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เจ้าของ

 กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ตำ�บลข�มเรียง		อำ�เภอกันทรวิชัย		จังหวัดมห�ส�รค�ม		รหัสไปรษณีย์		44150

	 โทรศัพท์	:		0-4371-9888	-	89,		0	4371	9889	–	40	ภ�ยใน		1662	–	1699

	 โทรส�ร	:		0-4371-9890

	 http://regpr.msu.ac.th/th/	หรือ		regpr.msu.ac.th

ที่ปรึกษา

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.จันทร์ทิพย์		ก�ญจนศิลป์	 รองอธกิ�รบดฝี�่ยวชิ�ก�รและนวตักรรมก�รเรยีนรู้

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.คัทลีย�		เมฆจรัสกุล	 ผูช้ว่ยอธกิ�รบดฝี�่ยวชิ�ก�รและนวตักรรมก�รเรยีนรู้

	 น�ยสวัสดิ์		วิชระโภชน์			 	 	 ผู้อำ�นวยก�รกองทะเบียนและประมวลผล

ที่มาของข้อมูล

	 คณะก�รท่องเที่ยวและก�รโรงแรม

รวบรวม / เรียบเรียง/ ตรวจรูปแบบ

	 น�งส�วศิริพร			 ไสยรัตน์

	 น�งโรชินี			 ทุ่นทอง

	 น�ยอมต			 ชุมพล

	 น�งส�วสุภ�พร			 ทองส�ดี

	 น�งส�วนิโรบล			 จันทะกล

	 น�งศุภลักษณ์	 ศักดิ์คำ�ดวง

ออกแบบปก

	 น�ยจักรี	 ตั้นภูมี

ปีที่พิมพ์	 2565

จำ�นวน	 730	เล่ม

พิมพ์ที่		 โรงพิมพ์คลังน�น�วิทย�	232/199	ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000	

	 โทร.	0-4346-6444	แฟกซ์	0-4346-6863	E-mail	:	Klungpress@hotmail.com



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2565	 จัดทำาข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	 คำาอธิบายรายวิชา	 จำานวนหน่วยกิต	 

และแผนการศึกษา	 ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้	 ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการ 

ดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2565	จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต	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	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อื่น	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

โทรศัพท์	 :	 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 ์

	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าของเอเชีย

พันธกิจ
	 1)		 การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	มีคุณลักษณะพึงประสงค์และ 

มีความเป็นผู้ประกอบการ

	 2)		 การพัฒนางานวิจัย	และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

	 3)		 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 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 ์

	 1)	 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก

	 2)	 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

	 3)	 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม	และภาคประชาสังคม

	 4)	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ

	 5)	 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
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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	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังสี		 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	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

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

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

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



7

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

	 ภาษาอังกฤษ	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	Tourism	and	Hospitality	Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศศ.บ.	(การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ)

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

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

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ		ไม่น้อยกว่า	138	หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร
   หน่วยกิตและกลุ่มวิชา  จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต 

	 	2.1	กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 	 ไม่น้อยกว่า	 	24	 หน่วยกิต

	 	2.2	กลุ่มวิชาเฉพาะ	 	 ไม่น้อยกว่า	 	72	 หน่วยกิต

	 	วิชาเฉพาะบังคับ		 	 ไม่น้อยกว่า	 	42	 หน่วยกิต

	 	วิชาเฉพาะเลือก	 	 	 ไม่น้อยกว่า	 	30	 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

 4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

    รวมหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต

	 1000	101	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 Tourism	and	Hotel	Industry

	 1000	102	 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสาร	 3(3-0-6) 

	 	 ข้ามวัฒนธรรม

	 	 Tourist	Behavior	and	Cross	Culture	Communication

	 1000	103	 บุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส�าหรับ	 3(3-0-6) 

	 	 งานบริการ

	 	 Personality	and	Social	Interaction	for	Hospitality	 

	 	 Industry

	 1000	104	 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรม	 3(3-0-6) 

	 	 การท่องเที่ยวและโรงแรม

	 	 Information	Technology	 for	 Tourism	and	Hotel	 

	 	 Industry

	 1000	205	 จิตวิทยาการบริการ	 3(3-0-6)

	 	 Psychology	in	Hospitality	Industry	

	 1000	206	 นวัตกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวและ	 3(3-0-6) 

	 	 การโรงแรมเชิงสร้างสรรค์เบื้องต้น

	 	 Introduction	 to	 Creative	 Tourism	 and	 Hotel	 

	 	 Business	Innovation	

	 1000	207	 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพใน	 3(3-0-6) 

	 	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

	 	 Laws	and	Professional	Ethics	in	Tourism	and	Hotel	 

	 	 Industry

	 1000	208	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 ท่องเที่ยวและโรงแรม

	 	 Human	Resource	Management	 for	Tourism	and	 

	 	 Hotel	Businesses	

  กลุ่มวิชาเฉพาะ 72 หน่วยกิต

  วิชาเฉพาะบังคับ 42 หน่วยกิต

	 1001	111	 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Geography	and	Tourism	Resources

	 1001	112	 ความเป็นไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Thainess	in	Tourism	Industry

	 1001	113	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักใน	 3(3-0-6) 

	 	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

	 	 Introduction	to	the	Accommodation	Business	in	 

	 	 the	Tourism	and	Hospitality	Industry

	 1001	214	 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Thai	History	for	Tourism	

	 1001	215	 ผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 Tour	Business	Enterprise	

	 1001	216	 ภาษาอังกฤษส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 English	for	Tourism	Industry

	 1001	317	 การส�ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร	 3(2-2-5) 

	 	 เครื่องบิน

	 	 Flight	Reservation	and	Ticketing

	 1001	318	 การตลาดและการขายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	3(3-0-6)

	 	 Marketing	and	Sales	in	Tourism	Industry	

	 1001	319	 โลจิสติกส์ส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Logistics	for	Tourism	Businesses

	 1001	311	 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Sustainable	Tourism	Development	

	 1001	312	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาเพื่อ	 3(3-0-6) 

	 	 การท่องเที่ยวและบริการ

	 	 Research	Methodology	and	Seminar	for	Tourism	 

	 	 and	Hospitality	

	 1001	413	 มัคคุเทศก์	 3(2-2-5)

	 Tour	Guide	

	 1001	414	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมฃ	 3(2-2-5) 

	 	 ท่องเที่ยวและบริการ

	 	 Communicative	English	for	Tourism	Industry	and	 

	 	 Hospitality

	 1001	415	 การบูรณาการทักษะเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	3(2-2-5)

	 Integrated	Skills	for	Internship	

  วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต

  1. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

	 	 เลือกรายวิชา	ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาธุรกิจท่องเที่ยว

 0101	361	 การท่องเที่ยวเข้าประเทศ	 3(2-2-5)

	 	 Inbound	Tour	Management	

 0101	362	 การท่องเที่ยวออกนอกประเทศ	 3(2-2-5)

	 	 Outbound	Tour	Management	

	 1001	363	 เทคนิคการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)

	 	 Tour	Guiding	Performance	Technique	

	 1001	364	 การวางแผนกิจกรรมในธุรกิจท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 Activity	Planning	in	Tour	Businesses	

	 1001	365	 ภาษาอังกฤษส�าหรับการปฏิบัติการน�าเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 English	for	Tour	Operation
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 กลุ่มวิชาการจัดการจุดหมายปลายทาง 

	 1001	366	 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Tourism	Economics

	 1001	367	 นโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Tourism	Policy	and	Planning

	 1001	368	 ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวและบริการ	 3(3-0-6)

	 	 Supply	Chain	in	Tourism	and	Hospitality

	 1001	369	 การจัดการสปา	 3(3-0-6)

	 	 Spa	Management

	 1001	370	 การจัดการแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์	 3(3-0-6) 

	 	 และวัฒนธรรม

	 	 Historical	and	Cultural	Heritage	Site	Management

	 1001	371	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Health	Tourism

	 1001	372	 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 3(3-0-6)

	 	 Nature-based	Tourism

	 1001	373	 การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง	 3(3-0-6)

	 	 Coastal	and	Marine	Tourism

	 1001	374	 นันทนาการกลางแจ้งเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Outdoor	Recreation	for	Tourism	

	 1001	375	 การจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Tourism	Destination	Management	

	 1001	376	 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทรัพยากร	 3(2-2-5) 

	 	 และแหล่งท่องเที่ยว

	 	 English	 for	 Tourism	 Resources	 and	 Tourist	 

	 	 Destination	Management	

 กลุ่มวิชาการจัดการอีเวนต์ 

	 1001	377	 ธุรกิจไมซ์	 3(3-0-6)

	 	 MICE	Business

	 1001	378	 ผู้ประกอบการจัดการงานนิทรรศการและ	 3(3-0-6) 

	 	 งานอีเวนต์อย่างสร้างสรรค์

	 	 Creative	Exhibition	and	Event	Entrepreneur

	 1001	379	 นวัตกรรมในธุรกิจไมซ์	 3(3-0-6)

	 	 Innovation	in	MICE	Businesses

	 1001	380	 การจัดการงานเทศกาลพิเศษและงานอีเวนต์	 3(3-0-6) 

	 	 ขนาดใหญ่อย่างมืออาชีพ

	 	 Professional	 Special	 Festival	 and	MEGA	Event	 

	 	 Management

	 1001	381	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเจรจา	 3(2-2-5) 

	 	 ในงานอีเวนต์

	 	 English	 for	Communication	 and	Negotiation	 in	 

	 	 Events

 กลุ่มวิชาธุรกิจสายการบิน 

	 1001	382	 การปฏิบัติงานบริการบนเครื่องบิน	 3(2-2-5)

	 	 In-Flight	Service	Operation

	 1001	383	 การปฏิบัติงานบริการภาคพื้น	 3(2-2-5)

	 	 Ground	Service	Operation

	 1001	384	 โภชนาการในธุรกิจสายการบิน	 3(3-0-6)

	 	 Nutrition	in	Airline	Businesses	

	 1001	385	 การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ	 3(3-0-6)

	 	 Air	Cargo	Management

	 1001	386	 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน	 3(2-2-5)

	 	 English	for	Airline	Businesses

 กลุ่มวิชาธุรกิจบริการที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม 

	 1001	387	 การจัดการที่พักสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 Creative	Accommodation	Management

	 1001	388	 การปฏิบัติงานบริการโรงแรมส�าหรับธุรกิจ	 3(2-2-5) 

	 	 ท่องเที่ยว

	 	 Hotel	Service	Operation	for	Tourism	Business	

	 1001	389	 การจัดการและการด�าเนินงานเรือส�าราญ	 3(3-0-6)

	 	 Cruise	Line	Operation	and	Management

	 1001	461	 ครัวและการปรุงอาหาร	 3(2-2-5)

	 	 Kitchen	and	Cooking

	 1001	462	 ภาษาอังกฤษส�าหรับการจัดการที่พัก	 3(2-2-5)

	 	 English	for	Accommodation	Management

	 1002	371	 อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น	 3(2–2–5)

	 	 Thai	and	Local	Foods	

	 1002	372	 ขนมอบ	 3(2–2–5)

	 	 Bakery

	 1002	373	 ธุรกิจบริการเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์	 3(3–0–6) 

	 	 ตามสมัยนิยม

	 	 Modern	 Non-Alcoholic	 Beverage	 Service	 

	 	 Businesses

	 1002	374	 อาหารและเครื่องดื่มเพื่อความสมดุลทางสุขภาพ	3(3–0–6)

	 	 Food	and	Beverage	for	Health	Balance

	 1002	375	 นักชงกาแฟและการจัดการธุรกิจคาเฟ่	 3(3–0–6)

	 	 Barista	Workshop	and	Café’	Management	
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 กลุ่มวิชาเฉพาะ หลักสูตรก้าวหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา 

	 1010	521	 การตลาดการท่องเที่ยวและตราสินค้า	 3(3-0-6) 

	 	 จุดหมายปลายทาง

	 	 Tourism	Marketing	and	Destination	Branding

	 1010	522	 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ	 3(3-0-6) 

	 	 ธุรกิจไมซ์และอีเวนต์

	 	 Innovation	 and	Entrepreneurship	 in	MICE	 and	 

	 	 Event	Business

	 1010	523	 การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน	 3(3-0-6) 

	 	 ในศตวรรษที่	21

	 	 Innovation	Management	 for	Community	Based	 

	 	 Tourism	in	21st	Century

	 1010	525	 การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนา	 3(3-0-6) 

	 	 ผลิตภัณฑ์ใหม่

	 	 Digital	 Transformation	 and	 New	 Product	 

Development

	 1010	526	 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Cultural	Heritage	Tourism	Management

	 1010	527	 การจัดการความเสี่ยงและวิกฤตทาง	 3(3-0-6) 

	 	 การท่องเที่ยวไมซ์และโรงแรม

	 	 Risk	and	Crisis	Management	in	MICE	Tourism	and	 

	 	 Hotel

	 1010	530	 การจัดการงานอีเวนต์อย่างยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Sustainable	Event	Management

  2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

   เพื่องานอาชีพ

	 	 	 เลือกศึกษาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ	 1	 ภาษา	 จ�านวน	

5	รายวิชา	15	หน่วยกิต

   2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 15 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�าหรับ	 3(2-2-5) 

	 	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	1

	 	 Communicative	English	for	Tourism	Industry	1

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

	 	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	2

	 	 Communicative	English	for	Tourism	Industry	2

	 1001	435	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับ	 3(2-2-5) 

	 	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	3

	 	 Communicative	English	for	Tourism	Industry	3

   2.2 กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ 15 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

	 0105	367	 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5) 

	 	 และการโรงแรม	3

	 	 Communicative	French	for	Tourism	and	Hotel	3

   2.3 กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 15 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

	 0106	974	 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)	 

	 	 และการโรงแรม	3

	 	 Communicative	Chinese	for	Tourism	and	Hotel	3

   2.4 กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ 15 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	 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5) 

	 	 และการโรงแรม	1

	 	 Communicative	Korean	for	Tourism	and	Hotel	1
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	 0163	904	 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)	 

	 	 และการโรงแรม	2

	 	 Communicative	Korean	for	Tourism	and	Hotel	2

	 0163	905	 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5) 

	 	 และการโรงแรม	3

	 	 Communicative	Korean	for	Tourism	and	Hotel	3

   2.5 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ 15 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

	 0186	408	 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5) 

	 	 และการโรงแรม	3

	 	 Communicative	Japanese	for	Tourism	and	Hotel	3

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 เลือกเรียนจากรายวิชาที่ เป ิดสอนในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย	 โดยค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา	หรือ	สถาบันการศึกษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรอง

 4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

	 1001	491	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว	 6(400	ชั่วโมง)

	 	 Professional	Field	Experience	in	Tourism	

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Co-operative	Education

หมายเหตุ	:	*	รายวิชา	1001	491	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว	

เป็นรายวิชานับหน่วยกิต	โดยมีผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U	
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แผนการศึกษา
แนวการจัดชั้นเรียนแต่ละภาคการศึกษาตามหลักสูตร	สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม	

Preparatory	English

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2(2-0-4)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	

Design	Thinking

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2(2-0-4)

xxxx	xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	(เลือก)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2

xxxx	xxx	 กลุ่มวิถีสังคม	(เลือก)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2

1000	101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม	

Tourism	and	Hotel	Industry

3(3-0-6)

1000	102	 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Tourist	Behavior	and	Cross	Culture	Communication

3(3-0-6)

1001	111 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว	

Geography	and	Tourism	Resources

3(3-0-6)

รวม
จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 17

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 17



13

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

Communicative	English

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2(2-0-4)

0041	022

ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2(2-0-4)

xxxx	xxx	
กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	(เลือก)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2

xxxx	xxx	
กลุ่มวิถีสังคม	(เลือก)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2

1000	103
บุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส�าหรับงานบริการ

Personality	and	Social	Interaction	for	Hospitality	Industry
3(3-0-6)

1000	104
เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

Information	Technology	for	Tourism	and	Hotel	Industry
3(3-0-6)

1001	112
ความเป็นไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Thainess	in	the	Tourism	Industry
3(3-0-6)

1001	113

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

Introduction	to	Accommodation	Business	in	the	Tourism	Industry	and	Hos-

pitality

3(3-0-6)

รวม
จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 20

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 37
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx	
กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	(เลือก)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2

xxxx	xxx	
กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	(เลือก)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2

xxxx	xxx	
กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	(เลือก)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2

xxxx	xxx	
กลุ่มวิชาเลือก	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2

1000	205
จิตวิทยาการบริการ	

Psychology	in	Hospitality	Industry
3(3-0-6)

1000	206
นวัตกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมเชิงสร้างสรรค์เบื้องต้น	

Introduction	to	Creative	Tourism	and	Hotel	Business	Innovation
3(3-0-6)

1001	214
ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว	

Thai	History	for	Tourism
3(3-0-6)

xxxx	xxx	

ภาษาต่างประเทศเบื้องต้น	(รายวิชาที่	1)

Basic	Foreign	Language

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

3(2-2-5)

รวม
จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 20

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 57
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ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx	
กลุ่มวิชาเลือก	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2

xxxx	xxx	
กลุ่มวิชาเลือก	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2

xxxx	xxx	
กลุ่มวิชาเลือก	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2

1000	207

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการโรงแรม	

Laws	and	Professional	Ethics	in	Tourism	and	Hotel	Industry

3(3-0-6)

1000	208
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม	

Human	Resource	Management	for	Tourism	and	Hotel	Businesses
3(3-0-6)

1001	215
ผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยว	

Tour	Business	Enterprise
3(2-2-5)

1001	216
ภาษาอังกฤษส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	

English	for	Tourism	Industry
3(2-2-5)

xxxx	xxx

ภาษาต่างประเทศเบื้องต้น	(รายวิชาที่	2)

Basic	Foreign	Language

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

3(2-2-5)

รวม
จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 21

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 78
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1001	317
การส�ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน	

Flight	Reservation	and	Ticketing
3(2-2-5)

1001	318
การตลาดและการขายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	

Marketing	and	Sales	in	Tourism	Industry
3(3-0-6)

xxxx	xxx
การสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม	1	

Communicative	Foreign	Language	for	Tourism	and	Hotel	1

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
3(2-2-5)

xxxx	xxx	 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	1) 3

xxxx	xxx	 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	2) 3

xxxx	xxx	 เลือกเสรี	(รายวิชาที่	1) 2

xxxx	xxx	 เลือกเสรี	(รายวิชาที่	2)	 2

รวม
จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 19

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 97

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1001	319
โลจิสติกส์ส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยว	

Logistics	for	Tourism	Business
3(3-0-6)

1001	311
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	

Sustainable	Tourism	Development
3(3-0-6)

1001	312
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ	

Research	Methodology	and	Seminar	for	Tourism	and	Hospitality
3(3-0-6)

xxxx	xxx

การสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม	2	

Communicative	Foreign	Language	for	Tourism	and	Hotel	2

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

3(2-2-5)

xxxx	xxx	 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	3) 3

xxxx	xxx	 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	4) 3

xxxx	xxx	 เลือกเสรี	(รายวิชาที่	3)	 2

รวม
จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 20

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 117



17

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1001	413
มัคคุเทศก์	

Tour	Guide
3(2-2-5)

1001	414
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	

Communicative	English	for	Tourism	Industry	and	Hospitality
3(2-2-5)

1001	415
การบูรณาการทักษะเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Integrated	Skills	for	Internship
3(2-2-5)

xxxx	xxx

การสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม	3	

Communicative	Foreign	Language	for	Tourism	and	Hotel	3

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

3(2-2-5)

xxxx	xxx	 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	5) 3

รวม
จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 15

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 132

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1001	491
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่องเที่ยว	

Professional	Field	Experience	in	Tourism
6(400	ชั่วโมง)

รวม
จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 6

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 138
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

 1000 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)

  Tourism and Hotel Industry

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

และการโรงแรม	ความรู้ด้านองค์ประกอบที่ส�าคัญของอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม	 ปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว	 ผลกระทบของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมืองและวัฒนธรรม	

นโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วของรฐั	บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการ

พัฒนาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว	และแนวโน้มของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว

และการโรงแรม

	 	 Meaning,	 significance	 of	 tourism	 and	 hotel	

industry;	 knowledge	 in	 importance	 components	 of	 tourism	

and	hotel	 industry;	 tourism	 supporting	 factors;	 the	 impacts	

of	economics,	social,	political	and	culture	in	tourism	industry;	

government	 policy	 to	 support	 tourism	 industry;	 roles	 of	

government	and	non-government	in	tourism	development;	trends	

of	tourism	and	hotel	industry

 1000 102 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  ข้ามวัฒนธรรม

  Tourist Behavior and Cross-Culture Communication 

 	 ความหมาย	ความส�าคัญ	องค์ประกอบและประโยชน์ของ

พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว	ประเภทของนกัท่องเทีย่ว	วตัถปุระสงค์ในการเดนิ

ทางท่องเท่ียว	ปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว	ความส�าคญั	

ประเภท	และหลักในการสื่อสาร	ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและการ

สือ่สาร	การสือ่สาร	ข้ามวฒันธรรม	กระบวนการสือ่สารกบัความแตกต่างทาง

วฒันธรรม	การตืน่ตระหนกทางวฒันธรรม	การประยกุต์แนวคดิพฤตกิรรม

นักท่องเที่ยวเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและส่งเสริมการบริการ

	 	 Meaning,	significance,	components	and	benefits	of	

tourist	behavior;	types	of	tourists;	purposes	of	traveling;	factors	

influencing	tourist	behavior;	significance,	types	and	principles	

of	communication;	intercultural	relations	and	communication;	

cross-cultural	 communication;	 communication	process	with	

cultural	 differences;	 culture	 shock;	 implementation	of	 tourist	

behaviors’	 concepts	 for	 cross-cultural	 communication	 and	

service	promotion

 1000 103 บุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 3(3-0-6) 

  ส�าหรับงานบริการ

  Personality and Social Interaction in Hospitality  

  Industry

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการ	ความรู้เกี่ยวกับบุคลิก

ภายใน	ภายนอก	การวิเคราะห์และประเมินตนเอง	การวางแผนพัฒนา

ตนเอง	การติดต่อส่ือสารในการท�างานและสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได	้

การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับลูกค้า	 หลักการต้อนรับลูกค้าเพื่อสร้างความ

ประทบัใจ	มารยาททางสงัคม	หลกัการสือ่สารกบัลกูค้า	การสร้างปฏสิมัพันธ์

กับลูกค้าและบุคคลทั่วไปในสังคม

	 	 Introduction	 to	 the	 service;	 knowledge	 in	

internal	 and	external	 personality;	 analysis	 and	establishment	

of	interpersonal;	self-development	planning;	communication	in	

work	places	and	ability	to	work	with	others;	building	customers	

relationships;	principles	of	hospitality	to	make	impression;	social	

etiquette;	principles	of	communication	to	customers;	interaction	

with	customers	and	other	people	in	society	

 1000 104 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  การท่องเที่ยวและโรงแรม

  Information Technology for Tourism and Hotel 

  Industry

 	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส�าหรับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 ระบบปฏิบัติการส�าเร็จรูปใน

ส�านักงาน	 ระบบปฏิบัติการส�าเร็จรูปเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการโรงแรม	สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่การจดัการการท่องเทีย่ว	แนวคดิการ

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน

วตักรรมทางการท่องเทีย่ว	การใช้เทคโนโลยเีสมอืนจรงิ	และเทคโนโลยจีรงิ

เสมือนส�าหรับการท่องเที่ยว

	 	 Introduction	to	information	technology	system	for	

tourism	and	hotel	industry;	office	operating	system;	operating	

system	for	tourism	and	hotel	industry;	social	media	for	tourism	

management;	 concepts	 of	 designing	media	 publications	 in	

tourism;	information	technology	for	tourism	innovation;	using	

Augmented	Reality	and	Virtual	Reality	for	tourism

 1000 205 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)

  Psychology in Hospitality Industry

 	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัจติวทิยาการบรกิาร	แนวคดิ	ทฤษฎี	

พืน้ฐานเกีย่วกบัความต้องการของบคุคล	การรบัรู้	การเรียนรู	้เจตคต	ิความ

พึงพอใจ	 การน�าทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการ

บริการลูกค้า	 และท�างานร่วมกับผู้อื่น	 การใช้จิตวิทยาการบริการเพื่อการ
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อธิบาย	พยากรณ์	ควบคุม	และตอบสนองความพึงพอใจ	ความประทับใจ	

จากการได้รับบริการ

	 	 Introduction	to	service	psychology;	concepts	and	

fundamental	theories	of	humans’	needs,	perception,	learning,	

attitude,	and	satisfaction;	the	implication	of	service	psychology	

in	customers	services	and	cooperation	with	colleague;	the	use	

of	 service	 psychology	 in	 analyzing,	 predicting,	 controlling,	

and	responding	consumer	satisfactions,	impressions	from	the	

services

 1000 206 นวัตกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)

  เชิงสร้างสรรค์เบื้องต้น

  Introduction to Creative Tourism and Hotel  

  Business Innovation 

 	 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจที่เกิดใหม่	ความหมาย	ความส�าคัญ	

และภาพรวมของธรุกจิเกดิใหม่	การสร้างแรงบนัดาลใจ	การคิดเชิงออกแบบ	

การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการ	การสร้างโอกาสของ

การเป็นผู้ประกอบการ	 กระบวนการทางนวัตกรรม	 และการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในการน�าเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุน	นวัตกรรมบริการของ

ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมด้วยการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง

	 	 Concepts	 of	 startup	 businesses;	 meaning,	

significance	 and	 the	 overview	 trends	 of	 emerging	business;	

developing	 inspiration;	 designed	 thinking,	 idea	development	

to	 create	 new	products	 and	 services;	 creating	 opportunities	

for	being	an	entrepreneur;	process	and	 implications	of	using	

innovation	in	presenting	a	business	plan	for	investors;	service	

innovation	of	tour	businesses	and	hotels	by	using	Augmented	

Reality	and	Virtual	Reality

 1000 207 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพใน 3(3-0-6)

  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  Laws and Professional Ethics in Tourism and  

  Hotel Industry

 	 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม	กฎหมายเกี่ยวกับมัคคุเทศก์	 บริษัทตัวแทนน�าเที่ยว	 โรงแรม	

กฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องและการปฏิบัติงานของต�ารวจท่อง

เที่ยว	 การให้บริการที่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	 จรรยาบรรณวิชาชีพใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ	การโรงแรม	กฎหมายอื่นๆ	ที่ควรทราบ	

ปัญหาทางจริยธรรมและแนวทางการแก้ไขปัญหา

	 	 Regulations	related	to	tourism	and	hotel	industry;	

laws	related	to	tour	guiding,	travel	agents,	hotels,	environmental	

laws	 related	 to	 tourist	 police	 operations;	 service	 security	 for	

tourists;	codes	of	conduct	for	professionals	in	tourism	and	hotel	

industry;	other	related	 laws	and	regulations;	ethical	problems	

and	solving	solutions	guideline

 1000 208 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับธุรกิจท่องเท่ียวและ

โรงแรม  3(3-0-6)

  Human Resource Management for Tourism and 

Hotel Businesses

 	 ความส�าคัญ	 บทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของ

งานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม	

กระบวนการด�าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร	การ

	 สรรหาและการคดัเลอืกบุคลากร	การฝึกอบรมและพัฒนาพนกังาน	การ

จัดสวัสดกิารและค่าตอบแทน	การประเมินผลการปฏบัิติงาน	การสร้างขวัญ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	การออกจากงาน	แรงงานสัมพันธ์	กฎระเบียบที่

พึงปฏิบัติและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 Significance;	roles	and	responsible	duties	of	human	

resource	management	in	tourism	and	hotel	businesses;	process	

of	 operating	 human	 resource	management	 in	 organization;	

recruitment	 and	 selecting	 employees;	 employee	 training	

and	 development;	 compensation	 and	 benefits;	 performance	

evaluation;	morale	in	a	workplace;	employee	resignation;	labor	

relations;	related	regulations	and	labor	laws

 กลุ่มวิชาเฉพาะ 72 หน่วยกิต

  วิชาเฉพาะบังคับ 42 หน่วยกิต

 1001 111 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Geography and Tourism Resources

 	 ความหมาย	ความส�าคญัของภูมศิาสตร์และทรพัยากรการ

ท่องเทีย่ว	ประเภททรพัยากรการท่องเทีย่ว	ความสมัพนัธ์ของภมูศิาสตร์กบั

การท่องเทีย่ว	ปัจจยัทางภมูศิาสตร์ที่เกีย่วข้องกบัการท่องเทีย่ว	ภมูลิกัษณ์

ของแต่ละภาคท่ีส่งเสรมิการท่องเท่ียว	ความรูด้้านภมิูศาสตร์โลก	ทรพัยากร

แหล่งท่องเทีย่ว	และแหล่งท่องเทีย่วทางภมูศิาสตร์ทีม่ชีือ่เสยีง	การวางแผน

และพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว

	 	 Meaning,	significance	of	geography	and	tourism	

resources;	 types	 of	 tourism	 resources;	 relationship	 between	

geography	and	tourism;	geography	factors	related	to	tourism;	

geographic	features	in	different	regions	of	Thailand	for	tourism	

promotion;	world	geographical	knowledge;	tourism	destination	

resources;	 and	 well-known	 geographical	 destinations;	

planning	and	developing	tourists’	activities	that	appropriate	to	

destinations
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 1001 112 ความเป็นไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Thainess in the Tourism Industry

 	 ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย	ศาสนาและ

ความเช่ือ	 สถาปัตยกรรม	ภาษาและวรรณคดี	 นาฏศิลป์และดนตรีไทย	

อาหาร	หัตถกรรม	เทศกาลและงานประเพณี	การแพทย์แผนไทยในแต่ละ

ภูมิภาคของไทยที่มีบทบาทกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

	 	 Knowledge	of	Thai	culture	and	wisdom;	religion	

and	belief;	architecture,	language	and	literature,	dramatic	arts	

and	Thai	musics,	foods,	handicrafts;	festivals	and	traditions	in	

each	regions	of	Thailand	that	having	roles	in	tourism	industry

 1001 113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักใน 3(3–0–6)

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  Introduction to Accommodation Business in  

  Tourism Industry and Hospitality 

 	 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจที่พักและธุรกิจโรงแรม	

โครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม	 หน้าที่	 ความรับผิดชอบของ

บุคลากรในระดับต่าง	ๆ	การด�าเนินงานและการปฏิบัติงานของแผนกต่าง	

ๆ	ภายในโรงแรม

	 	 Introduction	 to	 accommodation	 and	 hotel	

businesses;	hotel	management	structure	for	hotel	businesses;	

roles	 and	 responsibilities	 of	 staffs	 in	 different	 positions;	

operations	and	performance	in	different	departments	in	a	hotel

 1001 214 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3(3–0–6)

  Thai History for Tourism

 	 ความหมาย	ความส�าคญัของประวติัศาสตร์	และพฒันาการ

ของอาณาจักรไทย	การเมือง	การปกครอง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม

ไทย	แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์	ประเภทแหล่งโบราณสถาน	แหล่ง

โบราณคดีและโบราณวัตถุ	 สถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์	 กรณีศึกษา	

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

	 	 Meaning,	significance	of	history	and	the	Kingdom	

of	 Thailand	 development;	 politics,	 governance,	 economy,	

society,	 and	culture;	 historical	 attractions;	 types	 of	 historical	

sites,	archaeological	sites	and	antiquities;	important	historical	

sites;	case	studies	of	the	development	of	historical	attractions	

in	Thailand

 1001 215 ผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยว 3(2–2–5)

  Tour Business Enterprise 

	 	 ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจน�าเที่ยว	 ระบบและการ

บริหารจัดการ	การด�าเนินงานธุรกิจน�าเท่ียว	การจัดการการเงินและบัญชี

ของธุรกิจน�าเที่ยว	มาตรฐานการประกอบธุรกิจน�าเที่ยว	 การวางแผนและ

การจัดท�ารายการน�าเท่ียว	การคิดต้นทุนและการเจรจาต่อรองธุรกิจ	 การ

ค�านวณราคาขาย	การตลาดและ	การขายของธุรกิจน�าเที่ยว	การด�าเนินการ

จัดน�าเที่ยว	ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานการ

จัดน�าเที่ยว	การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจน�าเที่ยว	

	 	 Knowledge	 of	 tour	 business;	 system	 and	

management;	 tour	 operation;	 financial	 and	 accounting	

management	for	tour	businesses;	tour	operator	standards;	tour	

planning	and	a	 tour	 itinerary	operation;	 cost	 calculation	and	

business	negotiation;	 cost	 of	 sale	 calculation;	marketing	and	

sales	of	tour	businesses;	tour	operation;	problems	and	solutions	

in	tour	operation;	risk	management	in	tourism	businesses

 1001 216 ภาษาอังกฤษส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(2–2–5)

