	for	Tourism

3(3-0-6)

1003	xxx xxx	xxx 3(3-0-6)

1003	425 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการProfessional	

English	for	Tourism	and	Hospitality	Industry

3(3-0-6)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน

 Registered Credits

16
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ปีที่  4  ภาคปลาย 

Year 4 Semester 2

รหัสวิชา

Subject Code

ชื่อวิชา

Subject

จ�านวนหน่วยกิต

Credits

1003	492 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

Professional	Training	in	Tourism	and	Hospitality	Industry

6(0-0-6)

0199	499 สหกิจศึกษา

Co-operative	Education

9(0-40-0)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 

Registered Credits

6 หรือ 9

**	ฝึกงานครั้งที่	 3	นิสิตฝึกในสถานประกอบการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือ	การโรงแรมทั้งในภาครัฐและเอกชน	 ในภาค

ปลายของปีการศึกษาสุดท้าย	หรือช่วงภาคฤดูร้อน	อย่างน้อย	400	ชั่วโมง
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ค�าอธิบายรายวิชา

(Courses Description)
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

  General Education Courses  not less than  30 credits

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต 

  Specialized Core Courses not less than   90 credits 

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  24 หน่วยกิต

   Professional core courses 24 credits 

 1003 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Tourism Industry 

 	 ความหมายและความเป ็นมาของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว	 บทบาทและความส�าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	

องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ด�าเนินงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	 ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับธุรกิจการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 ผลกระทบของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	โอกาสทางอาชีพในอุตสาหกรรม	

	 	 Definition	and	history	of	tourism	industry;	the	role	

and	importance	of	tourism	industry;	tourism	components;	factors	

that	play	important	role	in	tourism	and	hospitality	operation	and	

development;	introduction	to	hospitality	business;	tourism	and	

hospitality	impacts;	career	opportunity	in	tourism	and	hospitality	

industry.

  

 1003 103 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสาร 3(3-0-6)

  ข้ามวัฒนธรรม

  Tourist Behavior and Cross Cultural communication

	 	 นิยาม	ความหมายและประเภทของนักท่องเที่ยว	การแบ่ง

กลุ่มนักท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์	 ปัจจัยที่ท�าให้นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม

แตกต่างกัน	 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเดินทาง

ท่องเทีย่ว	กระบวนการตดัสินใจซือ้ของนักท่องเทีย่ว	ความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับความต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว	

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ

บรกิาร	แนวโน้มพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและพฤตกิรรมการการซ้ือในบรบิท

ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของนักท่องเที่ยวไทยและ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ

	 	 Definition,	meaning	and	 types	of	 tourist;	 tourist	

segmentation	by	objectives;	factors	affecting	tourist’s	diversity;	

concepts	and	 theories	concerning	 tourists’	 travel	motivation;	

tourist’s	decision	making	process;	knowledge	and	understanding	

of	 cultural	 differentiation	 affecting	 tourist’s	 behavior;	 cross	

cultural	communication	in	the	context	of	tourism	industry	and	

hospitality;	Thai	and	foreign	tourist’s	behavior	and	buying	trend	

in	context	of	tourism	industry	and	hospitality		

 1003 105 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Geography and Tourism Resources

 	 ความหมาย	ความส�าคัญของภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว	และ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว	 ความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว	
ลักษณะภูมิประเทศ	 ภูมิอากาศ	 ภูมิลักษณ์ของแต่ละภาคที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว	ภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจ	ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเทีย่ว	ประเภททรพัยากรการท่องเท่ียว	แหล่งมรดกโลก	อทุยานแห่งชาต	ิ
และแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	ปัญหาทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว	 แผนที่
และเทคนิคทางภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการวางแผนและจัดการด้านการท่องเที่ยว
	 	 Definition,	significance	of	geography	for	tourism	
and	 tourism	 resources;	 relationship	between	geography	and	
tourism;	geographical;	weather	condition;	geographic	region	in	
Thailand	 to	 promote	 tourism;	 economic	 condition;	 factor	 of	
geography	 related	 tourism;	 types	of	 tourism	 resources;	world	
heritage	sites,	national	parks	and	famous	attractive	tourism	sites;	
problem	 of	 geography	 for	 tourism,	map	 and	 technique	 of	
geography	for	planning	and	managing	of	tourism.
  
 1003106 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Hospitality and Communication Arts 

 	 ความหมายของศิลปะการต ้อนรับและการสื่อสาร	
การแสดงออก	การสร้างมนุษยสัมพันธ์	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	ปัจจัยท่ีมี
อทิธพิลต่อบคุลกิภาพ	มารยาทในการเข้าสงัคม	ศลิปะในการสือ่สาร	การพดู
เพื่อการสื่อสารในที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ	การประยุกต์ใช้การพูด
เพื่อการสื่อสารในการบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	
	 	 Definition	of	Hospitality	and	communication	art;	
gestures,	human	relation	techniques,	personality	improvement;	
effective	factors	toward	personality,	social	manners,	presentation	
techniques,	public	speaking	improvement	for	applying	in	the	
field	of	tourism	service
  
 1003 204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพส�าหรับ 3(3-0-6)

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  Laws and Professional Code of Ethics 

  for Tourism Industry

 	 กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการประกอบธุรกิจ	 ระเบียบ
ปฏิบัติ	 ข้อบังคับ	 ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	แนวคิดกับจริยธรรมทาง
ธรุกจิ	จรรยาบรรณวชิาชพี	ปัญหาทางจรยิธรรม	แนวทางการแก้ไขและพฒันา	
รวมถึงการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากอุตสาหกรรมบริการ	
	 	 Laws	 for	 business-operation	 controls;	 practical	
rules	and	regulations	in	tourism	industry;	concepts	and	business	
ethics;	 professional	 ethics;	 ethical	 problems;	 solutions	 and	
development;	 controls	 of	 environmental	problems	caused	by	

hospitality	industry
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 1003 206 จิตวิทยาอุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6)

  Service Industry Psychology

 	 ความหมายและความส�าคัญของจิตวิทยาการบริการ	

หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการบริการ	หลักการบริการที่มีประสิทธิภาพ	

ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการบริการ	 การประยุกต์หลักจิตวิทยามาใช้กับ

การปฏิบัติงานและบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

	 	 Definition	and	importance	of	psychology	in	service	

industry;	psychology	for	service	industry,	service	efficiency	and	

quality;	 factors	 affecting	 customer	 service;	 application	 of	

psychology	to	service	in	tourism	and	hospitality	industry

  

 1003 307 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  การท่องเที่ยว

  Human Resources Management in Tourism 

  Industry 

	 	 แนวคิด	 วิธีการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ด้าน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ	 การสรรหา

บุคลากร	อบรมพัฒนา	การจัดสวัสดิการ	และการสร้างขวัญและก�าลังใจใน

การท�างาน	รวมถงึกฎระเบยีบทีพ่งึปฏบิตั	ิและกฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วข้อง

	 	 Concepts	and	methods	for	effective	organization	

and	human	resource	management	in	tourism	and	hotel	industry;	

personnel	recruitment;	training;	personnel	welfare	and	working	

motivations	in	workplace;	regulations	and	related	labor	laws

  

 1003 309 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  การท่องเที่ยว 

  Information Technology for Tourism Industry 

 	 ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 บทบาท	ประเภท	

และความส�าคญัของพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	

การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	การก�าหนด

กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	ปัญหา

และอปุสรรคด้านการจดัการและกฎหมายในการด�าเนนิการด้านการตลาด	

อนาคตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อการท่องเที่ยว

	 	 	 Definitions	of	E-commerce;	roles,	types,	and	

significance	of	E-commerce	to	tourism	industry;	decision	making	

on	the	selection	of	E-commerce	media;	setting	of	E-commerce	

marketing	strategies	for	tourism	industry;	problems	and	obstacles	

in	 the	management	 and	 related	 laws	 concerning	 electronic	

marketing;	future	of	e-commerce	for	tourism

  

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ 

   Major Required Courses

   (1) วิชาเฉพาะบังคับ 

    Compulsory Courses

 1003 212 การวางแผนและการด�าเนินงานน�าเที่ยว 3(3-0-6)

  Tour Planning and Operations 

 	 ความหมาย	ความส�าคัญและประเภทของการจัดน�าเท่ียว	

การวางแผนและการด�าเนินงานในการผลิตสินค้าและบริการทางการ

ท่องเท่ียว	การติดต่อประสานงานและการเจรจาต่อรองกับธุรกิจและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอราคาต้นทุน	การจัดท�ารายการน�าเที่ยว	แพ็คเก็จทัวร์	

การค�านวณราคาขาย	 การน�าเสนอขายสินค้าและบริการ	 การจัดเตรียม

เอกสารส�าหรบัการน�าเท่ียว	ปัญหาและการแก้ไขปัญหาทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิ

งานน�าเที่ยว	และการประเมินผลการจัดน�าเที่ยว	กรณีศึกษา

	 	 Definition,	significance	and	types	of	tour;	planning	

and	 operating	 for	 the	 development	 of	 tourism	 products;	

cooperation	and	negotiation	 for	cost	 inquiries	 from	suppliers;	

Tour	itinerary	and	package	tour	management;	price	calculation;	

presentation	 for	 selling	 products	 and	 services;	 preparation	

documents	for	tour;	problems	and	problem	solving	skills	in	tour	

operations;	and	evaluation	of	tour	operations;	case	studies.

 1003 213 ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Thai Studies for Tourism

 	 ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในแต่ละภาคที่มีบทบาทกับ

การท่องเที่ยว	ได้แก่	โครงสร้างทางสังคม	ศาสนา	สถาปัตยกรรม	ภาษาและ

วรรณคดี	 นาฏศิลป์และดนตรีไทย	 อาหาร	 หัตถกรรม	 เทศกาลและ

งานประเพณี	ความเชือ่	และอ่ืนๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	การประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์

กบัการท่องเทีย่วโดยการสือ่ความหมายแก่นกัท่องเทีย่วในรปูแบบต่างๆ	เพือ่

ให้เกิดความเข้าใจถึงความส�าคัญและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย

	 	 The	knowledge	about	Thai	culture	in	the	regions	

of	Thailand	that	affected	to	tourism;	social	structure,	religious,	

architectural,	 literature,	music	 and	 performing	 arts,	 food,	

handicraft	 ,	 tradition	festivals,	belief,	etc.	Applied	for	 tourism	

benefits	 by	 interpret	 to	 tourists	 in	 several	 form	 to	make	 an	

understanding	of	significance	and	uniqueness	of	Thai	culture.

  

 1003 214 การส�ารองที่นั่งและจ�าหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน 3(2-2-5)

  Flight Reservation and Ticketing

 	 การส�ารองที่นั่งและการให้บริการด้านบัตรโดยสาร

เครื่องบิน	วิธีการใช้ระบบการส�ารองที่นั่ง	Global	Distribution	System	

(GDS)	วธิกีารสบืค้นข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	การจดัเส้นทางเชือ่มต่อเทีย่วบนิ	การ

ท�าหมายเลขการอ้างอิง	การค�านวณราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน	ระบบการ

ส�ารองท่ีนั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	 และระบบ	Online	Travel	Agency	

(OTA)	เทคนิคการขายบัตรโดยสารเครื่องบิน	และการคืนบัตรโดยสาร
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	 	 Air	ticketing	Service;	Global	Distribution	System	

for	 airlines;	 search	 airlines	 information;	 itinerary	 planning;	

Passenger	Name	Record;	Air	fare	calculation;	Internet	reservation	

system	and	Online	travel	agency;	Ticket	sales	techniques,	and	

ticket	refund

  

 1003 312 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 

  Principles of Tourist Guide 

 	 ความรู้ส�าหรับบทบาทผู้น�าเที่ยว	หน้าท่ีความรับผิดชอบ

อย่างมืออาชีพ	จริยธรรมและคณุสมบตั	ิวธิกีารและเทคนคิของการน�าเทีย่ว	

แนวทางอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยส�าหรับนักท ่องเ ท่ียว	

การประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ๆ	การแก้ปัญหาทีเ่กดิข้ึนได้อย่างเหมาะสม	

ฝึกหัดและทัศนศึกษานอกสถานที่

	 	 Knowledge	of	tour	guide;	tour	guide’s	roles,	duties,	

and	responsibilities;	tour	guide’s	qualifications	and	professional	

ethics,	tour	guiding	procedure	and	techniques;	tourist’s	facilities	

and	safety;	tour	guide’s	coordination	with	related	organizations;	

proper	solutions	for	unexpected	problems;	field	trip	studies.