  English for Tourism Industry

 	 การฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียน	ภาษาอังกฤษ	ค�าศัพท์	

บทสนทนาทีใ่ช้ท�างานในธรุกจิบริการทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing	in	English;	

English	 vocabulary	 and	 conversation	 using	 in	 hospitality	

businesses	in	tourism	industry

 1001 317 การส�ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร 3(2-2-5)

  เครื่องบิน

  Flight Reservation and Ticketing

 	 ความรูพ้ืน้ฐานด้านธุรกจิการบิน	ภมูศิาสตร์การบิน	กฎและ

ระเบยีบการจราจรทางอากาศ	ตารางเวลาก�าหนดการบนิ	ระบบการส�ารองที่

นัง่อะมาดอุิสและการบนัทกึข้อมลูการจอง	วธิกีารสบืค้นข้อมลู	การบนิ	ศพัท์

เฉพาะท่ีใช้ในธรุกจิการบนิ	ชือ่ย่อ	ชือ่เตม็ของเมอืงและสายการบนิ	การออก

บัตรโดยสารและการค�านวณราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน	ระบบการส�ารอง

ที่นั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	

	 	 Fundamental	knowledge	of	aviation	businesses;	

aeronautical	geography;	air	traffic	rules	and	regulations;	flight	

schedule;	 Amadeus	 airlines	 system	 and	 Passenger	Name	

Records	(PNR);	airlines	information	searching;	aviation	business	

terminology,	abbreviation,	full	names	of	cities	and	airlines;	flight	

ticket	 issuance	and	air	 fare	 calculation;	 Internet-based	 flight	

reservation	system
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 1001 318 การตลาดและการขายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3–0–6)

  Marketing and Sales in Tourism Industry

 	 ความรู ้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการตลาดการท่องเที่ยว	 การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด	 การแบ่งส่วนตลาด	 การก�าหนด

ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย	การก�าหนดต�าแหน่งทางการตลาด	ส่วนประสม	ทางการ

ตลาดการท่องเทีย่ว	ผลติภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว	การก�าหนดราคา	ช่องทาง

จัดจ�าหน่าย	การส่งเสริมการตลาด	ผู้ให้บริการ	กระบวนการให้บริการ	สิ่ง

แวดล้อมทางกายภาพในการบริการ	การขายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

	 	 Introduction	 to	 tourism	 marketing;	 market	

environment	analysis;	market	segmentation,	targeting,	market	

positioning,	 tourism	marketing	mix;	 tourism	product,	 price,	

place,	 promotion,	 people,	 process,	 physical	 environment	 for	

service;	sales	in	tourism	industry	

 1001 319 โลจิสติกส์ส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 3(3–0–6)

  Logistics for Tourism Business

	 	 ความหมาย	ความส�าคญั	องค์ประกอบและรปูแบบของโลจิ

สตกิส์ส�าหรบัธรุกจิท่องเทีย่ว	ธรุกจิการเดนิทางทางบก	ทางราง	ทางน�า้	และ

ธุรกิจการบิน	ระบบการบริการผู้โดยสาร	เอกสารส�าคัญในการเดินทาง	กฎ

ระเบียบและพิธีการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ	ค�าศัพท์	รหัสย่อ	และ

เทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์ส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยว	

	 	 Meaning,	significance,	components	and	types	of	

logistics	for	tourism	businesses;	 land,	rail,	water	and	aviation	

businesses;	 passenger	 service	 system;	 important	 travel	

documents;	 international	 travel	 regulations	 and	procedures;	

vocabulary,	 abbreviated	 codes	 and	 logistics	 technology	 for	

tourism	businesses

 1001 311 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3–0–6)

  Sustainable Tourism Development

 	 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	 แนวคิดและองค์ประกอบ

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	

แนวคิดการท่องเที่ยวทางเลือก	ความหมายและความส�าคัญของชุมชนใน

แหล่งท่องเที่ยว	 แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	แนวคิดการมีส่วนร่วม	

นโยบายและแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนระดับชาติและระดับ

นานาชาต	ิกระบวนการวางแผนและการจัดการท่องเทีย่ว	การเขยีนโครงการ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

	 	 Concepts	of	 sustainable	development;	 concepts	

and	components	of	sustainable	tourism	development;	concepts	

of	 ecotourism;	 concepts	 of	 elective	 tourism;	meaning	 and	

significance	 of	 community	 in	 tourism	 sites;	 concepts	 of	

community-based	 tourism;	 concepts	 of	 participation;	 policy	

and	plans	 for	 national	 and	 international	 sustainable	 tourism	

development;	 tourism	 planning	 and	management	 process;	

writing	a	sustainable	tourism	development	project

 1001 312 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาเพื่อการ 3(3–0–6)

  ท่องเที่ยวและบริการ

  Research Methodology and Seminar for Tourism  

  and Hospitality

 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและ

บรกิาร	การก�าหนดปัญหาการวจิยั	การออกแบบการวจิยั	การวเิคราะห์ข้อมลู

และอภิปรายผล	การเขียนรายงานวิจัย	 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสัมมนา	

การน�าเสนอในรปูแบบการจดัสมัมนา	อภปิราย	แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละความ

คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ปัจจบุนัของอตุสาหกรรมการท่อง

เที่ยวและการบริการ

	 	 Introduction	to	 research	 in	tourism	and	service;	

identifying	research	problems;	 research	design;	data	analysis	

and	 discussion;	writing	 a	 research	 report;	 Introduction	 to	

seminar;	presenting	in	a	form	of	seminar;	discussions,	knowledge	

and	opinions	sharing	in	the	current	situations	in	tourism	and	

hospitality	industry

 1001 413 มัคคุเทศก์ 3(2-2-5)

  Tour Guide

 	 ความหมาย	ความส�าคญัของมคัคเุทศก์	คณุสมบตัแิละการ

จัดประเภทของมัคคุเทศก์	ผลกระทบของมัคคุเทศก์ต่ออุตสาหกรรมท่อง

เท่ียว	จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การติดต่อประสาน

งานกับหน่วยงานอื่น	ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่	การรับเข้าและส่งออก	การ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	การให้ความปลอดภัยแก่นกัท่องเทีย่ว	ความรูเ้กีย่ว

กบัพระบรมมหาราชวังและวดัส�าคญัในกรงุเทพฯ	การปฏบิตักิารนอกสถาน

ที่ 

 	 Meaning,	 significance	 of	 a	 tour	 guiding;	

characteristics	and	types	of	tour	guides;	guide’s	impacts	toward	

the	tourism	industry;	codes	of	conduct	and	related	regulations;	

coordinating	with	related	departments;	tour	guide	operations’	

procedures;	transfer	in	and	transfer	out;	proper	solutions	toward	

unexpected	problems;	tourist’s	security;	knowledge	of	the	Grand	

Palaces	and	famous	temples	in	Bangkok;	field	trips	
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 1001 414 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม 3(2–2–5)

  ท่องเที่ยวและบริการ

  Communicative English for Tourism Industry  

  and Hospitality

 	 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	การฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	ใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	การติดต่อธุรกิจผ่านทางอีเมล	ค�าศัพท์

และส�านวนส�าหรับการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 การกล่าวต้อนรับ	

การนัดหมาย	การบอกทางและการให้ข้อมูลการบริการ

	 	 English	communicative	skills	in	listening,	speaking,	

reading	 and	writing	 in	 tourism	 and	 hospitality	 businesses;	

business	dealing	via	e-mail;	English	vocabulary	and	idioms	for	

communication	 of	 various	 situations:	welcoming,	making	 an	

appointment;	giving	directions	and	service	information

 1001 415 การบูรณาการทักษะเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 (2-2-5)

  Integrated Skills for Internship 

 	 ความส�าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ	การจัดการความรู้	 ทักษะ	 เฉพาะตัว	 และความสามารถใน

การบูรณาการการเรียนทฤษฎีกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	การพัฒนา

บุคลิกภาพ	การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกงาน	การสมัครงานและ

การปฏิบัติงาน	 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อสร้างสรรค์สื่อการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค	อุปกรณ์

ส�านักงาน	การเขียนประวัติย่อ	การเตรียมตัวสมัครงาน	การปฏิบัติตนตาม

กฎระเบยีบ	ข้อบงัคับระหว่างการฝึกประสบการณ์วชิาชพี	มารยาทในสถาน

ที่ท�างาน	และทักษะการท�างานที่จ�าเป็นในยุคดิจิทัล	

	 	 Significance	of	internship	in	a	company;	knowledge	

management;	 individual	 skills	 and	 ability	 to	 integrate	 the	

theoretical	studies	into	an	internship;	personality	development;	

English	 communication	 for	 internship;	 job	 applications	 and	

operations;	use	of	computer	software,	using	digital	technology	

for	designing	tourism	media	in	local	and	regional	levels; office	

supplies;	 resume	writing;	 self-preparation	 for	 job	 application;	

self-commitment	 to	 rules;	 regulations	 during	 the	 internship	

period;	work	etiquettes	and	essential	working	skills	in	digital	era

 วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาธุรกิจท่องเที่ยว

 1001 361 การท่องเที่ยวเข้าประเทศ 3(2–2–5)

  Inbound Tour Management

 	 การจัดการและการด�าเนินงานของธุรกจิน�าเท่ียวเข้าประเทศ	

การจดัท�ารายการน�าเท่ียว	การประมาณราคา	การสือ่สารธรุกจิกบัตวัแทนน�า

เทีย่วทีเ่ป็นตวัแทนท่องเทีย่วในตลาดต่างประเทศ	การจองการบรกิารจากผู้

ผลิตสินค้าทางการท่องเที่ยว	พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติ	การดูแลนัก

ท่องเท่ียว	การน�าเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทัง้ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมใน

ประเทศไทย	และกิจกรรมการท่องเที่ยวในเทศกาล	 งานประเพณีรูปแบบ

ต่างๆ	ในประเทศไทย	

	 	 Inbound	 tour	 business	 management	 and	

operations;	making	 a	 tour	 itinerary;	 cost	 estimate;	 business	

communication	with	travel	agencies	as	trading	partners	in	an	

international	market;	service	reservation	from	tourism	suppliers;	

international	 tourists	behavior;	 taking	 care	 the	 tourists;	 tour	

guiding	in	natural	and	cultural	attractions	in	Thailand;	tourism	

activities	in	various	types	of	festivals	and	traditions	in	Thailand

 1001 362 การท่องเที่ยวออกนอกประเทศ 3(2–2–5)

  Outbound Tour Management

 	 การจัดการและการด�าเนินงานของธุรกิจน�าเท่ียวออกนอก

ประเทศ	แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวส�าหรับการท่องเที่ยวออก

นอกประเทศ	การจัดท�ารายการน�าเที่ยว	การประมาณการค่าใช้จ่ายส�าหรับ

การเดินทางต่างประเทศ	สภาพภูมิศาสตร์	ภูมิอากาศ	และเวลาท้องถิ่น	เงิน

ตราต่างประเทศ	เอกสารส�าหรบัการเดนิทางต่างประเทศ	การเตรยีมตวัเดนิ

ทางไปต่างประเทศ	

	 	 Outbound	 tour	 business	 management	 and	

operations;	tourist	attractions	and	tourism	routes	for	outbound	

tour;	making	a	tour	itinerary;	cost	estimate	for	traveling	abroad;	

local	geography,	climate	and	time;	foreign	currency;	international	

travel	documents;	self-preparation	to	travel	abroad

 1001 363 เทคนิคการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ 3(2–2–5)

  Tour Guiding Performance Technique

 	 เทคนิคและวิธีในการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์	 การวางแผน

การน�าเที่ยว	การวางแผนการอธิบายน�าชมสถานที่ท่องเที่ยว	การให้บริการ

ที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวระหว่างการเดินทาง	การดูแลความปลอดภัย

แก่นักท่องเท่ียว	ความสามารถในการจัดการด้านนันทนาการส�าหรับการ

ท่องเที่ยว	การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการน�าเที่ยว	

	 	 Tour	guide	techniques	and	operations;	tour	guiding	

planning;	 planning	a	 tour	 commentary	 in	 tourist	 attractions;	
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appropriate	services	for	tourists	during	a	trip;	tourist’s	safety;	

ability	to	organize	tour	recreation	activities;	solving	unexpected	

problems	and	difficulties	during	a	trip

 1001 364 การวางแผนกิจกรรมในธุรกิจท่องเที่ยว 3(3–0–6)

  Activity Planning in Tour Businesses

 	 ความหมายและความส�าคญัของกจิกรรมในธรุกจิท่องเทีย่ว	

เทคนิคและวิธีการในการออกแบบกิจกรรม	การวางแผนและก�าหนดรูป

แบบของกิจกรรม	การเตรียมอุปกรณ์	สถานที่	สิ่งอ�านวยความสะดวก	การ

ค�านวณราคาในการจัดกิจกรรม

	 	 Meaning	 and	 significance	 of	 activity	 in	 tour	

businesses;	techniques	and	procedures	of	designing	activities;	

activity	planning	and	identifying	types	of	activities;	preparation	

of	equipment,	location,	facility;	cost	estimate	in	an	activity	

 1001 365 ภาษาอังกฤษส�าหรับการปฏิบัติการน�าเที่ยว 3(2–2–5)

  English for Tour Operation

	 	 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษส�าหรับการ

วางแผนจัดน�าเที่ยว	 การเขียนรายการน�าเที่ยวส�าหรับการท่องเท่ียวใน

ประเทศ	และต่างประเทศ	 เอกสารส�าหรับงานปฏิบัติการน�าเที่ยว	ค�าศัพท์

เฉพาะในธุรกิจท่องเที่ยว	

	 	 Reading	 and	writing	 skills	 in	 English	 for	 tour	

operation;	writing	domestic	and	outbound	itineraries;	documents	

for	tour	operations;	vocabulary	in	tour	businesses

  กลุ่มวิชาการจัดการจุดหมายปลายทาง

 1001 366 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Tourism Economics

 	 ความเข้าใจเบื้องต้นด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว	 รูป

แบบทางเศรษฐศาสตร์ทางการท่องเท่ียว	ทฤษฎีและรูปแบบการบริโภค

และนโยบาย	 องค์ประกอบของอุปสงค์ทางการท่องเที่ยว	 ปัญหาทาง

เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและแหล่งท่องเที่ยว

	 	 Introduction	 to	 tourism	 economics;	 tourism	

economic	models;	theories	and	models	of	assumptions	and	policy;	

components	of	tourism	demand;	problems	in	tourism	economics	

associated	with	tourism	firms	and	tourism	destinations

 1001 367 นโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว 3(3–0–6)

  Tourism Policy and Planning

  หลักการ	 ความส�าคัญ	ประเภท	 องค์ประกอบ	 แนวโน้ม

ของนโยบายและแผนการท่องเที่ยวในระดับชุมชน	ประเทศ	ภูมิภาค	และ

นานาชาติ	 การวิเคราะห์	 และการวางแผนด้านนโยบายทางการท่องเท่ียว	

ในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

และหลักธรรมาภิบาล	

	 	 Principles;	 significance;	 types;	 components	 and	

trends	 of	 tourism	policy	 and	 tourism	plan	 in	 local,	 national,	

regional,	 and	 international	 levels;	 analyzing	 and	 planning	

tourism	policy	in	aspect	of	economic,	social	and	environment	

sustainability	and	good	governance

 1001 368 ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวและบริการ 3(3–0–6)

  Supply Chain in Tourism and Hospitality

 	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวและ

บริการ	อุปทานทางการท่องเท่ียวและบริการ	ระบบการด�าเนินงานบริการ	

การส่งมอบการบริการ	อุปสงค์ทางการท่องเที่ยวและบริการ

	 	 Introduction	 to	 supply	 chain	 in	 tourism	 and	

hospitality;	 tourism	and	hospitality	 supply;	 service	 operation	

system;	service	distributions;	tourism	and	hospitality	demand

 1001 369 การจัดการสปา 3(3–0–6)

  Spa Management

 	 ความหมาย	ความส�าคัญ	และองค์ประกอบของการจัดกา

รสปา	ประเภทและรูปแบบการให้บริการในสปา	การดูแลสุขภาพองค์รวม	

การใช้น�้าเพื่อสุขภาพ	สุคนธบ�าบัด	การนวดเพื่อสุขภาพ	การจัดระบบการ

ให้บริการสปา	ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพร	 กฎระเบียบและข้อปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	การควบคุม	ก�ากบั	ดแูลสปา	การจดัโครงสร้าง

ขององค์กร	รปูแบบและลกัษณะของการท่องเทีย่วแบบสปา	การจดัการการ

ท่องเที่ยวแบบสปา

	 	 Meaning,	 significance	 and	 components	 of	 spa	

management;	types	and	models	of	spa	services;	holistic	health	

care;	hydrotherapy,	aromatherapy,	health	massage;	spa	service	

and	operation	management;	 knowledge	of	 using	herbs;	 rules	

and	regulations	of	the	Ministry	of	Health;	controlling,	directing	

and	maintaining	 of	 spa;	 organizational	 charts;	 types	 and	

characteristics	of	spa	tourism;	spa	tourism	management	
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 1001 370 การจัดการแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์ 3(3–0–6)

  และวัฒนธรรม

  Historical and Cultural Heritage Site Management

  ความหมาย	ประเภทของแหล่งมรดกทางประวตัศิาสตร์และ

วฒันธรรม	แหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์และแหล่งมรดกโลกในแต่ละ

ภูมิภาค	การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อ

การท่องเทีย่ว	การอนุรกัษ์แหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม	

	 	 Meaning;	types	of	historical	and	cultural	heritages;	

historical	 attractions	 and	world	heritage	 site	 in	 each	 region;	

historical	 and	 cultural	 heritage	 resources	management	 for	

tourism;	preservation	of	historical	and	cultural	heritage	sites

 1001 371 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3–0–6)

  Health Tourism

  ความหมาย	ความส�าคัญ	 วัตถุประสงค์	 และรูปแบบของ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม	พฤติกรรมและความต้องการของ

กลุม่นกัท่องเทีย่วเชงิสขุภาพและความงาม	การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ	ทีเ่ชือ่ม

โยงกับการท่องเที่ยวอื่นๆ	กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและหรือบ�าบัด

สุขภาพ	 เทคโนโลยีทางด้าน	การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	และการจัดรายการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน

  Meaning,	significance,	objectives	and	models	of	

health	tourism	and	beauty;	

	 behaviors	and	needs	of	health	and	beauty	 tourists;	health	

tourism	linked	to	other	tourism;	activities	for	supporting	health	

or	 health	 therapy;	 technology	 for	 health	 tourism;	 sustainable	

health	tourism	program	management

 1001 372 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 3(3–0–6)

  Nature-based Tourism

  หลักการท่องเทีย่วทางธรรมชาต	ิองค์ประกอบของการท่อง

เท่ียวทางธรรมชาติ	 การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	

หลกัการวางแผนและจดัการแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต	ิหลกัการจัดการ

นกัท่องเทีย่วในพ้ืนทีธ่รรมชาต	ิการจดักจิกรรมท่องเท่ียวทางธรรมชาต	ิผลก

ระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว	และหลักการประเมินเบื้องต้น	หลักการสื่อความ

หมายธรรมชาต	ิแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่�าคญัของประเทศไทยและ

นานาประเทศ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 Principles	of	nature-based	 tourism;	components	

of	nature-based	 tourism,	evaluation	of	potential	nature-based	

tourism,	 nature-based	 tourism	 planning	 and	management,	

principles	 of	 visitor	management	 in	 natural	 sites,	 nature-

based	 tourism	activities	management,	 impacts	 on	and	basic	

assessments	 of	 nature-based	 tourism;	 principles	 of	 nature	

interpretation,	essential	nature-based	 tourism	destinations	 in	

Thailand	and	other	countries,	and	related	agencies

 1001 373 การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง 3(3–0–6)

  Coastal and Marine Tourism

  ระบบนิเวศทางทะเล	ความหมาย	หลักการ	ความส�าคัญ	

ประเภท/รูปแบบ	แนวโน้ม	ความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางทะเลและ

ชายหาด	การวางแผนและการจดัการการท่องเท่ียวทางทะเลและชายฝ่ัง	การ

ฝึกปฏบัิติทักษะด้านการจดักจิกรรมการท่องเท่ียวทางทะเลและชายฝ่ัง	การ

ด�าน�า้ตืน้และน�า้ลกึ	และหลกัเกณฑ์การเป็นผูค้วบคมุการท่องเทีย่วด�าน�า้ใน

บริเวณแนวปะการัง

	 	 Marine	 Ecosystem;	 meaning,	 principles,	

significances,	 types,	 trends,	and	safety	of	coastal	and	marine	

tourism;	planning	and	coastal	and	marine	tourism	management;	

skill	practices	on	coastal	and	marine	tourism;	snorkeling	or	scuba	

diving;	principles	of	becoming	a	diving	leader	in	coral	reef	

 1001 374 นันทนาการกลางแจ้งเพื่อการท่องเที่ยว 3(3–0–6)

  Outdoor Recreation for Tourism

  ความหมาย	หลักการ	ความส�าคัญ	ประเภท	แรงจูงใจ	แนว

โน้ม	 ความปลอดภัยของการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง	 การ

วางแผนและการจัดการกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งเพื่อการท่องเที่ยว	

การฝึกปฏบัิติทักษะด้านการจดักจิกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง	การต้ังแคม

ป์	การพายเรือคายัค	

	 	 Meaning,	 principles,	 significances,	 types,	

motivations,	trends,	and	safety	of	outdoor	recreation;	planning	

and	outdoor	recreation	management	for	tourism;	practices	on	

outdoor	recreation;	camping;	kayaking	

 1001 375 การจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว 3(3–0–6)

  Tourism Destination Management

 	 นยิามความหมาย	องค์ประกอบของจดุหมายปลายทางการ

ท่องเทีย่ว	องค์การจดัการจดุหมายปลายทางการท่องเทีย่ว	ความสามารถใน

การแข่งขัน	การสร้างตราสินค้า	การตลาด	ของจุดหมายปลายทาง	การท่อง

เท่ียว	การพฒันาผลติภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว	คณุภาพประสบการณ์ของนกั

ท่องเที่ยว

	 	 Definitions;	components	of	a	tourism	destination;	

destination	 management	 organisations;	 destination	

competitiveness;	 destination	 branding;	 marketing	 the	

destination;	 developing	destination	 products;	 quality	 of	 the	

visitors’	experience
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 1001 376 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทรัพยากร 3(2–2–5)

  และแหล่งท่องเที่ยว

  English for Tourism Resources and Tourist  

  Destination Management

	 	 การฟัง	การพดู	การอ่าน	การเขยีน	ค�าศัพท์เฉพาะ	ไวยากรณ์	

ภาษาอังกฤษ	 เพื่อการท�างานด้านการจัดการท่องเที่ยวในหน่วยงานการ

พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน	การใช้ภาษาอังกฤษ	เพื่อการสื่อ

ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว	

	 	 Listening,	 speaking,	 reading,	writing,	 specific	

vocabulary,	 and	grammar	 in	English	 for	 applying	 in	 tourism	

management	 of	 private	 and	 government	 sectors;	 English	

interpretation	in	tourist	destinations

  กลุ่มวิชาการจัดการอีเวนต์

 1001 377 ธุรกิจไมซ์ 3(3–0–6)

  MICE Business

 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์	 การประชุม

องค์กร	 การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	 การจัดประชุมวิชาชีพ	 งานแสดง

สินค้าและนิทรรศการนานาชาติ	 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ	 กิจกรรม

พิเศษทางการตลาด	การบริหารจดัการสถานทีจ่ดังาน	การบริหารธรุกจิไมซ์	

องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ธุรกิจไมซ์	ระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกร

รมไมซ์	มาตรฐานในอุตสาหกรรมไมซ์	จรรยาบรรณส�าหรับผู้ประกอบวิชา

ชีพไมซ์

	 	 Introduction	to	MICE	Industry	(Meetings,	Incentive	

Travels,	Conventions	and	Exhibitions);	factors	affecting	MICE	

decision	making	criteria;	special	marketing	events;	MICE	Events	

Management;	venue	Management;	logistic	for	MICE	Industry;	

service	Providers	in	MICE	Industry;	standards	Practiced	by	MICE	

Industry;	ethics	for	MICE

 1001 378 ผู้ประกอบการจัดการงานนิทรรศการและ 3(3–0–6)

  งานอีเวนต์อย่างสร้างสรรค์

  Creative Exhibition and Event Entrepreneur 

 	 แนวคิด	ความหมาย	ทฤษฎีการบริหารการจัดการส�าหรับ

ผู้ประกอบการในการจัดงานนิทรรศการ	 งานแสดงสินค้าและงานอีเวน

ต์	 ความรู้ด้านการจัดการและแนวทางของการจัดการทางธุรกิจอย่าง

สร้างสรรค์	

	 	 Concepts,	meaning	and	theories	for	entrepreneur	

management	in	organizing	exhibitions;	trade	fairs	and	events;	

knowledge	management;	 and	 concepts	 of	 creative	 business	

management

 1001 379 นวัตกรรมในธุรกิจไมซ์ 3(3–0–6)

  Innovation in MICE Businesses

 	 การสร้างนวัตกรรมเพื่อการจัดงานประชุม	การท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล	 การประชุมนานาชาติและงานการแสดงนิทรรศการ	 การ

เสวนาประเด็น	แนวโน้ม	บริบทแวดล้อม	ประสบการณ์	การสื่อความหมาย	

แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์	การออกแบบแนวคดิ	เทคโนโลยกีารพฒันา

นวัตกรรมส�าหรบังานการจัดงาน	ประชุม	การท่องเท่ียวเพือ่เป็นรางวัล	และ

งานการแสดงนิทรรศการ	

	 	 Innovative	creation	for	Meeting,	Incentives	Tour,	

International	conferences	and	Exhibitions;	seminar	on	issues,	

tendency,	 contexts,	 experience,	 interpretation;	 inspiration	 in	

creativity;	concept	design,	innovation	technology	development	

for	organizing	conferences;	incentive	tourism;	exhibitions

 1001 380 การจัดการงานเทศกาลพิเศษและงานอีเวนต์ 3(3–0–6)

  ขนาดใหญ่อย่างมืออาชีพ

  Professional Special Festival and MEGA Event  

  Management

 	 การจัดการงานในธุรกิจงานอีเวนต์ขนาดใหญ่และงาน

เทศกาลพิเศษ	การตระหนักในบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ	การ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดงาน	การวางแผนการจัดงาน	การจัดท�า

และน�าเสนอข้อเสนอโครงการ	ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน	การจดัโปรแกรมงาน	

การจัดการผู้ร่วมงาน	การจัดกิจกรรมส�าหรับผู้ร่วมงาน	และผู้ติดตาม	การ

ประสานงาน	การจัดท�างบประมาณ	การประเมินผลโครงการ	

	 	 Organizing	 special	 festivals	 and	mega	 events;	

responsibility	awareness	in	roles	and	responsibilities;	analysis	

of	 possibility	 in	 events;	 planning	 events;	 project	 proposal	

creation	and	presentation;	operation	process;	programing;	guest	

operation;	 activities	 for	 guests	 and	 tracers	 and	 accompany;	

coordination;	budgeting;	project	evaluation	

 1001 381 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเจรจา 3(2–2–5)

  ในงานอีเวนต์

  English for Communication and Negotiation in  

  Events

 	 ค�าศัพท์	 ส�านวน	 รูปแบบภาษาที่ใช้ในงานนิทรรศการและ

งานอีเวนต์	การอ่าน	การเขียนและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ

การเจรจาในงานอีเวนต์	ทกัษะการพดูในทีช่มุชน	การน�าเสนอ	การเชญิชวน	

การเป็นผู้ด�าเนินรายการ	การประชุม	การอภิปรายและการเจรจาต่อรอง	

	 	 Vocabulary,	expressions,	and	 language	patterns	

used	 in	 exhibition	 and	 event	 businesses;	 reading,	writing	

and	 speaking	English	 for	 communication	and	negotiation	 in	

events;	public	speaking	skills;	presentation;	persuasion;	hosting;	

meeting;	discussion;	and	negotiation
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  กลุ่มวิชาธุรกิจสายการบิน

 1001 382 การปฏิบัติงานบริการบนเครื่องบิน 3(2–2–5)

  In-Flight Service Operation

 	 ความรู้เบื้องต้นด้านการปฏิบัติงานบนเครื่องบิน	 การดูแล

ด้านความปลอดภัย	การช่วยฟื้น

	 คืนชีพเบื้องต้น	การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม	การบริการพิเศษ

ด้านอื่นๆ	ชนิดของเครื่องบิน	การเตรียมงาน	การใช้อุปกรณ์ขั้นตอนในการ

ให้บริการระหว่างเที่ยวบิน	

	 	 Principle	knowledge	of	in-flight	service;	safety	and	

security;	 basic	 life	 supports;	 complement	 food	 and	beverage	

services;	 various	 types	 of	 special	 services;	 types	 of	 aircraft;	

service	preparation;	 service	equipments	and	 in-flight	 service	

process	

 1001 383 การปฏิบัติงานบริการภาคพื้น 3(2–2–5)

  Ground Service Operation

 	 หลักการและทักษะต่อการปฏิบัติงานบริการภาคพ้ืนของ

สายการบินและท่าอากาศยาน	 กฎระเบียบในการเดินทางเข้าหรือออก

ประเทศตามหลักสากล	การให้บริการผู้โดยสาร	การรับมือกับปัญหาและ

อุปสรรคในการให้บริการ	 การควบคุมน�้าหนักสัมภาระ	 การจัดเตรียม

เอกสารและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	 การใช้ตารางบินและ

อุปกรณ์บริการที่เกี่ยวข้อง

	 	 Principle	and	skills	 for	ground	service	operation	

of	airline	companies	and	airports;	 international	 regulations	of	

immigration;	service	practices;	handling	problems	and	obstacles	

in	the	service	operations;	weight	balance,	documentation	and	

coordination	with	related	agents;	timetable	and	ground	support	

equipment	services

 1001 384 โภชนาการในธุรกิจสายการบิน 3(3–0–6)

  Nutrition in Airline Businesses

 	 ความหมายครัวการบิน	 ขั้นตอนการด�าเนินงานของครัว

การบิน	การจัดท�ารายการอาหาร	อาหารพิเศษ	ขั้นตอนการผลิตอาหารฮา

ลาล	และ	อาหารโคเชอร์	มาตรฐานครัวการบิน	รูปแบบการจัดถาดอาหาร	

หลักการปรุงอาหาร	และ	ค�าศัพท์ในการปรุงอาหาร

	 	 Meaning	 of	Airline	Catering;	 process	 of	 airline	

catering;	menu	planning;	special	menu,	Halal	food	and	Kosher	

meal	 procedures;	 airline	 catering	 standards;	 tray	 decorating	

pattern;	cooking	principles;	cooking	vocabularies

 1001 385 การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 3(3–0–6)

  Air Cargo Management 

 	 รูปแบบการจัดการการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทาง

อากาศ	อากาศยานและท่าอากาศยาน	ทีใ่ช้ในการจดัส่งสนิค้าและพัสดุภณัฑ์

ทางอากาศ	ประเภทของสนิค้าและพสัดภุณัฑ์ทางอากาศท่ีจัดส่งทางอากาศ	

คลงัสนิค้า	เอกสารกฎหมายและการประกนัภยัทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัส่ง	การ

คิดค�านวณค่าระวาง	และพิธีการทางศุลกากรในการส่งสินค้า	เทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ

  Types	of	freight	and	air	cargo	handling	scheme;	

aircraft	and	airports	used	for	shipping	cargo	and	air	packages;	

types	of	cargo	and	courier	that	are	shipped	by	air;	warehouse;	

legal	documents	and	insurance	related	to	shipping;	calculation	

of	freight	and	customs	clearance	to	deliver	products;	technology	

related	to	air	freight	and	cargo	management

 1001 386 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3(2–2–5)

  English for Airline Businesses

 	 การพูด	ฟัง	อ่าน	เขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน	การ

ให้บรกิารผูโ้ดยสาร	การให้ข้อมลู	การดแูลความปลอดภยั	การจองตัว๋เครือ่ง

บิน	ตารางการบิน	 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเดินทาง	 เอกสารเดินทาง	

งานบริการบนเคร่ือง	การบริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม	การให้บริการ

ตามค�าร้องขอ

	 	 Speaking,	listening,	reading	and	writing	English	

for	airline	services;	passenger	services;	providing	information;	

passenger	 safety;	 ticket	 booking;	 flight	 schedule;	 travel	

regulations;	travel	documentation;	 in-flight	services;	 food	and	

beverage	service;	required	special	service

  กลุ่มวิชาธุรกิจบริการที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม

 1001 387 การจัดการที่พักสร้างสรรค์ 3(3–0–6)

  Creative Accommodation Management

 	 ความหมาย	ประเภทการจดัการทีพั่กเชิงสร้างสรรค์	แนวคดิ

การปฏิบัติงาน	 โครงสร้างการบริหารงาน	 การท่องเที่ยวและกิจกรรมที่

เก่ียวข้อง	การวางแผน	การจัดระบบการท�างาน	พนกังาน	และการให้บรกิาร

ที่เหมาะสมกับสถานที่	มาตรฐานความปลอดภัย

	 	 Meaning,	 type	 of	 creative	 accommodation;	

concepts	of	operation;	administrative	structures;	traveling	and	

related	 activities;	 planning,	 organizing,	 staffing;	 service	 that	

appropriate	to	specific	type	of	accommodations;	safety	standards
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 1001 388 การปฏิบัติงานบริการโรงแรมส�าหรับธุรกิจ 3(2–2–5)

  ท่องเที่ยว

  Hotel Service Operation for Tourism Business 

 	 การปฏิบตังิานของแผนกบรกิารส่วนหน้า	ชนดิของห้องพกั	

การส�ารองห้องพัก	การลงทะเบยีนเข้า-ออกห้องพกั	การจดัการด้านสมัภาระ	

การช�าระเงิน	การประสานงานระหว่างโรงแรมกับบริษัทน�าเที่ยว	 และสาย

การบิน	การปฏิบัติงานของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม	ประเภทของ

ภัตตาคารและรูปแบบ	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	การจัดโต๊ะอาหาร

และวางอุปกรณ์ในรูปแบบต่าง	ๆ	การพับผ้าเช็ดปากในแบบ	ต่าง	ๆ	ความ

รู้เบื้องต้นและค�าศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่ม	การผสมเครื่องดื่ม	การให้บริการ

เครื่องด่ืม	 และหลักการจัดการและการด�าเนินงานในการจัดงานเลี้ยงใน

โอกาสต่าง	ๆ	

  Operations	 of	 front	 office	 department:	 guest	

room	 types,	 guest	 room	 reservation,	 check-in/check-out,	

baggage	handling,	payment,	coordination	between	hotels	and	

tour	 agencies	 and	 airlines;	 operations	 of	 food	 and	beverage	

department:	 types	 of	 restaurants;	 service	 styles	 of	 foods	 and	

beverages;	table	and	equipment	setting;	napkins	folding	styles,	

basic	knowledge	and	vocabulary	of	beverages;	beverage	mixing;	

beverage	service;	principles	of	banquet	and	catering	operations	

in	various	occasions

 1001 389 การจัดการและการด�าเนินงานเรือส�าราญ 3(3–0–6)

  Cruise Line Operation and Management

 	 ประวัติศาสตร์	วิวัฒนาการ	แนวโน้ม	กระบวนการด�าเนิน

งานและการตลาด	 โอกาสทางด้านอาชีพ	 และประสบการณ์	 ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้โดยสารเรือส�าราญ	ล�าดับชั้นการท�างานบน

เรือส�าราญ	การอยู่อาศัยและการท�างานบนเรือส�าราญ	การด�าเนินการด้าน

อาหารบนเรือส�าราญ	การบรรยายโดยวิทยากร	การออกภาคสนาม

	 	 History,	 evolution,	 recent	 trends,	 operating	and	

marketing	procedures;	 career	 opportunities	 and	 experience;	

influential	 factors	 affecting	passengers’expectation;	working	

hierarchy	 in	 a	 cruise	 ship;	 living	and	working	onboard;	 food	

production	in	a	cruise	line;	guest	speakers;	field	trip

 1001 461 ครัวและการปรุงอาหาร 3(2–2–5)

  Kitchen and Cooking

  ประเภทของห้องครวัและอาหาร	หน้าทีข่องพนกังานในครวั	

สุขอนามยัในการประกอบอาหาร		ความปลอดภยัในการใช้อปุกรณ์ครวั	การ

เลอืกซือ้วตัถดุบิตามหลกัโภชนาการและการเกบ็รกัษาอาหาร	การจดัเตรยีม

วสัดอุุปกรณ์และวตัถดิุบในการประกอบอาหาร	ขัน้ตอนการประกอบอาหาร

ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ	การพัฒนาและประยุกต์รายการอาหาร	การ

เสร์ิฟและการบรกิาร	การค�านวณต้นทนุ	การบ�ารงุรกัษาและท�าความสะอาด

ภาชนะและอุปกรณ์

	 	 Types	of	kitchens	and	foods;	kitchen	crew’s	duties;	

sanitation	of	food	preparation;	safety	for	utensils	use;	ingredients	

selection	 based	 on	 required	 nutrition	 and	 food	 preservation	

process;	 utensils	 and	 ingredients	 preparations;	 cooking	

procedure	 based	 on	 a	 basis	 of	 nutrition;	menu	 creation	 and	

implications;	serving	and	services;	cost	estimate;	maintenance	

and	cleaning	of	utensils	and	wares

 1001 462 ภาษาอังกฤษส�าหรับการจัดการที่พัก 3(2-2-5)

  English for Accommodation Management

  ค�าศพัท์	ส�านวน	ภาษาองักฤษทีใ่ช้ในการจดัการธรุกจิทีพ่กั	

ค�าศพัท์ในห้องพกั	การสือ่สารกบัลกูค้าและพนกังานโรงแรมในแผนกต่างๆ	

ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่พักเชิงสร้างสรรค์

	 	 Vocabulary,	idioms,	English	use	in	accommodation	

management;	vocabulary	in	room	products;	communication	with	

guests	 and	 staff	members	 in	 various	departments;	 listening;	

speaking;	 writing	 and	 reading	 skills	 on	 accommodation	

businesses

 1002 371 อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น 3(2-2-5)

  Thai and Local foods

 	 ความส�าคญั	เอกลกัษณ์	วัฒนธรรมและประเภทของอาหาร

ต่างถ่ินฐาน	 การผสมผสานวัฒนธรรมในการประกอบอาหารโดยน�าเอา

รากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละภูมิภาคมาบูรณาการกัน

ให้เกิดเป็นรายการอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนและมีความสมดุลทาง

รสชาติ	 การออกแบบและดัดแปลงสูตรอาหารดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัย	

มีความน่าสนใจและสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้	 หลักการ

คัดเลือกวัตถุดิบและการจัดเก็บท่ีถูกต้อง	 การใช้เครื่องปรุงและสมุนไพร

ในการประกอบอาหาร	ทักษะการปรุงอาหารไทยที่ถูกวิธี	 การใช้เครื่องมือ

และอุปกรณ์ในการประกอบอาหารที่เหมาะสม	 การจัดส�ารับและการจัด

เสร์ิฟอาหารไทยตามวฒันธรรมการบรโิภคอาหารพืน้บ้านของแต่ละภมิูภาค

	 	 Significance;	identity;	culture	and	types	of	foods	

from	different	regions;	cooking	based	on	different	cultural	roots	

of	each	region	to	integrate	into	uniqueness	and	well-balanced	

of	 taste;	 designing	 and	 adapting	 traditional	 recipes	 to	 be	

contemporary,	 attractive	and	commercially	use;	principles	 in	

the	 selection	 of	 raw	materials	 and	 storage	 properly,	 use	 of	

seasonings	 and	herbs	 in	 cooking;	 proper	Thai	 cooking	 skills;	

using	of	 tools	and	equipment	 for	cooking	properly;	serving	of	

Thai	 food	according	 to	 the	 local	 food	consumption	culture	of	

each	regions
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 1002 372 ขนมอบ 3(2–2–5)

  Bakery

  ชนิดและประเภทของขนมอบและขนมหวาน	อุปกรณ์และ

ส่วนผสมในการท�าขนมอบและ	ขนมหวาน	ค�านวณต้นทนุ	การเลอืกซ้ือและ

เกบ็รกัษาวตัถุดิบ	การบ�ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้	การตกแต่งขนมอบและ

ขนมหวาน	การจดัจ�าหน่าย	การวางแผนเตรยีมตัวก่อนเปิดร้านขนมอบและ

ขนมหวาน	การบริหารจัดการร้านขนมอบและขนมหวาน

	 	 Types	 of	 bakery	 and	 desserts;	 utensils	 and	

ingredients	for	bakery	and	desserts;	cost	estimate;	purchasing	

and	preserving	ingredients;	equipment	and	utensil	maintenance;	

decorating	bakery	and	desserts;	sale;	preparation	before	running	

a	bakery	and	dessert	shop;	bakery	and	dessert	shop	management

 1002 373 ธุรกิจบริการเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ 3(3–0–6)

  ตามสมัยนิยม

  Modern Non-Alcoholic Beverage Service  

  Businesses

 	 ประเภทของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	เรียนรู้และเลือก

วัตถุดิบ	การฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อคิดค้นเครื่องดื่มรสชาติที่แตก

ต่าง	การชงเคร่ืองด่ืมประเภทเยน็	เครือ่งดืม่ประเภทร้อน	เครือ่งดืม่ประเภท

ป่ัน	การเลอืกใช้อปุกรณ์ทีเ่หมาะสม	การค�านวณต้นทนุ	หลกัการตลาด	การ

ตกแต่งเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มมูลค่า	ความสะอาดและสุขอนามัย

	 	 Types	of	non-alcoholic	beverages;	raw	materials	

selections;	 practicing	 creativity	 to	mix	 different	 flavored	

beverages;	 cold	 beverage	 brewing;	 hot	 beverages;	 blended	

beverages;	 equipment	 selection	 properly;	 cost	 estimate,	

principles	of	marketing,	decoration	of	beverages	for	adding	value;	

cleanliness	and	Hygiene

 1002 374 อาหารและเครื่องดื่มเพื่อความสมดุลทางสุขภาพ 3(3–0–6)

  Food and Beverage for Health Balance

  หลกัโภชนาการ	ฝึกปฏบิติัการประกอบอาหารและการผสม

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	

	 การจัดการควบคุมน�้าหนัก	 การวิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนาการในเมน	ู

การอ่านฉลากข้อมลูโภชนาการ	การประกอบอาหารและผสมเครือ่งดืม่ตาม

ข้อจ�ากดัของลกูค้า	การเลอืกวตัถดุบิ	การน�าเสนออาหารและเครือ่งดืม่	การ

ออกแบบเมนูเพื่อสุขภาพ	การค�านวณต้นทุน	สุขอนามัย	ความสะอาดและ

ความปลอดภัยในที่ปฏิบัติงาน

	 	 The	principles	of	nutritions;	healthy	cooking	and	

mixing	 practice;	weight	management;	 nutritional	 analysis	

of	menus;	 reading	 a	 nutrition	 label;	 cooking	 and	mixing	 in	

accordance	with	 customer	 limitations;	 ingredients	 selection;	

food	and	beverage	presentation;	designing	healthy	menus;	cost	

estimate;	food	hygiene;	workplace	sanitation	and	safety

 1002 375 นักชงกาแฟและการจัดการธุรกิจคาเฟ่ 3(3–0–6)

  Barista Workshop and Café’ Management 

  เทคนิคการชงกาแฟ	 เทคนิคการชงกาแฟอย่างมีศิลปะ	

การสกัดรสกาแฟ	การชงเครื่องดื่มอื่นในคาเฟ่ที่ไม่มีคาเฟอีน	การวางแผน

เตรียมตัวก่อนเปิดร้าน	การบริหารจัดการร้านกาแฟ

  Techniques	 of	making	 a	 perfect	 shot	 coffee;	

techniques	of	doing	latte	art;	coffee	brewing	coffee;	and	brewing	

other	decaffeinated	drinks;	preparation	before	running	a	café;	

coffee	shop	management

  กลุ่มวิชาเฉพาะ หลักสูตรก้าวหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา

 1010 521 การตลาดการท่องเที่ยวและตราสินค้า 3(3-0-6)

  จุดหมายปลายทาง

  Tourism Marketing and Destination Branding

  ความรูเ้บือ้งต้นการตลาดการท่องเทีย่ว	สิง่แวดล้อมทางการ

ตลาด	 การแบ่งส่วนตลาด	 การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	 การวางต�าแหน่ง

ทางการตลาด	ส่วนประสมทางการตลาด	การจัดการการตลาด	การท่อง

เที่ยว	การตลาดอิเล็กทรอนิกส์	การตลาดจุดหมายปลายทาง	บทบาทและ

ความส�าคญัของตราสนิค้าจุดหมายปลายทาง	การสร้างตราสนิค้าจุดหมาย

ปลายทาง	กรณศีกึษาการจดัการการตลาดการท่องเท่ียว	และตราสนิค้าจดุ

หมายปลายทาง	

	 	 Introduction	 to	 tourism	marketing;	marketing	

environment;	market	 segmentation,	 targeting,	 positioning;	

marketing	mix;	managing	 tourism	marketing,	E-marketing,	

destination	marketing;	the	role	and	importance	of	destination	

brands;	destination	branding;	case	studies	in	tourism	marketing	

management	and	destination	branding

 1010 522 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

  ธุรกิจไมซ์และอีเวนต์

  Innovation and Entrepreneurship in MICE and  

  Event Business

 	 ความหมาย	คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการธรุกจิไมซแ์ละ

อีเวนต์	ปัจจัยส�าหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และอีเวนต์อย่างมือ

อาชีพ	 การน�านวัตกรรมมาใช้ในการจัดการและด�าเนินการธุรกิจไมซ์และ

อีเวนต์	 การสร้างนวัตกรรมและการใช้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจไมซ์และอีเวนต์	 ปัญญาประดิษฐ์และการ

จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจไมซ์และอีเวนต์	ช่องทางและกระบวนการ

ให้บริการพัฒนาการระบบธุรกิจไมซ์และอีเวนต์	
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	 	 Meaning,	characteristics	of	entrepreneur	in	MICE	

and	event	businesses;	effective	factors	for	being	a	professional	

entrepreneurs	in	MICE	and	event	businesses;	use	of	innovations	

for	managing	 and	 operating	MICE	 and	 event	 businesses;	

creation	and	implementation	of	innovations	for	MICE	and	event	

businesses;	Artificial	Intelligence	(A.I.)	and	big	data	management	

for	MICE	and	 event	 businesses;	 the	 approaches	 and	 service	

providing	process	in	MICE	and	event	businesses

 1010 523 การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)

  ในศตวรรษที่ 21

  Innovation Management for Community Based  

  Tourism in 21st Century

 	 ความหมาย	ความส�าคญัและหลกัการจดัการท่องเทีย่วโดย

ชมุชน	ต้นทนุนวตักรรมทาง	การท่องเทีย่วในชมุชน	หลกัการ	แนวคดิเก่ียว

กับนวัตกรรมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	 กระบวนการ	พัฒนา

นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว	การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

เพิม่ประสิทธภิาพของระบบ	การบรหิารจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชน	กลยทุธ์

การบริหารงานสมัยใหม่

	 	 Meaning,	 significance,	 and	 principles	 of	

community-based	 tourism	management;	 innovative	 cost	

of	 community-based	 tourism;	 principles	 and	 concepts	 of	

innovation	 in	 tourist	 attraction	management;	 developmental	

procedure	of	tourism	products	and	innovation;	use	of	technology	

and	 innovation	 to	 empower	 the	 community-based	 tourism	

management	system;	and	new-age	management	strategies	

 1010 525 การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนา 3(3-0-6)

  ผลิตภัณฑ์ใหม่

  Digital Transformation and New Product  

  Development

 	 ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ท� า ให ้ เกิดการ

เปลีย่นแปลงเหตกุารณ์ส�าคญัของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วโลก	และความ

เปล่ียนแปลงทีส่่งผลต่อการรงัสรรค์	นวตักรรมทางความรู	้สิง่ประดษิฐ์	การ

บริการ	หรือทฤษฎีใหม่	ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	การโรงแรม	และการ

บริการ

	 	 Studying	 on	 the	 evolution	 of	 technology	with	

a	dramatic	 change	on	 the	milestones	 of	 the	world’s	 tourism	

industry;	the	significant	changes	with	great	contribution	on	the	

creation	of	knowledge	innovation,	invention,	novel	services	and	

new	theories	in	the	fields	of	tourism,	hotel,	and	hospitality

 1010 526 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Cultural Heritage Tourism Management

 	 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงมรดก

วัฒนธรรม	ความหมาย	ประเภทของนกัท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรม การ

ประเมินทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม	การส่งเสริม	การสื่อ

ความหมาย	ผลกระทบ	การวางแผนและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง

มรดกวัฒนธรรม	

	 	 Concepts	 and	 principles	 of	 cultural	 heritage	

tourism;	 meaning;	 types	 of	 cultural	 heritage	 tourists;	

cultural	 heritage	 tourism	 resources	 assessments;	 promotion,	

interpretation,	 impact,	planning,	and	management	of	cultural	

heritage	tourism	destinations

 1010 527 การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต 3(3-0-6)

  ทางการท่องเที่ยวไมซ์และโรงแรม

  Risk and Crisis Management in MICE Tourism  

  and Hotel

 	 แนวคิด	ทฤษฎี	 หลักการและความหมายของการจัดการ

ความเสีย่งและวิกฤตทาง	การท่องเท่ียวไมซ์และโรงแรม	องค์ประกอบและ

ปัจจัยความสมัพนัธ์ของผลกระทบของความเสีย่งและวิกฤต	ประเภทความ

เสีย่งและวกิฤตในการท่องเทีย่วไมซ์และโรงแรม	ความสมัพนัธ์ของแผนการ

จดัการความเสีย่งและวกิฤต	แผนโต้ตอบภาวะฉกุเฉนิ	การวางแผนความต่อ

เนือ่งทางธรุกจิ	ระยะความเสีย่งและวกิฤต	ขัน้ตอนและกระบวนการจดัการ

ความเสี่ยงและวิกฤต	 เทรนด์และเทคโนโลยีในการจัดการความเสี่ยงและ

วิกฤตยุคนิวนอร์มอล	

	 	 Concepts,	theories,	principles,	and	meaning	of	risk	

and	crisis	management	in	MICE	tourism	and	hotels;	components	

and	relative	factors	of	risk	and	crisis	in	MICE	tourism	and	hotels;	

types	of	risk	and	crisis	in	MICE	tourism	and	hotels;	correlation	

of	Crisis	Management	Plan	(CMP),	emergency	Response	Plans,	

and	Tourism	Business	Continuity	Plan	(BCP);	a	range	of	risk	and	

crisis;	steps	and	procedure	of	risk	and	crisis	management,	risk	

and	crisis	management	trends	and	technology	in	a	new	normal	

era
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 1010 530 การจัดการงานอีเวนต์อย่างยั่งยืน 3(3-0-6)

  Sustainable Event Management

 แนวคดิและหลกัการการจัดงานอเีวนต์อย่างยัง่ยนื	การออกแบบกรอบ

และแผนการจัดงานย่ังยืน	 การสร้างสรรค์และการด�าเนินงานอีเวนต์	 การ

จัดการงานภายหลังงานอีเวนต์	 เทรนด์	 เทคโนโลยี	 และการบริหาร	 การ

ส่ือสารงานที่ย่ังยืน	การจัดงานที่สภาพภูมิอากาศเป็นกลางและเป็นมิตร

ต่อสภาพอากาศ	การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอาหารและเครื่อง

ดื่มต่อการงานอีเวนต์ยั่งยืน	 การท�ารายงานและรายการตรวจสอบการจัด

งานอีเวนต์อย่างยั่งยืน

	 	 Concepts	 and	 principles	 of	 sustainable	 event	

management;	conceptual	 framework	and	planning	design	 for	

sustainable	event	management;	event	creation	and	operation;	

post-event	management;	 sustainable	 trends,	 technology,	 and	

communication	 administration;	 climate-neutral	 and	 climate-

friendly	 event	management;	management	 of	 environmental	

impacts	of	foods	and	drink	for	sustainable	events;	and	the	making	

of	sustainable	event	report	and	checklist

 2. กลุม่วชิาภาษาต่างประเทศเพือ่งานอาชพี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ

  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 15 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�าหรับอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

  ท่องเที่ยว 1

  Communicative English for Tourism Industry 1

  การฟังและการพูดภาษาองักฤษ	โดยใช้ค�าศพัท์และส�านวน

ที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส�าหรับการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง	ๆ	การ

กล่าวต้อนรับ	การนัดหมาย	การบอกทางและการให้ข้อมูล	การบริการ

	 	 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�าหรับอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

  ท่องเที่ยว 2

  Communicative English for Tourism Industry 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1001 333 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 

ส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1

  Prerequisite : 1001 333 Communicative 

English for Tourism Industry 1

 	 การสนทนาภาษาองักฤษในบริบทการท่องเทีย่ว	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

 1001 435 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

  ท่องเที่ยว 3

  Communicative English for Tourism Industry 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1001 334 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่ อ ส า ร ส� า ห รั บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

ท่องเที่ยว 2

  Prerequisite : 1001 334 Communicative 

English for Tourism Industry 2

 	 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การตดิต่อทางธรุกจิ

ท่องเที่ยวและโรงแรม	เพื่อการสื่อสารในส�านักงาน	เพื่อการสอบถามข้อมูล

สินค้าและบริการ	และมารยาทการใช้ภาษาตามสถานการณ์

	 	 Reading	and	writing	skills	using	English	for	tourism	

and	hotel	business;	communication	in	offices;	asking	for	service;	

as	well	as	language	etiquette	in	various	situations



31

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ  15 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 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1

  Prerequisite : 0105 263 Basic French 1

 	 การฟัง	การพดู	การอ่าน	การเขยีน	ค�าศพัท์	ไวยากรณ์ภาษา

ฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น	โดยเน้น

	 การสนทนาสั้นๆ	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 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  และการโรงแรม 1

  Communicative French for Tourism and Hotel 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 264 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2

  Prerequisite : 0105 264 Basic French 2

 	 การฟังและการพดูภาษาฝรัง่เศส	โดยใช้ค�าศพัท์และส�านวน

ท่ีใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและ	การโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ	การกล่าวต้อนรบั	การนดัหมาย	การบอกทาง	การให้ข้อมลูการบรกิาร	

	 	 French	 listening	 and	 speaking	 skills;	 using	

vocabulary	 and	expressions	 in	 the	 field	 of	 tourism	and	hotel	

business	 for	conversations	 in	various	situations;	welcoming	 ,	

making	appointment,	giving	direction,	giving	information	

 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

  การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในบริบทการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม	 โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆในการให้บริการนักท่องเที่ยว	 ที่

สนามบิน	โรงแรม	ร้านอาหาร	ร้านค้า	สถานที่ท่องเที่ยว	บริษัทน�าเที่ยว	ฝึก

พูดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว	

	 	 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

 

 0105 367 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  และการโรงแรม 3

  Communicative French for Tourism and Hotel 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 366 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศส

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2

  Prerequisite : 0105 366 Communicative French 

for Tourism and Hotel 2

 	 การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการติดต่อทาง

ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม	เพื่อการสื่อสารในส�านักงาน	เพื่อการสอบถาม

ข้อมลูสนิค้าและบรกิาร	และมารยาทในการใช้ภาษาฝรัง่เศสเพือ่การติดต่อ

ทางธุรกิจ

	 	 Reading	and	writing	skills	using	French	for	tourism	

and	hotel	business;	communication	in	offices;	asking	for	service;	

as	well	as	language	etiquette	for	contacting	in	business

  กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต

 0106 970 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

  Basic Chinese 1 

 	 การเขยีนและการอ่านสทัอกัษรพนิอนิ	เส้นพืน้ฐานและส่วน

ประกอบที่ประสมกันขึ้นเป็นตัวอักษรจีน	โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนขั้น

พื้นฐาน

	 	 Writing	and	reading	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 ภาษาจีนพื้นฐาน 1

  Prerequisite : 0106 970 Basic Chinese 1

 	 การฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	รปูประโยคและไวยากรณ์ภาษาจนีที่

ต่อเนือ่งจากพืน้ฐาน	เน้นให้ผู้เรยีนสามารถสือ่สารบทสนทนาสัน้ๆ	ท่ีจ�าเป็น

ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง

	 	 Listening,	 speaking,	 reading	 and	writing	 skills;	

Chinese	 sentences	 and	 grammar	 on	 a	 higher	 level	 than	

Elementary	Chinese;	focusing	on	enhancing	the	learner’s	ability	

to	have	a	short	conversation	in	daily	life
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 0106 972 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 1

  Communicative Chinese for Tourism and Hotel 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0106 971 ภาษาจีนพื้นฐาน 2

  Prerequisite : 0106 971 Basic Chinese 2

 	 การฟังและการพดูภาษาจนี	โดยใช้ค�าศพัท์และส�านวนทีใ่ช้

ในธุรกิจการท่องเที่ยวและ	การโรงแรมส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ	

การทักทาย	การแนะน�าตัว	การนัดหมาย	การบอกทาง	

	 การกล่าวต้อนรับ	การเจรจาต่อรอง	การให้ข้อมูลการบริการ	

	 	 Chinese	 listening	 and	 speaking	 skills;	 using	

vocabulary	 and	expressions	 in	 the	 field	 of	 tourism	and	hotel	

business	 for	 conversations	 in	 various	 situations;	 greeting,	

self-introduction,	making	 appointment,	 giving	 information,	

welcoming,	negotiation,	giving	service	assistance	

 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 Chi-

nese for Tourism and Hotel 1

  การสนทนาภาษาจีนในบริบทของการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม	 โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	 ในการให้บริการนักท่องเที่ยว	 ที่

สนามบิน	โรงแรม	ร้านอาหาร	ร้านค้า	สถานที่ท่องเที่ยว	บริษัทน�าเที่ยว	ฝึก

พูดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว	

	 	 Chinese	 for	 communication	 related	 to	 tourism	

and	hotel	business	 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	businesses	

 0106 974 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  และการโรงแรม 3

  Communicative Chinese for Tourism and Hotel 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0106 973 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2

  Prerequisite : 0106 973 Communicative Chi-

nese for Tourism and Hotel 2

 	 การฝึกทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	และเขียนภาษาจีนด้วยค�า

ศัพท์	 ส�านวน	ถ้อยค�า	และบทสนทนาที่ใช้ในบริบทของการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม	เพื่องานในส�านักงาน	และงานบรรยายหรืออธิบายผลิตภัณฑ์	

	 	 Practice	of	listening,	speaking,	reading	and	writing	

skills	using	vocabulary,	idioms,	words	and	dialogue	in	Chinese	

for	tourism	and	hotel	business;	for	in	offices	and	presenting	the	

products	and	service

  กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต

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

  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 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1

  Prerequisite : 0163 901 Basic Korean 1

  การฟัง	พูด	 อ่าน	 เขียน	 รูปประโยคและไวยากรณ์ภาษา

เกาหลีที่ต่อเนื่องจากพื้นฐาน	เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารบทสนทนาสั้นๆ	

ที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง

	 	 Listening,	 speaking,	 reading	 and	writing	 skills;	

Korean	sentences	and	grammar	on	a	higher	level	than	Elementary	

Korean;	focusing	on	enhancing	the	 learner’s	ability	to	have	a	

short	conversation	in	daily	life

 0163 903 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  และการโรงแรม 1

  Communicative Korean for Tourism and Hotel 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 902 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2

  Prerequisite : 0163 902 Basic Korean 2

  การฟังและการพูดภาษาเกาหล	ีโดยใช้ค�าศพัท์และส�านวนที่

ใช้ในธรุกจิการท่องเทีย่วและ	การโรงแรมส�าหรบัสือ่สารในสถานการณ์ต่างๆ	

การทกัทาย	การแนะน�าตวั	การนดัหมาย	การบอกทาง	การกล่าวต้อนรบั	การ

เจรจาต่อรอง	การให้ข้อมูลการบริการ	

	 	 Korean	 listening	 and	 speaking	 skills;	 using	

vocabulary	 and	expressions	 in	 the	 field	 of	 tourism	and	hotel	

business	 for	 conversations	 in	 various	 situations;	 greeting,	

self-introduction,	making	 appointment,	 giving	 information,	

welcoming,	negotiation,	giving	service	assistance
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 0163 904 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  และการโรงแรม 2

  Communicative Korean for Tourism and Hotel 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 903 การสื่อสารภาษาเกาหลี

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 

  Prerequisite : 0163 903 Communicative Korean 

for Tourism and Hotel 1

  การสนทนาภาษาเกาหลีในบริบทของการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม	โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	ในการให้บริการนักท่องเที่ยว	ที่

สนามบิน	โรงแรม	ร้านอาหาร	ร้านค้า	สถานที่ท่องเที่ยว	บริษัทน�าเที่ยว	ฝึก

พูดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว	

	 	 Korean	 for	 communication	 related	 to	 tourism	

and	hotel	business	 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

 0163 905 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  และการโรงแรม 3

  Communicative Korean for Tourism and Hotel 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 904 การสื่อสารภาษาเกาหลี

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 

  Prerequisite : 0163 904 Communicative Korean 

for Tourism and Hotel 2

 	 การอ่านและการเขยีนภาษาเกาหลเีพือ่การตดิต่อทางธรุกจิ

ท่องเที่ยวและโรงแรม	เพื่อการสื่อสารในส�านักงาน	เพื่อการสอบถามข้อมูล

สินค้าและบริการ	และมารยาทการใช้ภาษาตามสถานการณ์

	 	 Reading	and	writing	skills	using	Korean	for	tourism	

and	hotel	business;	communication	in	offices;	asking	for	service;	

as	well	as	language	etiquette	in	various	situations

  กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต

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

  Basic Japanese 1 

  การอ่าน	และการเขียนตัวอักษรฮิรากานะและคาตาคานะ	

ค�าศัพท์	และโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน	

	 	 Reading	 and	writing	Hiragana	 and	 Katakana;	

Japanese	words	and	Introduction	to	Basic	Japanese	grammar	

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

  Basic Japanese 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 404 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1

  Prerequisite : 0186 404 Basic Japanese 1

  การอ่าน	เขียน	ฟัง	และพูดค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการท่อง

เท่ียวและการโรงแรม	 รูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นการ

สื่อสารบทสนทนาที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง	

	 	 Listening,	 speaking,	 reading	 and	 writing;	

vocabulary	in	tourism	and	hotel	businesses;	Japanese	sentences	

and	 grammar	 by	 focusing	 on	 the	 ability	 to	 communicate	

conversations	for	daily	life

 0186 406 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  และการโรงแรม 1

  Communicative Japanese for Tourism and Hotel 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 405 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 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 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  และการโรงแรม 2

  Communicative Japanese 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 ที่

สนามบิน	โรงแรม	ร้านอาหาร	ร้านค้า	สถานที่ท่องเที่ยว	บริษัทน�าเที่ยว	ฝึก

พูดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว

	 	 Japanese	 conversations	 in	 tourism	 and	 hotel	

contexts	through	the	role-play	classroom	in	various	situations:	

at	 the	 airports,	 hotels,	 restaurants,	 shops,	 tourist	 attractions,	

travel	agency;	as	well	as	telephone	communication	for	tourism	

business
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 0186 408 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  และการโรงแรม 3

  Communicative Japanese for Tourism and Hotel 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 407 การสือ่สารภาษาญีปุ่น่เพือ่

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2

  Prerequisite : 0186 407 Communicative 

Japanese for Tourism and 

Hotel 2

 	 การสนทนาภาษาญี่ปุ ่นเพื่อการสื่อสารด้านการบริการ

ทางธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 และมารยาทการใช้ภาษาตาม

สถานการณ์	

	 	 Japanese	 conversation	 for	 communication	 in	

business	 services,	 tourism	 and	 hotel;	 as	well	 as	 language	

etiquette	in	various	situation

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 เลือกเรียนจากรายวิชาที่ เป ิดสอนในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย	 โดยค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา	หรือ	สถาบันการศึกษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรอง

 4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต

 1001 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่องเที่ยว 6(400 ชั่วโมง)

  Professional Field Experience in Tourism 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1001 415 การบูรณาการทักษะเพื่อ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  Prerequisite : 1001 415 Integrating skills for 

internship 

 	 การปฏิบตังิานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานทีเ่กีย่ว

กบัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว	และบรกิารทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้รบัความ

รู	้ทกัษะ	เจตคต	ิและ	ประสบการณ์การท�างานในอาชพี	ตามภาระหน้าทีต่่าง	

ๆ	ในสถานประกอบการหรอืหน่วยงาน	การจัดท�ารายงานผลการปฏบิตังิาน

ที่ได้รับมอบหมาย	ไม่ต�่ากว่า	3	เดือน	หรือ	400	ชั่วโมง	ผลการศึกษาที่จะได้

รับ	ก�าหนดให้เป็นผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์

	 	 Working	in	an	organization	involving	in	the	field	

of	 tourism	 industry	 and	hospitality	 to	gain	 knowledge,	 skills,	

attitudes,	 and	professional	 experiences	which	assigned	by	 a	

company	or	an	organization;	making	of	an	academic	report	as	

assigned	for	a	minimum	of	3	months	or	400	hours;	the	assessment	

will	be	Satisfactory	(S)	/	Unsatisfactory	(U)

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0) 

  Co-operative Education 

 	 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการอย่างมรีะบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย	กับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	มคีวามสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การ

สงัเกต	การตดัสนิใจ	ทกัษะในการวเิคราะห์และการประเมนิ	นสิติมคีณุภาพ

ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน	

  Systematic	operations	in	the	real	establishments	

under	 the	 collaboration	 between	 the	 university	 and	 the	

entrepreneurs	 in	 order	 to	develop	 their	 academic	knowledge	

and	skills	related	to	the	actual	working	environment;	having	an	

ability	of	self-improvement	for	systematic	thinking,	observing,	

decision-making,	and	analytical	thinking	and	estimating	skills;	

the	students	haves	required	qualifications	that	suit	the	demands	

of	the	employers	and	the	labor	markets



35

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ

	 ภาษาอังกฤษ	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	Hotel	and	Hospitality	Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การจัดการโรงแรมและบริการ)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศศ.บ.	(การจัดการโรงแรมและบริการ)

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

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

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ	ไม่น้อยกว่า	132	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		 36	 หน่วยกิต

	 	 	 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก	 ไม่น้อยกว่า		 30	 หน่วยกิต

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

  4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

    รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต

	 1000	101	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 Tourism	and	Hotel	Industry

	 1000	102	 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ	 3(3-0-6)

	 	 สื่อสารข้ามวัฒนธรรม

	 	 Tour is t 	 Behavior 	 and	 Cross 	 Cu l ture	 

	 	 Communication

	 1000	103	 บุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 3(3-0-6)

	 	 ส�าหรับงานบริการ

	 	 Personality	 and	 Social	 Interaction	 for	 

	 	 Hospitality	Industry

	 1000	104	 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

	 	 Information	Technology	for	Tourism	and	Hotel	 

	 	 Industry

	 1000	205	 จิตวิทยาเพื่อการบริการ	 3(3-0-6)

	 	 Psychology	for	Service	Industry

	 1000	206	 นวัตกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวและ	 3(3-0-6)

	 	 การโรงแรมเชิงสร้างสรรค์เบื้องต้น

	 	 Introduction	 to	Creative	Tourism	and	Hotel	 

	 	 Business	Innovation	

	 1000	207	 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพใน	 3(3-0-6)

	 	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม	

	 	 Laws	and	Professional	Ethics	in	Tourism	and	 

	 	 Hotel	Industry

	 1000	208	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 ท่องเที่ยวและโรงแรม

	 	 Human	Resource	Management	 for	Tourism	 

	 	 and	Hotel	Business	

 กลุ่มวิชาเฉพาะ 66 หน่วยกิต

 - วิชาเฉพาะบังคับ 36 หน่วยกิต

	 1002	101	 ธุรกิจโรงแรมและบริการ	 3(3-0-6)

	 	 Hotel	and	Hospitality	Business

	 1002	102	 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่องานโรงแรม	 3(2-2-5)	

	 	 และบริการ

	 	 Basic	English	for	Hotel	and	Hospitality	

	 1002	203	 การด�าเนินงานแม่บ้าน	 3(2-2-5)

	 	 Housekeeping	Operation	

	 1002	204	 การจัดการงานบริการส่วนหน้า	 3(3-0-6)

	 	 Front	Office	Service	Management	

	 1002	205	 การด�าเนินงานครัว	 3(2-2-5)

	 	 Kitchen	Operation

	 1002	206	 องค์กรและการจัดการธุรกิจโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 Hotel	Organization	and	Business	Management	

	 1002	307	 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	 3(2-2-5)

	 	 Food	and	Beverage	Service

	 1002	308	 การตลาดส�าหรับโรงแรมและบริการ	 3(3-0-6)

	 	 Hotel	Banquet	and	Event	Management

	 1002	409	 การจัดการงานจัดเลี้ยงและอีเวนต์	 3(3-0-6)

	 	 ส�าหรับธุรกิจโรงแรม

	 	 Banquet	 and	Event	Management	 for	Hotel	 

	 	 Business

	 1002	410	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 ส�าหรับธุรกิจโรงแรมและบริการ

	 	 Social	Science	Research	Methodology	for	Hotel	 

	 	 and	Hospitality	Business

	 1002	411	 สัมมนาการโรงแรมและบริการ	 3(3-0-6)

	 	 Hotel	and	Hospitality	Seminar

	 1002	412	 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ	 3(3-0-6)

	 	 การโรงแรมและบริการ

	 	 Career	Preparation	for	Hotel	and	Hospitality

 - วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

	 	 เลือกรายวิชา	ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมและการพัฒนาตนเอง

	 1002	361	 การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 และบริการ

	 	 Environmental	Management	 in	Hotel	 and	 

	 	 Hospitality

	 1002	362	 การจัดการธุรกิจโรงแรมและบริการ	 3(3-0-6)

	 	 ขนาดเล็ก

	 	 Small 	 Hotel	 and	 Hospitality	 Business	 

	 	 Management
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	 1002	363	 สปาและการบริการเพื่อสุขภาพส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจโรงแรม

	 	 Hotel	Spa	and	Well-being	Services

	 1002	364	 การจัดการที่พักตากอากาศ	 3(3-0-6)

  Resort	Management

	 1002	365	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงแรมและที่พัก	 3(3-0-6)

	 	 ทางเลือก

	 	 Hotel	and	Alternative	Accommodation	Product	 

	 	 Development

	 1002	366	 บัตเลอร์โรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 Hotel	Butler	

	 1002	367	 ศิลปะการตกแต่งจากงานฝีมือ	 3(2-2-5)

	 	 The	Art	of	Handcraft	decorations

	 1002	368	 การพูดเพื่อการสื่อสารธุรกิจและลูกค้า	 3(3-0-6)	

	 	 สัมพันธ์

	 	 Speaking	 for	Business	Communication	 and	 

	 	 Customer	Relation

	 1002	479	 การตลาดดิจิทัลส�าหรับธุรกิจโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Marketing	in	Hotel	Business

	 1002	480	 ทักษะชีวิตส�าหรับลูกจ้าง	 3(3-0-6)

	 	 Employee	Life	Skills

	 1002	481	 กลยุทธ์ภาวะผู้น�าส�าหรับธุรกิจโรงแรม	 3(3-0-6)

  Hotel	Business	Leadership	Strategy

	 1001	389	 การจัดการและการด�าเนินงานเรือส�าราญ	 3(3–0–6)

	 	 Cruise	Line	Operation	and	Management

 กลุ่มวิชาครัวและการปรุงอาหาร

	 1002	369	 อาหารยุโรป	 3(2-2-5)

  European	Food

	 1002	370	 อาหารเอเชีย	 3(2-2-5)

	 	 Asian	Food

	 1002	371	 อาหารไทย	 3(2-2-5)

	 	 Thai	Food

	 1002	372	 ขนมอบ	 3(2-2-5)

  Bakery

 กลุ่มวิชาอาหารและเครื่องดื่ม

	 1002	373	 ธุรกิจบริการเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์	 3(2-2-5)

  ตามสมัยนิยม

 	 Business	in	Non-Alcoholic	and	Fashion	Drink	 

	 	 Service

	 1002	374	 อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	 3(3-0-6)

 	 Food	and	Beverage	for	Health

	 1002	375	 นักชงกาแฟ	และ	การจัดการร้านกาแฟ	 3(2-2-5)

	 	 Barista	and	Café	management

	 1002	376	 สุราและไวน์	 3(3-0-6)

	 	 Spirits	and	Wines

	 1002	377	 การจัดซื้อและการควบคุมต้นทุนอาหาร	 3(3-0-6)

	 	 และเครื่องดื่ม

	 	 Food	 and	 Beverage	 Purchasing	 and	 Cost	 

	 	 Control

	 1002	482	 การจัดการธุรกิจบาร์และสถานบริการ	 3(3-0-6)

	 	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 Bar	and	Alcohol	Beverage	Service	Businesses	 

	 	 Management

	 1002	483	 นวัตกรรมและการพัฒนาในการ	 3(3-0-6)

	 	 ด�าเนินงานภัตตาคาร

	 	 Innovation	 and	Development	 in	Restaurant	 

	 	 Operations

	 1001	384	 โภชนาการในธุรกิจสายการบิน	 3(3–0–6)

	 	 Nutrition	in	Airline	Business

 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการบิน

	 1002	378	 ธุรกิจการบิน	 3(3-0-6)

	 	 Airline	Business	

	 1002	484	 ธุรกิจการท่องเที่ยวไมซ์และโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 MICE	Tourism	and	Hotel	Business

	 1001	371	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 3(3–0–6)

	 	 Health	Tourism

	 1001	372	 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 3(3–0–6)

	 	 Nature-based	Tourism

	 1001	373	 การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง	 3(3–0–6)

	 	 Coastal	and	Marine	Tourism

	 1001	374	 นันทนาการกลางแจ้งเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3–0–6)

	 	 Outdoor	Recreation	for	Tourism
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	 1001	378	 ผู้ประกอบการจัดการงานนิทรรศการ	 3(3–0–6)

	 	 และงานอีเวนต์อย่างสร้างสรรค์

	 	 Creative	Exhibition	and	Event	Entrepreneur

	 1001	386	 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน	 3(2–2–5)

	 	 English	for	Airline	Services

 กลุ่มวิชาเฉพาะ ยกระดับสู่บัณฑิตศึกษา 

	 1010	521	 การตลาดการท่องเที่ยวและตราสินค้า	 3(3-0-6)

	 	 จุดหมายปลายทาง

	 	 Tourism	Marketing	and	Destination	Branding

	 1010	522	 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจไมซ์และอีเวนต์

	 	 Innovation	and	Entrepreneurship	in	MICE	and	 

	 	 Event	Business

	 1010	523	 การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 ในศตวรรษที่	21

	 	 Innovation	Management	for	Community	Based	 

	 	 Tourism	in	21st	Century

	 1010	525	 การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 	 ผลิตภัณฑ์ใหม่

	 	 Digital	 Transformation	 and	 New	 Product	 

	 	 Development

	 1010	526	 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม	3(3-0-6)

	 	 Cultural	Heritage	Tourism	Management

	 1010	527	 การจัดการความเสี่ยงและวิกฤตทาง	 3(3-0-6)

	 	 การท่องเที่ยวไมซ์และโรงแรม

	 	 Risk	and	Crisis	Management	in	MICE	Tourism	 

	 	 and	Hotel

	 1010	530	 การจัดการงานอีเวนต์อย่างยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Sustainable	Event	Management

 2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต

	 	 เลือกศึกษาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ	1	ภาษา	จ�านวน	

5	รายวิชา	15	หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต

	 1002	231	 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานแม่บ้าน	 3(2-2-5)

	 	 Communicative	English	for	Housekeeping

	 1002	232	 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ	 3(2-2-5)

	 	 ส่วนหน้า

	 	 Communicative	English	for	Hotel	Front	Office

	 1002	333	 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ	 3(2-2-5)

	 	 อาหารและเครื่องดื่ม

	 	 Communicative	English	for	Food	and	Beverage	 

	 	 Service

	 1002	334	 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการขาย	 3(2-2-5)

	 	 และการตลาดโรงแรม

	 	 Communicative	 English	 for	Hotel	 Sale	 and	 

	 	 Marketing

	 1002	435	 ภาษาอังกฤษธุรกิจส�าหรับงานโรงแรม	 3(2-2-5)

	 	 และบริการ

	 	 Business	English	for	Hotel	and	Hospitality

 2.2 กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ 15 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	การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ	 3(2-2-5)

	 	 ท่องเที่ยวและการโรงแรม	1

	 	 Communicative	French	for	Tourism	and	Hotel	1

	 0105	366	การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ	 3(2-2-5)	

	 	 ท่องเที่ยวและการโรงแรม	2

	 	 Communicative	French	for	Tourism	and	Hotel	2

	 0105	367	 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ	 3(2-2-5)	

	 	 ท่องเที่ยวและการโรงแรม	3

	 	 Communicative	French	for	Tourism	and	Hotel	3

 2.3 กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 15 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
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	 0106	974	 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)	

	 	 และการโรงแรม	3

	 	 Communicative	Chinese	for	Tourism	and	Hotel	3

 2.4 กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ 15 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	การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการ	 3(2-2-5)

	 	 ท่องเที่ยวและการโรงแรม	1

	 	 Communicative	Korean	for	Tourism	and	Hotel	1

	 0163	904	 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการ	 3(2-2-5)	

	 	 ท่องเที่ยวและการโรงแรม	2

	 	 Communicative	Korean	for	Tourism	and	Hotel	2

	 0163	905	การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการ	 3(2-2-5)	

	 	 ท่องเที่ยวและการโรงแรม	3

	 	 Communicative	Korean	for	Tourism	and	Hotel	3

 2.5 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ 15 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

	 0186	408	 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)	

	 	 และการโรงแรม	3

	 	 Communicative	Japanese	for	Tourism	and	Hotel	3

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 เลือกเรียนจากรายวิชาที่ เป ิดสอนในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย	โดยค�าแนะน�าของ

อาจารย ์ที่ปรึกษา	 หรือ	 สถาบันการศึกษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัย

มหาสารคามรับรอง

 4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

	 *1002	491	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 6(580	ชั่วโมง)	

	 	 การโรงแรม	

	 	 Professional	Field	Experience	in	Hotel	

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Co-operative	Education

 

หมายเหตุ	 :	 *	 รายวิชา	 1002	 491	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ

โรงแรม	เป็นรายวิชานับหน่วยกิต	โดยมีผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U	



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

40

แสดงแผนการศึกษา
  แนวการจัดชั้นเรียนแต่ละภาคการศึกษาตามหลักสูตร	สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	001

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม	

Preparatory	English

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	

2(2-0-4)

0043	001

การคิดเชิงออกแบบ	

Design	Thinking	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	

2(2-0-4)

xxxx	xxx
กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	(เลือก)	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
2

xxxx	xxx
กลุ่มวิถีสังคม	(เลือก)	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
2

xxxx	xxx
กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	(เลือก)	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
2

xxxx	xxx
กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	(เลือก)	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
2

1000	101
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม	

Tourism	and	Hotel	Industry	
3(3-0-6)

1000	102
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	

Tourist	Behavior	and	Cross	Culture	Communication
3(3-0-6)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 18
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ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

Communicative	English

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	

2(2-0-4)

0041	022

ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	

2(2-0-4)

xxxx	xxx
กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	(เลือก)	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
2

xxxx	xxx
กลุ่มวิถีสังคม	(เลือก)	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2

1000	103
บคุลกิภาพและปฏสิมัพันธ์ทางสงัคมส�าหรบังานบรกิาร	Personality	and	Social	Interac-

tion	for	Hospitality	Industry
3(3-0-6)

1000	104
เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม	

Information	Technology	for	Tourism	and	Hotel	Industry
3(3-0-6)

1002	101
ธุรกิจโรงแรมและบริการ

Hotel	and	Hospitality	Business
3(3-0-6)

1002	102
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่องานโรงแรมและบริการ

Basic	English	for	Hotel	and	Hospitality
3(2-2-5)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 20

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 38
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx
กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	(เลือก)	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
2

xxxx	xxx
กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	(เลือก)	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
2

1000	205
จิตวิทยาเพื่อการบริการ	

Psychology	for	Service	Industry
3(3-0-6)

1000	206
นวัตกรรมธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมเชิงสร้างสรรค์เบื้องต้น	 Introduction	 to	

Creative	of	Tourism	and	Hotel	Business	Innovation
3(3-0-6)

1002	203
การด�าเนินงานแม่บ้าน

Housekeeping	Operation	
3(2-2-5)

1002	204
การจัดการงานบริการส่วนหน้า

Front	Office	Service	Management	
3(3-0-6)

xxxx	xxx
ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

*เลือกจากกลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ	(รายวิชาที่	1)
3

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 19

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 57

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx
กลุ่มวิชาเลือก	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
2

xxxx	xxx
กลุ่มวิชาเลือก	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
2

1000	207
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม	

Laws	and	Professional	Ethics	in	Tourism	and	Hotel	Industry
3(3-0-6)

1000	208
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม	

Human	Resource	Management	for	Tourism	and	Hotel	Business

3(3-0-6)

1002	205
การด�าเนินงานครัว

Kitchen	Operation

	3(2-2-5)

1002	206
องค์กรและการจัดการธุรกิจโรงแรม

Hotel	Organization	and	Business	Management	
	3(3-0-6)

xxxx	xxx
ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

*เลือกจากกลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ	(รายวิชาที่	2)

3

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 19

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 76
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx
กลุ่มวิชาเลือก	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
2

xxxx	xxx
ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

*เลือกจากกลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ	(รายวิชาที่	3)

3

1002	307	
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Food	and	Beverage	Service
3(2-2-5)

1002	308	
การตลาดส�าหรับธุรกิจโรงแรมและบริการ

Hotel	Banquet	and	Event	Management
3(3-0-6)

100x	xxx
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	1)

*เลือกจากกลุ่มวิชาการโรงแรม	หรือ	วิชาการท่องเที่ยว
3

100x	xxx
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	2)

*เลือกจากกลุ่มวิชาการโรงแรม	หรือ	วิชาการท่องเที่ยว
3

xxxx	xxx
เลือกเสรี	(รายวิชาที่	1)

2

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 19

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 95

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxx	xxx
ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

*เลือกจากกลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ	(รายวิชาที่	4)

3

1002	409	
การจัดการงานจัดเลี้ยงและอีเวนต์ส�าหรับธุรกิจโรงแรม

Banquet	and	Event	Management	for	Hotel	Business
3(3-0-6)

1002	410	

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ส�าหรับธุรกิจโรงแรม

และบริการ

Social	Science	Research	Methodology	for	Hotel	and	

Hospitality	Business

3(3-0-6)

100x	xxx	
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	3)

*เลือกจากกลุ่มวิชาการโรงแรม	หรือ	วิชาการท่องเที่ยว
3

100x	xxx	
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	4)

*เลือกจากกลุ่มวิชาการโรงแรม	หรือ	วิชาการท่องเที่ยว
3

xxxx	xxx
เลือกเสรี	(รายวิชาที่	2)

2

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน  17

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 111
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx
ภาษาต่างประเทศเเพื่องานอาชีพ

*เลือกจากกลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ	(รายวิชาที่	5)

3

1002	411
สัมมนาการโรงแรมและบริการ

Hotel	and	Hospitality	Seminar
3(3-0-6)

1002	412
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพการโรงแรมและบริการ

Career	Preparation	for	Hotel	and	Hospitality
3(3-0-6)

100x	xxx	
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	5)

*เลือกจากกลุ่มวิชาการโรงแรม	หรือ	วิชาการท่องเที่ยว
3

xxxx	xxx
เลือกเสรี	(รายวิชาที่	3)

2

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 14

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 126

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1002	491
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรม	

Professional	Field	Experience	in	Hotel	

6

(580	ชั่วโมง)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 6

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 132
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 

  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต

 1000 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)

  Tourism and Hotel Industry

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการโรงแรม	ความรู้ด้านองค์ประกอบที่ส�าคัญของอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม	 ปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว	 ผลกระทบของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมืองและวัฒนธรรม	

นโยบายส่งเสรมิการท่องเท่ียวของรฐั	บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการ

พฒันาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว	และแนวโน้มของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว

และการโรงแรม

	 	 	Meaning,	 significance	 of	 tourism	 and	 hotel	

industry;	 knowledge	 in	 importance	 components	 of	 tourism	

and	hotel	 industry;	 tourism	 supporting	 factors;	 the	 impacts	

of	economics,	social,	political	and	culture	in	tourism	industry;	

government	 policy	 to	 support	 tourism	 industry;	 roles	 of	

government	and	non-government	in	tourism	development;	trends	

of	tourism	and	hotel	industry

 1000 102 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้าม 3(3-0-6)

  วัฒนธรรม 

  Tourist Behavior and Cross Culture Communication

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญ	องค์ประกอบและประโยชน์ของ

พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว	ประเภทของนกัท่องเทีย่ว	วตัถปุระสงค์ในการเดนิ

ทางท่องเท่ียว	ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว	ความส�าคัญ	

ประเภท	และหลักในการสื่อสาร	ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและการ

สือ่สาร	การสือ่สาร	ข้ามวฒันธรรม	กระบวนการสือ่สารกบัความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม	การตืน่ตระหนกทางวฒันธรรม	การประยกุต์แนวคดิพฤตกิรรม

นักท่องเที่ยวเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและส่งเสริมการบริการ

	 	 Meaning,	significance,	components	and	benefits	of	

tourist	behavior;	types	of	tourists;	purposes	of	traveling;	factors	

influencing	tourist	behavior;	significance,	types	and	principles	

of	communication;	intercultural	relations	and	communication;	

cross-cultural	 communication;	 communication	process	with	

cultural	 differences;	 culture	 shock;	 implementation	of	 tourist	

behaviors’	 concepts	 for	 cross-cultural	 communication	 and	

service	promotion

 1000 103 บุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 3(3-0-6)

  ส�าหรับงานบริการ

  Personality and Social Interaction in Hospitality  

  Industry

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการ	ความรู้เกี่ยวกับบุคลิก

ภายใน	ภายนอก	การวิเคราะห์และประเมินตนเอง	การวางแผนพัฒนา

ตนเอง	การติดต่อส่ือสารในการท�างานและสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได	้

การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับลูกค้า	 หลักการต้อนรับลูกค้าเพื่อสร้างความ

ประทบัใจ	มารยาททางสงัคม	หลกัการสือ่สารกบัลกูค้า	การสร้างปฏสิมัพันธ์

กับลูกค้าและบุคคลทั่วไปในสังคม

	 	 Introduction	 to	 the	 service;	 knowledge	 in	

internal	 and	external	 personality;	 analysis	 and	establishment	

of	interpersonal;	self-development	planning;	communication	in	

work	places	and	ability	to	work	with	others;	building	customers	

relationships;	principles	of	hospitality	to	make	impression;	social	

etiquette;	principles	of	communication	to	customers;	interaction	

with	customers	and	other	people	in	society	

 1000 104 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  การท่องเที่ยวและโรงแรม

  Information Technology for Tourism and Hotel  

  Industry

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส�าหรบั

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 ระบบปฏิบัติการส�าเร็จรูปใน

ส�านักงาน	 ระบบปฏิบัติการส�าเร็จรูปเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการโรงแรม	สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่การจดัการการท่องเทีย่ว	แนวคดิการ

ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อนวัตกรรมทางการท่องเท่ียว	การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง	

และเทคโนโลยีจริงเสมือนส�าหรับการท่องเที่ยว

	 	 Introduction	to	information	technology	system	for	

tourism	and	hotel	industry;	office	operating	system;	operating	

system	for	tourism	and	hotel	industry;	social	media	for	tourism	

management;	 concepts	 of	 designing	media	 publications	 in	

tourism;	information	technology	for	tourism	innovation;	using	

Augmented	Reality	and	Virtual	Reality	for	tourism
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 1000 205 จิตวิทยาเพื่อการบริการ 3(3-0-6)

  Psychology for Service Industry

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัจติวทิยาการบรกิาร	แนวคดิ	ทฤษฎี	

พ้ืนฐานเก่ียวกับความต้องการของบคุคล	การรบัรู้	การเรียนรู	้เจตคต	ิความ

พึงพอใจ	 การน�าทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการ

บริการลูกค้า	 และท�างานร่วมกับผู้อื่น	 การใช้จิตวิทยาการบริการเพื่อการ

อธิบาย	พยากรณ์	ควบคุม	และตอบสนองความพึงพอใจ	ความประทับใจ	

จากการได้รับบริการ

	 	 Introduction	to	service	psychology;	concepts	and	

fundamental	theories	of	humans’	needs,	perception,	learning,	

attitude,	and	satisfaction;	the	implication	of	service	psychology	

in	customers	services	and	cooperation	with	colleague;	the	use	

of	 service	 psychology	 in	 analyzing,	 predicting,	 controlling,	

and	responding	consumer	satisfactions,	impressions	from	the	

services

 1000 206 นวัตกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวและ 3(3-0-6) 

  การโรงแรมเชิงสร้างสรรค์เบื้องต้น

  Introduction to Creative Tourism and Hotel  

  Business Innovation 

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจที่เกิดใหม่	ความหมาย	ความส�าคัญ	

และภาพรวมของธรุกจิเกดิใหม่	การสร้างแรงบนัดาลใจ	การคิดเชิงออกแบบ	

การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการ	การสร้างโอกาสของ

การเป็นผู้ประกอบการ	 กระบวนการทางนวัตกรรม	 และการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในการน�าเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุน	นวัตกรรมบริการของ

ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมด้วยการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง

	 	 Concepts	 of	 startup	 businesses;	 meaning,	

significance	 and	 the	 overview	 trends	 of	 emerging	business;	

developing	 inspiration;	 designed	 thinking,	 idea	development	

to	 create	 new	products	 and	 services;	 creating	 opportunities	

for	being	an	entrepreneur;	process	and	 implications	of	using	

innovation	in	presenting	a	business	plan	for	investors;	service	

innovation	of	tour	businesses	and	hotels	by	using	Augmented	

Reality	and	Virtual	Reality

 1000 207 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพใน 3(3-0-6)

  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

  Laws and Professional Ethics in Tourism and  

  Hotel Industry

	 	 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม	กฎหมายเกี่ยวกับมัคคุเทศก์	 บริษัทตัวแทนน�าเที่ยว	 โรงแรม	

กฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องและการปฏิบัติงานของต�ารวจท่อง

เที่ยว	 การให้บริการที่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	 จรรยาบรรณวิชาชีพใน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ	การโรงแรม	กฎหมายอื่นๆ	 ท่ีควรทราบ	

ปัญหาทางจริยธรรมและแนวทางการแก้ไขปัญหา

	 	 Regulations	related	to	tourism	and	hotel	industry;	

laws	related	to	tour	guiding,	travel	agents,	hotels,	environmental	

laws	 related	 to	 tourist	 police	 operations;	 service	 security	 for	

tourists;	codes	of	conduct	for	professionals	in	tourism	and	hotel	

industry;	other	related	 laws	and	regulations;	ethical	problems	

and	solving	solutions	guideline

 1000 208 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)

  ท่องเที่ยวและโรงแรม

  Human Resource Management for Tourism and  

  Hotel Business

	 	 ความส�าคัญ	 บทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของ

งานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม	

กระบวนการด�าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร	การ

สรรหาและการคดัเลอืกบคุลากร	การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน	การจัด

สวัสดิการและค่าตอบแทน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	การสร้างขวัญ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	การออกจากงาน	แรงงานสัมพันธ์	กฎระเบียบที่

พึงปฏิบัติและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 Significance;	roles	and	responsible	duties	of	human	

resource	management	in	tourism	and	hotel	businesses;	process	

of	 operating	 human	 resource	management	 in	 organization;	

recruitment	 and	 selecting	 employees;	 employee	 training	

and	 development;	 compensation	 and	 benefits;	 performance	

evaluation;	morale	in	a	workplace;	employee	resignation;	labor	

relations;	related	regulations	and	labor	laws

 กลุ่มวิชาเฉพาะ 66 หน่วยกิต

 วิชาเฉพาะบังคับ 36 หน่วยกิต

 1002 101 ธุรกิจโรงแรมและบริการ 3(3-0-6) 

  Hotel and Hospitality Business

	 	 บทน�าสู่ธุรกิจโรงแรมและบริการ	 ประเภทและลักษณะ

ต่างๆของธุรกิจโรงแรมและที่พัก	 ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	การจัดการภาวะฉุกเฉิน	ความเสี่ยง	และ	ความ

ปลอดภยัแก่แขกของโรงแรม	แนวโน้มธรุกจิโรงแรมและบรกิารตามยคุสมยั

	 	 Introduction	to	hotel	and	hospitality	business;	types	

of	hotel	and	accommodation	businesses;	hotel	and	hospitality	

product	and	service	in	tourism	industry;	managing	emergency,	

risk	and	safety	for	hotel	guests;	trends	in	hotel	and	hospitality	

business
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 1002 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่องานโรงแรมและบริการ 3(2-2-5) 

  Basic English for Hotel and Hospitality 

	 	 การพูด	การฟัง	การอ่าน	การเขียนภาษาอังกฤษ	ค�าศัพท์	

บทสนทนาพื้นฐาน	ส�าหรับงานโรงแรมและบริการ	

	 	 English	 speaking,	 listening,	 reading,	writing,	

vocaburary,	 and	basic	 conversation	 for	 hotel	 and	hospitality	

profession

 1002 203 การด�าเนินงานแม่บ้าน 3(2-2-5) 

  Housekeeping Operation 

	 	 หน้าที่และความรับผิดชอบงานแผนกแม่บ้านโรงแรม	การ

จัดการงานแม่บ้านโรงแรม	 ขั้นตอนการเตรียมห้องพักแขก	การดูแลพื้นที่

สาธารณะของโรงแรม	 หลักการบริการและจริยธรรมส�าหรับงานแม่บ้าน

โรงแรม	

	 	 Roles	and	responsibilities	of	hotel	housekeeping	

department;	hotel	housekeeping	management;	hotel	guest	room	

preparation;	hotel	public	areas	maintaining;	service	principles	

and	ethics	for	hotel	housekeeping

 1002 204 การจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(3-0-6)

  Front Office Service Management

	 	 หน้าที่และความรับผิดชอบแผนกบริการส่วนหน้าโรงแรม	

การจัดการงานส่วนหน้า	 วงจรการบริการห้องพัก	การส�ารองห้องพัก	ลง

ทะเบียนและการจัดท�าบัญชีผู้เข้าพัก	 การช�าระค่าใช้จ่ายของผู้เข้าพัก	 การ

ประสานงานกับแผนกต่างๆในโรงแรมและองค์กรภายนอกโรงแรม	 หลัก

การบริการและจริยธรรมส�าหรับงานบริการส่วนหน้าโรงแรม

	 	 Roles	 and	 responsibilities	 of	 hotel	 front	 office;	

managing	 hotel	 guests	 service	 cycle,	 hotel	 booking,	 guest	

registration	 and	account,	 guest	payments;	 coordinating	with	

other	hotel	deparments	and	outside	hotel	organization;	service	

principles	and	ethics	for	hotel	front	office

 1002 205 การด�าเนินงานครัว 3(2-2-5) 

  Kitchen Operation 

	 	 หน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกครัว	การจัดเตรียม

และการใช้อุปกรณ์ครัว	 การเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร	 ขั้นตอน

การประกอบอาหาร	 สุขอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาหาร	

การออกแบบรายการอาหารและการค�านวนต้นทุน	 หลักการบริการและ

จริยธรรมส�าหรับงานครัว

	 	 Roles	and	responsibilities	of	kitchen	department;	

kitchen	ware	and	equipment	preparation;	food	purchasing	and	

storing;	cooking	process;	food	hygiene	and	safety;	food	menu	

design	and	costing;	 service	principles	 and	ethics	 for	 kitchen	

operation

1002 206 องค์กรและการจัดการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 

  Hotel Organization and Business Management 

  หลกัการจดัการองค์กรและธรุกจิ	โครงสร้างองค์กรและการ

ออกแบบ	หน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกต่างๆในโรงแรม	ต�าแหน่ง

งานต่างๆในโรงแรม	การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	การวางแผน

และพัฒนาธุรกิจโรงแรมและบริการอย่างยั่งยืน

	 	 Principles	 of 	 organization	 and	 business	

management;	organizational	structure	and	designs;	 roles	and	

responsibilities	of	hotel	departments;	roles	and	responsibilities	

of	hotel	positions;	risk	and	crisis	management;	business	planning	

and	development	for	hotel	and	hospitality	sustainability.