  

 1003 313 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

  Marketing for Tourism 

 	 องค์ประกอบ	และความส�าคัญของการตลาด	การก�าหนด

ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย	เทคนคิการขาย	ส่วนประสมทางการตลาด	การวเิคราะห์

ปัจจยัส�าคญัทางการตลาด	กลยทุธ์และการส่งเสรมิการขาย	การเลอืกใช้สือ่

ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์	 เพื่อสามารถน�าไปประยุกต์สร้างแผนการ

ตลาดให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในกรอบจริยธรรม

	 	 Components	 and	 significance	 of	 marketing;	

targeted	customers;	sale	techniques;	marketing	mix;	analysis	of	

essential	marketing	 factors;	 sale	 strategies	 and	promotions;	

advertisement	media	selections	for	business	achievement	under	

the	business	ethics

  

 1003 316 โลจิสติกส์ส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

  Logistics for Tourist Industry

  Transportation System 

	 	 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจการบิน	 รูปแบบการให้บริการ

ในธรุกจิการบนิ	บรษิทัการบิน	อากาศยานและท่าอากาศยาน	การให้บริการ

ภาคพืน้ดนิ	พธิกีารเข้าออกราชอาณาจกัร	รหสัย่อทีใ่ช้ในการส�ารองทีน่ัง่บตัร

โดยสาร	หลักการคิดค�านวณราคาบัตรโดยสาร	รวมถึงค�าศัพท์และภาษาที่

ใช้สื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน	 ระบบการขนส่งนักท่องเที่ยว	 ระยะเวลา

ในการขนส่งและการจัดล�าดับความส�าคัญของลูกค้า

	 	 General	knowledge	of	airline	business;	hospitality	
in	 airline	business;	 airline	 companies;	 aircrafts	 and	 airports;	
ground	 service;	 immigration	 affairs;	 abbreviation	 codes	 for	
ticket	 reservation,	 ticket	 price	 calculation,	 vocabulary	 and	
language	used	for	communication	in	aviation	industry;	tourist	
transportation	system;	delivery	time	and	customer	priorities
  
 1003 317 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

  Research Methodology in Tourism 

 	 หลกัการ	ประเภทและระเบียบวิธีวิจยัส�าหรบัอตุสาหกรรม
การท่องเท่ียวและโรงแรม	 แนวคิดในการก�าหนดปัญหา	 วัตถุประสงค	์
สมมติฐาน	 การก�าหนดรูปแบบการวิจัย	 การออกแบบกระบวนการวิจัย	
การแปลความหมายข้อมลู	ตลอดจนการเขยีนโครงร่างงานวจิยั	และรายงาน
การวิจัยส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
	 	 Principles,	 types,	 and	 research	methodology	 in	
tourism	 and	 hotel	 industry;	 concepts	 for	 determination	 of	
research	problems,	objectives	and	hypotheses;	research	design;	
research	methodology	 design;	 data	 interpretation;	 research	
outline	and	report	writing	for	tourism	and	hotel	industry
  
 1003 318 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Thai History for Tourism

 	 พฒันาการของอาณาจกัรไทยในด้านการเมอืง	การปกครอง	
เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 ต้ังแต่อาณาจักรโบราณถึงปัจจุบัน	
ประวตัศิาสตร์ศลิปะไทยในยคุสมยัต่างๆ	แหล่งท่องเทีย่วทางประวัตศิาสตร์	
แหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุ	 สถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ใน
ประเทศไทย	
	 	 Development	 of	 the	 Kingdom	 of	 Thailand,	 in	
aspects	of	politics,	governance,	economy,	society,	and	culture,	
for	tourism	management	in	archaeological,	historical,	and	cultural	
sites	History	of	Thai	arts,	Historical	site,	Archaeological	site	and	
antiquities.	Important	historical	sites	in	Thailand	
 
 
 1003 319 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

  Sustainable Community Based Tourism Development 

	 	 ความหมายและความส�าคัญของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว	
การสร้างจิตส�านึก	การเตรียมความพร้อม	การพัฒนาศักยภาพ	การสร้าง
เครือข่าย	 และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	 	 Definitions	and	significance	of	community-based	
tourism;	 implantation	of	good	sense;	community	preparation,	
community’s	efficiency	development,	community	networking,	
community’s	 participation	 in	 tourism	management	 and	

development	by	sustainable	tourism	concept
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 1003 413 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและตัวแทน 3(3-0-6)

  การเดินทางท่องเที่ยว

  Tour Business and Travel Agency Management 

 	 ความหมาย	ความส�าคัญ	ลักษณะ	ประเภท	รูปแบบ	และ

ประโยชน์ของธุรกิจน�าเที่ยว	ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน�าเที่ยว	วิธีการเปิด

บริษัทน�าเที่ยว	ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน�าเที่ยว	พระราชบัญญัติ

ในการด�าเนินงานของธุรกิจน�าเที่ยว	 โครงสร้างองค์กร	ต�าแหน่ง	 บทบาท

หน้าทีข่องฝ่ายหรอืแผนกในบรษิทัน�าเทีย่ว	การตดิต่อประสานงานกบัธรุกจิ

ที่เกี่ยวข้อง	การบัญชีและการเงิน	การตลาดและการขายของธุรกิจน�าเที่ยว	

คูแ่ข่งของธุรกิจน�าเทีย่ว	ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของธรุกิจน�าเทีย่ว	

และจรรยาบรรณในการบริหารจัดการและการบริการธุรกิจน�าเที่ยวและ

ตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว

	 	 Definition,	significance,	features,	types	models	and	

benefits	 of	 tour	 business;	 related	 tour	 sectors,	 tour	 business	

startup	and	license	types;	Act	of	Tourism	and	Guide	Registration,	

organization	charts,	position	and	responsibility	of	each	division	

in	 the	 operations	 of	 the	 tour	 business	 and	 travel	 agency;	

coordination,	 accounting	 and	 finance	 for	 tour	 business,	

marketing	and	sales	for	competitive	tour	business,	problems	and	

resolutions	in	tour	business	and	the	ethics	of	tour	business	service

  

 1003 414 สัมมนาทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Seminar in Tourism Industry 

	 	 การบูรณาการความรู ้ในด้านการบริหารจัดการการ

ท่องเทีย่วและการบรกิาร	โดยการน�าเสนอหวัข้อหรือปัญหาทีจ่�าเป็นต่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ	อภิปราย	 วิเคราะห์	 คิดวิพากษ์

เพื่อหาผลลัพธ์ที่เหมาะสม	แลกเปลี่ยนทิศทางและประสบการณ์	 รวมทั้ง

ประยกุต์ใช้ทฤษฎต่ีางๆ	ในการแก้ปัญหา	มกีารศกึษาดงูานภายในประเทศ

และต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะวิชาฃีพให้สูงขึ้น

 	 Integration	 of	 disciplines	within	 hospitality	 and	

tourism	management;	presentations	of	topics	or	problems	essential	

for	 tourism	and	hospitality	 industry	 development;	 discussion,	
analysis	and	critical	thinking	for	the	proper	solutions;	exchanges	
of	 directions	 and	 experiences	 and	 apply	 theories	 in	 problem	
solving;	domestic	and	international	educational	field	trip	required	
for	higher	increasing	the	professional	experience	and	skill.
  

   (2) วิชาเฉพาะเลือก  33 หน่วยกิต 

    Elective core courses 33 credits

   (2.1) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 

15 หน่วยกิต

    Foreign language for professional career not  

less than     15 credits

 1003 221 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจส�าหรับ 3(3-0-6)

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  Business English Communication for Tourism 

  and Hospitality Industry

	 	 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษที่เหมาะสมส�าหรับ
การสนทนาและการสือ่สารใน	สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัโดยใช้ค�าศพัท์	และ
ส�านวนที่ ใช ้ ในธุรกิจการท ่องเที่ยวและการโรงแรม	 การทักทาย	
การแนะน�าตัว	การนัดหมาย	การให้ข้อมูลข่าวสาร	การต้อนรับ	การต่อรอง
ทางธุรกิจ	และอ�านวยความสะดวก	โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถออกเสยีงค�า	
วลี	ประโยค	และบทสนทนาสั้นๆ	ได้อย่างถูกต้อง
	 	 Appropriate	 usage	 of	 English	 listening	 and	
speaking	skills	for	conversations	and	communications	in	various	
situations	using	vocabulary	and	expressions	in	the	field	of	tourism	
and	 hotel	 business;	 greeting,	 self-introduction,	making	
appointment,	giving	information,	welcoming,	negotiation,	and	
giving	assistance,	focusing	on	the	ability	to	correctly	pronounce	
words,	phrases,	sentences	and	short	conversations
  
 1003 222 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  ท่องเที่ยวและบริการ

  Business English Writing for Tourism and 

  Hospitality Industry

	 	 การใช้ค�าศัพท์	 และส�านวนที่ใช้ในที่ท�างาน	 เพิ่มทักษะใน
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ท�างาน	ได้แก่	การเขียนข้อความ
สั้นๆ	 เขียนในสมัครงาน	กรอกเอกสาร	 เขียนบันทึกตามโอกาสต่างๆ	ที่ใช้
ในสังคมและที่ท�างาน	การเขียนตอบจดหมายอิเล็กโทรนิกส์	สามารถเขียน
เพ่ือท�าธุรกรรมทางธุรกิจได้	 มุ ่งเน้นการเขียนเพื่อบริบททางธุรกิจท่ี
หลากหลาย
	 	 Appropriate	usage	of	vocabulary	and	expressions	
used	in	the	workplace	to	improve	English	writing	skills	for	office	
communication;	writing	short	notes	and	resumes,	filling	forms	
and	documents,	writing	memos	for	various	social	occasions	and	
office	communications;	replying	electronic	mails;	writing	English	
for	business	communications	in	various	business	situations
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 1003 324 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานมัคคุเทศก์  3(3-0-6) 

  English for Tour Guide 

 	 การฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	และศึกษาค�าศัพท์	บทสนทนาภาษา

องักฤษส�าหรับงานมัคคุเทศก์	การพดูในทีส่าธารณะ	การใช้ภาษาองักฤษใน

การอธิบายข้อมูลทิศทาง	 แหล่งท่องเที่ยว	 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน

สถานการณ์ต่างๆ	และการน�าเสนองาน

	 	 English	speaking,	listening,	reading,	and	writing	

for	 tour	 guiding;	 vocabulary,	 idioms,	 expressions,	 and	

conversations	used	in	tour	guiding;	public	speaking;	appropriate	

usage	of	English	for	giving	information	and	directions	of	tourist	

attractions;	skills	in	using	English	in	various	situations	and	oral	

presentations

  

 1003 325 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม  3(3-0-6)

  English for Hotel Personnel

	 	 ฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	และศึกษาค�าศัพท์	ส�านวน	ประโยค	บท

สนทนา	ภาษาทีใ่ช้ในโรงแรม	บอกและอธบิายการเลอืกใช้รปูแบบการใช้งาน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 การเลือกใช้ภาษา	 น�้าเสียง	 กิริยา	 ท่าทาง	

ให้เหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาส

	 	 English	speaking,	listening,	reading,	and	writing	

for	 hotel	 business;	 vocabulary,	 idioms,	 expressions,	 and	

conversations	 used	 in	 hotel	 business;	 appropriate	 usage	 of	

language	 forms	 for	 various	 situations;	 appropriate	 usage	 of	

intonation,	gestures,	and	expressions	for	different	kinds	of	people	

and	occasions

  

 1003 425 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพส�าหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  ท่องเที่ยวและบริการ

  Professional English for Tourism and 

  Hospitality Industry 

	 	 ศึกษา	ปฏิบัติ	 ส�านวนภาษาอังกฤษ	ที่ใช้ในการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ	ทางธรุกจิ	ฝึกการอ่านเอกสารทางธรุกจิ	โฆษณา	ประกาศ	

ตาราง	 กราฟ	ก�าหนดการ	 สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่างๆ	 การเขียน

โต้ตอบทางธรุกจิ	การสัมภาษณ์งาน	การสร้างบทบาทในสถานการณ์จ�าลอง

ในชีวิตประจ�าวัน	และในธุรกิจจ�าลอง	มีการน�าเสนอธุรกิจจ�าลอง	

	 	 Study	 and	 practices	 of	 English	 idioms	 and	

expressions	 used	 for	 communication	 in	 various	 business	

situations;	practices	 in	 reading	English	business	documents,	

advertisements,	tables,	graphs,	and	schedules;	data	searching	

via	various	medias;	writings	of	business	correspondence,	 job	

interviews,	 spontaneous	 role-play	 in	 daily-life	 and	 dummy	

business	operations;	presentation	of	dummy	business	operations

  

    กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต

 0105 263 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 3(2-2-5)

  Basic French 1

	 	 การฟัง	การพดู	การอ่าน	การเขยีน	ค�าศพัท์	ไวยากรณ์ภาษา

ฝรั่งเศสเบื้องต้น

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	grammar	in	French	at	the	elementary	level

 0105 264 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 3(2-2-5)

  Basic French 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 263 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1

  Prerequisite : 0105 263 Basic French 1

	 	 การฟัง	การพดู	การอ่าน	การเขยีน	ค�าศพัท์	ไวยากรณ์ภาษา

ฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น	โดยเน้นการสนทนาสั้นๆ	ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	grammar	in	French	at	a	more	advanced	level,	focusing	on	

short	conversation	in	daily	life

  

 0105 265 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5)

  การโรงแรม 1

  French Communicative for Tourism and Hotel 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 264 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2

  Prerequisite : 0105 264 Basic French 2

	 	 การฟังและการพูดภาษาฝรัง่เศส	โดยใช้ค�าศพัท์และส�านวน

ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ	เช่น	การกล่าวต้อนรับ	การนัดหมาย	การบอกทาง	การให้ข้อมูลการ

บริการ	เป็นต้น

	 	 French	 listening	 and	 speaking	 skills;	 using	

vocabulary	 and	expressions	 in	 the	 field	 of	 tourism	and	hotel	

business	for	conversations	in	various	situations.	For	example;	

welcoming,	making	 appointment,	 giving	 direction,	 giving	

information	and	etc.

  

 0105 266 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5)

  การโรงแรม 2

  French Communicative for Tourism and Hotel 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 365 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศส

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1

  Prerequisite : 0105 365 Communicative French 

for Tourism and Hotel 1

	 	 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในบริบทการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว	โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	ในการให้บริการนักท่องเที่ยว	เช่น	

สนามบิน	 โรงแรม	 ร้านอาหาร	 ร้านค้า	 สถานที่ท่องเท่ียว	บริษัทน�าเที่ยว	

ตลอดจนฝึกพูดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว	เป็นต้น



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

62

	 	 French	for	communication	related	to	tourism	and	

hotel	management	through	the	role-play	classroom	involving	the	

following	situations:	at	the	airports,	hotels,	restaurants,	shops,	

tourist	 attractions,	 travel	 agency;	 as	 well	 as	 telephone	

communication	for	tourism	business

  

    กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 12 หน่วยกิต

 0106 970 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

  Basic Chinese 1 

 	 การเขียนและการอ่านสัทอักษรพินอิน	 เส้นพื้นฐานและ

ส่วนประกอบทีป่ระสมกนัขึน้เป็นตวัอกัษรจีน	โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจนี

ขั้นพื้นฐาน

	 	 Reading	and	writing	skills	using	Roman	alphabets	

(Pinyin)	 ;	 the	 basic	 strokes	 and	 radicals	 forming	 Chinese	

characters;	Introduction	to	Basic	Chinese	grammar

  

 0106 971 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

  Basic Chinese 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0106 970 ภาษาจีนเบื้องต้น 1

  Prerequisite : 0106 970 Basic Chinese1

	 	 การฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	รูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาจีน

ทีต่่อเนือ่งจากพืน้ฐาน	เน้นให้ผูเ้รยีนสามารถสือ่สารบทสนทนาสัน้ๆ	ทีจ่�าเป็น

ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง

	 	 Listening,	 speaking,	 reading	 and	writing	 skills:	

Chinese	 passages	 and	 grammar	 on	 a	 higher	 level	 than	

Elementary	Chinese;	focusing	on	the	ability	to	correctly	short	

conversations	and	passages	using	everyday

  

 0106 972 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 1

  Chinese Communicative for Tourism and Hotel 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0106 971 ภาษาจีนเบื้องต้น 2

  Prerequisite : 0106 971 Basic Chinese 2

	 	 การฟังและการพดูภาษาจนี	โดยใช้ค�าศพัท์และส�านวนทีใ่ช้

ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ	

เช่น	การทักทาย	การแนะน�าตัว	 การนัดหมาย	การบอกทาง	การให้ข้อมูล

การบริการ	เป็นต้น

	 	 Chinese	 listening	 and	 speaking	 skills;	 using	

vocabulary	 and	expressions	 in	 the	 field	 of	 tourism	and	hotel	

business	for	conversations	in	various	situations.	For	example;	

greeting,	 self-introduction,	making	 appointment,	 giving	

information,	welcoming,	negotiation,	giving	service	assistance	

and	etc.