 1002 307 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 

  Food and Beverage Service

	 	 หน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกอาหารและเครื่อง

ดื่ม	ประเภทของสถานบริการอาหารและเครื่องดื่ม	ความรู้เกี่ยวกับรายการ

อาหารและเครือ่งดืม่	ข้ันตอนการบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่	การดูแลและ

จดัเกบ็อปุกรณ์และเครือ่งใช้ในการบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่	สขุอนามยั

และความปลอดภยัในการบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่	หลกัการบริการและ

จริยธรรมส�าหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

	 	 Roles	 and	 responsibilities	 of	 food	and	beverage	

department;	 types	 of	 food	 and	beverage	 service	 operations;	

food	and	beverage	menu	knowledge;	food	and	beverage	service	

sequences;	maintaining	 and	 storing	 foodservice	wares	 and	

equipment;	hygiene	and	safety	for	food	and	beverage	service;	

food	and	beverage	service	principles	and	ethics

 1002 308 การตลาดส�าหรับโรงแรมและบริการ 3(3-0-6) 

  Marketing for Hotel and Hospitality

	 	 หลักการจัดการการตลาด	พฤติกรรมของผู้บริโภค	การ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโรงแรมและบรกิารเก่ียวกับผลติภณัฑ์	ราคา

และการจดัจ�าหน่าย	การพยากรณ์	โอกาสทางการตลาด	การวเิคราะห์ปัญหา

ทางการตลาด	การตลาดดิจิทัล	แนวโน้มการตลาดโรงแรมและบริการ	

	 	 Principles	 of	marketing;	 consumer	 behavior;	

marketing	planning	strategy	for	hotel	and	hospitality	products,	

prices,	and	distribution;	marketing	forecast	and	opportunities;	

analyzing	marketing	 problems;	 digital	marketing;	 hotel	 and	

hospitality	marketing	trends
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 1002 409 การจัดการงานจัดเลี้ยงและอีเวนต์ส�าหรับ 3(3-0-6) 

  ธุรกิจโรงแรม 

  Hotel Banquet and Event Management

	 	 หลักการจัดการงานจัดเลี้ยงและอีเวนต์	 การออกแบบ

รายการอาหารและเครื่องดื่ม	 การจัดซื้อและควบคุมต้นทุน	การออกแบบ

ตกแต่งสถานที่และรูปแบบการจัดงาน	การวางแผนก�าลังคน	การท�าการ

ตลาดงานจัดเล้ียงและอีเวนต์โรงแรม	สุขอนามัยและความปลอดภัยใน

การบริการ	

	 	 Banquet	and	event	management	principles;	food	

and	beverage	menu	knowledge	and	design;	food	and	beverage	

purchasing	and	cost	control;	banquet	and	event	site	design	and	

presentation;	 staffing;	 banquet	 and	event	marketing;	 service	

hygiene	and	safety

 

 1002 410 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ส�าหรับ 3(3-0-6) 

  ธุรกิจโรงแรมและบริการ 

  Social Science Research Methodology for Hotel  

  and Hospitality Business

	 	 นิยามและความส�าคัญของวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ส�าหรับธุรกิจโรงแรมและบริการ	 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

หลักการและกระบวนการวิจัย	 ก�าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย	

การออกแบบการวิจัย	 เครื่องมือวิจัยและการเก็บข้อมูล	 การวิเคราะห์และ

การแปลความหมายข้อมูล	การน�าเสนอรายงานผลและประโยชน์ของการ

วิจัย	จริยธรรมในการวิจัย	

	 	 Definition	 and	 importance	 of	 social	 science	

research	methodology	 in	 hotel	 and	 hospitality	 business;	

introduction	to	research	principles	and	processes;	establishing	

research	 problem	 and	 objective;	 research	 design;	 research	

instruments	and	data	collection;	data	analysis	and	interpretation;	

presenting	research	results	and	implementation;	research	ethics

 1002 411 สัมมนาการโรงแรมและบริการ 3(3-0-6) 

  Hotel and Hospitality Seminar

	 	 ประเด็นร่วมสมัยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรมและบริการ	

การวเิคราะห์สถานการณ์	และปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อธุรกจิโรงแรมและบรกิาร	

การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีน�าไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ

โรงแรมและบรกิาร	แนวโน้มบรบิทโลกท่ีส่งผลต่อธรุกจิโรงแรมและบรกิาร	

	 	 Contemporary	 issues	 in	 hotel	 and	 hospitality	

business;	situational	analysis	and	factors	influencing	hotel	and	

hospitality	business;	 application	 of	 concepts	 and	 theories	 in	

hotel	and	hospitality	business	planning	and	development;	global	

trends	affecting	hotel	and	hospitality

 1002 412 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพการโรงแรม 3(3-0-6) 

  และบริการ 

  Career Preparation for Hotel and Hospitality

	 	 การเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ	

ระเบยีบข้อบงัคบัส�าหรบันสิติฝึกประสบการณ์วชิาชพี	แนวทางการประกอบ

อาชีพในสายงานการโรงแรมและบรกิาร	ทักษะการหางาน	การพฒันาอาชีพ

ในยุคดิจิทัล	

	 	 Preparation	 for	 an	 internship	program;	 student	

internship	rules	and	regulations;	career	pathway	in	hotel	and	

hospitality;	job	seeking	skills;	career	development	in	digital	era

 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

 กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมและการพัฒนาตนเอง

 1002 361 การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)

  และบริการ

  Environmental Management in Hotel and  

  Hospitality

	 	 แนวคิดและความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ

โรงแรมและการบริการ	 ผลกระทบธุรกิจโรงแรมและการบริการต่อสิ่ง

แวดล้อม	มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	บทบาทองค์การส่งเสริมและ

รกัษาสิง่แวดล้อม	แนวโน้มด้านสิง่แวดล้อมในธรุกจิโรงแรมและการบรกิาร

	 	 Concepts	 and	 importance	 of	 environmental	

issues	 in	hotel	and	hospitality	business;	 the	 impacts	of	hotel	

and	hospitality	 operation	on	 the	environment;	 environmental	

management	standard;	roles	of	organizations	in	promoting	and	

supporting	the	environment;	environmental	trends	in	hotel	and	

hospitality	business

 1002 362 การจัดการธุรกิจโรงแรมและบริการขนาดเล็ก 3(3-0-6)

  Small Hotel and Hospitality Business Management

	 	 แนวคิดและความส�าคัญของธุรกิจขนาดเล็ก	 หลักการ

จัดการธุรกิจเบ้ืองต้น	ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก	

กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกิจขนาดเลก็	การพฒันาธุรกจิโรงแรมและบรกิาร

ขนาดเล็กอย่างยั่งยืน

	 	 Concepts	and	importance	of	small	business;	basic	

business	management	 principles;	 problems	 and	 obstacles	

for	 small	 business	 operations;	 laws	 and	 regulations	 for	 small	

business;	sustainable	development	for	small	hotel	and	hospitality	

business
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 1002 363 สปาและการบริการเพื่อสุขภาพส�าหรับ 3(3-0-6)

  ธุรกิจโรงแรม 

  Hotel Spa and Well-being Services

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับธรุกิจสปาโรงแรม	การจัดการธุรกิจ

สปา	ประเภทของการนวดสปา	 ความรู้เรื่องสปาสมุนไพรและน�้ามันนวด

ผิว	การบริการเพื่อสุขภาพต่างๆ	 ในโรงแรม	กฎหมายและจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้อง	สุขอนามัยและความปลอดภัยในการให้บริการสุขภาพ

	 	 Introduction	to	hotel	spa	operation;	spa	business	

management;	types	of	spa	massage;	knowledge	of	spa	herbs	and	

massage	oils;	hotel	well-being	facilities;	spa	operations	laws	and	

ethics;	hygiene	and	safety	for	hotel	spa	and	well-being	services

 1002 364 การจัดการที่พักตากอากาศ 3(3-0-6)

  Resort Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับที่พักตากอากาศ	ประเภทของที่พักตาก

อากาศ	ผลติภณัฑ์และการบริการของทีพ่กัตากอากาศ	หลกัการด�าเนินงาน

และการจัดการทั่วไป	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด�าเนินงานและการจัดการ

ที่พักตากอากาศ	การจัดการผลกระทบ	การวางแผนและพัฒนาธุรกิจที่พัก

ตากอากาศ

	 	 Concept	of	resort;	types	of	resort;	resort	products	

and	services;	principles	of	resort	operation	and	management;	

factors	 influencing	resort	operation	and	management;	 impact	

management;	resort	business	planning	and	development

 1002 365 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงแรมและที่พักทางเลือก 3(3-0-6)

  Hotel and Alternative Accommodation Product  

  Development

	 	 หลักการและขั้นตอนการวางแผนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

โรงแรมและที่พักทางเลือก	การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาและ

การขยายธุรกิจ	กลยุทธ์ทางการตลาด	นวัตกรรมและการพัฒนาสิ่งอ�านวย

ความสะดวกของธุรกิจโรงแรมและที่พักทางเลือก

	 	 Principles	 and	 processes	 of	 planning	 and	

developing	 hotel	 and	 alternative	 accommodation	 products;	

feasibility	 study	 for	 business	 development	 and	 expansion;	

marketing	strategy;	 innovation	and	development	of	hotel	and	

alternative	accommodation	facilities

 1002 366 บัตเลอร์โรงแรม 3(3-0-6)

  Hotel Butler 

	 	 ความส�าคัญของบัตเลอร์โรงแรม	หน้าที่และความรับผิด

ชอบของบัตเลอร์โรงแรม	 องค์ประกอบการให้บริการของบัตเลอร์ทั้งเชิง

ทฤษฎแีละปฏบิตั	ิการแสดงออกด้านบคุลกิภาพ	การสือ่สารระหว่างบคุคล	

หลักการบริการของบัตเลอร์เพื่อสร้างความประทับใจแก่แขกของโรงแรม

	 	 The	 importance	 of	 the	 hotel	 butler,	 roles	 and	

responsibilities	 of	 hotel	 butler;	 the	 theory	 and	 practical	

elements	of	hotel	butler;	personality	presentation;	interpersonal	

communications;	hotel	butler	service	principles	for	guest	delight	

 

 1002 367 ศิลปะการตกแต่งจากงานฝีมือ 3(2-2-5)

  The Art of Handcraft decorations

	 	 การตกแต่งพ้ืนที่บริการในโรงแรม	 ความรู้เกี่ยวกับงาน

ผ้า	งานจัดดอกไม้	และงานใบตอง	การออกแบบ	การเลือกและการเตรียม

วสัดอุปุกรณ์งานประดษิฐ์	การเกบ็รกัษาชิน้งาน	การค�านวณต้นทนุ	และการ

ก�าหนดราคา	

	 	 Handcraft	decoration	for	hotel	service;	knowledge	

of	linen,	flower	and	banana	leaf	decoration;	handcraft	decoration	

design;	material	selection	and	preparation;	storing	the	finishing	

work;	costing	and	pricing	handcraft	decoration	work

 1002 368 การพูดเพื่อการสื่อสารธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

Speaking for Business Communication and Customer Relations

	 	 การพูดเพ่ือการสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ	การน�าเสนอรายงานและในการประชุม	การพูดเพื่อการส่ง

เสริมการขายและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจ	 การพูดสื่อสารกับ

บุคคลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 Speaking	for	effective	communication	with	people	

in	organisation;	speaking	for	business	presentation	and	meeting;	

speaking	 for	 promoting	 sale	 and	building	positive	 business	

image;	speaking	with	people	from	different	cultural	background

 1002 479 การตลาดดิจิทัลส�าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)

  Digital Marketing in Hotel Business

	 	 นิยามและความส�าคัญของการตลาดดิจิทัล	 อิทธิพลการ

ตลาดดจิทิลัต่อการตดัสนิใจของผู้บรโิภค	การประยกุต์การตลาดเชงิดจิิทลั

ในหลายหลายสื่อ	 ประเด็น	 กลยุทธ์	 และการน�าการตลาดดิจิทัลไปใช้ใน

ธุรกิจโรงแรม	

	 	 Definition	and	 importance	of	digital	market;	 the	

influence	of	 digital	marketing	on	consumer	decision-making;	

applications	of	digital	market	in	various	platforms;	the	key	issues,	

strategies	and	practices	of	hotel	digital	marketing
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 1002 480 ทักษะชีวิตส�าหรับลูกจ้าง 3(3-0-6)

  Employee Life Skills

	 	 นิยามและความส�าคัญของลูกจ้าง	การวางแผนทางอาชีพ	

การหางาน	การเปลี่ยนงาน	การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อความก้าวหน้า

ทางอาชีพ	การบริหารการเงินส่วนบุคล	การวางแผนชีวิตหลังวัยเกษียณ

	 	 Definition	 and	 importance	 of	 employee;	 career	

planning;	 job	 seeking;	 changing	 job;	 knowledge	 and	 skills	

development	 for	making	 career	 progress;	 individual	 finance	

management;	planning	for	retirement

 1002 481 กลยุทธ์ภาวะผู้น�าส�าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)

  Hotel Business Leadership Strategy

	 	 นิยามและความส�าคญัของภาวะผู้น�า	ประเภทและลกัษณะ

ของภาวะผู้น�า	แนวปฏิบัติของการเป็นผู้น�าที่ดี	การบริหารงานด้วยหลักธร

รมาภบิาล	การวเิคราะห์และประเมนิองค์กร	เพือ่การวางแผนกลยทุธ์ในการ

พัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

	 	 Definition	 and	 importance	 of	 leadership;	 types	

and	characteristics	of	leadership;	good	leadership	guide;	good	

governance-based	administration;	organizational	analysis	and	

evaluation	for	effective	strategic	planning	and	development

 1001 389 การจัดการและการด�าเนินงานเรือส�าราญ 3(3–0–6)

  Cruise Line Operation and Management

  ประวัติศาสตร์	วิวัฒนาการ	แนวโน้ม	กระบวนการด�าเนิน

งานและการตลาด	 โอกาสทางด้านอาชีพ	 และประสบการณ์	 ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้โดยสารเรือส�าราญ	ล�าดับชั้นการท�างานบน

เรือส�าราญ	การอยู่อาศัยและการท�างานบนเรือส�าราญ	การด�าเนินการด้าน

อาหารบนเรือส�าราญ	การบรรยายโดยวิทยากร	การออกภาคสนาม

	 	 History,	 evolution,	 recent	 trends,	 operating	and	

marketing	procedures;	 career	 opportunities	 and	 experience;	

influential	 factors	 affecting	passengers’expectation;	working	

hierarchy	 in	 a	 cruise	 ship;	 living	and	working	onboard;	 food	

production	in	a	cruise	line;	guest	speakers;	field	trip

 

 กลุ่มวิชาครัวและการปรุงอาหาร

 1002 369 อาหารยุโรป 3(2-2-5)

  European Food

	 	 หลักการและมาตรฐานในการประกอบอาหารยุโรป	

กระบวนการจัดซ้ือ	การตรวจรับและการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ	การเตรียม

และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารยุโรป	ความรู้และทักษะการ

จดัและตกแต่งอาหาร	สขุอนามยัและความปลอดภยัในการประกอบอาหาร	

หลักการบริการและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

	 	 European	cooking	principles	and	standards;	food	

purchasing,	receiving	and	storing	process;	European	cooking	

preparation	 and	 techniques;	 food	garnishing	 knowledge	 and	

skill;	 food	hygiene	and	cooking	safety;	service	principles	and	

work	ethics

 1002 370 อาหารเอเชีย 3(2-2-5)

  Asian Food

	 	 ความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมอาหารของประเทศในเอเชยี	พืน้

ฐานการประกอบอาหารของแต่ละชาติในเอเชีย	 กระบวนการจัดซื้อ	 การ

ตรวจรับและการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ	 การเตรียมและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

กับการประกอบอาหารของแต่ละชาติในเอเชีย	ความรู้และทักษะการจัด

และตกแต่งอาหาร	 การวางแผนและออกแบบเมนูอาหารของแต่ละชาติ	

สุขอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาหาร	หลักการบริการและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

	 	 Knowledge	 of	Asian	 food	 cultures;	 basic	Asian	

cooking;	food	purchasing,	receiving	and	storing	process;	Asian	

cooking	preparation	and	techniques;	food	garnishing	knowledge	

and	skill;	menu	planning	and	design	for	different	Asian	cuisines;	

food	hygiene	and	cooking	safety;	service	principles	and	work	

ethics

 1002 371 อาหารไทย 3(2-2-5)

  Thai Food 

	 	 นยิามอาหารไทย	เอกลกัษณ์และวัฒนธรรมอาหารของไทย	

ความรู้เกีย่วกบัอาหารและการปรงุในแต่ละภมูภิาคของไทย	กระบวนการจดั

ซื้อ	การตรวจรับและการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ	การเตรียมและการประกอบ

อาหาร	การออกแบบและดัดแปลงสูตรอาหารเพื่อการพาณิชย์	สุขอนามัย

และความปลอดภัยในการประกอบอาหาร	หลักการบริการและจริยธรรม

ในการปฏิบัติงาน

	 	 Definition	 of	Thai	 food;	 the	unique	 and	 culture	

of	Thai	food;	regional	Thai	food	and	cooking	knowledge;	food	

purchasing,	receiving	and	storing	process;	Thai	 food	cooking	

preparation	and	techniques;	recipe	design	and	modification	for	

commercial;	food	hygiene	and	cooking	safety;	service	principles	

and	work	ethics

 1002 372 ขนมอบ 3(2-2-5)

  Bakery

	 	 ประเภทของขนมอบ	การเตรยีมและเทคนคิการท�าขนมอบ	

กระบวนการจัดซ้ือ	 การตรวจรับและการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ	หลักการ

จัดการร้านขนมอบ	สุขอนามัยและความปลอดภัย	 หลักการบริการและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
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	 	 Types	 of	 bakeries;	 baking	 preparation	 and	

techniques;	 ingredients	 purchasing,	 receiving	 and	 storing	

process;	 bakery	 shop	management;	 food	hygiene	and	 safety;	

service	principles	and	work	ethics

 กลุ่มวิชาอาหารและเครื่องดื่ม

 1002 373 ธุรกิจบริการเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ตาม 3(2-2-5)

  สมัยนิยม

  Business in Non-Alcoholic and Fashion Drink  

  Service

  ประเภทของเครือ่งดืม่ทีไ่ม่มแีอลกอฮอล์	การฝึกปฏบิตักิาร

ชงเคร่ืองดืม่ประเภทเยน็	เครือ่งดืม่ประเภทร้อน	เครือ่งดืม่ประเภทป่ัน	การ

ท�าขนมหวานอย่างง่าย	การค�านวณต้นทนุ	การตลาดเบือ้งต้น	สขุอนามยัและ

ความปลอดภัย	จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

	 	 Types	of	non-alcoholic	beverages;	making	hot	and	

cold	drinks,	 smoothies	 and	 simple	desserts;	Use	 appropriate	

equipment;	beverage	cost	calculation;	basic	marketing;	drinks	

decoration;	hygiene	and	safety

 1002 374 อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)

  Food and Beverage for Health

	 	 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ	ปฏิบัติการประกอบ

อาหารและการผสมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	การอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการ	

การประกอบอาหารและผสมเครื่องด่ืมตามข้อจ�ากัดของลูกค้า	 การเลือก

วตัถดุบิ	การน�าเสนออาหารและเครือ่งดืม่	การออกแบบเมนเูพือ่สขุภาพ	การ

ค�านวณต้นทนุ	สขุอนามยั	ความสะอาดและความปลอดภัยในทีป่ฏบิตังิาน

	 	 Food	and	nutrition	knowledge;	healthy	cooking	and	

beverage	mixing	practice;	nutrition	facts	label	reading;	cooking	

and	beverage	mixing	for	customer	with	limitations;	ingredients	

selection;	 food	 and	 beverage	 presentation;	 healthy	menu	

planning;	cost	calculation;	food	hygiene;	workplace	sanitation	

and	safety

 1002 375 นักชงกาแฟ และ การจัดการร้านกาแฟ 3(2-2-5) 

  Barista and Café management

	 	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกาแฟ	การสกัดรสกาแฟ	ปฏิบัติ

การและเทคนิคการชงกาแฟ	ศิลปะการตกแต่งกาแฟ	การชงเครื่องดื่มอื่น

ในคาเฟ่ที่ไม่มีคาเฟอีน	หลักการจัดการและบริการร้านกาแฟ	การค�านวน

ต้นทุน	การก�าหนดราคาและการตลาดร้านกาแฟ	แนวทางการต่อยอดทาง

ธุรกิจ	สุขอนามัยและความปลอดภัยในการบริการ

	 	 Coffee	knowledge;	coffee	brewing;	coffee	making	

and	barista	workshop,	the	art	of	coffee	making;	caffeinated	and	

non-decaffeinated	beverage	making;	management	and	service	

principles	 for	 a	 coffee	 shop;	 costing,	 pricing	 and	marketing	

coffee	shop;	coffee	business	expansion	guide;	service	hygiene	

and	safety	

 1002 376 สุราและไวน์ 3(3-0-6)

  Spirits and Wines

 	 ประเภทของสุราและไวน์	หลักการผสมเครื่องดื่ม	ความรู้

เกีย่วกบัรายการอาหารและเครือ่งดืม่สรุาและไวน์	หลกัการและขัน้ตอนการ

บริการสุราและไวน์	สุขอนามัยและความปลอดภัยในการบริการ	กฎหมาย

และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุราและไวน์	

	 	 Types	of	spirits	and	wines;	principle	of	mixology;	

matching	food	menu	to	spirits	and	wine	knowledge;	spirits	and	

wines	service	principles	and	sequences;	service	hygiene	and	

safety;	spirits	and	wines	laws	and	ethics

 1002 377 การจัดซื้อและการควบคุมต้นทุนอาหาร 3(3-0-6)

  และเครื่องดื่ม

  Food and Beverage Purchasing and Cost Control

	 	 บทบาทและหน้าท่ีของฝ่ายควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม	

หลกัการจัดซือ้และควบคมุต้นทุนราคาอาหารและเครือ่งด่ืม	การจัดท�าเมนู

และการก�าหนดราคาอาหารและเครือ่งดืม่	การควบคมุอาหารและเครือ่งดืม่

คงคลงั	การเปรียบเทยีบต้นทนุของอาหารและเครือ่งดืม่กบัต้นทนุมาตรฐาน	

การท�ารายงานต้นทุนและรายจ่ายของอาหารและเครื่องดื่ม

 	 Roles	 and	 responsibilities	 of	 food	and	beverage	

control;	food	and	beverage	purchasing	and	cost	control	principles;	

food	and	beverage	menu	design	and	pricing;	food	and	beverage	

inventory	control;	comparing	actual	cost	and	standard	cost;	food	

and	beverage	cost	and	expenses	report

 1002 482 การจัดการธุรกิจบาร์และสถานบริการ 3(3-0-6)

  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  Bar and Alcohol Beverage Service Businesses  

  Management

	 	 แนวคดิและหลกัการการจัดการธรุกจิบาร์และสถานบรกิาร

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	การวเิคราะห์สิง่แวดล้อมทางธรุกจิ	การวางแผนธรุกจิ

และเลือสถานท่ีประกอบธุรกิจ	 การจัดการแผนองค์กรและบุคลากร	การ

วิเคราะห์ก�าไรขาดทุน	การส่งเสริมการตลาด	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

ในการประกอบธุรกจิ	กฎหมายและจรยิธรรมท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิบาร์และ

สถานบริการเครื่องดื่ม

	 	 Concepts	 and	 principles	 of	 bar	 and	 alcohol	

beverage	 service	businesses;	 business	 environment	 analysis;	

business	 planning	 and	 location	 selection;	 organization	 and	

staffing;	 profit	 and	 loss	 analysis;	 promoting	 bar	 and	 alcohol	
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beverage	 service	 business;	 business	 problem	 and	 obstacle	

analysis;	institutes,	bar	and	alcohol	beverage	service	laws	and	

ethics

 1002 483 นวัตกรรมและการพัฒนาในการด�าเนินงาน 3(3-0-6)

  ภัตตาคาร

  Innovation and Development in Restaurant  

  Operations

	 	 คุณลักษณะ	ทักษะที่จ�าเป็นต่อการจัดการและการจัดการ

ออกแบบการบริการ	การพัฒนาอุตสาหกรรมภัตตาคาร	ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั	และแนวโน้มของธรุกจิภตัตาคารในอนาคต	วธิกีารสร้างนวตักรรม

และการคิดสร้างสรรค์ที่น�าไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริการ	กลยุทธ์

การให้บรกิาร	การออกแบบ	การสร้างแม่แบบด้านการบริการและออกแบบ

ระบบการให้บริการ	

	 	 Essential	skills	of	restaurant	service	management	

and	design;	the	development	of	the	restaurant	industry	drawing	

on	current	 and	historical	 operations;	 innovative	 and	creative	

approaches	to	provide	service	excellence;	characteristics	and	

strategy,	blueprinting	and	system	design	

 1001 384 โภชนาการในธุรกิจสายการบิน 3(3–0–6)

  Nutrition in Airline Business

	 	 ความหมายครัวการบิน	 ขั้นตอนการด�าเนินงานของครัว

การบิน	การจัดท�ารายการอาหาร	อาหารพิเศษ	ขั้นตอนการผลิตอาหารฮา

ลาล	และ	อาหารโคเชอร์	มาตรฐานครัวการบิน	รูปแบบการจัดถาดอาหาร	

หลักการปรุงอาหาร	และ	ค�าศัพท์ในการปรุงอาหาร

	 	 Meaning	 of	Airline	Catering;	 process	 of	 airline	

catering;	menu	planning;	special	menu,	Halal	food	and	Kosher	

meal	 procedures;	 airline	 catering	 standards;	 tray	 decorating	

pattern;	cooking	principles;	cooking	vocabularies

 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการบิน

 1002 378 ธุรกิจการบิน 3(3-0-6)

  Airline Business

	 	 ความหมายและขอบเขตของธุรกจิการบนิ	ประวัตขิองธรุกจิ

การบนิ	ภาพรวมธุรกจิการบนิ	การบรกิารของสายการบนิ	และการขนส่งทาง

อากาศ	กฎระเบียบ	นโยบาย	ที่ส�าคัญของสายการบิน	หน่วยงานที่เกี่ยวกับ

ธรุกจิการบนิ	เช่น	IATA,	ICAO	และการบรกิารของสายการบนิทัง้บนเครือ่ง

บินและภายในสนามบิน	

	 	 Definition	and	airline	business	framework;	history	

of	 airline	 business;	 an	 overview	 of	 airline	 business;	 airline	

products	and	services;	aviation	logistic;	airlines	regulations	and	

policies;	aviation	institutes;	airline	ground	and	in-flight	services

 1002 484 ธุรกิจการท่องเที่ยวไมซ์และโรงแรม 3(3-0-6) 

MICE Tourism and Hotel Business

	 	 ความส�าคัญ	บทบาท	องค์ประกอบการท่องเที่ยวไมซ์	แนว

ปฏิบัติพิธีการมืออาชีพ	 ธรรมเนียมและมารยาทสากลของการจัดการและ

ปฏิบัติงานไมซ์และโรงแรม	 งานการแสดงสินค้า	 การประชุมองค์กร	การ

เดินทางเพื่อเป็นรางวัล	งานอีเวนต์พิเศษและประชุมนานาชาติ

	 	 Importance,	roles,	elements	of	MICE	tourism;	MICE	

tourism	and	hotel	protocols	in	relation	to	international	etiquettes	

and	modern	manners;	trade	shows;	meetings;	incentives,	special	

events	and	international	conventions	

 

 1001 371 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3–0–6)

  Health Tourism

  ความหมาย	ความส�าคัญ	 วัตถุประสงค์	 และรูปแบบของ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม	พฤติกรรมและความต้องการของ

กลุม่นกัท่องเทีย่วเชงิสขุภาพและความงาม	การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ	ทีเ่ชือ่ม

โยงกับการท่องเที่ยวอื่นๆ	กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและหรือบ�าบัด

สุขภาพ	 เทคโนโลยีทางด้าน	การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	และการจัดรายการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน

  Meaning,	significance,	objectives	and	models	of	

health	tourism	and	beauty;	

behaviors	and	needs	of	health	and	beauty	tourists;	health	tourism	

linked	to	other	tourism;	activities	for	supporting	health	or	health	

therapy;	technology	for	health	tourism;	sustainable	health	tourism	

program	management

 1001 372 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 3(3–0–6)

  Nature-based Tourism

 	 หลกัการท่องเทีย่วทางธรรมชาต	ิองค์ประกอบของการท่อง

เท่ียวทางธรรมชาติ	 การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	

หลกัการวางแผนและจดัการแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต	ิหลกัการจัดการ

นกัท่องเทีย่วในพ้ืนทีธ่รรมชาต	ิการจดักจิกรรมท่องเท่ียวทางธรรมชาต	ิผลก

ระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว	และหลักการประเมินเบื้องต้น	หลักการสื่อความ

หมายธรรมชาต	ิแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่�าคญัของประเทศไทยและ

นานาประเทศ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 Principles	of	nature-based	 tourism;	components	

of	nature-based	 tourism,	evaluation	of	potential	nature-based	

tourism,	 nature-based	 tourism	 planning	 and	management,	

principles	 of	 visitor	management	 in	 natural	 sites,	 nature-

based	 tourism	activities	management,	 impacts	 on	and	basic	

assessments	 of	 nature-based	 tourism;	 principles	 of	 nature	

interpretation,	essential	nature-based	 tourism	destinations	 in	

Thailand	and	other	countries,	and	related	agencies
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1001 373 การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง 3(3–0–6)

  Coastal and Marine Tourism

  ระบบนิเวศทางทะเล	ความหมาย	หลักการ	ความส�าคัญ	

ประเภท/รูปแบบ	แนวโน้ม	ความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางทะเลและ

ชายหาด	การวางแผนและการจดัการการท่องเทีย่วทางทะเลและชายฝ่ัง	การ

ฝึกปฏบิตัทิกัษะด้านการจดักจิกรรมการท่องเทีย่วทางทะเลและชายฝ่ัง	การ

ด�าน�า้ตืน้และน�า้ลึก	และหลกัเกณฑ์การเป็นผู้ควบคมุการท่องเทีย่วด�าน�า้ใน

บริเวณแนวปะการัง

	 	 Marine	 Ecosystem;	 meaning,	 principles,	

significances,	 types,	 trends,	and	safety	of	coastal	and	marine	

tourism;	planning	and	coastal	and	marine	tourism	management;	

skill	practices	on	coastal	and	marine	tourism;	snorkeling	or	scuba	

diving;	principles	of	becoming	a	diving	leader	in	coral	reef	

 1001 374 นันทนาการกลางแจ้งเพื่อการท่องเที่ยว 3(3–0–6)

  Outdoor Recreation for Tourism

  ความหมาย	หลักการ	ความส�าคัญ	ประเภท	แรงจูงใจ	แนว

โน้ม	 ความปลอดภัยของการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง	 การ

วางแผนและการจัดการกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งเพื่อการท่องเที่ยว	

การฝึกปฏิบติัทกัษะด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง	การตัง้แคมป์	

การพายเรือคายัค	

	 	 Meaning,	 principles,	 significances,	 types,	

motivations,	trends,	and	safety	of	outdoor	recreation;	planning	

and	outdoor	recreation	management	for	tourism;	practices	on	

outdoor	recreation;	camping;	kayaking	

 1001 378 การเป็นผู้ประกอบการจัดการงานนิทรรศการ 3(3–0–6)

  และงานอีเวนต์อย่างสร้างสรรค์

  Entrepreneurship and Creative Exhibition and  

  Event Management 

	 	 แนวคิด	ความหมาย	ทฤษฎีการบริหารการจัดการส�าหรับ

ผู้ประกอบการในการจัดงานนิทรรศการ	 งานแสดงสินค้าและงานอีเวน

ต์	 ความรู้ด้านการจัดการและแนวทางของการจัดการทางธุรกิจอย่าง

สร้างสรรค์	

	 	 Concepts,	meaning	and	theories	for	entrepreneur	

management	in	organizing	exhibitions;	trade	fairs	and	events;	

knowledge	management;	 and	 concepts	 of	 creative	 business	

management

 1001 386 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3(2–2–5)

  English for Airline Services

	 	 การพูด	ฟัง	อ่าน	เขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน	การ

ให้บรกิารผูโ้ดยสาร	การให้ข้อมลู	การดแูลความปลอดภยั	การจองตัว๋เครือ่ง

บิน	ตารางการบิน	 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเดินทาง	 เอกสารเดินทาง	

งานบริการบนเคร่ือง	การบริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม	การให้บริการ

ตามค�าร้องขอ

	 	 Speaking,	listening,	reading	and	writing	English	

for	airline	services;	passenger	services;	providing	information;	

passenger	 safety;	 ticket	 booking;	 flight	 schedule;	 travel	

regulations;	travel	documentation;	 in-flight	services;	 food	and	

beverage	service;	required	special	service

 1010 521 การตลาดการท่องเที่ยวและตราสินค้าจุดหมาย 3(3-0-6)

  ปลายทาง

  Tourism Marketing and Destination Branding

  ความรูเ้บือ้งต้นการตลาดการท่องเทีย่ว	สิง่แวดล้อมทางการ

ตลาด	 การแบ่งส่วนตลาด	 การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	 การวางต�าแหน่ง

ทางการตลาด	ส่วนประสมทางการตลาด	การจัดการการตลาด	การท่อง

เที่ยว	การตลาดอิเล็กทรอนิกส์	การตลาดจุดหมายปลายทาง	บทบาทและ

ความส�าคญัของตราสนิค้าจุดหมายปลายทาง	การสร้างตราสนิค้าจุดหมาย

ปลายทาง	กรณศีกึษาการจดัการการตลาดการท่องเท่ียว	และตราสนิค้าจดุ

หมายปลายทาง	

	 	 Introduction	 to	 tourism	marketing;	marketing	

environment;	market	 segmentation,	 targeting,	 positioning;	

marketing	mix;	managing	 tourism	marketing,	E-marketing,	

destination	marketing;	the	role	and	importance	of	destination	

brands;	destination	branding;	case	studies	in	tourism	marketing	

management	and	destination	branding

 1010 522 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 3(3-0-6)

  ไมซ์และอีเวนต์

  Innovation and Entrepreneurship in MICE and  

  Event Business

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการธรุกจิไมซแ์ละ

อีเวนต์	ปัจจัยส�าหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และอีเวนต์อย่างมือ

อาชีพ	 การน�านวัตกรรมมาใช้ในการจัดการและด�าเนินการธุรกิจไมซ์และ

อีเวนต์	 การสร้างนวัตกรรมและการใช้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจไมซ์และอีเวนต์	 ปัญญาประดิษฐ์และการ

จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจไมซ์และอีเวนต์	ช่องทางและกระบวนการ

ให้บริการพัฒนาการระบบธุรกิจไมซ์และอีเวนต์	

	 	 Meaning,	characteristics	of	entrepreneur	in	MICE	

and	event	businesses;	effective	factors	for	being	a	professional	
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entrepreneurs	in	MICE	and	event	businesses;	use	of	innovations	

for	managing	 and	 operating	MICE	 and	 event	 businesses;	

creation	and	implementation	of	innovations	for	MICE	and	event	

businesses;	Artificial	Intelligence	(A.I.)	and	big	data	management	

for	MICE	and	 event	 businesses;	 the	 approaches	 and	 service	

providing	process	in	MICE	and	event	businesses

 1010 523 การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)

  ในศตวรรษที่ 21

  Innovation Management for Community Based  

  Tourism in 21st Century

	 	 ความหมาย	ความส�าคญัและหลกัการจดัการท่องเทีย่วโดย

ชมุชน	ต้นทนุนวตักรรมทาง	การท่องเทีย่วในชมุชน	หลกัการ	แนวคดิเกีย่ว

กับนวัตกรรมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	 กระบวนการ	พัฒนา

นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว	การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ	การบรหิารจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชน	กลยทุธ์

การบริหารงานสมัยใหม่

	 	 Meaning,	 significance,	 and	 principles	 of	

community-based	 tourism	management;	 innovative	 cost	

of	 community-based	 tourism;	 principles	 and	 concepts	 of	

innovation	 in	 tourist	 attraction	management;	 developmental	

procedure	of	tourism	products	and	innovation;	use	of	technology	

and	 innovation	 to	 empower	 the	 community-based	 tourism	

management	system;	and	new-age	management	strategies	

 1010 525 การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนา 3(3-0-6)

  ผลิตภัณฑ์ใหม่

  Digital Transformation and New Product  

  Development

	 	 ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ท� า ให ้ เกิดการ

เปลีย่นแปลงเหตกุารณ์ส�าคญัของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วโลก	และความ

เปล่ียนแปลงทีส่่งผลต่อการรงัสรรค์	นวตักรรมทางความรู	้สิง่ประดษิฐ์	การ

บริการ	หรือทฤษฎีใหม่	ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	การโรงแรม	และการ

บริการ

	 	 Studying	 on	 the	 evolution	 of	 technology	with	

a	dramatic	 change	on	 the	milestones	 of	 the	world’s	 tourism	

industry;	the	significant	changes	with	great	contribution	on	the	

creation	of	knowledge	innovation,	invention,	novel	services	and	

new	theories	in	the	fields	of	tourism,	hotel,	and	hospitality

 1010 526 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Cultural Heritage Tourism Management

	 	 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงมรดก

วัฒนธรรม	ความหมาย	ประเภทของนกัท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรม การ

ประเมินทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม	การส่งเสริม	การสื่อ

ความหมาย	ผลกระทบ	การวางแผนและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง

มรดกวัฒนธรรม	

	 	 Concepts	 and	 principles	 of	 cultural	 heritage	

tourism;	 meaning;	 types	 of	 cultural	 heritage	 tourists;	

cultural	 heritage	 tourism	 resources	 assessments;	 promotion,	

interpretation,	 impact,	planning,	and	management	of	cultural	

heritage	tourism	destinations

 1010 527 การจัดการความเสี่ยงและวิกฤตทางการ 3(3-0-6)

  ท่องเที่ยวไมซ์และโรงแรม

  Risk and Crisis Management in MICE Tourism  

  and Hotel

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	 หลักการและความหมายของการจัดการ

ความเสีย่งและวิกฤตทาง	การท่องเท่ียวไมซ์และโรงแรม	องค์ประกอบและ

ปัจจัยความสมัพนัธ์ของผลกระทบของความเสีย่งและวิกฤต	ประเภทความ

เสีย่งและวกิฤตในการท่องเทีย่วไมซ์และโรงแรม	ความสมัพนัธ์ของแผนการ

จดัการความเสีย่งและวกิฤต	แผนโต้ตอบภาวะฉกุเฉนิ	การวางแผนความต่อ

เนือ่งทางธรุกจิ	ระยะความเสีย่งและวกิฤต	ขัน้ตอนและกระบวนการจดัการ

ความเสี่ยงและวิกฤต	 เทรนด์และเทคโนโลยีในการจัดการความเสี่ยงและ

วิกฤตยุคนิวนอร์มอล	

	 	 Concepts,	theories,	principles,	and	meaning	of	risk	

and	crisis	management	in	MICE	tourism	and	hotels;	components	

and	relative	factors	of	risk	and	crisis	in	MICE	tourism	and	hotels;	

types	of	risk	and	crisis	in	MICE	tourism	and	hotels;	correlation	

of	Crisis	Management	Plan	(CMP),	emergency	Response	Plans,	

and	Tourism	Business	Continuity	Plan	(BCP);	a	range	of	risk	and	

crisis;	steps	and	procedure	of	risk	and	crisis	management,	risk	

and	crisis	management	trends	and	technology	in	a	new	normal	

era

 1010 530 การจัดการงานอีเวนต์อย่างยั่งยืน 3(3-0-6)

 Sustainable Event Management

	 	 แนวคิดและหลักการการจัดงานอีเวนต์อย่างยั่งยืน	 การ

ออกแบบกรอบและแผนการจัดงานยั่งยืน	 การสร้างสรรค์และการด�าเนิน

งานอีเวนต์	การจัดการงานภายหลังงานอีเวนต์	เทรนด์	เทคโนโลยี	และการ

บริหาร	การสื่อสารงานที่ยั่งยืน	การจัดงานที่สภาพภูมิอากาศเป็นกลางและ

เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ	การจัดการผลกระทบสิง่แวดล้อมของอาหารและ
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เครือ่งดืม่ต่อการงานอเีวนต์ยัง่ยนื	การท�ารายงานและรายการตรวจสอบการ

จัดงานอีเวนต์อย่างยั่งยืน

	 	 Concepts	 and	 principles	 of	 sustainable	 event	

management;	conceptual	 framework	and	planning	design	 for	

sustainable	event	management;	event	creation	and	operation;	

post-event	management;	 sustainable	 trends,	 technology,	 and	

communication	 administration;	 climate-neutral	 and	 climate-

friendly	 event	management;	management	 of	 environmental	

impacts	of	foods	and	drink	for	sustainable	events;	and	the	making	

of	sustainable	event	report	and	checklist

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต

 1002 231 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานแม่บ้าน 3(2-2-5)

  Communicative English for Housekeeping

	 	 ภาษาอังกฤษในส่วนต่าง	ๆ	 ของห้องพัก	สิ่งอ�านวยความ

สะดวกภายในโรงแรม	และห้องพักแขก	การให้บริการแขกผู้เข้าพัก	การ

อธิบายเวลาและลักษณะของการบริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	

ในห้องพักและของโรงแรม	 เรียนรู้สัญลักษณ์ต่าง	 ๆ	ที่ใช้ในห้องพักและ

โรงแรม	รวมไปถึงค�าศพัท์อื่นๆ	ที่ใช้ในการเขียนรายงานสถานภาพห้องพัก

ของโรงแรม

	 	 English	 vocabularies	 describing	 all	 sections	 in	

a	 guestroom;	 hotel	 and	 guestroom	amenities	 and	 facilities;	

guest	 room	 service;	 types	 of	 services	 and	 facilities	 in	 hotel	

and	guestroom;	signs	in	guest	room	and	hotel;	and	glossary	for	

guestroom	status	report	writing

 1002 232 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5)

  Communicative English for Hotel Front Office

	 	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับการส�ารองห้องพัก	

บริการข่าวสารและห้องโถงต้อนรับ	การลงทะเบียน	และการคืนห้องพัก	

การบริการภายในห้องพัก	การแนะน�าและให้ข้อมูล	การเจรจาต่อรอง	การ

จัดการค�าเสนอแนะและการต่อว่า	 และการสัมภาษณ์งานบริการส่วนหน้า	

ทั้งทักษะการพูด	การฟัง	การอ่าน	และการเขียน	

	 	 Communicative	English	 for	 hotel	 reservations,	

concierge	 and	 lobby	 services,	 check-ins	 and	 check-outs,	 in-

room	 services,	making	 suggestions	 and	giving	 information,	

negotiations,	 handling	 comments	 and	 complaints,	 and	 front	

office	job	interview	based	on	speaking,	listening,	reading,	and	

writing	skills	

 

 1002 333 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานบริการอาหาร 3(2-2-5)

  และเครื่องดื่ม

  Communicative English for Food and Beverage  

  Service

	 	 การฟัง	พูด	อ่าน	และเขียน	ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบริการ

อาหารและเคร่ืองดืม่	การทักทายลกูค้า	การรับจอง	การให้ค�าแนะน�าเมนแูละ

ผลติภณัฑ์	การส่งเสรมิการขาย	การให้ข้อมลู	ค�าศพัท์ทีเ่กีย่วกบัอปุกรณ์	ค�า

ศพัท์ทีเ่กีย่วกบัการแพ้อาหาร	ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารภายในแผนก	การ

ใช้ภาษาอังกฤษ	ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และคู่สนทนา

	 	 Listening,	speaking,	reading	and	writing	English	

in	 food	 and	 beverage	 service;	 greeting;	 taking	 reservation;	

menu	and	products	recommendation;	selling	promotion;	giving	

information;	 Tools	 and	 equipment	 vocabulary;	 food	 allergen	

and	intolerance	vocabulary;	english	communication	within	the	

department;	appropriate	usage	of	English	with	different	people	

and	occasion

 1002 334 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการขายและ 3(2-2-5)

  การตลาดโรงแรม

  Communicative English for Hotel Sale and Marketing

	 	 ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในอาชีพการขายและการตลาด

และบริการลูกค้า	 การจัดการอุปสรรคต่างๆ	 เช่น	 โครงสร้าง	 ล�าดับค�า	

ไวยากรณ์	 ทักษะการเขียนท่ีแม่นย�า	 ทักษะการฟังส�าหรับการประชุมเชิง

พาณชิย์ทีมี่ประสิทธิภาพ	พฒันาทกัษะการฟัง	การออกเสียง	น�า้เสยีง	พฒันา

ทักษะตัวตนท่ีแท้จริงในการท�างานด้านการขายและการตลาด	 เรียนรู้จาก

ความส�าเร็จและความล้มเหลว	จุดแข็งและการปรับปรุงทุกด้าน	

	 	 English commercial	vocabulary	used	in	sales	and	

marketing	and	customers	 services	professions,	 the	 language	

to	 handle	 objections	 and	 overcome	 obstacles;	 structures,	

word	order,	 grammar	points,	 precise	writing	 skills.	 Listening	

skills	 for	 effective	 commercial	meetings;	 enhanced	 listening,	

pronunciation,	 intonation.	develop	skills	along	with	authentic	

characters	 for	 sales	 and	marketing,	 learn	 from	 the	 successes	

and	failures,	strengths,	and	improvement	all	areas

 1002 435 ภาษาอังกฤษธุรกิจส�าหรับงานโรงแรมและบริการ 3(2-2-5)

  Business English for Hotel and Hospitality

	 	 ค�าศัพท์พื้นฐานท่ีใช้ในการสื่อสารในองค์กรและบริการ

ลูกค้า	 การอ่านเอกสารทางธุรกิจ	 การเขียนเอกสารสื่อสารธุรกิจอย่างง่าย	

การพูดเพื่อการท�างานในองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์	มารยาทและจริยธรรม

ในการสื่อสารธุรกิจ	การสื่อสารกับกลุ่มคนจากต่างวัฒนธรรม

	 	 Vocabularies	commonly	used	in	organization	and	

customer	 service;	 reading	business	materials	 and	document;	
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basic	writing	 and	 speaking	 for	 business	 communication	

and	 customer	 relations;	 etiquettes	 and	 ethics	 for	 business	

communication;	 communication	with	 people	 from	different	

cultural	background

 กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ 15 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 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 

  Prerequisite : 0105 263 Basic French 1 

	 	 การฟัง	การพดู	การอ่าน	การเขยีน	ค�าศพัท์	ไวยากรณ์ภาษา

ฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น	โดยเน้น	การสนทนาสั้นๆ	ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 French	 listening,	speaking,	 reading	and	writing	

skills;	advanced	French	vocabulary	and	grammar	focusing	on	

short	conversations	in	daily	life

 0105 365 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 1 

  Communicative French for Tourism and Hotel 1 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 264 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 

  Prerequisite : 0105 264 Basic French 2 

	 	 การฟังและการพูดภาษาฝรัง่เศส	โดยใช้ค�าศพัท์และส�านวน

ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ	เช่น	การกล่าวต้อนรับ	การนัดหมาย	การบอกทาง	การให้ข้อมูล	การ

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 366 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5)

  การโรงแรม 2 

  Communicative French for Tourism and Hotel 2 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 365 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศส

เพื่อการท่องเที่ยวและ การโรงแรม 

1 

  Prerequisite : 0105 365 Communicative French 

for Tourism and Hotel 1

	 	 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในบริบทการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว	โดยจ�าลองสถานการณ์	ต่างๆ	ในการให้บริการนักท่องเที่ยว	เช่น	

สนามบิน	โรงแรม	ร้านอาหาร	ร้านค้า	สถานทีท่่องเทีย่ว	บรษิทัน�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	

 0105 367 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 3 

  Communicative French for Tourism and Hotel 3 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 366 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศส

เพื่อการท่องเที่ยวและ การโรงแรม 

2 

  Prerequisite : 0105 366 Communicative French 

for Tourism and Hotel 2 

	 	 การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการติดต่อทาง

ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม	เพื่อการสื่อสารในส�านักงาน	เพื่อการสอบถาม

ข้อมลูสนิค้าและบรกิาร	และ	มารยาทในการใช้ภาษาฝรัง่เศสเพือ่การตดิต่อ

ทางธุรกิจ	

	 	 Reading	and	writing	skills	using	French	for	tourism	

and	hotel	business;	communication	in	offices;	asking	for	service;	

as	well	as	language	etiquette	for	contacting	in	business

 กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต 

 0106 970 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 3(2-2-5)

  Basic Chinese 1 

	 	 การเขยีนและการอ่านสทัอกัษรพนิอนิ	เส้นพืน้ฐานและส่วน

ประกอบทีป่ระสมกนัข้ึนเป็น	ตัวอกัษรจนี	โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจนีขัน้

พื้นฐาน	

	 	 Reading	and	writing	skills	using	Roman	alphabets	

(Pinyin)	 ;	 the	 basic	 strokes	 and	 radicals	 forming	 Chinese	

characters;	Introduction	to	Basic	Chinese	grammar	
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 0106 971 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3(2-2-5)

  Basic Chinese 2 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0106 970 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 

  Prerequisite : 0106 970 Basic Chinese1 

	 	 การฟัง	พูด	อ่าน	เขยีน	รปูประโยคและไวยากรณ์ภาษาจนีที่

ต่อเนือ่งจากพืน้ฐาน	เน้นให้ผูเ้รยีนสามารถสือ่สารบทสนทนาสัน้ๆ	ทีจ่�าเป็น

ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง

	 	 Listening,	 speaking,	 reading	 and	writing	 skills;	

Chinese	 sentences	 and	 grammar	 on	 a	 higher	 level	 than	

Elementary	Chinese;	focusing	on	enhancing	the	learner’s	ability	

to	have	a	short	conversation	in	daily	life

 0106 972 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 1 

  Communicative Chinese for Tourism and Hotel 1 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0106 971 ภาษาจีนพื้นฐาน 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 

  เงือ่นไขของรายวชิา: 0106 972 การสือ่สารภาษาจนีเพือ่การ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 

  Prerequisite : 0106 972 Communicative Chi-

nese for Tourism and  Hotel 1 

	 	 การสนทนาภาษาจีนในบริบทของการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม	 โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	 ในการให้บริการนักท่องเที่ยว	 เช่น	

สนามบนิ	โรงแรม	ร้านอาหาร	ร้านค้า	สถานทีท่่องเทีย่ว	บรษิทัน�าเท่ียวตลอด

จนฝึกพูดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว	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

 0106 974 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 3 

  Communicative Chinese for Tourism and Hotel 3 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0106 973 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 

  Prerequisite : 0106 973 Communicative Chi-

nese for Tourism and  Hotel 2 

	 	 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนภาษาจีนด้วยค�าศัพท์	

ส�านวน	 ถ้อยค�า	 และบทสนทนาที่ใช้ในบริบทของการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม	เพื่องานในส�านักงาน	และงานบรรยายหรืออธิบายผลิตภัณฑ์

	 	 Practice	of	listening,	speaking,	reading	and	writing	

skills	using	vocabulary,	idioms,	words	and	dialogue	in	Chinese	

for	tourism	and	hotel	business;	for	in	offices	and	presenting	the	

products	and	service	

 กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ 15 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 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 

  Prerequisite : 0163 901 Basic Korean 1 

	 	 การฟัง	พูด	 อ่าน	 เขียน	 รูปประโยคและไวยากรณ์ภาษา

เกาหลีที่ต่อเนื่องจากพื้นฐาน	เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารบทสนทนาสั้นๆ	

ที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง

	 	 Listening,	 speaking,	 reading	 and	writing	 skills;	

Korean	sentences	and	grammar	

on	a	higher	level	than	Elementary	Korean;	focusing	on	enhancing	

the	learner’s	ability	to	have	a	short	conversation	in	daily	life

 0163 903 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 1 

  Communicative Korean for Tourism and Hotel 1 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 902 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 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 

  Communicative Korean for Tourism and Hotel 2 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 903 การสื่อสารภาษาเกาหลี

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 

  Prerequisite : 0163 903 Communicative Korean 

for Tourism  and Hotel 1 

	 	 การสนทนาภาษาเกาหลีในบริบทของการท่องเท่ียวและ

การโรงแรม	 โดยจ�าลองสถานการณ์	ต่างๆ	 ในการให้บริการนักท่องเที่ยว	

เช่น	สนามบิน	โรงแรม	ร้านอาหาร	ร้านค้า	สถานที่ท่องเที่ยว	บริษัท	น�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

 0163 905 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 3 

  Communicative Korean for Tourism and Hotel 3 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 904 การสื่อสารภาษาเกาหลี

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 

  Prerequisite : 0163 904 Communicative Korean 

for Tourism and Hotel 2 

	 	 การอ่านและการเขยีนภาษาเกาหลเีพ่ือการติดต่อทางธรุกจิ

ท่องเทีย่วและโรงแรม	เพ่ือการสือ่สาร	ในส�านักงาน	เพือ่การสอบถามข้อมลู

สินค้าและบริการ	และมารยาทการใช้ภาษาตามสถานการณ์	

	 	 Reading	and	writing	skills	using	Korean	for	tourism	

and	hotel	business;	communication	in	offices;	asking	for	service;	

as	well	as	language	etiquette	in	various	situations

 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต 

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

  Basic Japanese 1 

	 	 การอ่าน	เขียนตัวอักษรฮิรากานะและคาตาคานะ	ค�าศัพท์	

และโครงสร้างไวยากรณ์	ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน	

	 	 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 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 

  Prerequisite : 0186 404 Basic Japanese 1 

	 	 การอ่าน	เขียน	ฟัง	และพูดค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการท่อง

เท่ียวและการโรงแรม	 รูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นการ

สื่อสารบทสนทนาที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง	

	 	 Listening,	 speaking,	 reading	 and	 writing;	

vocabulary	in	tourism	and	hotel	businesses;	Japanese	sentences	

and	 grammar	 by	 focusing	 on	 the	 ability	 to	 communicate	

conversations	for	daily	life

 0186 406 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 1 

  Communicative Japanese for Tourism and Hotel 1 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 405 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 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 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 406 การสือ่สารภาษาญีปุ่น่เพือ่

การท่องเที่ยวและ การโรงแรม 1 

  Prerequisite : 0186 406 Communicative Japa-

nese for Tourism and Hotel 1

	 	 การสนทนาภาษาญีปุ่่นในบรบิทของการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม	โดยจ�าลองสถานการณ์	ต่างๆ	ในการให้บริการนักท่องเที่ยว	

	 	 Japanese	for	communication	related	to	tourism	and	

hotel	management	through	the	role-play	classroom	involving	the	

following	situations	
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 0186 408 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5)

  การโรงแรม 3 

  Communicative Japanese for Tourism and Hotel 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 407 การสือ่สารภาษาญีปุ่น่เพือ่

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 

  Prerequisite : 0186 407 Communicative Japa-

nese for Tourism and Hotel 2 

	 	 การสนทนาภาษาญี่ปุ ่นเพื่อการสื่อสารด้านการบริการ

ทางธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 และมารยาทการใช้ภาษาตาม

สถานการณ์	

	 	 Japanese	 conversation	 for	 communication	 in	

business	 services,	 tourism	 and	 hotel;	 as	well	 as	 language	

etiquette	in	various	situation	

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 	 เลือกเรียนจากรายวิชาที่ เป ิดสอนในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย	 โดยค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา	หรือ	สถาบันการศึกษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรอง

 4.	 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต

 1002 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรม 6(580 ชั่วโมง) 

  Professional Field Experience in Hotel

  เง่ือนไขของรายวิชา : 1002 412 การเตรยีมความพร้อมทาง

อาชีพสู่งานโรงแรมและบริการ 

  Prerequisite : 1002 412 Career Preparation for 

Hotel and Hospitality Workforce

	 	 การปฏบิตังิานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานทีเ่ก่ียว

กับธุรกิจโรงแรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับความรู้	 ทักษะ	 เจตคติ	 และ

ประสบการณ์การท�างานในอาชีพ	 ในภาระหน้าที่ต่างๆ	 ในสถานประกอบ

การหรือหน่วยงาน	การจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

ที่ได้รับมอบหมาย	ไม่ต�่ากว่า	3	เดือน	หรือ	580	ชั่วโมง	ผลการศึกษาที่จะ

ได้รับก�าหนดให้เป็นผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์	

	 	 Working	in	an	organization	involving	in	the	field	

of	hotel	business	 to	gain	knowledge,	practical	 skills,	 positive	

attitudes,	and	professional	experiences;	making	of	an	academic	

report	for	the	assigned	profession	development	for	a	minimum	

of	3	months	or	580	hours;	the	assessment	will	be	Satisfactory	(S)	

/	Unsatisfactory	(U)

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Co-operative Education

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย	กับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างมีระบบ	 การ

สังเกตการณ์	 ตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน

ผล	ท�าให้นสิติมคีณุภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและ

ตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	

the	workplace	 forstudents	with	 the	cooperation	between	 the	

university	and	the	workplaces	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-realted	skills	in	the	workplaces.	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	workplaces	and	the	labour	market
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
Bachelor of Arts

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
International Tourism and Hospitality Management (English Program) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
(Revised Curriculum 2022)

ชื่อหลักสูตร (Title of the Program)
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ	
	 	 	 	 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	International	Tourism	and	Hospitality	Management	
	 	 	 	 (English	Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (Title of the Degree)
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ)	(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศศ.บ.	(การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ)	(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Arts	(International	Tourism	and	Hospitality	Management)	 
	 	 	 	 (English	Program)	
	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.A.	(International	Tourism	and	Hospitality	Management	(English	Program)

หลักสูตร (Curriculum)
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	 126	 หน่วยกิต	
	 Total	number	of	credits	 	 	 126	 credits

โครงสร้างหลักสูตร (The Curriculum’s Structure)
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  General Education Courses no less than 30 credits

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

  Specialized Core Courses no less than 84 credits

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ	 ไม่น้อยกว่า	 24	 หน่วยกิต	
	 	 	 Professional	Core	Courses	 no	less	than	 24	 credits
	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า	 60	 หน่วยกิต	
	 	 	 	 Core	Courses	 no	less	than	 60	 credits
	 	 	 (1)	 วิชาเฉพาะบังคับ	 ไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต
	 	 	 	 Required	Core	Courses	 no	less	than	 30	 credits
	 	 	 (2)	 วิชาเฉพาะเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต
	 	 	 	 Elective	Core	Course	 no	less	than	 30	 credits
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  Free Elective Courses no less than 6 credits

 4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  Professional Training Courses no less than 6 credits

    รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
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รายวิชา (Subjects)
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  General Education Courses no less than 30 credits

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

  Specialized Core Courses no less than 84 credits

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต 

   Professional Core Courses 24 credits

 1000	101	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 3(3-0-6)

	 	 Tourism	and	Hotel	Industry

	 1000	102	 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ	 3(3-0-6)

	 	 สื่อสารข้ามวัฒนธรรม

	 	 Tour ist 	 Behavior 	 and	 Cross-Cultura l	 

	 	 Communication

	 1000	103	 บุคลิกภาพส�าหรับงานบริการและ	 3(3-0-6)

	 	 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

	 	 Personality	and	Social	Interaction	for	Service	 

	 	 Industry

	 1000	104	 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

	 	 Information	Technology	for	Tourism	and	Hotel	 

	 	 Industry

	 1000	205	 จิตวิทยาเพื่อการบริการ	 3(3-0-6)

	 	 Psychology	for	Service	Industry

	 1000	206	 นวัตกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวและการ	 3(3-0-6)

	 	 โรงแรมเชิงสร้างสรรค์เบื้องต้น

	 	 Introduction	 to	Creative	Tourism	and	Hotel	 

	 	 Business	Innovation

	 1000	207	 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพใน	 3(3-0-6)

	 	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

	 	 Laws	and	Professional	Ethics	in	Tourism	and	 

	 	 Hotel	Industry

	 1000	208	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 ท่องเที่ยวและโรงแรม

	 	 Human	Resource	Management	 for	Tourism	

and	Hotel	Business

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ 60 หน่วยกิต

   Core Courses 60 credits

   (1) วิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต

    Required core courses 30 credits

 1003	111	 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Geography	and	Tourism	Resources

	 1003	212	 การด�าเนินงานและการจัดการที่พัก	 3(3-0-6)

	 	 Accommodation	Operation	and	Management

	 1003	213	 หลักการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเบื้องต้น	3(3-0-6)

	 	 Tourism	and	Hospitality	Business	Principles

	 1003	214	 การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจการบิน	 3(3-0-6)

	 	 Airline	Business	and	Logistics	Management

	 1003	315	 การด�าเนินงานธุรกิจท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Tour	Business	Operations

	 1003	316	 ศิลปะการประกอบอาหารและมาสเตอร์เชฟ	3(2-2-5)

	 	 Culinary	Arts	and	Master	Chef

	 1003	317	 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 อย่างยั่งยืน

	 	 Sus t a inab l e 	 Tou r i sm 	 P l ann ing 	 and	 

	 	 Development

	 1003	318	 การปฏิบัติการและการจัดการภัตตาคาร	 3(2-2-5)

	 	 และบาร์

	 	 Restaurant	and	Bar	Operation	and	Management

	 1003	419	 การจัดการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 เชิงสร้างสรรค์

	 	 Creative	Accommodation	Design	and	Planning

	 1003	420	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 การท่องเที่ยว

	 	 Research	Methodology	 and	 Seminar	 for	 

	 	 Tourism
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   (2) วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต

    Elective Core Courses 30 credits

    (2.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

     Elective Major Course

	 	 โดยเลือกเรียนจากกลุ ่มรายวิชาต่อไปนี้	 ไม่น้อยกว่า	 15	

หน่วยกิต

	 	 Select	from	the	following	course	groups	no	less	than	

15	credits

 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว

 Tourism Courses

 1003	361	 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Economics	for	Tourism	

	 1003	362	 นันทนาการกลางแจ้งเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Outdoor	Recreation	for	Tourism

	 1003	363	 การจัดการมรดกเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Heritage	Management	for	Tourism

	 1003	364	 การจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 ท่องเที่ยวและบริการ

	 	 Risk	Management	in	Tourism	and	Hospitality	 

	 	 Industry

	 1003	365	 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 3(3-0-6)

	 	 Nature-based	Tourism

	 1003	366	 การจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว	3(3-0-6)

	 	 Tourism	Destination	Management

	 1003	367	 นโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Tourism	Planning	and	Policy

	 1003	368	 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 Creative	Tourism

	 1003	369	 การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง	 3(3-0-6)

	 	 Coastal	and	Marine	Tourism

	 1003	370	 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ	 3(3-0-6)

	 	 Special	Interest	Tourism

 กลุ่มวิชาการบริการ

 Hospitality Courses

 1003	371	 การปฏิบัติงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า	 3(2-2-5)

	 	 Front	Office	Operation

	 1003	372	 การปฏิบัติงานบริการบนเครื่องบิน	 3(2-2-5)

	 	 In-flight	Service	Operation

	 1003	373	 การจัดการธุรกิจด้านสุขภาวะ	 3(3-0-6)

	 	 Wellness Business	Management

	 1003	374	 การจัดการและการด�าเนินงานเรือส�าราญ	 3(3-0-6)

	 	 Cruise	Line	Operation	and	Management

	 1003	375	 อีเวนต์และการจัดการไมซ์	 3(3-0-6)

	 	 Event	and	MICE	Management

	 1003	376	 การปฏิบัติการและการจัดการงานแม่บ้าน	 3(2-2-5)

	 	 Housekeeping	Operation	and	Management

	 1003	377	 การบริการงานบัตเลอร์	 3(2-2-5)