 0106 973 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 2

  Chinese Communicative for Tourism and Hotel 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0106 972 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1

  Prerequisite : 0106 972 Communicative 

Chinese for Tourism and Hotel 1

	 	 การสนทนาภาษาจีนในบริบทของการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม	 โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	 ในการให้บริการนักท่องเท่ียว	 เช่น	

สนามบิน	 โรงแรม	 ร้านอาหาร	 ร้านค้า	 สถานที่ท่องเท่ียว	บริษัทน�าเที่ยว	

ตลอดจนฝึกพูดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว	เป็นต้น	

	 	 Chinese	for	communication	related	to	tourism	and	

hotel	management	through	the	role-play	classroom	involving	the	

following	situations:	at	the	airports,	hotels,	restaurants,	shops,	

tourist	 attractions,	 travel	 agency;	 as	 well	 as	 telephone	

communication	for	tourism	business	

 

    กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต

 0163 901 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

  Basic Korean 1 

 	 การเขยีนและการอ่านตวัอกัษรเกาหล	ีโครงสร้างไวยากรณ์

ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน

	 	 Reading	and	writing	skills	using	Korean	characters:	

Introduction	to	Basic	Korean	grammar	

  

 0163 902 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

  Basic Korean 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 901 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1

  Prerequisite : 0163 901 Basic Korean 1

	 	 การฟัง	พูด	 อ่าน	 เขียน	 รูปประโยคและไวยากรณ์ภาษา

เกาหลีที่ต่อเนื่องจากพื้นฐาน	เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารบทสนทนาสั้นๆ	

ที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง

	 	 Listening,	 speaking,	 reading	 and	writing	 skills:	

Korean	passages	and	grammar	on	a	higher	level	than	Elementary	

Korean;	focusing	on	the	ability	to	correctly	short	conversations	

and	passages	using	everyday

  

 0163 903 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 1

  Korean Communicative for Tourism and Hotel 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 902 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2

  Prerequisite : 0163 902 Basic Korean 2

	 	 การฟังและการพดูภาษาเกาหล	ีโดยใช้ค�าศพัท์และส�านวน

ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์
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ต่างๆ	 เช่น	การทักทาย	การแนะน�าตัว	การนัดหมาย	การบอกทาง	การให้
ข้อมูลการบริการ	เป็นต้น
	 	 Korean	 listening	 and	 speaking	 skills;	 using	
vocabulary	 and	expressions	 in	 the	 field	 of	 tourism	and	hotel	
business	for	conversations	in	various	situations.	For	example;	
greeting,	self-introduction,	making	appointment,	giving	information,	
welcoming,	negotiation,	giving	service	assistance	and	etc.
  
 0163 904 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 2

  Korean Communicative for Tourism and Hotel 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 903 การสื่อสารภาษาเกาหลี

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 

  Prerequisite : 0163 903 Communicative Korean 

for Tourism and Hotel 1

	 	 การสนทนาภาษาเกาหลใีนบรบิทของการท่องเทีย่วและการ
โรงแรม	 โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	 ในการให้บริการนักท่องเที่ยว	 เช่น	
สนามบิน	 โรงแรม	 ร้านอาหาร	 ร้านค้า	 สถานที่ท่องเที่ยว	บริษัทน�าเที่ยว	
ตลอดจนฝึกพูดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว	เป็นต้น	
	 	 Korean	for	communication	related	to	tourism	and	
hotel	management	through	the	role-play	classroom	involving	the	
following	situations:	at	the	airports,	hotels,	restaurants,	shops,	
tourist	 attractions,	 travel	 agency;	 as	 well	 as	 telephone	
communication	for	tourism	business	and	etc.
  
    กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ  12 หน่วยกิต

 0186 404 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

  Basic Japanese 1 

 	 การอ่าน	เขียนตัวอักษรฮิรากานะและคาตาคานะ	ค�าศัพท์	
และโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน	
	 	 Reading	 and	writing	Hiragana	 and	 Katakana;	
Japanese	word	and	Introduction	to	Basic	Japanese	grammar	
  
 0186 405 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

  Basic Japanese 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 404 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1

  Prerequisite : 0186 404 Basic Japanese 1

	 	 การอ่าน	 เขียน	 ฟัง	 และพูดค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเทีย่วและการโรงแรม	รปูประโยคและไวยากรณ์ภาษาญีปุ่น่โดยเน้นให้
ผู้เรียนสามารถสื่อสารบทสนทนาสั้นๆ	 ที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันได้อย่าง
ถูกต้อง	
 	 Listening,	speaking,	reading	and	writing	skills	by	
easy	vocabulary	and	expressions	in	the	field	of	tourism	and	hotel	
business.	Japanese	passages	and	grammar;	focusing	on	the	ability	
to	correctly	short	conversations	and	passages	using	everyday

 0186 406 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 1

  Japanese Communicative for Tourism and Hotel 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 405 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 

  Prerequisite : 0186 405 Basic Japanese 2

	 	 การฟัง	พูดภาษาญี่ปุ่น	 โดยใช้ค�าศัพท์และส�านวนท่ีใช้ใน
ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
	 	 Japanese	 listening	 and	 speaking	 skills;	 using	
vocabulary	 and	expressions	 in	 the	 field	 of	 tourism	and	hotel	
business	for	conversations	in	various	situations	
  
 0186 407 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 2

  Japanese Communicative for Tourism and Hotel 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 406 การสือ่สารภาษาญีปุ่น่เพือ่

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1

  Prerequisite : 0186 406 Communicative 

Japanese for Tourism  and Hotel 1

	 	 การสนทนาภาษาญี่ปุ ่นในบริบทของการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม	โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	ในการให้บริการนักท่องเที่ยว	
	 	 Japanese	 for	 communication	 related	 to	 tourism	
and	hotel	management	through	the	role-play	classroom	involving	
the	following	situations
  

  (2.2) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ  12 หน่วยกิต

    Elective Courses

    กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

    Tourism Management Courses

 1003 251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ 3(3-0-6)

  Special Interest Tourism 

 	 ความหมาย	การเติบโตและพัฒนาการของการท่องเท่ียว
ตามความสนใจพิเศษ	ประเด็นส�าคัญในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
และความสัมพันธ์ท่ีมีต่อความหลากหลายของผู้บริโภค	 รูปแบบของ
การท ่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษในปัจจุบันและอนาคต	 เช ่น	
การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ	 การท่องเท่ียวด้านมืดและโศกนาฏกรรม	
การท่องเที่ยวแบบสะพายเป้	 การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์และ
วรรณกรรม	การท่องเทีย่วเพือ่ดืม่กนิ	และการท่องเทีย่วเชงิผจญภยั	เป็นต้น	
รวมทั้งการศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ
	 	 Definition,	growth,	 and	development	 of	 Special	
Interest	 tourism;	 key	 issues	 in	 management	 of	 tourism	
destinations	and	its	relationship	to	the	diversity	of	consumers;	
current	and	future	forms	of	special	interest	tourism	e.g.	health	
and	wellness	 tourism,	 dark	 tourism,	 backpacking,	 film	 and	
literature	tourism,	gastronomic	tourism	and	adventure	tourism;	

domestic	or	international	educational	field	trip	required
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 1003 252 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Recreation for Tourism 

	 	 ความหมาย	ความส�าคญั	ประเภทของนนัทนาการ	หลกัการ

และแนวคิดพื้นฐานในการจัดกิจกรรมนันทนาการ	 รูปแบบกิจกรรม

นนัทนาการเพือ่การท่องเทีย่ว	ทกัษะในการเลอืก	จดัและด�าเนนิงานกจิกรรม

นันทนาการเพื่อการเพื่อท่องเที่ยว	 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ	

การวางแผนและวธิกีารจดักจิกรรมนนัทนาการเพือ่การท่องเทีย่ว	กรณศึีกษา

	 	 Definitions,	 Significance,	 types	 of	 recreation;	

principles	and	basic	concepts	of	recreational	activities;	model	

for	 recreational	 tourism;	 choosing	 skills,	 travelling	 activity	

organize	 organization	 and	 operation;	 recreational	 tourism	

destinations;	 planning	 and	 organization	 of	 the	 recreational	

activities	for	tourism;	case	studies

  

 1003 253 ภูมิศาสตร์โลกเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Global Geography for Tourism 

 	 ความหมาย	ความส�าคญัของภมูศิาสตร์	ลกัษณะภมิูศาสตร์	

ลักษณะภูมิประเทศ	 ลักษณะภูมิอากาศซึ่งส่งผลต่อการท่องเท่ียวระดับ

ท้องถิ่น	 ระดับชาติ	 และระดับนานาชาติ	 ภูมิศาสตร์ส�าหรับการท่องเที่ยว	

ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการท่องเที่ยว	

แหล่งท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาต	ิภมูศิาสตร์กบัการท่องเท่ียวโลก	การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

กับการท่องเที่ยวโลก	

	 	 Definitions,	significance	of	geography;	geography,	

topography,	weather	condition	which	affects	tourism	in	local,	

national	and	international;	geography	for	Tourism;	factors	related	

to	 tourism;	 domestic	 and	 foreign	 tourist	 attractions,	 natural	

attractions;	geography	with	world	tourism	and	climate	change

  

 1003 254 การตลาดสายการบิน 3(3-0-6)

  Airlines Marketing 

	 	 ศึกษาระบบการตลาดและการขายของธุรกิจสายการบิน	

ธรุกจิการเดนิทาง	โดยเน้นทีก่ลไกการปฏิบัตงิานร่วมกนัระหว่างสายการบนิ	

บริษัทท่องเที่ยว	 และตัวแทนจ�าหน่ายตั๋วโดยสาร	ก�าหนดราคาการบริหาร

รายได้ตลอดจนหลักการโฆษณาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการข่ายและ

การตลาดแบบ	E-marketing

	 	 Study	of	the	marketing	and	sales	systems	of	airlines	

and	 travel	 industry	 focusing	 on	 the	 co-ordination	 of	 airlines;	

travel	 agents	 and	 ticketing	 agents;	 pricing	 and	 income	

management;	principles	of	public	relations,	advertisement,	sales	

promotion	and	e-marketing

  

 1003 255  การจัดการบริการอาหารส�าหรับสายการบิน 3(2-2-5) 

  Airline Catering Management 

 	 ศึ กษาระบบการ จัดอาหารและ เครื่ อ งดื่ มส� าหรับ

สายการบินต่างๆ	ท่ีมาใช้บริการเพือ่น�าไปใช้ในการบรกิารบนเคร่ือง	การจัด

เตรียมการน�าเสนอ	การก�าหนดเมนูตลอดจนการส�ารองอาหารในกรณีเร่ง

ด่วน	การขนส่งและการประสานงานกับสายการบิน

	 	 Studies	 of	 airline	 catering	 system	 for	 in-flight	

services	 focusing	on	 food	preparation;	menu	selections;	meal	

reservation	for	urgent	requests;	meal	delivery;	and	communication	

with	airlines

  

 1003 351 การท่องเที่ยวแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและ 3(3-0-6)

  การสื่อความหมาย

  Cultural Heritage Tourism and Interpretation

 	 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับมรดกทางวัฒนธรรมและ

ความสัมพันธ์กับการสื่อความหมายและการท่องเท่ียว	การประเมินความ

ส�าคญัทางวฒันธรรม	รวมทัง้การวเิคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการบรหิาร

จดัการสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนและไม่มตีวัตน	บทบาทของการสือ่ความหมายที่

มีต่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและความส�าคัญของเทคนิคการสื่อความ

หมายในการสร้างความตระหนักรับรู้ถึงคุณค่า	 ประวัติความเป็นมา	 และ

ความส�าคัญของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว

	 	 Definitions	and	concepts	of	cultural	heritage	and	

its	 relationship	with	 interpretation	 and	 tourism;	 cultural	

significance	 assessment	 and	 analysis	 and	 trends	 in	 the	

management	 of	 tangible	 and	 intangible	 assets;	 the	 roles	 of	

Interpretation	 in	 cultural	 heritage	 sites	 and	 the	 important	 of	

interpretation	techniques	to	build	the	awareness	of	value;	history	

and	significance	of	cultural	heritage	sites	for	visitors

  

 1003 352 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(3-0-6)

  Ecotourism 

	 	 ศึกษาความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	พัฒนาการ

และความส�าคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว	

ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	

แหล่งท่องเท่ียวเชิงนเิวศของไทยและนานาชาติ	แนวทางการจัดการการท่อง

เท่ียวเชงินเิวศ	บทบาทของรฐับาลและหน่วยงานเอกชนในการส่งเสรมิและ

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	ศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาและการ

บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ผ่านการศึกษานอกสถานที่	

	 	 Definition	of	ecotourism;	the	development	and	the	

significance	 of	 ecotourism;	 types	 of	 tourist	 attractions;	 the	

relationship	 between	 geological	 condition	 and	 tourism	

management.	Explore	ecotourism	destination,	both	domestically	

and	 internationally;	 trend	analysis	 of	 ecotourism;	 the	 roles	 of	
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government	and	private	sectors	in	promoting	and	developing	

ecotourism.	 Critically	 evaluate	 the	 development	 and	 the	

management	of	ecotourism	destination	via	a	field	trip	study

  

 1003 353 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  Creative Tourism 

	 	 ความหมายและแนวคิดหลักต่างๆ	เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์	 ความส�าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 การพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์;	

อุปสงค์	อุปทาน	ต้องการ	ผลประโยชน์ที่จับต้องได้	และผลประโยชน์ที่จับ

ต้องไม่ได้	 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อการพัฒนาสถานที่

	 	 Definition	and	key	concepts	of	creative	tourism;	

importance	 and	 relationship	 between	 cultural	 resources	 and	

creative	tourism;	the	creative	community	development;	demand,	

supply,	tangible	and	intangible	benefits;	economic	and	social	

benefits	of	the	creative	tourism	for	destination	development

  

 1003 354 การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ 3(3-0-6)

  Health and Medical Tourism 

 	 แนวคดิ	ความหมาย	ประเภท	และรปูแบบของการท่องเทีย่ว

เชิงสุขภาพ	 แหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางและพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยว	ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	

ธรุกจิการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ	แนวโน้มการตลาดการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

	 	 Concepts,	meaning,	types	and	forms	of	health	and	

medical	 tourism;	tourism	attractions,	 tourist	destinations	and	

behaviors;	 Health	 products	 and	 health	 tourism	 activities;	

Business	of	health	and	medical	 tourism;	 trends	of	health	and	

medical	tourism	market	domestic	and	international	levels

  

 1003 366 การบริการภาคพื้นดิน 3(3-0-6)

  Ground Service

 	 ระบบการให้บรกิารผู้โดยสารภาคพืน้ดนิของบรษิทัสายการ

บนิและท่าอากาศยานทัง้ในและต่างประเทศ	ส่วนงานบริการผูโ้ดยสาร	การ

ควบคุมน�้าหนักสัมภาระ	การจัดเตรียมเอกสารและการประสานงานของ

หน่วยงานต่างๆ	 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน	

มารยาทในการบริการ	การให้บริการพิเศษส�าหรับผู้โดยสาร	การให้ความ

ปลอดภยัและงานบรกิารอืน่ๆ	ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาระหว่างการ

ปฏิบัติงาน

	 	 Ground	Service	system	of	airlines	and	airports	both	

of	Domestic	and	International;	Passenger	Service;	Baggage	weigh	

control;	 Document	 Preparation	 and	 Coordination	 of	 other	

agencies.	Ground	Staff	Operaion.	Courtesy	of	Service.	Special	

Service	to	passenger.	Security	and	other	services.	Problem	and	

solving	problem	during	the	operation

  

 1003 451 การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับ  3(3-0-6)

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม

  Corporate Social Responsibility Management for 

  Tourism and Hospitality

	 	 ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายและบทบาทของจรยิธรรม

ในการท�าธรุกจิในสภาพแวดล้อมทีต่่างกนั	แนวคดิเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม	 วิเคราะห์

แรงผลักดันที่น�าไปสู่การให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกับแนวคิดของความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม	(CSR)	ในภาคอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและโรงแรม	

ความท้าทายทีท่างอตุสหากรรมต้องเผชิญในการน�านโยบาย	CSR	มาพฒันา

และปรบัใช้ให้สอดคล้องกบัภารกจิหลกัขององค์กร	ท�าความเข้าใจเกีย่วกบั

ความสมัพันธ์ระหว่างธุรกจิและสงัคม	บทบาทและหน้าท่ีของผู้มส่ีวนได้เสยี	

จริยธรรมและกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	

วิวัฒนาการและแนวโน้มในอนาคตของ	CSR

	 	 Understanding	of	definition	and	the	roles	of	ethics	

in	 the	 diverse	 business	 environment,	 the	 concept	 of	 social	

responsibility	of	tourism	and	hospitality	sector;	discussion	on	

the	 complex	 forces	 leading	 to	 the	 rise	 of	 Corporate	 Social	

Responsibility	(CSR)	in	the	tourism	and	hospitality	sector	and	

the	challenges	faced	in	developing	policy	and	strategies	that	align	

with	corporate	mission;	understanding	the	relationship	between	

business	and	society;	the	roles	and	duties	of	the	key	stakeholders;	

the	strategic	in	doing	business	with	ethics	and	responsibilities;	

The	evolving	future	trends	of	CSR	with	critical	review

  

 1003 452 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3(3-0-6)

  Sports Tourism Management

 	 ความหมาย	 ประเภท	 ความส�าคัญและรูปแบบของ

การท่องเท่ียวเชิงกีฬา	 ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเท่ียวกับการกีฬา	

แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา	การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว	การจัดการ

ด้านการตลาดส�าหรับธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงกีฬา	แนวทางการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย	 กรณีศึกษาและแนวโน้ม

การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในอนาคต	

	 	 Meaning,	 types,	 importance	 and	 forms	of	 sport	

tourism.	Relationship	between	tourism	and	sports.	Sport	tourism	

attractions.	Sport	events	 for	tourism.	Marketing	management	

for	sport	tourism	business.	Guidelines	in	developing	sustainable	

sport	 tourism	 in	Thailand.	Case	 studies	 and	 trends	of	Sports	

tourism	management	in	the	future
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   กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม

   Hotel Management Courses

 1003 261 การจัดการที่พักตากอากาศและโรงแรม 3(3-0-6)

  Hotel and Resort Management

	 	 ความหมาย	ประเภท	และลกัษณะของทีพ่กัตากอากาศและ

โรงแรม	โครงสร้างการบรหิารงาน	องค์ความรูภ้าคทฤษฎแีละการปฏบิติังาน

ในแผนกต่างๆ	เงือ่นไขพืน้ฐานของการพกัผ่อน	การให้บรกิารและกจิกรรม

สนัทนาการแก่นกัท่องเทีย่ว	การเลอืกท�าเลทีตั่ง้และการจดัสรรพืน้ที	่การวาง

ระบบการบริหารงานภายใน	การประมาณรายรับ-รายจ่าย	การให้บริการ

พิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ	และมาตรฐานการรักษาความสะอาดและ

ความปลอดภัย

	 	 Definition,	types,	and	characteristics	of	resort	and	

hotel;	operational	structure;	theoretical	and	practical	knowledge	

in	different	departments;	basic	causes	of	 relaxation;	 tourist’s	

service	and	recreation	activities;	choices	of	location	and	areal	

segmentation;	 internal	 operational	 planning;	 revenue	 and	

expenditure	 estimation;	 special	 and	 unique	 services;	 and	

cleaning	and	security	standards	

  

 1003 262 การจัดการห้องพักและผลิตภัณฑ์ในห้องพัก 3(3-0-6)

  ในโรงแรม

  Hotel Room Products and Management  

	 	 การด�าเนินงานแม่บ้าน	 ขอบเขตของงานแม่บ้านในระดับ

พืน้ฐาน	ซึง่ได้แก่	การเตรยีมห้องพกั	หลกัการท�าความสะอาด	การจัดตกแต่ง

ของในห้องพักให้ครบมาตรฐานที่ก�าหนด	หลักการดูแลทรัพย์สินภายใน

ห้องพักของแขก	การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้	 การซักรีด	การท�าบัญชี

รายละเอียดสิ่งของเครื่องใช้	 หลักการดูแลในส่วนสาธารณะของโรงแรม	

การจดัตารางการท�างานของแผนก	รวมทัง้การบรหิารงานภายในของแผนก

และการประสานงานร่วมกบัแผนกอืน่	การรบัค�าร้องของแขกในกรณต่ีางๆ	

และมารยาทของพนักงาน

	 	 Operation	of	housekeeping;	scope	of	fundamental	

housekeeping,	including	guest-room	preparation,	principles	of	

cleaning,	 standardized	 interior	 decoration	 of	 the	guest	 room;	

security	 principles	 of	 guest’s	 properties;	maintenance	 of	

equipment;	 laundry,	 hotel	 property	 records;	management	 of	

hotel	 public	 areas;	working	 schedule	management;	 internal	

management	of	a	division;	coordination	with	other	divisions;	

acknowledgement	and	response	to	guest’s	complaints;	staff’s	

manners

   

 1003 263 การปฏิบัติการและการจัดการอาหารนานาชาติ 3(2-2-5)

  International Cuisine Operations and Management  

	 	 ประเภทของห้องครวัและอาหารหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ

พนกังานครวัสขุอนามยัในการเตรยีมอาหารความปลอดภยัในการใช้ภาชนะ

การคัดเลือกเลือกส่วนผสมและเครื่องปรุงบนพ้ืนฐานของโภชนาการและ

การเกบ็รกัษาอาหารการเตรยีมภาชนะและการเตรยีมส่วนผสมขัน้ตอนการ

ปรุงอาหารบนพื้นฐานของโภชนาการการสร้างเมนูและการประยุกต์ใช้การ

ให้บรกิารและบรกิารการค�านวณต้นทนุเช่นเดยีวกบัการบ�ารงุรกัษาและการ

ท�าความสะอาดภาชนะและเครือ่งใช้ในครวั	ช้ันเรยีนภาคปฏบัิติและทฤษฎ	ี

ความรูเ้บือ้งต้นด้านการสขุอนามยัและการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัใน

การท�างานทักษะการใช้มีดการชั่งและตวงใช้น�้าหนักรวมถึงการเรียนรู้

สิ่งต่างๆทางด้านสายอาชีพ

	 	 Categories	 of	 kitchen	and	 food,	 kitchen	crew’s	

duties,	 sanitation	 of	 food	 preparation	 safety	 for	 utensil	 use,	

ingredient	selection	on	a	basis	of	nutrition	and	food	preservation,	

utensil	 and	 ingredient	preparations,	 cooking	procedure	 on	 a	

basis	of	nutrition,	menu	creation	and	application,	serving	and	

services,	cost	calculation,	as	well	as	maintenance	and	cleaning	

of	kitchen	utensils	and	wares;	practical	and	theoretical	class;	

introduction	to	sanitation	and	work	safety	training,	knife	skills,	

applied	weights	and	measures	as	well	as	career	exploration.

  

 1003 264 การจัดการสปา 3(3-0-6)

  Spa Management

	 	 แนวความคิดในการจัดตั้งกิจการสปา	 ประเภทของ

อุตสาหกรรมสปา	การวางแผนการตลาด	การวางโครงร่างและรูปแบบ	การ

บริหารด้านการเงิน	กลยุทธ์การบริหารธุรกิจสปา	การควบคุมคุณภาพสปา	

การจัดการฝ่ายทรพัยากรบุคคล	การต้ังราคา	การออกแบบเมนสูปาและการ

วางแผนการจดัจ�าหน่าย	ตลอดจนชนดิของผลติภณัฑ์และบรกิารของธรุกจิ

สปาในท้องตลาด

	 	 The	idea	of	establishing	a	spa	business.	The	spa	

industry	Marketing	Plan;	 the	 outline	 and	 format	 for	 the	 spa	

business;	 financial	management,	 Strategies	 of	 Spa	Business;	

Quality	 control;	 Human	 Resources	Management;	 Pricing	

Strategies;	spa	menu	designed;	and	distribution	planning;	the	

types	of	the	spa	products	and	services	in	the	spa	industry.

  

 1003 361 การปฏิบัติการและการบริการบาร์และเครื่องดื่ม 3(2-2-5)

  Bar and Beverage Service and Operations 

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่มและบาร์	 อุปกรณ์

เครือ่งมอืเครือ่งใช้ส�าหรบัการผสมและการบรกิารเครือ่งดืม่	การเตรยีมการ

และความพร้อมของบาร์ก่อนและหลงัการเปิดให้บรกิาร	การควบคมุต้นทนุ

และการขาย	 ประเภทและรายการเครื่องดื่ม	 ทักษะการปฏิบัติการผสม
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เคร่ืองดื่มตามสูตรมาตรฐานสากลที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล	์

เครื่องดื่มทั่วไป	การบริการและเทคนิคการบริการเครื่องดื่ม	การวิเคราะห์

และแก้ไขปัญหา

	 	 Introduction	to	the	bar	and	beverage;	mixing	and	

serving	equipment	and	tools;	the	bar	preparation	before	mise	

en	scene	and	mise	en	place;	beverage	cost	control	and	sales;	

mixed	beverages	 skills;	 standard	 types	 and	 recipes	 of	 both	

alcoholic	 and	 non-alcoholic	 drinks;	 beverage	 servicing	

techniques;	problem	analysis	and	involving	

  

 1003 362  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาชีพ  3(3-0-6)

  ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

  Career Preparation and Development in Tourism 

  and Hospitality Industry

	 	 อาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม	ข้อตกลง

วิชาชีพสายงานการท่องเที่ยวและการโรงแรม	(ASEAN	MRA)	โครงสร้าง

และลักษณะตลาดแรงงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	

การเตรยีมความพร้อมเพือ่หางาน	แหล่งงานและข้อมลูด้านอาชีพ	การสมคัร

งาน	การเตรียมสัมภาษณ์งาน	การตัดสินใจในการเลือกงาน	การวางแผน

และพัฒนาอาชีพในองค์การ

	 	 Career	in	tourism	and	hospitality	industry;	ASEAN	

Mutual	Recognition	Agreement	 (ASEAN	MRA);	 labor	market	

structure	and	characteristics	of	tourism	and	hospitality	industry;	

preparing	for	job	seeking;	job	and	career	information	sources;	

job	application,	preparation	for	job	interview;	job	selection;	career	

planning	and	development	in	organization

  

 1003 363 การจัดการงานอีเวนท์และธุรกิจไมซ์ 3(3-0-6)

  MICE Business and Event Management

 	 ศึกษาวิวัฒนาการ	บทบาทและผลกระทบของธุรกิจไมซ์

อันประกอบด้วย	การจัดประชุม	การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	การประชุม

และการแสดงนิทรรศการ	 การวางแผนและการด�าเนินงานธุรกิจไมซ์	

การก�าหนดกลยุทธ์	 และการวางแผน	การประเมินผลงานของธุรกิจไมซ์	

แนวโน้มและการพฒันาธรุกิจไมซ์	ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของธรุกิจไมซ์

	 	 Study	 of	 evolution,	 roles,	 and	 impacts	 of	MICE	

business,	which	 include	meeting,	 incentive,	convention,	and	

exhibition;	MICE	 business	 planning	 and	 operation;	MICE	

business	 strategy	 formulation,	 an	 evaluation	 of	 MICE	

accomplishment;	 trends	and	development	 of	MICE	business;	

problems	and	solutions	in	MICE	business

 1003 364 การจัดการและการบริการภัตตาคาร 3(2-2-5)

  Restaurant Service and Management 

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร	 เครื่องดื่มและภัตตาคาร	

การบรหิารภตัตาคาร	บคุลากรทีใ่ห้บรกิารอาหารและเคร่ืองดืม่	อปุกรณ์และ

เครือ่งมอื	รายการอาหารและเครือ่งดืม่	รปูแบบการจดัโต๊ะอาหาร	การบรกิาร

อาหารและเครื่องดื่ม	มาตรฐานการบริการและสุขอนามัยภัตตาคาร	

	 	 Basic	 knowledge	 on	 food,	 beverages	 and	

restaurants;	restaurant	management;	 food	serving	staffs;	 food	

and	beverage	equipment	and	tools;	standard	dining	table	setting;	

food	and	beverage	service;	 service	standards	and	hygiene	 in	

restaurants.	