	 	 Butler	Service

	 1003	378	 การจัดการธุรกิจขนาดเล็กในอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 ต้อนรับ

	 	 Management	for	Small	Business	in	Hospitality

	 1003	379	 การพัฒนาตนเองและอาชีพในอุตสาหกรรม	3(3-0-6)

	 	 ท่องเที่ยวและการบริการ

	 	 Personal	and	Career	Development	in	Tourism	 

	 	 and	Hospitality	Industry

	 1003	380	 การพูดเพื่อการสื่อสารธุรกิจและ	 3(3-0-6)

	 	 ลูกค้าสัมพันธ์

	 	 Speaking	 for	Business	Communication	 and	

Customer	Relations

 กลุ่มวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 Food and Beverage Operations Courses

 1003	381	 การผสมเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ	 3(2-2-5)

	 	 Mixology	and	Cocktail	Master	Class

	 1003	382	 โลกของไวน์	 3(3-0-6)

	 	 The	Universe	of	Wine

	 1003	383	 การประกอบอาหารนานาชาติ	 3(2-2-5)

	 	 International	Cuisine	Operation

	 1003	384	 ต�ารับไทย	 3(2-2-5)

	 	 Royal	Thai	Cuisine

	 1003	385	 ศิลปะการตกแต่งอาหารและการน�าเสนอ	 3(2-2-5)

	 	 Food	Styling	and	Presentation
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	 1003	386	 เบเกอรี่และขนมอบ	 3(2-2-5)

	 	 Bakery	and	Pastry

	 1003	387	 การชงกาแฟและการจัดการธุรกิจคาเฟ่	 3(2-2-5)

	 	 Professional	Barista	and	Café	Management

	 1003	388	 อาหารและเครื่องดื่มเพื่อความสมดุล	 3(3-0-6)

	 	 ทางสุขภาพ

	 	 Food	and	Drinks	for	Wellness

    (2.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

     Foreign language for Professional 

Field no less than 15 credits

	 	 โดยเลือกศึกษาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ	 1	 ภาษา	

ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

	 	 Select	1	of	the	following	foreign	language	groups	no	

less	than	15	credits

 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต

 English courses for Professional Field 15 credits

 1003	241	 ภาษาอังกฤษส�าหรับการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 นานาชาติ	1

	 	 English	for	International	Tourism	1

	 1003	342	 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม	 3(2-2-5)

	 	 English	for	International	Hotelier

	 1003	343	 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานภัตตาคาร	บาร์	 3(2-2-5)

	 	 และงานครัว

	 	 English	for	Restaurant,	Bar,	and	Kitchen

	 1003	444	 ภาษาอังกฤษส�าหรับการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 นานาชาติ	2

	 	 English	for	International	Tourism	2

	 1003	445	 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 และบริการ

	 	 English	for	Tourism	and	Hospitality	Business

 กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต

 French Courses for Professional Field 15 credits

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

	 	 Basic	French	1

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

	 	 Basic	French	2

	 0105	365	 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ	 3(2-2-5)

	 	 ท่องเที่ยวและการโรงแรม	1

	 	 French	Communication	for	Tourism	and	Hotel	1

	 0105	366	 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ	 3(2-2-5)

	 	 ท่องเที่ยวและการโรงแรม	2

	 	 French	Communication	for	Tourism	and	Hotel	2

	 0105	367	 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ	 3(2-2-5)

	 	 ท่องเที่ยวและการโรงแรม	3

	 	 French	Communication	for	Tourism	and	Hotel	3

 กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต

 Chinese Courses for Professional Field 15 credits

 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

	 	 Chinese	Communication	for	Tourism	and	Hotel	1

	 0106	973	 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 และการโรงแรม	2

	 	 Chinese	Communication	for	Tourism	and	Hotel	2

	 0106	974	 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 และการโรงแรม	3

	 	 Chinese	Communication	for	Tourism	and	Hotel	3
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 กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต

 Korean Courses for Professional Field 15 credits

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

	 	 Basic	Korean	1

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

	 	 Basic	Korean	2

	 0163	903	 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการ	 3(2-2-5)

	 	 ท่องเที่ยวและการโรงแรม	1

	 	 Korean	Communication	for	Tourism	and	Hotel	1

	 0163	904	 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการ	 3(2-2-5)

	 	 ท่องเที่ยวและการโรงแรม	2

	 	 Korean	Communication	for	Tourism	and	Hotel	2

	 0163	905	 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการ	 3(2-2-5)

	 	 ท่องเที่ยวและการโรงแรม	3

	 	 Korean	Communication	for	Tourism	and	Hotel	3

 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต

 Japanese Courses for Professional Field 15 credits

 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

	 	 Japanese	Communication	 for	 Tourism	 and	 

	 	 Hotel	1

	 0186	407	 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 และการโรงแรม	2

	 	 Japanese	Communication	 for	 Tourism	 and	 

	 	 Hotel	2

	 0186	408	 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 และการโรงแรม	3

	 	 Japanese	Communication	 for	 Tourism	 and	 

	 	 Hotel	3

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 Free Elective Courses no less than 6 credits

	 	 เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่ เป ิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 โดยค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ

สถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรอง

	 	 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 6 หน่วยกิต

  Professional Training Courses no less than 6 credits

 *1003	491	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 6(400	ชั่วโมง)

	 	 การท่องเที่ยวและบริการ

	 	 Professional	Training	in	Tourism		6(400	Hours)	

	 	 and	Hospitality

	 หมายเหตุ	 :	 *	 รายวิชา	 1003	 491	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การท่องเทีย่วและบรกิารเป็นรายวชิานบัหน่วยกติ	โดยมีผลการเรียน 

เป็น	S	หรือ	U	

	 Note	 :	 *A	 subject	 1003	 491	 Professional	 Training	 in	

Tourism	and	Hospitality	is	non-credit;	student’s	learning	

outcome	will	be	marked	with	S	(Satisfied)	or	U	(Unsatisfied)
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แผนการศึกษา 

Study Plan
 ตารางแสดงแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศกึษาของหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่วและบรกิาร

นานาชาติ	(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

	 The	followings	table	the	contains	the	classroom	management	in	eachsemester	of	the	Bachelor	of	Arts	Program	

in	International	Tourism	and	Hospitality	Management	(English	Program)

 

ปีที่ 1 ภาคต้น 

Year 1 Semester 1

รหัสวิชา

Subject Code

ชื่อวิชา

Subject

จ�านวนหน่วยกิต

Credits

0041	002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	(กลุ่มภาษาและการสื่อสาร	รายวิชาที่	1)

Preparatory	English	
2(2-0-4)

0045	005

มนุษย์และความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม	

(กลุ่มวิถีสังคม	รายวิชาที่	1)

Humans	Social	and	Cultural	Diversity	

2(2-0-4)

1000	101
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Tourism	and	Hotel	Industry
3(3-0-6)

1000	104
เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

Information	Technology	for	Tourism	and	Hotel	Industry
3(3-0-6)

1000	103
บุคลิกภาพส�าหรับงานบริการและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

Personal	and	Social	Interaction	for	Service	Industry
3(3-0-6)

1003	111
ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว

Geography	and	Tourism	Resources
3(3-0-6)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 16

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 16
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ปีที่ 1 ภาคปลาย 

Year 1 Semester 2

รหัสวิชา

Subject Code

ชื่อวิชา

Subject

จ�านวนหน่วยกิต

Credits

00041	002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	(กลุ่มภาษาและการสื่อสาร	รายวิชาที่	2)	

Communicative	English	
2(2-0-4)

0045	009
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	(กลุ่มวิถีสังคม	รายวิชาที่	2)

Cultural	Tourism
2(2-0-4)

0041	022
ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	(กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายวิชาที่	1)

Digital	Literacy	and	Life	for	transformation	
2(2-0-4)

0042	006

ฉลาดบริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	

(กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	รายวิชาที่	1)

Consumption	of	Pharmaceutical	and	Heal

2(2-0-4)

1000	102
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Tourist	Behavior	and	Cross-Cultural	Communication
3(3-0-6)

1000	205
จิตวิทยาเพื่อการบริการ

Psychology	for	Service	Industry
3(3-0-6)

1000	208
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

Human	Resources	Management	for	Tourism	and	Hotel	Business
3(3-0-6)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 17

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 33
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ปีที่ 2 ภาคต้น 

Year 2 Semester 1

รหัสวิชา

Subject Code

ชื่อวิชา

Subject

จ�านวนหน่วยกิต

Credits

0043	001
การคิดเชิงออกแบบ	(กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	รายวิชาที่	1)

Design	Thinking	
2(2-0-4)

0043	006
ธุรกิจออนไลน์	(กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	รายวิชาที่	2)

Online	Business	
2(2-0-4)

0041	010

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเดินทางรอบโลก	

(กลุ่มเลือกเพิ่มเติม	รายวิชาที่	1)

English	for	World	Travelers	

2(2-0-4)

0041	011

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ	

(กลุ่มเลือกเพิ่มเติม	รายวิชาที่	2)

English	for	Academic	Presentation	

2(2-0-4)

1000	206
นวัตกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมเชิงสร้างสรรค์เบื้องต้น

Introduction	to	Creative	Tourism	and	Hotel	Business	Innovation
3(3-0-6)

1000	207
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	และโรงแรม

Laws	and	Professional	Ethics	for	Tourism	and	Hotel	Industry
3(3-0-6)

1003	212
การด�าเนินงานและการจัดการที่พัก

Accommodation	Operation	and	Management
3(3-0-6)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 17

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 50
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ปีที่ 2 ภาคปลาย 

Year 2 Semester 2

รหัสวิชา

Subject Code

ชื่อวิชา

Subject

จ�านวนหน่วยกิต

Credits

0042	002

ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ	

(กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	รายวิชาที่	2)

Health	Awareness	
2(2-0-4)

0044	006
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน	

(กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	รายวิชาที่	1)

The	King’s	Philosophy	and	Sustainable	Development	
2(2-0-4)

0044	002
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	(กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	รายวิชาที่	2)

Leadership	for	Change
2(2-0-4)

xxxx	xxx
(กลุ่มเลือกเพิ่มเติม	รายวิชาที่	3)

Elective	Course
2(2-0-4)

1003	213
หลักการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเบื้องต้น

Tourism	and	Hospitality	Business	Principles
3(3-0-6)

1003	214
การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจการบิน

Airline	Business	and	Logistics	Management
3(3-0-6)

1003	241
ภาษาอังกฤษส�าหรับการท่องเที่ยวนานาชาติ	1

English	for	International	Tourism	1
3(2-2-5)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 17

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 67
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ปีที่ 3 ภาคต้น 

Year 3 Semester 1

รหัสวิชา

Subject Code

ชื่อวิชา

Subject

จ�านวนหน่วยกิต

Credits

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

1003	315
การด�าเนินงานธุรกิจท่องเที่ยว

Tour	Business	Operations
3(3-0-6)

1003	316
ศิลปะการประกอบอาหารและมาสเตอร์เชฟ

Culinary	Arts	and	Master	Chef
3(2-2-5)

1003	343
ภาษาอังกฤษส�าหรับงานภัตตาคาร	บาร์และงานครัว

English	for	Restaurant	Bar	and	Kitchen
3(2-2-5)

xxxx	xxx
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	1)

Elective	Course	(1)
3(3-0-6)

xxxx	xxx
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	2)

Elective	Course	(2)
3(3-0-6)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 17

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 84

ปีที่ 3 ภาคปลาย 

Year 3 Semester 2

รหัสวิชา

Subject Code

ชื่อวิชา

Subject

จ�านวนหน่วยกิต

Credits

1003	317
การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Sustainable	Tourism	and	Planning	and	Development
3(3-0-6)

1003	318
การปฏิบัติการและการจัดการภัตตาคารและบาร์

Restaurant	and	Bar	Operation	and	Management
3(2-2-5)

1003	342
ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม

English	for	International	Hotelier
3(2-2-5)

xxxx	xxx
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	3)

Elective	Course	(3)
3(3-0-6)

xxxx	xxx
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	4)

Elective	Course	(4)
3(3-0-6)

xxxx	xxx
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ	(รายวิชาที่	5)

Elective	Course	(5)
3(3-0-6)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 18

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 102
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ปีที่ 4 ภาคต้น 

Year 4 Semester 1

รหัสวิชา

Subject Code

ชื่อวิชา

Subject

จ�านวนหน่วยกิต

Credits

1003	419
การจัดการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

Creative	Accommodation	Design	and	Planning
3(3-0-6)

1003	420
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาส�าหรับการท่องเที่ยว

Research	Methodology	and	Seminar	for	Tourism
3(3-0-6)

1003	444
ภาษาอังกฤษส�าหรับการท่องเที่ยวนานาชาติ	2

English	for	International	Tourism	2
3(2-2-5)

1003	445
ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

English	for	Tourism	and	Hospitality	Business
3(2-2-5)

xxxx	xxx
เลือกเสรี	(รายวิชาที่	1)

Free	Elective	Course	(1)
3(3-0-6)

xxxx	xxx
เลือกเสรี	(รายวิชาที่	2)

Free	Elective	Course	(2)
3(3-0-6)

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 18

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 120

ปีที่ 4 ภาคปลาย 

Year 4 Semester 2

รหัสวิชา

Subject Code

ชื่อวิชา

Subject

จ�านวนหน่วยกิต

Credits

1003	491
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ

Professional	Training	in	Tourism	and	Hospitality

6(400	ชั่วโมง)	

จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 6

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 126
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ค�าอธิบายรายวิชา (Courses Description)
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  General Education Courses no less than 30 credits

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

Specialized Core Courses no less than 84 credits

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต 

   Professional Core Courses 24 credits

 1000 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)

  Tourism and Hotel Industry

	 	 ความหมาย	 ความส�าคัญของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม	 ความรู้ขององค์ประกอบที่ส�าคัญของ

อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและการโรงแรม	อาท	ิธรุกจิน�าเทีย่ว	ธรุกจิ

โรงแรม	 ธุรกิจการขนส่ง	 ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร	 ประเภทของ

ทรัพยากรการท่องเทีย่ว	ปัจจยัสนบัสนนุการท่องเทีย่ว	ผลกระทบของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองและวัฒนธรรม	

นโยบายส่งเสรมิ	การท่องเทีย่ว	ของรฐั	บทบาทของภาครฐัและเอกชน

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	และแนวโน้ม	ของอุตสาหกรรม

การท่องเทีย่วและการโรงแรม	จรรยาบรรณวิชาชพีด้านการท่องเท่ียว

และการโรงแรม

	 	 Definition,	 significance	 of	 tourism	and	hotel	

industry;	knowledge	of	importance	components	of	tourism	

and	hotel	industry	such	as	tour	business,	hotel	business,	

transportation	business,	food	and	restaurant	business;	types	

of	tourism	resources;	tourism	supporting	factors;	the	impact	

of	economics,	social,	political	and	cultural	factor	on	tourism	

industry;	government’s	support	policy;	role	of	government	

and	 non-government	 in	 tourism	 industry	 development;	

trends	of	tourism	and	hotel	industry;	Code	of	ethics	of	career	

in	the	tourism	and	hotel	industry

 1000 102 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสาร 3(3-0-6)

  ข้ามวัฒนธรรม 

  Tourist Behavior and Cross Culture  

  Communication

	 	 ความหมาย	องค์ประกอบ	ความส�าคัญและประโยชน์

ของพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว	ประเภทของ	นกัท่องเทีย่ว	วตัถปุระสงค์

ในการเดนิทางท่องเทีย่ว	ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของนกัท่อง

เที่ยว	ความส�าคัญ	ประเภท	และหลักในการสื่อสาร	ความสัมพันธ์

ระหว่างวัฒนธรรมและการสื่อสาร	 การสื่อสาร	 ข้ามวัฒนธรรม	

กระบวนการสือ่สารกับความแตกต่างทางวฒันธรรม	การตืน่ตระหนก

ทางวฒันธรรม	การประยกุต์แนวคดิพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วเพือ่การ

สือ่สารข้ามวฒันธรรมและส่งเสรมิการบริการได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

	 	 Meaning;	 components;	 significance	 and	

benefits	 of	 tourist	 behavior;	 types	 of	 tourists;	 purposes	

of	 traveling;	 factors	 influencing	 tourist	 behavior;	

significance;	 types	 and	 principles	 of	 communication;	

intercultural	 relations	and	communication;	 cross-cultural	

communication;	 communication	 process	with	 cultural	

differences,	 culture	 shock,	 application	 of	 the	 concept	 of	

tourist	 behavior	 for	 cross-cultural	 communication	 and	

appropriate	and	efficient	promotion	of	services

 1000 103 บุคลิกภาพส�าหรับงานบริการและ 3(3-0-6)

  ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

  Personality and Social Interaction for Service  

  Industry

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการ	ความรู้เกี่ยวกับ

บุคลิกภายใน	ภายนอก	การวิเคราะห์	 และประเมินตนเอง	 รวมทั้ง

วางแผนพัฒนาตนเอง	การติดต่อสื่อสารเพื่อการท�างานและสามารถ

ท�างานร่วมกับ	ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การสร้างมนุษยสัมพันธ์

กับลูกค้าภายในและภายนอก	หลักการต้อนรับลูกค้าเพื่อสร้างความ

ประทับใจ	ความเป็นไทย	มารยาททางสังคม	ท่วงท่าที่สง่างาม	หลัก

การบริการด้วยมารยาทความเป็นไทย	หลักการสื่อสารกับลูกค้า	การ

สร้างปฏิสัมพันธ์กับ	ลูกค้าและบุคคลทั่วไปในสังคม

	 	 Introduction	 to	 the	 characteristics	 of	

service,	understanding	 Internal	and	external	personality;	

establishment	 of	 Interpersonal	 relationship	 with	

customers;	principles	of	hospitality	to	make	an	impression;	

Thainess;	 social	 etiquette;	 exquisite	 gestures;	 effective	

communication	which	 contribute	 to	 interaction	with	

customers	and	other	people.	

 1000 104 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ 3(3-0-6)

  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

  Information Technology for Tourism and  

  Hotel Industry

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 ระบบปฏิบัติการส�าเร็จรูปใน

ส�านักงาน	 ระบบปฏิบัติการส�าเร็จรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการท่อง
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เที่ยวและ	 โรงแรม	สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการจัดการการท่องเท่ียว	

แนวคดิการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ทาง	การ	ท่องเทีย่ว	เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว

	 	 Introduction	to	Information	technology	system	

for	 tourism	and	hotel	 industry;	Office	 operating	 system;	

Operating	 system	 for	 tourism	and	hotel	 industry;	 social	

media	 for	 tourism	management;	Media	 design	 concept	

for	 tourism	 industry;	 Information	 technology	 for	 tourism	

innovation

 1000 205 จิตวิทยาเพื่อการบริการ 3(3-0-6)

  Psychology for Service Industry

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริการ	 ศึกษา

แนวคิด	ทฤษฎี	พื้นฐานของความต้องการ	ของบุคคล	การรับรู้	การ

เรยีนรู	้เจตคต	ิความพงึพอใจ	การน�าทฤษฎแีละหลกัการทางจติวทิยา

มาประยุกต์ใช้กับการบริการลูกค้า	 และการท�างานร่วมกับผู้อื่น	 โดย

ศึกษาวิเคราะห์เพ่ืออธิบาย	ท�านาย	ควบคุม	 และตอบสนองในการ

สร้างความพึงพอใจ	ความประทับใจจากการได้รับบริการ

	 	 Fundamental	knowledge	of	service	psychology;	

The	principal	 concepts	 and	 theories	 of	 humans’	needs,	

perception,	 learning,	 aptitude,	 and	 satisfaction;	 An	

application	 of	 psychology	 principles	 and	 theories	 in	

customers	 services	 and	 cooperation	with	 colleague	by	

analyzing,	predicting,	controlling,	and	responding	humans’	

needs	and	expectation	 to	 increase	 their	satisfaction	and	

impression

 1000 206 นวัตกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวและ 3(3-0-6)

  การโรงแรมเชิงสร้างสรรค์เบื้องต้น

  Introduction to Creative Tourism and Hotel  

  Business Innovation 

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจท่ีเกิดใหม่	 ความหมาย	ความ

ส�าคัญ	 รวมถึงภาพรวมของธุรกิจเกิดใหม่	 การสร้างแรงบันดาลใจ	

การคิดเชิงออกแบบ	การพัฒนาแนวคิดให้เป็นสินค้าและบริการ	การ

สร้างโอกาสของ	การเป็นผู้ประกอบการ	อีกทั้งแสวงหากระบวนการ

ทางนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการน�าเสนอ	 แผน

ธุรกิจกับนักลงทุน

	 	 Principles	of	starting	a	business,	the	overview	

trend	 of	 emerging	 business	 related	 to	 Tourism	 and	

Hospitality	industry,	Design	Thinking,	ideas	development	

to	create	new	products	and	services,	potential	opportunities	

for	 being	 an	 entrepreneur,	 an	 application	 of	 innovation	

strategies	 in	 creating	 a	 business	 plan	 for	 convincing	

investors

 1000 207 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพใน 3(3-0-6)

  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  Laws and Professional Ethics in Tourism and  

  Hotel Industry

	 	 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการโรงแรม	 กฎหมายเกี่ยวกับ	 มัคคุเทศก์	 บริษัทตัวแทนน�า

เที่ยว	 โรงแรม	กฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องและการปฏิบัติงาน

ของต�ารวจ	ท่องเที่ยว	การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	จรรยา

บรรณวชิาชพีในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและการโรงแรม	กฎหมาย

อื่น	ๆ	ที่ควรทราบ	อาทิ	พระราชบัญญัติธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์	

พระราชบญัญตักิาร	โรงแรม	พระราชบญัญตัสิิง่แวดล้อม	กรณศีกึษา

ปัญหาทางจริยธรรมและแนวทางการแก้ไขปัญหา

	 	 Regulations	 related	 to	 tourism	 and	 hotel	

industry	 including	 laws	 related	 to	 tour	 guiding,	 travel	

agents,	hotels,	environmental	related	laws	and	tourist	police	

operation,	security	service	for	tourist,	codes	of	conduct	for	

professionals	into	tourism	and	hotel	industry;	other	related	

laws	and	regulations	such	as	Tourism	Business	and	Guide	

Act,	Hotel	Act,	and	Environment	Act;	case	studies	related	

to	ethical	problems	and	solving	solutions

 1000 208 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับ 3(3-0-6)

  ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

  Human Resource Management for Tourism  

  and Hotel Business

	 	 ความส�าคญั	บทบาทและหน้าทีข่องงานด้านการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม	กระบวนการ

ด�าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร	 รวมถึงการ

สรรหาและการ	คดัเลอืกบคุลากร	การอบรมพฒันา	การจดัสวสัดกิาร	

การประเมินผลการปฏิบัติงาน	การสร้างขวัญก�าลังใจใน	การปฏิบัติ

งาน	การออกจากงาน	แรงงานสัมพันธ์	 กฎระเบียบท่ีพึงปฏิบัติและ

กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 Importance,	role	and	responsibility	of	human	

resource	management	 in	 organization;	 general	 human	

resource	management	 functions	 including	 employee	



73

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

recruitment	 and	 selection,	 employee	 training	 and	

development,	 and	 employee	 resignation;	 compensation	

and	benefit;	employment	practices	in	organization;	industry	

relations

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต 

   Professional Core Courses 24 credits

   (1) วิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต

    Required core courses 30 credits

 1003 111 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Geography and Tourism Resources

	 	 ความรู้ด้านภูมิศาสตร์โลก	 และสภาพภูมิศาสตร์ท่ีมี

ความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลก	 มุมมองเร่ืองภูมิศาสตร์

กับการท่องเที่ยว	ทรัพยากรการท่องเที่ยวรวมไปถึงอุทยานแห่งชาติ	

และแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียง	

	 	 Geographical	knowledge	of	 the	planet	Earth	

and	geographic	science	of	the	world	towards	the	different	

regions	of	the	world;	The	perspectives	of	geography	and	

tourism;	Tourism	resources	including	national	parks,	famous	

geographical	destinations

 1003 212 การด�าเนินงานและการจัดการที่พัก 3(3-0-6)

  Accommodation Operation and Management

	 	 ทฤษฎีและปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าฝ่ายห้องพัก	

องค์ประกอบฝ่ายห้องพัก	การด�าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน	

ขอบเขตงานแผนกแม่บ้าน	การปฏิบัติและจัดการแผนกต้อนรับส่วน

หน้า	กลยุทธ์การก�าหนดราคา	การจัดการรายได้	การควบคุมต้นทุน	

หลักการท�างานร่วมระหว่างแผนกห้องพักและแผนกอื่น

	 	 Theory	and	practices	in	guest	services	of	room	

division;	Components	 of	 room	division;	Housekeeping	

operations	 and	 management;	 Scope	 of	 works	 in	 a	

housekeeping	department;	Practice	and	Management	 in	

a	 Front	Office	 department;	 Pricing	 strategies;	 Revenue	

management;	Cost	containment;	Interactions	between	the	

rooms	division	and	other	departments

 1003 213 หลักการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Tourism and Hospitality Business Principles

	 	 ลักษณะขององค์การและการจัดการในธุรกิจการท่อง

เท่ียวและการบริการ	 กระบวนการจัดการของธุรกิจ	 แนวคิดและ

เทคนคิการบรหิารงานสมยัใหม่	หลกัการบรหิารการเงนิและบญัชเีบือ้ง

ต้น	หลักการตลาดและเทคนิคการขายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการบริการ	การตลาดยุคดิจิทัล	ความเข้าใจในทฤษฎีและปฏิบัติ

เกีย่วกบัการจดัการการขาย	รายได้จากการขาย	ในโรงแรมโดยใช้กรณี

ศึกษา	และวิทยากรบรรยาย

	 	 Concepts	of	organizations	and	management	

applied	 to	 tourism	and	hospitality	 organization,	 process	

of	management;	 roles	 of	 the	 administrators	 in	planning,	

managing	 an	 organization,	 basic	 accounting,	 financing;	

marketing	principles	and	sales	techniques	in	tourism	and	

hospitality	 industry;	 digital	marketing;	Understanding	of	

sales	management	 theories	and	practices;	sale	 revenues	

in	hotels	through	case	studies,	and	guest	speakers

 1003 214 การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจการบิน 3(3-0-6)

  Airline Business and Logistics Management

	 	 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัธรุกจิสายการบนิ	การต้อนรบัใน

ธุรกิจสายการบิน	บริษัทสายการบิน	เครื่องบินและสนามบิน	บริการ

ภาคพื้นดิน	กิจการตรวจคนเข้าเมือง	ค�าศัพท์และภาษาที่ใช้สื่อสาร

ในอุตสาหกรรมการบิน	 การบริการการออกตั๋วเครื่องบิน	 ระบบการ

ส�ารองต๋ัวเครื่องบิน	 การค้นหาข้อมูลและการวางแผนการออกตั๋ว

เครื่องบิน	ตัวแทนการจ�าหน่ายตั๋วเครื่องบินและการส�ารองตั๋วเครื่อง

บินออนไลน์

	 	 General	knowledge	airline	business;	hospitality	

in	airline	business;	airline	companies;	aircrafts	and	airports;	

ground	 service;	 immigration	 affairs;	 vocabulary	 and	

language	used	for	communication	in	aviation	industry;	Air	

ticketing	Services;	Global	Distribution	System	for	airlines;	

searching	airlines	information;	itinerary	planning;	Passenger	

Name	Record;	Internet	reservation	system	and	Online	travel	

agency
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 1003 315 การด�าเนินงานธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Tour Business Operations

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญ	ลักษณะ	และผลประโยชน์

ของธรุกจิน�าเทีย่ว	ธรุกจิท่ีเกีย่วข้อง	ความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบั

เป็นผูป้ระกอบการธรุกจิน�าเทีย่ว	การเขยีนโปรแกรมน�าเทีย่วประเภท

ต่าง	ๆ 	การวางแผนการจดัน�าเทีย่ว	การคดิต้นทนุก�าไร	และการก�าหนด

ราคา	 หลักการมัคคุเทศก์	 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ	 ทักษะและ

ความรู้ที่จ�าเป็นในการท�างานเป็นมัคคุเทศก์ในสถานการณ์ต่าง	ๆ	ใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

	 	 Definition,	significance,	types,	and	benefits	of	

travel	agents;	related	tourism	sectors;	knowledge	and	skills	

required	 for	 entry-level	work	 as	 a	 travel	 agent;	 package	

tour	planning;	 costing,	 pricing	and	profiting	 calculation;	

principles	of	tourist	guides;	roles	and	responsibilities;	the	

skills	and	knowledge	required	to	work	as	a	tour	guide	in	

a	 range	of	 settings	within	 the	 tour	 industries	workplace	

context

 1003 316 ศิลปะการประกอบอาหารและมาสเตอร์เชฟ 3(2-2-5)

  Culinary Arts and Master Chef

	 	 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการประกอบ

อาหาร	 โครงสร้างและการปฏิบัติ	 งานครัว	 ค�าศัพท์เกี่ยวกับการ

ประกอบอาหาร	การจัดเตรียมวัตถุดิบและการตรวจสินค้าคงคลัง	

การชั่ง	ตวง	และขั้นตอนการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ	การ

ค�านวณต้นทุน	หลักการออกแบบเมนู	 การท�าความสะอาดและการ

บ�ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัว	สุขอนามัย	ความสะอาดและ

ความปลอดภัยในที่ปฏิบัติงาน	การจัดการงานขยะให้เป็นศูนย์

	 	 Culinary	 history	 and	 revolution;	 Kitchen	

operation	and	 structure;	Culinary	 terminology;	Materials	

preparation	 and	 inventory;	 Measuring	 and	 cooking	

procedures	 based	 on	 nutrition;	 Food	 product	 and	 cost	

control;	 Menu	 planning;	Maintenance	 and	 cleaning	

of	 kitchen	 equipment	 and	 appliances;	 Food	 hygiene;	

Workplace	sanitation	and	safety	;	zero	waste	management

 1003 317 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  อย่างยั่งยืน

  Sustainable Tourism Planning and  

  Development

	 	 ที่มา	ความส�าคัญ	แนวคิด	ทฤษฎี	และองค์ประกอบ

ของการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็

ในการวางแผนและการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	การลดความ

เหลื่อมล�้า	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทของการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 การท่องเที่ยวโดยชุมชน	การท่องเที่ยวอย่าง

รับผิดชอบ	การท่องเที่ยวในศตวรรษที่	21	มาตรฐานเกี่ยวกับ	SHA;	

SDGs,	GSTC	

	 	 Background,	 significance,	 concepts,	 theory,	

and	 components	 of	 sustainable	 tourism	 development;	

Influential	 factors	 on	 successful	 sustainable	 tourism	

planning	and	development;	Fairness	and	good	governance	

within	 sustainable	 tourism	 management;	 Type	 of	

sustainable	 tourism;	 community-based	 tourism	 and	

responsibility	tourism;	tourism	in	21st	century;	Indicators	

related	to	SHA	standard;	SDGs;	GSTC

 1003 318 การปฏิบัติการและการจัดการภัตตาคาร 3(2-2-5)

  และบาร์

  Restaurant and Bar Operation and Management

	 	 ความรู้พื้นฐาน	ประเภท	 โครงสร้างและองค์กร	 เกี่ยว

กับภัตตาคารและบาร์	 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับอาหารและเครื่องด่ืม

การปฏิบัติการและการบริการ	สุขอนามัยและโภชนาการ	การบริหาร

จดัการคน	ในธรุกจิภตัตาคารและบาร์	การบรหิารจดัการผลประโยชน์	

ความยั่งยืน	และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจภัตตาคารและบาร์

	 	 Types	of	Restaurants	and	Bars;	Organizations	

and	 structures;	 Food	 and	 beverage	 knowledge;	 Food	

and	beverage	operations	and	service;	Food	hygiene	and	

nutrition;	 People	management;	 Restaurant	 profitability,	

sustainability,	and	ethical	practices	
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 1003 419 การจัดการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  เชิงสร้างสรรค์

  Creative Accommodation Design and Planning

	 	 นวัตกรรมการพัฒนาที่พักเชิงสร้างสรรค์	 แนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงที่พักทางเลือก	การวางแผนและออกแบบที่พักเชิง

สร้างสรรค์	การวางแผนทางธุรกิจ	การขายและการตลาด	การจัดการ

บุคลากร

	 	 Overview	of	 innovation	and	accommodation	

development;	 Trends	 in	 alternative	 accommodations;	