  

 1003 365 ศิลปะการท�าอาหาร 3(2-2-5)

  Culinary Art 

	 	 ความรู้พื้นฐานของความปลอดภัยในการประกอบอาหาร	

เนือ้หาหลกัสตูรท่ีรวมถงึการศึกษาของการเจบ็ป่วยทีเ่กดิจากอาหาร,	การจดั

ซื้อและการตรวจรับวัตถุดิบ	 การจัดเก็บ	 การจัดเตรียมและการบริการ

สิง่อ�านวยความสะดวกด้านสขุอนามยั	หลกัการท�าความสะอาดและฆ่าเช้ือ	

ทักษะและเทคนิคพื้นฐานในการประกอบอาหารประเภทเรียกน�้าย่อย	

อาหารเช้าและทักษะการปรุงอาหารเร่งด่วน	 เนื้อหารวมถึงพื้นฐานการ

ประกอบอาหารประเภทสลัดและน�้าสลัด,	การจัดการ,	การจัดเก็บและการ

จัดเตรียมผักและผลไม้รวมถึงการตกแต่งน�าเสนออาหารเย็นโดยใช้จาน

และถาด	 ไข่พื้นฐานการประกอบอาหารประเภทไข่และรายการอาหารเช้า

รวมทั้งขนมปังและอาหารจานด่วน	

	 	 The	 fundamental	 of	 food	 safety;	 course	content	

includes	 the	 study	 of	 food	 borne	 illnesses,	 purchasing	 and	

receiving,	storage,	preparation	and	service;	sanitary	facilities,	

cleaning	and	sanitizing	principles;	skills	and	techniques	of	basic	

garde	manger;	breakfast	and	short-order	cookery	skills;	basic	

salads	and	salad	dressings;	the	handling,	storage	and	preparation	

of	fruits	and	vegetables	including	decorative	garnishes,	cold	food	

presentation	using	plates,	 platters	 and	 trays;	 basic	 egg	 and	

breakfast	items	including	quick	breads,	and	short	order	line	cookery	

  

 1003 461 ไวน์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Introduction to Wine 

	 	 ความรู้เร่ืองไวน์	 การพัฒนาประสาทสัมผัสและทฤษฎี

เกีย่วกบัไวน์	ชนดิและประเภทของพนัธุอ์งุน่ทีใ่ช้ในการท�าไวน์	รวมทัง้ความ

แตกต่างของพนัธุอ์งุน่ในแต่ละสภาพภมูปิระเทศ	ประเภทของไวน์ในแต่ละ

ภูมิภาค	รูปแบบการผลิตไวน์และการวิเคราะห์ไวน์ประเภทต่างๆ

	 	 Understanding	of	wine;	sense	enhancement	and	

related	theories;	variety	of	grape;	comparative	understanding	of	

grape	growing	under	conditional	differences;	specific	information	

of	regional	wine;	wine	making	and	wine	classification
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 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  Free Elective Courses not less than 6 credits
	 	 เลือกเรียนจากรายวชิาระดบัปรญิญาตรทีีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม	โดยค�าแนะน�าของอาจารย์ทีป่รกึษา	หรอืสถาบนัการศกึษาอืน่
ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรอง
	 	 Select	with	 the	 advisor’s	 advice	 from	 the	Bachelor’s	
degree	courses	offered	in	Mahasarakham	University	or	in	other	
institutions	approved	by	the	university.

 4.  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
  Professional Training Not less than 7 credits
 1001 491 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(1-0-2)
  Preparation for Professional Experience
 	 ขั้นตอนการจัดท�าเอกสารเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	
การเขียนประวัติย่อ	 การเตรียมความพร้อมนิสิตด้านความรู้ในสายงาน	
ภาษา	บุคลิกภาพ	การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงาน	ระเบียบวินัยระหว่าง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	
	 	 Step	to	arrange	documents	for	professional	training;	
resume	writing;	orientation	of	student’s	professional	training:	
knowledge	base,	language	usage,	personality,	practical	skills	in	
using	computer	and	regulation	during	professional	training
  
 1003 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรม  6
  ท่องเที่ยวและบริการ (600 ชั่วโมง/Hours)
  Professional Training in Tourism and Hospitality 
  Industry 
	 	 การฝึกปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	 ท้ังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ	โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
	 	 Professional	training	in	the	government	or	private	
sectors	related	to	tourism	or	service	industries	in	Thailand	or	
other	countries	under	the	approval	of	the	university

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)
  Co-operative Education 
	 	 การปฏบัิตงิานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	โดยความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันประกอบการเพ่ือพัฒนานิสิตให้มี
ความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ
การ	 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างมีระบบ	
การสงัเกตการณ์ตดัสินใจ	ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะห์และการประเมนิ
ผล	ท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการสถานประกอบการ	 และ
ตลาดแรงงาน
	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	
the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	
university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	
both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	
procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	
systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	
and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	
who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market



ภาคผนวก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2  ความส�าคัญ
	 	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 ก�าหนดไว้ว่า	 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 หมายถึง	 หมวดวิชา 

ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	และเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อ่ืน	 สังคม	 ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ	 ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง	 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	ด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ

เพือ่นมนษุย์	และเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความส�าคญัในการสร้างและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ	สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งม่ันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ	 

มีศักยภาพในการสร้างงานสร้างอาชีพ	มีความรับผิดชอบในการท�างานและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้	 มีความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองตลอดชีวิต	 และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย	 ดังปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า	 “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่

เพ่ือมหาชน”	 เพ่ือให้บรรลุปณิธานที่ตั้งไว้	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป	

การปรบัตวัเพือ่การด�ารงชวีติอยู่ได้อย่างมคีณุภาพและความสขุนบัเป็นส่ิงส�าคัญ	ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการสร้างผู้เรียนมีทักษะท่ีจ�าเป็นใน

ศตวรรษที่	21	รวมถึงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับปี	พ.ศ.	2561	อันได้แก่	การเป็นบุคคลผู้เรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง	

และมีความเป็นผู้น�าเพื่อสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง	ครอบครัวและสังคม	การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง	

มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม	โดยบูรณาการข้ามศาสตร์	สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า	และเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก	 การเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 สร้างสันติสุข	 กล้าต่อต้านการกระท�าในส่ิงท่ีผิด	 

ร่วมมือเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาที่ย่ังยืน	 ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก	 โดยมุ่งเน้นการ 

จดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั	การจดัการเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม	โดยให้นสิติได้ลงมือปฏบิตัด้ิวยตนเอง

ผ่านการท�าโครงการ	 การจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา	 การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้	 การจัดการ 

เรยีนรูบ้นฐานนวัตกรรม	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน	การจดัการเรยีนรูโ้ดยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

กรณีศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	สังคม	ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ 

ผู้เรยีน	เพือ่ให้สอดคล้องกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่น้นการพัฒนาคนให้สามารถด�ารงชวิีตอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลูกนัในสังคม

ได้อย่างมีความสุข	มีความสามารถในการด�าเนินชีวิต	เป็นผู้มองโลกในแง่ดีและเป็นคนที่มีความสุข	มีความรู้	ความเข้าใจในเอกลักษณ์

วฒันธรรมท้องถิน่อสีานและสามารถถ่ายทอดได้	และมคีวามสามารถประยุกต์ใช้ความรูน้�าพาให้เกิดประโยชน์กบัท้องถิน่	ประเทศชาติ	

และนานาชาติได้	
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	 ส�านักศึกษาทั่วไปในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี 

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 และคณะหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยจึงร่วมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 

โดยน�าเอาแนวคิดที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวมาสร้างเป็นวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	 2563)	ทั้งการก�าหนดกลุ่มวิชา	 โครงสร้างของหมวดวิชา	 ตลอดจนการจัดท�ารายละเอียด	

และเน้ือหาของรายวิชา	 โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	 

มีความรู้รอบทั้งศาสตร์และศิลป์	เข้าใจตนเองและผู้อื่น	และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 	 1.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สามารถ 

คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ	

	 	 2.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต	 สามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง	

ครอบครัว	ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 	 3.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	

	 	 4.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	ส�านึกสาธารณะ	ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง	

	 	 5.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้	 ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 

ศิลปวัฒนธรรม	วิถีชุมชน	รักษาความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จ�านวนหน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 1.1	ภาษาและการสื่อสาร

	 1.2	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

8

4 

2	

2.	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 14 4 

3.	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 10 4 

4.	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 10 4 

5.	กลุ่มวิถีสังคม	 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาที่	1	-	5	 8

รวม 77 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

*หมายเหตุ :	เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกิต	ในกลุ่มวิชาที่	1	-	5	ได้แก่	

1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมือง 

เข้มแขง็	และ	5.	กลุม่วิถสีงัคม	เพือ่ให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกติ	ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

แต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 0041	001		ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม		 2(1-2-3)

  Preparatory English

		 0041	002		ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	003		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

	 	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		 2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

		 0041	004		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 2(1-2-3)

   English for Science and Technology

		 0041	005		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 2(1-2-3)

   English for Health Science

		 0041	006		ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อม

	 	 ในการประกอบอาชีพ		 2(1-2-3)

   English for Career Preparation

		 0041	007		ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อ

	 	 และความบันเทิงสากล		 2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

		 0041	008		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์

	 	 เนื้อหาสื่อสังคม		 2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

		 0041	009		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการออนไลน์		2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

		 0041	010		ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเดินทางรอบโลก		 2(1-2-3)

   English for World Travelers

		 0041	011		ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ		 2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

		 0041	012		ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมใน

		 	 การประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

		 0041	013		ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและ

	 	 ความคิดสร้างสรรค์		 2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

		 0041	014		ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Chinese for Communication

		 0041	015		ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Korean for Communication

		 0041	016		ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Japanese for Communication

		 0041	017		ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

	 0041	018		ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Khmer for Communication

		 0041	019		ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

		 0041	020		ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Laos for Communication

		 0041	021		ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   French for Communication

 1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 	0041	022		ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	023		พลเมืองดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Digital Citizens

		 0041	024		โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงานดิจิทัล		 2(2-0-4)

		 	 Digital	Office	Software	Application	

		 0041	025		การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น		2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 0041	026		การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูลเบื้องต้น		2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 0041	027		คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Content and Digital Media

		 0041	028		วทิยาศาสตร์สมยัใหม่และนวตักรรมเพือ่ชวีติ	2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

 0041	029		วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน		 2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  4 หน่วยกิต

		 0042	001		ประชากรโลก	ไร้โรค		 2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention
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		 0042	002		ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ		 2(2-0-4)

		 	 Health	Awareness

		 0042	003		การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 แบบองค์รวม		 2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

		 0042	004		การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย		 2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 0042	005		อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

	 	 และความงาม		 2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

		 0042	006		ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ		 2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

		 0042	007		การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน		 2(2-0-4)

		 	 Inter-professional	Learning	for	

  Community Health

		 0042	008		ทักษะชีวิต	 	2(2-0-4)

  Life Skills

		 0042	009		บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม		 2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

		 0042	010		ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ		 2(2-0-4)

   Disaster Survivor

		 0042	011		วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

		 	 Environmental-Friendly	Lifestyle

		 0042	012		การจดัท่ีอยูอ่าศยัเพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชวีติ	2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

		 0042	013		กัญชาวิทยา		 2(2-0-4)

   Cannabis Science

		 0042	014		สัตว์เลี้ยงกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

		 0043	001		การคิดเชิงออกแบบ		 2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ�านวน 2 หน่วยกิต

		 0043	002		การจัดการความคิดสร้างสรรค์และ

	 	 นวัตกรรม		 2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

		 0043	003		การลงทุนอย่างชาญฉลาด		 2(2-0-4)

   Smart Investment

		 0043	004		ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์		 2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

	 0043	005	 ผู้ประกอบการทางสังคม		 2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

		 0043	006		ธุรกิจออนไลน์		 2(2-0-4)

   Online Business

		 0043	007		แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า		 2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

		 0043	008		การเงินส่วนบุคคล		 2(2-0-4)

   Personal Finance 

		 0043	009		การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ		 2(2-0-4)

   Smart Living 

		 0043	010		นวัตกรรมเกษตรและอาหาร		 2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง  4 หน่วยกิต

		 0044	001		พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน		 2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 0044	002		ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง		 2(1-2-3)

   Leadership for Change

		 0044	003		พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข		 2(2-0-4)

		 	 Citizenship	for	Well-Being

		 0044	004		กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ�าวัน		 2(2-0-4)

		 	 Laws	and	Everyday	Rights

		 0044	005		กฎหมายในการประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

		 	 Laws	for	Employees

		 0044	006	 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน		 2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 0044	007		ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด�ารงชีวิต		2(2-0-4)

		 	 Religion	and	Reasoning	for	Living

		 0044	008		ชีวิตและสันติสุข		 2(2-0-4)

   Life and Peace

		 0044	009		สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

		 0044	010		จิตอาสาสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุ่มวิถีสังคม  4 หน่วยกิต

		 0045	001		ศิลปะกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Art Appreciation

		 0045	002		ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน		 2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

		 0045	003		ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต	 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 0045	004		รู้จักอาเซียน		 2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

		 0045	005		มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคม

	 	 และวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

		 0045	006		พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง		 2(2-0-4)

		 	 Plural	Culture	of	Mekong	Region

		 0045	007		อีสานทันโลก		 2(2-0-4)

   Globalized Isan 

		 0045	008		การบริหารจัดการวัฒนธรรม:	การแปร

	 	 วัฒนธรรมเป็นสินค้า		 2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

		 0045	009		การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Cultural Tourism

		 0045	010		อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน		2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

		 0045	011		ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน		 2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 0045	012		พระเครื่องสยาม	การวิเคราะห์และอนุรักษ์		 2(1-2-3)

		 	 Siam	Amulets:	Identification	and	Conservation	

		 0045	013		คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับการอยู่อาศัย		2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

		 0045	014		การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น		 2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ :	เลอืกเรียนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกติ	

ในกลุ่มวิชาที่	 1	 -	 5	 ได้แก่	 1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 

2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและ 

การสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 และ	 5.	 กลุ่มวิถีสังคม	 

เพื่อให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต	 ท้ังน้ีให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

ในระดับปริญญาตรี
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แสดงแผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	001		 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

 Preparatory English

2

0041	022		 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	002		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043	001		 การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบตามกลุ่มวิชา
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ค�าอธิบายรายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  ค�าศัพท์	 ส�านวน	 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	 การฟังบทสนทนา 

เบื้องต้นเพื่อจับใจความ	 การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น	 ๆ	 

เพื่อความเข้าใจ

  Basic English vocabulary, expressions, and 

sentence	 structures	 for	 daily-life	 communication;	 

listening	to	basic	conversations	for	main	ideas;	reading	

short messages or texts for comprehension 

 0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ

โดยการใช้ค�าศัพท์	ส�านวน	และไวยากรณ์ทีพ่บบ่อยในสถานการณ์

ต่าง	ๆ 	ทางสังคม	ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	การอ่าน

เนื้อหาเพื่อความเข้าใจและเขียนตอบโต้แบบสั้น	ๆ

  Integrated English communication skills 

by using vocabulary, expressions, and grammar  

frequently	found	in	different	social	situations;	practice	

of	listening	and	responding	in	various	situations;	reading	

for	 comprehension	 and	writing	 short	messages	 in	 

response to texts

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร 

เชิงวิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  ความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพร้อมในการประกอบอาชพีในอนาคต	เช่น	ภาษา

อังกฤษท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งาน	การส่ือสารในองค์กร	การส่ือสาร

กับลูกค้า	และการเดินทาง

  Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview,	office	communication,	and	travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล	 โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ	การฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ	เทคนิค

การอ่านเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น
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  English vocabulary and expressions found 

in	 global	media	 and	 entertainment;	 basic	 English	 

grammatical	and	sentence	structures;	English	listening	

and	 pronunciation;	 basic	 techniques	 of	 reading	 for	 

comprehension

 0041 008  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  ค� า ศั พ ท ์ แ ล ะ ส� า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ 

การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์

ในการบรรยาย	 พรรณนาและโน้มน้าวใจ	 ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social	media	 content	 creation;	 English	 for	 narrative,	

descriptive	 and	 persuasive	 purposes;	 English	 for	 

cross-cultural	communication	

 0041 009  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการ

  ออนไลน์  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องต้น	การเขียนค�าบรรยายสินค้าและบริการเบื้องต้น	

การโต้ตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองต้น	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรม	

  English vocabulary and expressions for 

basic	business	communication;	basic	writing	for	product	

and	 service	 description;	 basic	 business	 email	 

cor respondence ; 	 Eng l i sh 	 fo r 	 c ross -cu l tu ra l	 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษส�าหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  ค�าศพัท์และส�านวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ

เบ้ืองต้น	การฟังและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

various	 travel	situations;	basic	 reading	techniques	 for	

comprehension;	English	listening	and	pronunciation	for	

effective	 communication;	 English	 for	 cross-cultural	 

communication

 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอ

เชิงวิชาการ	การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เทคนคิการอ่านต�าราทางวชิาการเพ่ือความเข้าใจ

เบื้องต้น	การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

  English vocabulary and expressions for 

academic	 presentation;	 English	 listening	 and	 

pronunciation	for	effective	communication;	basic	reading	

techniques	 for	 academic	 text	 comprehension;	 basic	

academic	writing	

 0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน	

ทั้งการฟัง	การพูด	การอ่านและการเขียนภาษาไทย	การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สร้างเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ	โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน	และอาชพีอิสระ

  Approaches	 in	 developing	 specific	Thai	

skills	including	listening,	speaking,	reading	and	writing	

Thai;	 integration	 of	 Thai	 skills	 for	 communicative	 

competence enhancement and opportunities in career 

development	 in	 public	 and	 private	 organizations;	 

self-employment

 0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิด

  สร้างสรรค์  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

  วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย 

เพื่อสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบทสังคมไทย	 

การสร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพื่อ

สร้างมูลค่าและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์
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  Culture and communicative arts for  

happiness	and	pleasure	creation	in	Thai	social	contexts;	

creativity	and	language	play;	applications	for	value	and	

innovation creation in modern and creative business 

contexts 

 0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	 อักษรโรมันที่ใช้แทน 

เสียงพยัญชนะ	สระ	 วรรณยุกต์ภาษาจีน	 (อักษร	 Pinyin)	 เส้น 

พ้ืนฐานของอักษรจีน	 การทักทาย	 การแนะน�าตัว	 เครือญาติ	

จ�านวนนับ	 การบอกเวลา	 ห้องเรียน	 การเล่าเรียน	 สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกาย	

  General	characteristics	of	Chinese;	Roman	

alphabets used to transcribe sounds of Chinese  

consonants;	 vowels	 and	 tones	 (Pinyin);	 basic	 lines	 of	

Chinese	 alphabets;	 greetings;	 introducing;	 counting;	

time;	classroom	activity;	studying;	places	in	university;	

various parts of body

 0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิต

ประจ�าวัน	 เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน	 การเรียนรู้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions ,  

conversations often used in daily life for basic  

communication;	 learning	 of	 culture	 and	 prominent	 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  ค�าศพัท์	ส�านวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่น่ท่ีจ�าเป็น

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวข้อง	

  Japanese vocabulary, expressions and 

conversation	necessary	in	daily	life;	learning	of	culture	

and relevant traditions

 0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Vietnamese vocabulary and language use 

in	 daily-life	 communication;	 learning	 of	 culture	 and	 

relevant traditions

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Khmer vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาพม่าเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรม	และประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Myanmar vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Laos vocabulary and language use in  

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

  ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

  Vocabulary;	 grammatical	 structures;	 

listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing	 for	daily	 life	

communication
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1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใช้งานคอมพิวเตอร์	 การใช้งานอินเทอร์เน็ต	
การใช้งานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย	ความสามารถในการ
ใช้สื่อ	 การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภท 
ต่าง	ๆ	การสืบค้น	วิเคราะห์	ประเมินค่า	สิทธิและการสร้างสรรค์	
การใช้โปรแกรมประมวลค�า	 การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ	 
การใช้โปรแกรมการน�าเสนองาน	การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
เบื้องต้น	การท�างานร่วมกันแบบออนไลน์	ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร	กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
		 Computer	applications;	internet	usability;	
digital	security	usability;	media	usability;	computer	and	
communication	device	usability;	searching;	analyzing;	
evaluating;	 rights	 and	 creativity;	 text	 processing	 
usability;	 Spreadsheet	 program	 usability;	 program	 
usability;	digital	media	creation	program	usability;	online	 
collaborative	 work;	 awareness	 of	 ethics	 and	 self	 
responsibility	from	communication	behavior;	digital	laws	
and ethics

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

	 ความหมาย	ความส�าคญัและแนวคดิของความเป็น
พลเมืองดิจิทัล	 ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล	 การรักษา 
อัตลกัษณ์พลเมอืงดจิทิลั	การรกัษาข้อมลูส่วนตวั	การคดิวเิคราะห์
อย่างมวีจิารณญาณ	การจัดสรรเวลาหน้าจอ	การรับมอืการคุกคาม
ทางโลกออนไลน์	 การจัดการข้อมูลท่ีทิ้งไว้บนโลกออนไลน	์ 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์	การใช้เทคโนโลยีอย่าง
มีจริยธรรม	ทักษะและการรู้เท่าทันสารสนเทศ	 สื่อ	 และดิจิทัล	 
การสืบค้นและการใช้งาน	การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 เอกลักษณ์
และคุณภาพชีวิต	การเรียนรู้เทคโนโลยี	 การใช้เคร่ืองมือสื่อสาร 
ในการร่วมมือในชีวิตประจ�าวันของพลเมืองดิจิทัล
		 Definition,	 importance,	 and	 concepts	 of	
digital	citizenship;	digital	citizenship	skills;	digital	citizen	

identities;	privacy	management;	critical	thinking;	screen	

time	management;	cyberbullying	management;	digital	

footprints;	cybersecurity	management;	digital	empathy;	

information,	media,	 and	 digital	 skills	 and	 literacies;	

searching	and	usage;	innovation	creation;	identity	and	

quality	of	life;	technology	learning;	digital	citizens’	use	

of technology as tools for daily life cooperation 

 0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

		 ความหมายและความส�าคัญระบบสารสนเทศ	
ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร	 การจัดการระบบสารสนเทศ	 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 การใช้งาน
โปรแกรมส�าเร็จรูปในส�านักงานดิจิทัล	
		 Definition	and	importance	of	information;	
data	 and	 information	 in	 organization;	 information	 
management	 system;	 effective	 use	 of	 information	 
technology;	digital	office	tools	usability
 

 0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค�านวณ	การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ	 ข้อมูลน�าเข้า	 ผลลัพธ์	 ขั้นตอนวิธีและการ 
แก้ปัญหา	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแก้ไข
ปัญหา
		 Basic	 computational	 thinking;	 logical	 
reasoning;	 input;	 output;	 Algorithms	 and	 problem	 
solving;	 use	 of	 package	 software	 in	 problem	 solving	 
testing 

 0041 026  การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูล

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล	ความส�าคัญ
ของการวิเคราะห์ข้อมูล	 ประเภทของข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างง่าย	การใช้เครื่องมือส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล	การน�า
เสนอข้อมูลด้วยกราฟประเภทต่าง	ๆ	การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล	กรณีศึกษา
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	 Definition	of	data	analytics;	importance	of	
data	analytics;	types	of	data;	basic	data	analytics;	data	
analytical	tool	usability;	data	presentation	using	graphs;	
data	analytics	evaluation;	case	studies

 0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล	ประเภทคอนเทนต์และ
สื่อดิจิทัล	 หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสร้าง 
คอนเทนต์	 เคร่ืองมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง 
คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล	การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
และธุรกิจ	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสร้างคอนเทนต์และ 
สื่อดิจิทัล
  Definition	of	digital	media;	types	of	content	
and	digital	media;	principles	and	approaches	in	content	
design	and	creation;	 tools	 and	computer	 software	 for	
content	 and	 digital	media	 creation;	 applications	 of	 
digital	media	for	learning	and	business;	relevant	laws	on	
content and digital media creation

 0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้าวทันแนวโน้ม
มหภาค	 พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ	 วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี	
นวัตกรรมพลังงานทดแทน	ดีไอวาย	คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปัจจุบันและอนาคต
 Science	and	innovations	for	mega	trends;	
smart	life	development;	digital	lifestyle	and	technology;	
renewable	energy	 innovations;	D.I.Y;	mathematics	 for	
life development in present and future society

 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟ้า	การสือ่สาร	การใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดพลังงาน	 การใช้และดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 
การใช้และบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์	 รถยนต์	 เครื่องจักรกล
เกษตร	 พื้นฐานในงานก่อสร้าง	 ระบบประปาและสุขาภิบาล 
เบื้องต้น	 การจัดการส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ�าวัน	 การจัดการ 

ขยะมูลฝอย	ความปลอดภัยในการท�างาน

 Electrical	system;	communication;	use	of	
energy-saving	 electrical	 devices;	 use	 and	 care	 of	 
computers;	 use	 and	maintenance	 of	 motorcycles,	 
cars	 and	 agricultural	machinery;	 fundamentals	 of	 
construction;	basic	water	supply	and	sanitation	systems;	
environmental	management	 in	 daily	 life;	 solid	waste	
management;	safety	at	work

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 0042 001  ประชากรโลก ไร้โรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

		 นิยาม	 ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก	
ปัญหาความเส่ียงด้านสุขภาพของประชากรโลก	ปัจจัยความไม ่
เท่าเทยีมด้านพฤตกิรรมสงัคมและเศรษฐกจิ	ระบบด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข	ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จ�ากัดต่อภาวะโภชนาการ	 โลกไร้พรมแดน	การระบาดของโรค 
จากระดับประเทศสู่นานาชาติ	 โรคเกิดจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
ในยุคดิจิทัล	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 	 ในการป ้องกัน	 
การเสริมสร้างสุขภาพที่ใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข	 การแพทย	์
วทิยาศาสตร์สขุภาพ	และวศิวกรรมมาท�างานร่วมกนัเพือ่ประชากร
โลกตามบริบทของสังคม
		 Definition,	 scope	 and	meaning	 of	 global	
health;	risk	and	problems	of	 international	populations;	
inequality	in	social	and	economic	behavior;	medical	and	
public	 health	 system;	 effects	 of	 natural	 resource	 
limitations;	 borderless	 globe;	 disease	 epidemics	 from	
national	 to	 international	 levels;	 digital-age	 lifestyle	 
diseases;	 disease	 prevention	 innovations	 and	 
technology;	health	promotion	in	areas	of	public	health;	
context-specific	 collaborations	 of	medicine,	 health	 
science, and engineering for global population health

 0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  แนวคิด	 ความหมายและความส� าคัญของ 
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ	 การสร้างเสริม 
สุขภาพ	 และป้องกันโรค	 เพศศึกษา	 การปฐมพยาบาลและ 
การช่วยฟื ้นคืนชีพเบื้องต้น	 การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	บหุรีแ่ละยาสบู	การรบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสขุภาพ	

วจิารณญาณในการตดัสนิใจด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลอืก 
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		 Concepts,	 definition	 and	 importance	 of	

health literacy in health management, health promotion 

and	illness	prevention;	sex	education;	first	aid	care	and	

basic	 resuscitation;	 self	 care	 in	 alcohol,	 cigarette	 and	

tobacco	consumption;	perception	of	health	information;	

judgment	 in	 decision	 making	 regarding	 health;	 

alternative medicine 

 0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

  แบบองค์รวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	สุขอนามัย

และการป้องกนัโรค	การดแูลสขุภาพกายและการป้องกนัโรคทีพ่บ

บ่อยในช่วงวยัต่าง	ๆ 	ในระดบัเบือ้งต้น	การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น	 ความสัมพันธ์	 ความรัก	

การเตรียมความพร้อมสู ่การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ	 

การดูแลสุขภาพด ้ วยภูมิป ัญญาไทยและสากลภายใต  ้

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคล้องกับบริบทไทยและวถีิชวีติไทย	

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย

  Concepts	 of	 holistic	 health	 promotion;	

hygienic	and	disease	prevention;	basic	health	care	and	

disease	prevention	in	different	age	groups;	basic	mental	

health	evaluation	and	management;	relationships,	love,	

preparation	for	family	establishment	and	family	planning;	

laws	 involving	 sexual	 abuse;	 health	 care	 under	 the	 

principles	 of	 Thai	 traditional	medicine;	 sufficient	 

economy	and	Thai’s	 life	style;	health	insurance	rights	 

in Thailand and patient’s rights

 0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจแต่ละ 

ช่วงวัย	โรค	อาหาร	กิจกรรม	การดูแลรักษาสุขภาพกาย	สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย	

  Physical and mental changes at different 

stages	 of	 life;	 illnesses;	 food;	 activities;	 physical	 and	

mental	 health	 care,	 and	 first	 aid	 care	 for	 people	 of	 

different age groups 

 0042 005  อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  หลักโภชนาการ	 การเลือกอาหาร	 อาหารท่ีอยู่ใน

กระแสความนิยม	การควบคุมอาหารเพื่อลดน�้าหนักแบบต่าง	ๆ	

หลักการและความส�าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตร์เบ้ืองต้นของการออกก�าลังกาย	 การออกก�าลังกายและ 

การฝึกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อ 

การออกก�าลงักายและการฝึกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

  Nutrition;	 food	 selection;	 popular	 food;	 

dietary	control	for	weight	loss;	principles	and	importance	

of	health	and	physical	fitness;	doing	exercise	and	playing	

sports	 for	 health	 and	 beauty;	 exercise	 planning	 and	

evaluation;	promoting	positive	attitudes	towards	doing	

exercise and playing sports for health and beauty

 0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

  หลักการใช้ยาท่ัวไป	 การใช้ยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพในการรักษาอาการและโรคท่ัวไป	ข้อเท็จจรงิของผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร	ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น	ๆ	

ท่ีอยูใ่นกระแสนิยมและการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง

มีวิจารณญาณ

  General	 principles	 of	 drug	 use;	 use	 of	 

pharmaceutical and health products in treatment of 

symptoms	and	common	diseases;	facts	on	popular	dietary	

supplements,	 cosmetics	 and	 other	 health	 products;	

choosing	drugs	and	health	products	with	discretion
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 0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ	 

หลกัการเวชศาสตร์ครอบครัว	การออกแบบบ้านและปรับภูมทิศัน์	

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน	สุขภาพหนึ่งเดียว	โรคจากสัตว์

สู่คน	การสื่อสารกับผู้ป่วย	การเข้าชุมชน	ยาและสมุนไพรท้องถิ่น	

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม	 การจัดท�าสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัท�าส่ือ	ความปลอดภยัในการใช้อปุกรณ์ในบ้าน 

  Concepts	of	 inter-professional	education;	

principles	 of	 family	 medicine;	 house	 design	 and	 

landscape	development;	environmental	management	for	

communities;	 one	 health;	 transmitted	 diseases	 from	

animals	 to	 humans;	 communicating	with	 patients;	 

community	 visits;	 local	medicine	 and	herbs;	 holistic	

community	health	promotion	planning;	media	creation	

and	ethics	in	media	creation;	safety	in	use	of	household	

appliances 

 0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

   Life Skills

  ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่	 21	 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ	 

การคิดสร้างสรรค์	 การคิดเชิงบวก	การคิดวิเคราะห์	 ความฉลาด

ทางอารมณ์	การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล	ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก	 การวางตัวด้านความรัก	

การเลือกคู่ครอง	การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ	การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง	 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่าง

สร้างสรรค์	

  Definition,	importance,	and	components	of	

the	21st	century	life	skills;	thinking	and	decision	making	

skills;	 creativity;	 positive	 thinking;	 critical	 thinking;	

emotional	 quotient;	 l i fe	 skil l 	 development	 for	 

interpersonal	relationships;	Triangular	Theory	of	Love;	

positioning	oneself	 in	a	 romantic	 relationship;	 spouse	

selection;	 resilience	quotient;	 facing	and	coping	with	

disappointments;	 constructive	 life	 problem-solving	

abilities

 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  แนวคิดและความส�าคัญของบุคลิกภาพต่อการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ	 การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดี	 ความรู้และทักษะพื้นฐานอ่ืน	 ๆ	 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและความส�าเร็จในอาชีพ	 รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ	 
งานสังสรรค์และงานจัดเลี้ยงลักษณะต่าง	 ๆ	 บุคลิกภาพเพื่อ 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  Concepts	 and	 importance	of	 personality;	
factors	influencing	personality;	personality	improvement	
for	 enhancing	 positive	 image;	 other	 skil ls	 for	 
self-development	and	career	success	including	general	
social	 etiquette	 associated	with	 business	meetings,	
events	 and	 banquets;	 personality	 for	 effective	 
interpersonal relations

 0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ	 ผลกระทบต่อสุขภาพ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 กรณีภัยธรรมชาติ	 สภาวะโลกร้อน	 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การเตรยีมพร้อมรบัมอือทุกภยั	
วาตภัย	อัคคีภัย	กรณีภัยจากมนุษย์สร้างขึ้น	อุบัติเหตุการจราจร	
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร	สารพิษ	การจลาจล
		 Knowledge	of	disasters;	impacts	of	disasters	
on	health	 and	 environment;	 global	warming;	 climate	
change;	 preparing	 for	 floods,	 storms,	 fires,	man-made	
disasters,	traffic	accidents,	electrical	short	circuit,	toxins	
and riots

 0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

  สถานการณ์	 สาเหตุและผลกระทบของปัญหา 
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก	 การร่วมรับผิดชอบ 
การจัดการมลพิษ	แนวทางการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  Situat ions,  causes and ef fects  of  
environmental problems at the community and global 
levels;	collective	responsibility	for	pollution	management;	
sustainable	 solutions	 to	 environmental	 problems;	 

environmental-friendly	lifestyles	and	communities 
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 0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้าง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดห้อง	 ประตู	 หน้าต่าง	 

เครื่องเรือน	แสง	สี	ช่องทางถ่ายเทลม	และอุณหภูมิให้เหมาะสม

กับการยศาสตร์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	

  Gardening and arrangements of rooms, 

doors,	windows,	furniture,	lighting,	colors,	aperture	for	

ventilation	and	temperature	for	ergonomics;	life	quality	

enhancement

 0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  ประวัติและความรู ้ เบื้องต ้นเ ก่ียวกับกัญชา	

กฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	 สายพันธุ ์กัญชา	 การขยายพันธุ ์และ 

การปรับปรุงพันธุ์	วิธีการปลูกและการดูแล	การสกัดน�้ามันกัญชา	 

การวิเคราะห์องค์ประกอบและการหาปริมาณสารกลุ่มไฟโตแคน

นาบินอยด์	 การวิเคราะห์สารปนเปื้อน	 การประยุกต์ใช้กัญชา

ทางการแพทย์	นวัตกรรมกัญชา	

  History	 and	 knowledge	 of	 cannabis;	 

relevant	laws;	cannabis	strains;	cannabis	propagation,	

breeding,	planning	and	care;	extraction	of	cannabinoid	

oil;	phytochemical	qualitative	and	quantitative	analysis	

of	 cannabis	 related	 compound	 and	 contaminant;	 

applications	 in	 cannabinoid	medicine;	 cannabis	 

innovation

 0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศุสัตว์	ชนิดและการจ�าแนกสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและปศุสัตว์	

การเลือกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพื่อนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม	พันธุ์	

อาหาร	 การเลี้ยงและการจัดการสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศสุตัว์	การดแูลสขุภาพเบือ้งต้น	การจดัสวสัดภิาพสตัว์	โรคสตัว์

สูค่นทีส่�าคญัในสตัว์เล้ียง	การท�าวคัซนีและการป้องกันโรคในสตัว์

เลี้ยงและปศุสัตว์	

  Benefits	of	companion	animal	and	livestock;	

classification	of	companion	animal	and	livestock;	pet	and	

livestock	selection;	breeding,	feed,	raising	and	livestock	

management	of	companion	animal	and	livestock;	health	

care;	animal	welfare;	 important	zoonosis,	vaccine	and	

prevention for companion animal and livestock

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

  กระบวนการคิด	 การใช้และการท�าความเข้าใจ

ปัญหาต่าง	ๆ	การออกแบบ	การแก้ปัญหาขนาดใหญ่	 การน�าเอา

ความคดิสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย	ๆ 	ส่วนมาสร้างแนวทาง

ในการแก้ปัญหา	การน�าแนวทางมาทดสอบ	การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา	การออกแบบ

ประสบการณ์ผู้ใช้	

  Conceptualization, applications, and  

understanding	 of	 problems;	 design;	 large-scale	 

problem-solving;	 using	 creativity	 and	 different	 

perspectives	 to	 construct	 problem-solving	methods;	

method	testing	and	redefining;	developing	innovations	

to	address	users’	needs	and	problematic	situations;	user	

experience design 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

  ตัวแบบจ�าลองและวิธีการจัดการความคิด

สร้างสรรค์	ตลอดจนกระบวนการอนัก่อให้เกดิความคดิสร้างสรรค์

ที่ส ่งเสริม	 สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ	 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ	การวิเคราะห์ทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ	 เทคนิคการจัดการนวัตกรรม	 การประเมินมูลค่า

นวัตกรรม	การแปลงนวัตกรรมสู่กระบวนการทางธุรกิจ	

  A study of models and methods of  

creativity	and	creativity	management	through	which	the	

creative process can be encouraged and increased for 

enhanced organizational effectiveness using sound 

management techniques
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 0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ข้อมูลทางธุรกิจ	 ประเภทของการลงทุน	 ทฤษฎ ี
การเงินที่ใช้เพื่อการลงทุน	 การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน	 
หลักการวิ เคราะห ์การลงทุนเพื่อสร ้ างความมั่ งคั่ งสูง สุด	 
การประเมินผลตอบแทน	 การน� า เสนอข ้อมูลทางธุรกิจ	 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	
  Business	data;	types	of	investment;	finance	
theories	 related	 to	 investment;	 risk	management;	 
analysis	of	investment	for	cost	effectiveness;	evaluating	
rate	of	return;	presenting	business	data;	data	analysis	
for decision making

 0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกจิสร้างสรรค์	
กระบวนการประเมินแนวความคิด	 แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่	
โอกาสในการท�าธุรกิจ	 การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การท�าธุรกิจ	
  Innovation	and	creativity;	creative	economy; 
idea	 evaluation	 process;	 trends;	 startups;	 business	 
opportunities;	translating	ideas	to	products	and	services;	
writing	business	plans;	analyzing	business	possibilities	

 0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการกับปัญหาของสงัคม	
การเพ่ิมคุณค่าในการประกอบการทางสังคม	หลักการในการท�า
ธุรกิจเพื่อสังคม	 การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายใน 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเน้น 
ผลประโยชน์ของชมุชนมากกว่าก�าไรส่วนบคุคล	การคดิค้นวธิคีดิ
ใหม่	ๆ	ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  Entrepreneurship	 and	 social	 problems;	
adding	value	 to	 social	 entrepreneurship;	principles	 of	
social	entrepreneurship;	business	process	management	
for	social	change	and	social	capital	construction	with	
priority	given	to	community	benefits	over	personal	profits;	
seeking	innovative	ideas	to	solve	problems	with	the	aim	

to further develop the community 

 0043 006  ธุรกิจออนไลน์  2(2-0-4)

   Online Business

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท�าธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน์	 โอกาสในการท�าธุรกิจ	การสร้างสรรค์เนื้อหาการขาย	 

รูปแบบการสร้างรายได้	 การตลาด	 การประมูล	 กฎหมายและ

จริยธรรมกับการค้าและธุรกิจออนไลน์

  Introduction to business and online  

business;	business	opportunities;	sales	content	creation;	

revenue	generation	models;	marketing;	auction;	trading	

and	online	business	laws	and	ethics

 0043 007  แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

  การน�าเสนอที่ดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ	

การน�าเสนอคุณสมบัติบริษัท	 รูปแบบต่าง	 ๆ	 ในการสื่อสาร	 

การส่ือสารด้วยการเขียนและการพูด	 เทคนิคการส่ือสารส�าหรับ 

ผู้ประกอบการ	การเจรจาต่อรอง	การโน้มน้าว	 ทักษะการส่ือสาร 

ให้ประสบความส�าเร็จและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ	

  Pitching business ideas to attract  

interested	 customers	 or	 investors;	 showcasing	 

a	 company’s	 capabilities	 and	 expertise;	 types	 of	 

communication;	written	 and	 spoken	 communication;	

communication	 techniques	 for	 entrepreneurs;	 

negotiations;	 persuasion;	 successful	 communication	

skills;	personality	development

 0043 008  การเงินส่วนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  เทคนิคการเงินส่วนบุคคล	การวางแผนการใช้เงิน

อย่างเป็นระบบ	 การจัดท�างบประมาณการเงินส่วนบุคคล	 

การวางแผน	 การประกันภัย	 การออม	 การลงทุนในที่ดินและ 

หลักทรัพย์	ภาษี	 เงินได้บุคคลธรรมดา	การจัดการสินทรัพย์และ

หนี้สิน	การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ	

  Personal	 financial	 planning	 techniques;	

systematic	 financial	 planning;	 personal	 budgeting;	 

personal	 financial	 planning;	 insurance;	 savings;	 

property	 and	 securities	 investment;	 personal	 income	 

tax;	asset	and	liability	management;	financial	planning	

for retirement
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 0043 009  การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารส�าหรับการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	 องค์ประกอบของ

โครงสร้างพ้ืนฐานและแพลตฟอร์มการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือข่าย	 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง	

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล	 กรณีศึกษา 

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับ

การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ

  A p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  

communication	technology	in	smart	living;	smart	living	

infrastructure	and	platforms;	standards	of	communication	

and	networking	system;	internet	of	things;	privacy	and	

data	 security;	 case	 studies	 of	 the	 application	 of	 

information and communication technology in smart 

living 

 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

		 ความส�าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร	

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต	การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย	ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว์	แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน	เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร	 นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ์

อาหาร	 การแสดงฉลากอาหาร	 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน 

การผลิตอาหาร	นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร

  Importance of agricultural and food  

innovation;	 agriculture	 and	Thai	 society	 and	 future	

changes;	safe	 food	production;	 smart	 farming	 for	 food	

production	 from	plants	and	animals;	current	 trends	 in	

food	 product	 development;	 technologies	 in	 food	 

processing	 and	 preservation;	 innovation	 in	 food	 

packaging;	food	labeling;	Good	Manufacturing	Practice	

(GMP),	biotechnology	innovation	in	food	production

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 ความหมายและความส�าคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย	 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใช้ชุมชน	 

การท�างานร่วมกับชุมชมกับภาคีในพื้นที่และเป็นผู ้มีส่วนได  ้

ส่วนเสีย	 การสร้างการเรียนรู้บนฐานของสังคมและชุมชนผ่าน 

การบูรณาการหลักสูตร	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

การสร้างจิตสาธารณะ	การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วย

เหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาและอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 Definit ion	 and	 importance	 of 	 the	 

University’s	mission;	roles	of	the	University	in	serving	

communities;	 collaborations	with	 communities	 and	

stakeholders;	 community-based	 learning	with	 the	 

integration of diverse disciplines to strengthen  

communities;	 development	 of	 public-mindedness;	 

applications	 of	 knowledge	 for	 community	 service	 in	 

accordance	with	Mahasarakham	University’s	philosophy	

and identity

 0044 002  ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  ภาวะผู้น�า	ผูน้�าในยคุการเปลีย่นแปลง	คณุลกัษณะ

และบทบาทหน้าที่ของผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 บทบาทของผู้น�าใน

การท�างานเป็นทีม	การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ	 บุคลิกภาพ	

เทคนคิในการเป็นผูน้�า	การสร้างความภมูใิจให้ทมีงาน	การจัดการ

ความขัดแย้ง	 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการท�างาน 

เป็นทีม

  Leadership;	leaders	in	the	disruption	era;	

the	characteristics	and	roles	of	 leadership	 for	change;	

the	 roles	 of	 team	 leader;	 building	 an	 effective	 team;	

personality;	leadership	techniques;	creating	team	pride	

and	 building	 team	 spirit;	 conflict	 management;	 

team-based	problem-solving	and	decision-making	
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 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเป็นพลเมือง	

คณุลกัษณะพลเมอืง	การส่งเสรมิให้เกดิการตระหนกัรูใ้นประเดน็

ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น	ระดับชาติ	รวมไปถึงระดับโลก	

มุ ่งสร้างให้เกิดจิตส�านึกสาธารณะ	 ความเข้าใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม	 การเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข	 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

		 Definition	 and	meaning	 of	 citizenship;	

characteristics	of	citizenship;	promoting	an	awareness	

of	 current	 issues	 at	 the	 local	 and	 national	 levels;	 

promoting	public-mindedness;	understanding	of	plural	

culture	 and	 society;	 citizenship	with	 an	 orientation	 

towards	well-being;	 capabilities	 in	 seeking	 peaceful	

solutions to problems 

 0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิต

  ประจ�าวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย	 กระบวนการ 

ทางกฎหมายในการใช้สทิธิประเภทต่าง	ๆ 	อนัเป็นสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ	ความยุติธรรม	 สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา	สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพ่ง	สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง	การเรยีกร้องสทิธิ

กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ	 

สิทธิของผู้บริโภค	 สิทธิคนพิการ	 สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ	 

สิทธิมนุษยชน

  General 	 knowledge	 of 	 laws; 	 legal	 

proceedings related to exercising constitutional rights 

and	 freedom;	 justice;	 rights	 in	 criminal	 proceedings;	

rights	 in	 civil	 proceedings;	 rights	 in	 administrative	 

proceedings;	 claiming	 rights	 in	an	effort	 to	denounce	

injustice	and	denied	compensation;	consumer’s	rights;	

disability	rights;	rights	of	accident	victims;	human	rights	

 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมาย	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	

กฎหมายท่ีจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	 เช่น	 กฎหมายเกี่ยวกับ

ข้าราชการพลเรือน	กฎหมายแรงงานและประกันสังคม	กฎหมาย

ธุรกิจ	 กฎหมายภาษีอากร	 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

		 General	 knowledge	 of	 laws	 and	 law	 

enforcement;	laws	related	to	daily	life;	relevant	laws	for	

employment	such	as	laws	related	to	civil	servants,	labor	

and	 social	 security	 laws,	 business	 laws,	 tax	 laws,	 

information	technology	 laws,	and	intellectual	property	

laws

 0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ศาสตร์พระราชาและ

หลกัการทรงงาน	หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เกษตรทฤษฎี

ใหม่	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	การประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	

  Biography of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej	 The	 Great;	 the	 King’s	 philosophy;	 His	 

Majesty	the	King’s	Working	Principles;	philosophy	of	the	

sufficiency	 economy;	 New	 Theory	 Agriculture;	 

sustainable	development	goals;	application	of	the	King’s	

philosophy in sustainable development

 0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผล

  เพื่อการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

  ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา	ศาสนากับชีวิตประจ�าวัน	การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์	ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่	การเรยีน

รู ้เข้าใจตนเองและผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม
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  Definition	and	development	of	beliefs	and	

religions;	religions	and	daily	life;	reasoning	and	analyzing	

religious	and	belief	diversity;	understanding	of	self	and	

others to foster peaceful coexistence 

 0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  สมองของมนษุย์กบัการเรียนรู	้การพฒันาทางกาย	

ใจ	คิด	 รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นผ่านกระบวนการจิตตปัญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา	การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน	 มองเห็นเป้าหมายชีวิตและการคิดแบบองค์รวมสู ่

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

  Human	brain	and	human	learning;	physical,	

mental	and	cognitive	development;	the	understanding	

of self and others through contemplative education and 

dialogue;	transformative	learning	;	being	able	to	set	life	

goals;	 practicing	 holistic	 thinking	 for	 peaceful	 

coexistence

 0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  ความระลึกได้	 (สติ)	 ท�าใจให้สงบตั้งมั่น	 (สมาธิ)	

ความหมายของพลังจิต	 ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ�าวัน	

ความสัมพันธ์ของสติ	-	สมาธิ	-	ปัญญา	การบริหารจัดการอารมณ์

การฟังอย่างมีสติ	สมาธิกับสันติสุขโลก

  Mindfulness;	concentration;	the	meaning	

of	mind	power;	the	benefits	of	meditation	in	daily	life;	

the relationship of mindfulness, concentration and  

wisdom;	 emotional	management;	mindful	 listening;	

meditation	and	world	peace	

 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา 

สิง่แวดล้อม	เข้าใจในหลกัของการท�างานด้านจติอาสาสิง่แวดล้อม	

สร้างแนวคิดและกระบวนการด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	

กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์	การเป็นอาสาสมคัร	การท�างานจติอาสา

ร่วมกับชุมชน	การส่งเสริมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม

 

 Pr incip les ,  concepts ,  theor ies  o f  

environmental	 volunteerism;	 understanding	 the	 

principles	 of	 environmental	 volunteerism;	 creating	 

concepts and processes for environmental volunteerism 

in	 the	 community;	 service	 activities,	 volunteerism;	 

volunteering	 with	 the	 community;	 promoting	 

environmental volunteerism 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

 สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์	ดุริยางคศิลป์และ

ศลิปะการแสดง	ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่	 21	การเชื่อมโยงการเรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

  Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 

Performing	Arts;	skills	and	process	of	Fine	and	Applied	

Arts	 creation	 and	 innovation	 in	 the	 21st	 century;	 

integrating	 learning	with	 the	 application	of	Thai	 and	

foreign cultures to achieve sustainable development of 

quality of life and social quality

 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคต่าง	 ๆ ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ประวัติความเป็นมา	

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน	

วัฒนธรรมการแต่งกาย	 ประวัติของศิลปินผู้ที่มีผลงานโดดเด่น	

แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง	

 Introduction to regional music and  

performing	 art;	 definition,	 importance,	 background,	

development and types of music and Isan performing 

arts;	culture	of	clothing;	biography	of	most	outstanding	

artists;	commercialization	of	entertainment	business	
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 0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 ความหมาย	ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา	

ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ	 วัฒนธรรม	ประเพณี

อีสาน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	การปรับใช้

ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ชีวิตประจ�าวัน	

		 Definition,	condition	and	types	of	wisdom;	

wisdom	and	its	relationships	with	beliefs,	culture	and	

Isan	traditions;	environment	and	natural	resources	in	the	

community;	 application	 of	 knowledge	 of	 science	 and	

technology	embedded	in	local	wisdom	in	daily	life	

 0045 004  รู้จักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะ

ทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะร่วมและความแตกต่าง	

		 Basic	 information	 of	ASEAN;	 the	 social,	

economic, political and cultural characteristics of  

ASEAN member	countries;	commonalities	and	differences 

 0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม	

ลักษณะส�าคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก	มนุษย์กับ

คุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

การปรับตัวและการด� ารงอยู ่ ของมนุษย ์ภายใต ้กระแส 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 Social	 and	 cultural	 diversity;	 important	

characteristics	of	Eastern	and	Western	cultures;	humans	

and	values	and	beauty	in	the	midst	of	cultural	diversity;	

human adaptation and existence under the constant 

social and cultural change

 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  ภูมิหลัง	ความสัมพันธ์	ชาติพันธุ์	การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธ์กบัภูมศิาสตร์	ภมูปัิญญา	ศลิปวฒันธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลส�าคัญในท้องถิน่	กระบวนการทางความคิด	อัตลักษณ์ร่วม

ในกลุ ่มประเทศลุ ่มน�้ าโขง	 การพัฒนาภูมิภาคเป ็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยว

  Background,	 relationship,	 ethnicity;	 

settlements	 in	relation	to	geography;	wisdom;	art	and	

culture;	 autobiography	 of	 local	 dignitaries;	 thought	 

processes;	 co-identities	 among	Mekong	 countries;	 

regional	 development	 for	 cultural	 heritage;	 tourism	 

business development

 0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์	กลุ่มสังคมวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญา	 วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม	 การปรับประยุกต ์

จากอีสานคลาสสิกสู ่ อีสานทันสมัย	 การจัดสรรทรัพยากร	 

กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สินค้าวัฒนธรรมและอีสานม่วนซื่น	

  Isan	in	a	globalized	context;	sociocultural	

groups;	 local	wisdom;	 livelihood	 and	 cultural	 capital;	 

a	 transition	 from	 classical	 to	modern	 Isan;	 resource	 

allocation;	 creative	 economy;	 cultural	 products	 and	

healthy Isan

 0045 008  การบริหารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เป็นสินค้า  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ 

ในโลกปัจจุบันและการบริหารจัดการต้นทุนทางวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างมูลค่า

  Cultural	diversity	and	beliefs;	management	

of cultural capital to create value
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 0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย	ความส�าคญั	องค์ประกอบและรปูแบบ

ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การจัดการวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว	

  Definition,	importance,	elements,	and	types	

of	cultural	tourism;	tourist	attractions	and	organizations	

involved	 in	 cultural	 tourism;	 cultural	 and	 tourism	 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญา

  พื้นบ้าน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ	 ความส�าคัญ	ภูมิปัญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บ้าน	กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ	ประโยชน์และ

คณุค่าทางโภชนาการ	นวตักรรมและบรรจภุณัฑ์อาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบ้านที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่า

  History,	 importance	and	wisdom	of	 food	

and	 local	 beverages;	 process	 and	 hygiene	 in	 the	 

production;	 benefits	 and	 nutrients;	 innovation	 and	 

appropriate packaging of local food and beverages for 

value addition

 0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคต่าง	ๆ	ประวัติ

ความเป็นมาและภมูปัิญญาผ้าทออสีาน	นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานเพื่อสร้างมูลค่า

		 Introduction	 to	 regional	 textiles;	 history,	

background	and	wisdom	of	Isan	textile;	innovation	and	

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และ

  อนุรักษ์  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and 

  Conservation 

  หลักการ	 ความหมาย	 ประวัติ	 พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม	 เทคนิคการอนุรักษ์	 กรรมวิธ ี

การสร้าง	 วัตถุดิบในการสร้าง	 การพิสูจน์หลักฐานและความจริง

ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์	 การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 

การอนุรักษ์พระเคร่ืองสยาม	กรณีศึกษาการอนุรักษ์และท�านุบ�ารุง 

พระเครื่องในประเทศไทย

  Principles,	definition,	history,	development,	

and	 types	 of	 Thai	 Buddha	 amulets;	 preservation	 

techniques;	production	methods;	materials	used	to	make	

amulets;	 amulet	 identifications	 and	 confirmation	 by	

using	 scientific	methods,	marketing	 and	 businesses	

related	 to	Thai	 amulets;	 case	 studies	 of	 Thai	 amulet	

conservation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับ

  การอยู่อาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกส�าหรบั

ท่ีอยู่อาศัยและการค้า	 ฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิ	การจัดวางทิศทาง

และการเลือกท�าเลท่ีต้ัง	การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแต่ละส่วนของ

บ้านและท่ีท�างานโดยค�านึงถึงพลังมงคล	พลังไม่เป็นมงคล	และ

วิธีการผสมผสาน	 การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจ�าวันและการท�างานได้

  The origin and logic of the Eastern beliefs 

for	 living	 and	 trading;	 feng	 shui	 based	 on	 strategic	 

locations;	 building	 orientation	 and	 location	 selection;	

space design for different areas of the house and  

workplace	by	considering	good	and	bad	power	and	the	

mixed	methods;	 applications	 of	 design	 principles	 in	

daily	life	and	work

 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

	 แนวคดิและภมูปัิญญา	การจดัการสภาพแวดล้อม

และภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัย	ชุมชน	และท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า

		 Concept	 and	wisdom;	management	 of	

environment, residential and community landscapes for 

value addition