Designing	and	planning	creative	accommodations;	business	

planning;	marketing	and	sales	in	creative	accommodation;	

organizing	and	staffing

 1003 420 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาส�าหรับ 3(3-0-6)

  การท่องเที่ยว

  Research Methodology and Seminar for  

  Tourism

	 	 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัวทิยาระเบียบวธิวีจิยัด้านการท่อง

เที่ยวและการบริการ	รูปแบบการวิจัยประเภทต่าง	ๆ 	หลักการท�าวิจัย

เบื้องต้น	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล	การ

เขียนรายงานการวิจัย	การอภิปราย	การน�าเสนอหัวข้อ	ประเด็นที่น่า

สนใจในปัจจุบันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	อุตสาหกรรมบริการ

	 	 General	knowledge	of	tourism	and	hospitality	

research	methodology,	research	types,	principle	of	research	

process,	data	collection,	data	analysis,	research	reporting;	

discussion;	presentation	of	 the	 topic;	current	 interesting	

issues	in	tourism	and	hospitality	industry

   (2) วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต

    Elective core courses 30 credits

    (2.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

     Elective Major Course

 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว

 Tourism Courses

 1003 361 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Economics for Tourism 

	 	 ความเข้าใจเบื้องต้นด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว	

รวมถึงรูปแบบทางเศรษฐศาสตร์ทางการท่องเที่ยว	 เข้าใจเกี่ยวกับ

ทฤษฎแีละรปูแบบการบรโิภคและนโยบาย	องค์ประกอบของอุปสงค์

และอปุทานทางการท่องเทีย่ว	ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์การท่องเทีย่ว

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและแหล่งท่องเที่ยว

	 	 Introduction	 to	 the	main	 issues	 in	 tourism	

economics	 including	 theoretical	models;	 understanding	

of	different	 theories	and	models	underlying	assumptions	

and	policy	implications;	the	main	components	of	tourism	

demand	 and	 supply	 and	 the	main	 economic	 problems	

associated	with	tourism	firms	and	tourism	destinations

 1003 362 นันทนาการกลางแจ้งเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Outdoor Recreation for Tourism

	 	 ความหมาย	 หลักการ	 ความส�าคัญ	 ประเภท/รูป

แบบ	แรงจูงใจ	 แนวโน้ม	ความปลอดภัย	 ของการเข้าร่วมกิจกรรม

นนัทนาการกลางแจ้ง	การวางแผนและการจดัการกจิกรรมนนัทนาการ

กลางแจ้งเพือ่การท่องเทีย่ว	การฝึกปฏบิตัทิกัษะด้านการจดักจิกรรม

นันทนาการกลางแจ้ง	การตั้งแคมป์	การพายเรือคายัค

	 	 Definitions,	 principles,	 significances,	 types,	

motivations,	 trends,	 and	 safety	 of	 outdoor	 recreation;	

Planning	and	Management	skills	in	outdoor	recreation	for	

tourism;	practiced	skills;	camping,	kayaking

 1003 363 การจัดการมรดกเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Heritage Management for Tourism

	 	 ความหมายและประเภทของมรดกทางวฒันธรรมและ

มรดกทางธรรมชาติ	ความสัมพันธ์ระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติกับการท่องเที่ยว	 บทบาท	การสื่อความหมาย	ผลกระทบ	

กฎระเบียบการขึ้นทะเบียนและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ

มรดกทางธรรมชาติ	แหล่งท่องเที่ยว	ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

76

	 	 Definitions	 and	 types	 of	 cultural	 heritages	

and	natural	 heritages,	 the	 relationship	between	 cultural	

and	natural	heritages	and	tourism;	 roles,	 interpretations,	

impacts,	 legislation,	 and	management	 for	 cultural	 and	

natural	 heritage	 that	 related	 to	 tourism	destinations	 in	

Thailand	and	worldwide

 1003 364 การจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  ท่องเที่ยวและบริการ

  Risk Management in Tourism and Hospitality  

  Industry

	 	 หลักการ	แนวคิด	และทฤษฎี	วิกฤติการณ์ที่ส่งผลเสีย

หายต่อการท่องเที่ยว	การวิเคราะห์	และจัดการปัญหาจากวิกฤติจาก

สภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง	ภยัธรรมชาต	ิโรคระบาด	การเมอืง	การ

ก่อการร้ายในมิติด้านสิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจและสังคม

	 	 Principles,	concepts,	and	theory	of	crisis	which	

affecting	 tourism;	 analysis	 and	management	 of	 climate	

change,	disasters,	plagues,	politics,	terrorism	in	aspects	of	

environment,	economics,	and	society

 

 1003 365 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 3(3-0-6)

  Nature-based Tourism

	 	 หลกัการท่องเทีย่วทางธรรมชาต	ิองค์ประกอบของการ

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาต	ิหลกัการวางแผนและจดัการแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต	ิ

หลักการจัดการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ	 การจัดกิจกรรม

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	ผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและหลักการ

ประเมินเบื้องต้น	หลักการสื่อความหมายธรรมชาติ	 แหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติที่ส�าคัญของประเทศไทยและนานาประเทศ	และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง

	 	 P r inc ip les 	 o f 	 nature-based 	 tour ism;	

components;	evaluation	of	nature-based	tourism	potential;	

nature-based	 tourism	planning	and	management;	visitor	

management;	nature-based	tourism	activities	management;	

principles	of	nature	 interpretation;	nature-based	 tourism	

destination	 in	Thailand	and	other	 countries,	 and	 related	

agencies

 1003 366 การจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Tourism Destination Management

	 	 นิยามความหมาย	 องค์ประกอบของจุดหมายปลาย

ทางการท่องเที่ยว	 องค์การจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียว	

ความสามารถในการแข่งขัน	 การสร้างตราสินค้า	 การตลาด	 ของจุด

หมายปลายทาง	การท่องเทีย่ว	การพฒันาผลติภณัฑ์ทางการท่องเทีย่ว	

คุณภาพประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว

	 	 Definition	 of	 tourism	 destination;	 Basic	

Elements	 of	 the	 tourist	 destinations;	 Destination	

management	 organization;	Destination	 competitiveness;	

Destination	 branding;	 Marketing	 the	 destination;	

Developing	destination	products;	Quality	 of	 the	 visitors’	

experience

 

 1003 367 นโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Tourism Planning and Policy

	 	 หลักการ	 ความส�าคัญ	 ประเภทและรูปแบบ	 องค์

ประกอบ	 แนวโน้ม	 นโยบายและแผน	 การท่องเที่ยวระดับชุมชน	

ระดับประเทศ	ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ	การวิเคราะห์	และ

การวางแผนนโยบายทางการท่องเที่ยว	ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่ง

แวดล้อมตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลัก	ธรรมาภิบาล

	 	 Principles,	significances,	types,	elements,	and	

trends	 of	 local,	 national,	 regional,	 international	 tourism	

policy	and	planning;	Analyzing	and	planning	tourism	policy	

in	relation	to	economic,	social,	and	environmental	sectors	

toward	sustainable	development	and	good	governance

 

 1003 368 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  Creative Tourism

	 	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 องค์ประกอบ	 ลักษณะ

ของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 การมีส่วนรวมของนักท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์กับสถานที่ท่องเที่ยว	 แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์	เส้นทางและกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ในแต่ละ

ทวีป	

	 	 Definitions,	 significances,	 components,	

characteristics	of	creative	tourists;	Participation	of	creative	

tourists	with	tourism	destinations;	creative	tourism	trends;	

creative	tourism	route	and	activities	in	each	continent
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 1003 369 การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง 3(3-0-6)

  Coastal and Marine Tourism

	 	 ระบบนิเวศทางทะเล	ความหมาย	หลกัการ	ความส�าคัญ	

ประเภท/รปูแบบ	แนวโน้ม	ความปลอดภยั	ของการท่องเท่ียวทางทะเล

และชายหาด	การวางแผนและการจดัการการท่องเทีย่วทางทะเลและ

ชายฝั่ง	 การฝึกปฏิบัติทักษะด้านการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวทาง

ทะเลและชายฝ่ัง	การด�าน�า้	และหลกัเกณฑ์การเป็นผูค้วบคมุการท่อง

เที่ยวด�าน�้าในบริเวณแนวปะการัง

	 	 Marine	 Ecosystem;	 Definitions,	 principles,	

significance,	types,	trends,	and	safety	of	coastal	and	marine	

tourism;	Planning	and	management	skills	 in	coastal	and	

marine	tourism;	practiced	skills	on	snorkeling	or	SCUBA	

diving	and	diving	leader	in	coral	reef

 1003 370 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ 3(3-0-6)

  Special Interest Tourism

	 	 ความหมาย	 การเติบโตและพัฒนาการของการท่อง

เที่ยวตามความสนใจพิเศษ	 รูปแบบในปัจจุบันและอนาคตของการ

ท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษ	การท่องเท่ียวเชิงเกษตร	การท่อง

เที่ยวเชิงผจญภัย	 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	การท่องเท่ียวด้านมืด	

การท่องเทีย่วเชงิภาพยนตร์และวรรณกรรม	การท่องเทีย่ว	เชงิอาหาร	

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา	และกระแสความนิยมของการท่องเท่ียวตาม

ความสนใจพิเศษอื่น	 ๆ	 แหล่งท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษใน

ประเทศไทยและทั่วโลก	

	 	 Definitions,	 the	growth,	and	development	of	

special	Interest	tourism;	Current	and	future	forms	of	special	

interest	tourism;	Agrotourism,	Adventure	Tourism,	Health	

and	wellness	Tourism,	Dark	Tourism,	Film	and	 literature	

Tourism,	Gastronomic	Tourism,	Sport	tourism,	and	other	

trends	of	special	interest	tourism;	special	interest	tourism	

destinations	in	Thailand	and	worldwide

 กลุ่มวิชาการบริการ

 Hospitality Courses

 1003 371 การปฏิบัติงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า 3(2-2-5)

  Front Office Operation

โครงสร้างของแผนกต้อนรับส่วนหน้า	 หน้าท่ีของบุคลากรแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าทั้งหมด	แคชเชียร์	 ผู้ตรวจสอบกลางคืน	พนักงาน

รบัจองห้องพกัและผูจ้ดัการแผนกต้อนรบัส่วนหน้า	หลกัขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิานของแผนกต้อนรบัส่วนหน้า	แนวโน้มปัจจบุนัในการบริการ

แขก	นวตักรรมส�าหรบัการปฎบิตังิานแผนกต้อนรบัส่วนหน้า	คงคลงั

ของห้องออนไลน์	และหลักการ	กลยุทธ์	การจัดการรายได้	

Front	office	duties	of	all	front	desk	personnel;	cashier,	night	

auditor,	 reservations	 clerk	 and	 the	 front	 office	manager;	

principles	 of	 front	 desk	 operational	 procedures;	 current	

trends	 in	 guest	 services;	 innovention	 for	 front	 office	

operation;	online	distribution	of	room	inventory;	principles	

of	revenue	management	strategies

 1003 372 การปฏิบัติงานบริการบนเครื่องบิน 3(2-2-5)

  In-flight Service Operation

	 	 ความรู้เบื้องต้นด้านการปฏิบัติงานบนเครื่องบิน	 การ

ดูแลด้านความปลอดภัย	การช่วยฟื้น

คืนชีพเบ้ืองต้น	 การบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืม	 การบริการ

พิเศษด้านอ่ืน	ๆ	ชนิดของเครื่องบิน	การเตรียมงาน	การใช้อุปกรณ์

ขั้นตอนการให้บริการระหว่างเที่ยวบิน	นวัตกรรมส�าหรับการปฏิบัติ

งานบนเครื่องบิน

	 	 Principle	 knowledge	 of	 in-flight	 service;	

safety	and	basic	life	support;	foods	and	beverage	services;	

various	types	of	special	services,	types	of	aircraft,	service	

preparations;	 service	 equipment	 and	 in-flight	 service	

process;	innovention	for	in-flight	service	operation

 1003 373 การจัดการธุรกิจด้านสุขภาวะ 3(3-0-6)

  Wellness Business Management

	 	 ความหมายและภาพรวมของการด�ารงชวีติทีม่สีขุภาพ

ดแีละด้านธรุกจิ	การท�าสมาธสิขุภาพและการนวดบ�าบดั	ทกัษะในการ

ให้บริการลูกค้า	ระบบการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาวะ	พัฒนา

ความเป็นมอือาชพี	การเตรยีมความพร้อม	บทบาทในฐานะผูป้ระกอบ

การและผู้ปฏิบัติงาน	 ขั้นตอนการปฏิบัติ	 ความปลอดภัยส�าหรับการ

จดัการคณุภาพและภายใต้โควดิ-19	แนวโน้มปัจจบุนัและสถานการณ์

ทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพ
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	 	 Definition	 and	 overview	 of	 healthful	 living	

and	business;	meditation,	wellness,	and	massage	therapy;	

Marketing	 in	 the	 relation	 of	wellness	business;	Develop	

professionalism	and	preparing	roles	as	both	entrepreneur	

and	practitioner;	Safety	procedures	for	quality	management	

and	COVID-19;	Current	trends	and	global	circumstances	

related	to	wellness	business

 1003 374 การจัดการและการด�าเนินงานเรือส�าราญ 3(3-0-6)

  Cruise Line Operation and Management 

	 	 ประวัติศาสตร์	 วิวัฒนาการ	 แนวโน้ม	 กระบวนการ

ด�าเนินงานและการตลาด	 โอกาสทางด้านอาชีพ	ความเข้าใจในเรื่อง

ประสบการณ์และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้โดยสาร

เรือส�าราญ	ล�าดับชั้นการท�างานบนเรือส�าราญ	การอยู่อาศัยและการ

ท�างานบนเรือส�าราญ	การด�าเนินการด้านอาหารบนเรือส�าราญ	 การ

บรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์	

	 	 Overview	of	cruise	industry;	history,	evolution,	

recent	 trends,	 operating	and	marketing	procedures,	 and	

career	opportunities;	Understanding	the	influential	factors	

and	memorable	cruise	experiences	that	create	expectations	

of	 passengers;	Hierarchy	 of	 a	Cruise	 Ship;	 Living	 and	

working	onboard;	The	operation	of	the	Cruise	Lines;	Food	

Production	Department;	Guest	speakers

 1003 375 อีเวนต์และการจัดการไมซ์ 3(3-0-6)

  Event and MICE Management

	 	 แนวคิดการวางแผนและการจัดงานอีเวนต์และธุรกิจ

ไมซ์	ท�าความเข้าใจบทบาทและความสมัพนัธ์ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ในธรุกจิไมซ์และอเีวนต์	ศกึษาความส�าคญัของธรุกจิไมซ์และอเีวนต์	

องค์ประกอบและกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาและด�าเนิน

การจัดงานและธุรกิจไมซ์	การวางแผนและการจัดงานและธุรกิจไมซ์	

การรบัจดัเลีย้งงานอเีวนต์และธรุกจิไมซ์	การจดังานอเีวนต์และธรุกจิ

ไมซ์ออนไลน์

	 	 Concepts	 of	 Event	 and	MICE	 business;	

Understanding	 the	 roles	 and	 relationships	 of	 the	major	

players	in	MICE	and	events	businesses;	The	components	

and	 processes	 involved	 in	 developing	 and	 conducting	

events	and	MICE	business;	Planning	and	Organizing	events	

and	MICE	businesses;	Catering	operation;	 for	event	and	

MICE	businesses;	Online	event	and	MICE	management

 1003 376 การปฏิบัติการและการจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5)

  Housekeeping Operation and Management

	 	 การด�าเนินงานแม่บ้าน	 การเตรียมห้องพัก	 หลักการ

ท�าความสะอาด	 การจัดตกแต่งของในห้องพักให้ครบมาตรฐานท่ี

ก�าหนด	หลักการดูแลทรัพย์สิน	 การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้

ภายในห้องพัก	การซักรีด	การท�าบัญชีรายละเอียดสิ่งของเคร่ืองใช	้

หลักการดูแลส่วนสาธารณะของโรงแรม	 การจัดตารางการท�างาน

ของแผนก	การบริหารงานภายในของแผนก	การประสานงานร่วมกับ

แผนกอื่น	การรับค�าร้องของแขก	ลักษณะและคุณสมบัติของแม่บ้าน

	 	 Housekeeping	 operations;	 cleaning	process;	

room	preparation	 standard;	 room	maintenance;	 laundry	

process;	reports;	maintaining	common	areas;	housekeeping	

management;	 scheduling;	 coordinating	 with	 other	

departments;	responding	guest	requests;	housekeeping’s	

characters

 1003 377 การบริการงานบัตเลอร์ 3(2-2-5)

  Butler Service 

	 	 แนวคิดและหลักการในการให้บริการและบริหารจัด

การแบบบัตเลอร์	 เจตคติ	 ความเข้าใจและสิ่งที่ต้องค�านึงถึงในการ

ให้บริการ	บุคลิกภาพ	และการสื่อสารตามมาตรฐานการบริการแบบ

บัตเลอร์	

	 	 Concepts	 and	 principles	 of	 service	 and	

management	 in	Butler	 styles;	Attitudes	 and	 knowledge	

development	 required	 in	 the	 service;	 Personality	

improvement	and	communication	skills	 related	 to	Butler	

service	and	luxury	services	

 

 1003 378 การจัดการธุรกิจขนาดเล็กในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  ต้อนรับ

  Management for Small Business in Hospitality

	 	 ความหมายของธรุกจิขนาดเลก็	หลกัการจดัการธรุกจิ

เบื้องต้น	แนวคิดและลักษณะของธุรกิจในอุตสาหกรรมต้อนรับ	การ

วางแผนธุรกิจ	การขายและกิจกรรมทางการตลาด	บัญชีและการเงิน

พืน้ฐาน	การจดัการต้นทนุและรายได้	นวตักรรมเพือ่การพฒันาธรุกจิ	

การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

	 	 Definition	 of	 small	 business;	 introduction	

to	 businesses	management	 principles;	 concepts	 and	

characteristics	 of	 businesses	 in	 hospitality;	 business	

planning;	sale	and	marketing	activities;	basic	accounting	
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and	finance	for	small	business;	managing	cost	and	revenue;	

innovation	 for	 business	 development;	management	 for	

business	sustainability

 1003 379 การพัฒนาตนเองและอาชีพใน 3(3-0-6)

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

  Personal and Career Development in Tourism  

  and Hospitality Industry

	 	 ความหลากหลายอาชพีในอตุสาหกรรมท่องเทีย่วและ

ต้อนรับ	การวางแผนทางอาชีพ	การหางาน	การลาออกจากงาน	การ

เปลี่ยนสายอาชีพ	 การน�าความรู้และทักษะไปใช้เพื่อส่งเสริมความ

ก้าวหน้าทางอาชพี	การท�างานเพือ่ความส�าเรจ็	การเตรยีมความพร้อม

สู่ตลาดแรงงาน	แนวทางการพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

และต้อนรับ

	 	 Introducing	 various	 jobs	 in	 tourism	 and	

hospitality;	 career	 planning	 job	 seeking,	 job	 resigning;	

mastering	knowledge	and	 skill	 for	 career	progress;	work	

skills	 for	 success;	 career	 preparation	 for	 entering	 labor	

market;	 guideline	 for	developing	careers	 in	 tourism	and	

hospitality

 1003 380 การพูดเพื่อการสื่อสารธุรกิจและลูกค้า 3(3-0-6)

  สัมพันธ์

  Speaking for Business Communication and  

  Customer Relations

	 	 บทบาทและความส�าคัญของการพูดในชีวิตประจ�าวัน	

การพูดเพื่อการสื่อสารกับบุคลากรในองค์กร	การน�าเสนอรายงาน

และในการประชุม	 การพูดเพื่อการสื่อสารกับลูกค้า	 การให้ข้อมูล

สนิค้าและบรกิาร	การพดูเพือ่การส่งเสรมิการขาย	การเสรมิสร้างภาพ

ลักษณ์ทีด่แีก่ธรุกจิ	การพดูเพือ่สือ่สารกบับคุคลทีม่คีวามหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 Ro le 	 and	 importance	 o f 	 speaking	 in	

everyday	 life;	 speaking	 for	 communication	with	 people	

in	 organization;	 speaking	 for	 business	presentation	 and	

meeting;	speaking	with	customer;	speaking	for	delivering	

goods	and	service	information;	speaking	for	promoting	sale;	

speaking	for	building	positive	business	images;	speaking	

with	people	from	different	cultural	background

 กลุ่มวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 Food and BeverageOperations Courses

 1003 381 การผสมเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ 3(2-2-5)

  Mixology and Cocktail Master Class

	 	 ประวัติของการบริการเครื่องดื่ม	 ประเภทของเครื่อง

ดื่ม	กระบวนการการผลิตเครื่องดื่ม	แต่ละชนิด	การเก็บรักษาเครื่อง

ดื่มแต่ละชนิด	หน้าที่ของพนักงานบาร์	 การจัดเตรียมบาร์	 ทั้งก่อน

และหลังการให้บริการ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการและผสมเครื่องดื่ม	

การฝึกปฏบิตัผิสมเครือ่งดืม่	การจดัซือ้และค�านวณต้นทนุ	การจดัท�า

รายงานการขายและการตรวจนบัสนิค้าคงคลงั	กฎหมายและข้อบงัคับ

ในการให้บริการเครื่องดื่ม	จรรยาบรรณของผู้ให้บริการเครื่องดื่ม

	 	 Beverage	 service	 history;	 Types	 of	 drinks;	

Production	process	of	drinks;	Storage	of	different	types	of	

drinks;	Bar	staff	responsibilities;	Bar	preparation	before	and	

after	serving;	Equipment	used	for	serving	and	mixing	drinks;	

Drinks	mixing	practice;	Purchasing	and	cost	calculation;	

Daily	sales	reports	and	inventory	check;	Laws	and	regulation	

in	beverage	service;	Ethics	for	beverage	service	providers

 1003 382 โลกของไวน์ 3(3-0-6)

  The Universe of Wine

	 	 ประวัติความเป็นมา	ถิ่นก�าเนิด	และประเภทของไวน	์

ขั้นตอนการผลิต	การเก็บรักษา	การอ่านฉลากและการเลือกซื้อ	การ

เลอืกไวน์ให้เหมาะสมกบัอาหาร	การทดสอบชมิไวน์	การเปิดและการ

เสร์ิฟไวน์	ความรูเ้ร่ืองไวน์กบัสขุภาพ	การค�านวณราคาและการตรวจ

นับสินค้าคงคลัง	 กฎหมายและข้อบังคับในการให้บริการเครื่องดื่ม	

จรรยาบรรณของผู้ให้บริการเครื่องดื่ม

	 	 History,	origin,	and	types	of	wines;	The	process	

of	production;	Wine	storage;	Labels	reading	and	purchasing;	

Wine	and	 food	pairing;	Wine	 tasting;	Wine	opening	and	

serving;	Knowledge	of	wine	and	health;	Price	calculation	

and	 inventory	 check;	 Laws	 and	 regulation	 for	 alcoholic	

beverage	service;	Ethics	for	beverage	service	providers
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 1003 383 การประกอบอาหารนานาชาติ 3(2-2-5)

  International Cuisine Operation

	 	 การฝึกประกอบอาหาร	ความหลากหลายของวัตถุดิบ

นานาชาติ	 การเลือกสรรวัตถุดิบ	 การประกอบอาหารตามหลัก

โภชนาการ	การปรุงซุป	ซอส	สลัด	อาหารเรียกน�้าย่อยและอาหารจาน

หลกั	การจดัระเบยีบพืน้ทีป่ฏบัิตงิาน	การตกแต่งและการน�าเสนอ	การ

เกบ็รกัษาอาหารและวตัถดุบิ	การเลอืกใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม	การ

ออกแบบเมนตูามหลักโภชนาการ	การค�านวณต้นทนุ	สขุอนามยั	ความ

สะอาดและความปลอดภัยในที่ปฏิบัติงาน

	 	 Cooking	 techniques	 practices;	 Variety	 of	

international	ingredients;	Selection	of	ingredients;	Cooking	

on	the	basis	of	nutritions;	Cooking	soups	and	sauces,	salads,	

appetizers	and	main	dishes;	Mise	en	place;	Dish	decoration	

and	presentation;	Food	and	materials	storage;	Appropriate	

selection	of	kitchen	utensils;	Nutritional	menu	planning;	

Cost	calculation;	Food	hygiene;	Workplace	sanitation	and	

safety

 1003 384 ต�ารับไทย 3(2-2-5)

  Royal Thai Cuisine

	 	 การฝึกประกอบอาหารไทยภาคต่าง	ๆ	การเลือกสรร

วตัถดุบิของไทย	การประกอบอาหารตามหลกัโภชนาการ	การท�าอาหาร

เรยีกน�า้ย่อย	อาหารจานหลกัและขนมหวานไทย	การจดัระเบยีบพืน้ที่

ปฏิบัติงาน	 การตกแต่งและการน�าเสนอ	 การเก็บรักษาอาหารและ

วัตถุดิบ	 การเลือกใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม	การออกแบบเมนูตาม

หลกัโภชนาการ	การค�านวณต้นทนุ	สขุอนามยั	ความสะอาดและความ

ปลอดภัยในที่ปฏิบัติงาน

	 	 Thai	 regional	 cuisines	 cooking	 practice;	

Selection	 of	 Thai	 ingredients;	 Cooking	 on	 the	 basis	 of	

nutrition;	Cooking	appetizers,	main	dishes	 and	dessert;	

Mise	en	place;	Dish	decoration	and	presentation;	Food	and	

materials	storage;	Appropriate	selection	of	kitchen	utensils;	

Nutritional	menu	planning;	Cost	calculation;	Food	hygiene;	

Workplace	sanitation	and	safety

 1003 385 ศิลปะการตกแต่งอาหารและการน�าเสนอ 3(2-2-5)

  Food Styling and Presentation 

	 	 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการตกแต่งอาหาร	หลักการ

และองค์ประกอบศิลป์เพือ่การจดัจานอาหาร	การเลอืกโทนสแีละการ

เลือกภาชนะ	การสร้างเรื่องราวให้อาหารเพื่อถ่ายภาพ	เทคนิคการจัด

จานอาหาร	 เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร	การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง

ในการน�าเสนออาหาร	

	 	 Introduction	 to	 Food	 styling,	 Principle	 and	

composition	for	plating,	color	scheme	and	plate	selection,	

create	 a	 scene	 and	 story	 for	 photography,	 plating	

techniques,	photography	techniques;	the	usage	of	AR	in	

presenting	foods

 1003 386 เบเกอรี่และขนมอบ 3(2-2-5)

  Bakery and Pastry

	 	 ค�าศัพท์การอบ	อุปกรณ์	 ความรู้ที่จ�าเป็นด้านการอบ	

เทคนิคของการอบ	การตกแต่ง	แป้ง	พาย	เค้ก	คุ้กกี้	ทาร์ต	การแปลง

สูตรหน้าที่ของส่วนผสมและการใช้แป้งที่เหมาะสม

	 	 Baking	 vocabulary;	Equipment;	Knowledge	

required	 in	 baking;	 Techniques	 of	 baking;	Decorating;	

Dough;	Pie;	Cake;	Cookies;	Tarts;	Conversion	of	the	recipe;	

Function	of	the	ingredients	and	the	use	of	suitable	dough

 1003 387 การชงกาแฟและการจัดการธุรกิจคาเฟ่ 3(2-2-5)

  Professional Barista and Café Management

	 	 เทคนิคการชงกาแฟ	เทคนคิการชงกาแฟอย่างมศีลิปะ	

การสกัดรสกาแฟอย่างมีคุณภาพ	การชงเครื่องดื่มอื่นในคาเฟ่ที่ไม่มี

คาเฟอีน	การวางแผนเตรียมตัวก่อนเปิดร้านและการบริหารจัดการ

ร้านกาแฟ

	 	 Barista	workshop,	perfect	shot,	coffee	and	latte	

art,	coffee	brewing,	and	other	decaffeinated	drinks	served	

in	a	café,	and	preparation	and	management	of	coffee	shop

 1003 388 อาหารและเครื่องดื่มเพื่อความสมดุล 3(3-0-6)

  ทางสุขภาพ

  Food and Drinks for Wellness

	 	 หลกัโภชนาการ	ฝึกปฏบัิตกิารประกอบอาหารและการ

ผสมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	การควบคุมน�้าหนัก	การวิเคราะห์ข้อมูล

ทางโภชนาการในเมนู	 การอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการ	 การประกอบ

อาหารและผสมเครื่องดื่มตามข้อจ�ากัดของลูกค้า	 การเลือกวัตถุดิบ	
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การน�าเสนออาหารและเครื่องดื่ม	การออกแบบเมนูเพื่อสุขภาพ	การ

ค�านวณต้นทนุ	สุขอนามัย	ความสะอาดและความปลอดภยัในทีป่ฏบิตัิ

งาน

	 	 The	principles	of	 nutrition;	Healthy	cooking	

and	mixing	 practice;	Weight	management;	Nutritional	

analysis	of	menus;	Nutrition	facts	label	reading;	Cooking	

and	mixing	 in	 accordance	with	 customer	 limitations;	

Ingredient’s	 selection;	Food	and	beverage	presentation;	

Healthy	menu	planning;	Cost	calculation;	Food	hygiene;	

Workplace	sanitation	and	safety

   2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 

    Foreign Language for Professional Field 

 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

 English for Professional Field

 1003 241 ภาษาอังกฤษส�าหรับการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  นานาชาติ 1 

  English for International Tourism 1

	 	 ฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	ภาษาอังกฤษส�าหรับการท่องเที่ยว

นานาชาต	ิการอธบิายลกัษณะงานในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว	ลกัษณะ

แหล่งท่องเที่ยว	ที่ตั้ง	และตารางเวลา	การเปรียบเทียบสิง่ของ	อธิบาย

สิ่งของ	การตั้งค�าถามอย่างสุภาพ	ลักษณะค�าถามเปิดและค�าถามปิด	

การตอบค�าถามอย่างสุภาพ	การใช้ค�าสั่งและห้ามอย่างสุภาพ

	 	 English	listening,	speaking,	reading,	and	writ-

ing	for	international	tourism;	describing	job	skills	and	job	

routines,	resources	and	features,	 location,	and	timetable;	

comparing	things;	asking	questions	politely;	open	and	close	

questions;	responding	politely	to	questions	and	requestions;	

giving	orders	and	stopping	people	doing	something

 1003 342 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม 3(2-2-5)

  English for International Hotelier

	 	 ฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	และศกึษาค�าศพัท์	ส�านวน	ประโยค	

บทสนทนา	ภาษาทีใ่ช้ในโรงแรม	บอกและอธบิายการเลอืกใช้รปูแบบ

การใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 การเลือกใช้ภาษา	 น�้าเสียง	

กิริยา	ท่าทาง	ให้เหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาส

	 	 English	speaking,	listening,	reading,	and	writ-

ing	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 343 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานภัตตาคาร 3(2-2-5)

  บาร์และงานครัว

  English for Restaurant, Bar, and Kitchen

  ภาษาองักฤษในการปฏบิตังิานการบรกิารในภตัตาคาร	

บาร์และงานครัว	 เรียนรู้อุปกรณ์รายการอาหารและเครื่องดื่มเป็น

ภาษาอังกฤษ	การฟัง	พูด	 อ่าน	 เขียน	ภาษาอังกฤษ	ศึกษาค�าศัพท์	

ส�านวน	ประโยค	บทสนทนาทีใ่ช้ในการให้บรกิารในภัตตาคาร	บาร์และ

งานครัว	การเลือกใช้งานรูปแบบภาษาอย่างเหมาะสมในสถานการณ์

ที่แตกต่างกัน

	 	 Provide	 the	 restaurant,	 bar,	 and	 kitchen	 in	

English	operations;	A	 range	of	 food	and	beverage	 items	

in	English;	English	listening,	speaking,	reading	and	writ-

ing	for	restaurants,	bar,	and	kitchen;	Vocabulary,	idioms,	

expressions	and	conversation	used	in	restaurants,	bar,	and	

kitchen;	Appropriate	usage	of	language	forms	for	various	

situations

 1003 444 ภาษาอังกฤษส�าหรับการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  นานาชาติ 2 

  English for International Tourism 2

	 	 การฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	ภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง	

ๆ	รวมถึงการบอกทศิทาง	และบุพบทบอกการเคลือ่นไหว	การแนะน�า

และน�าเสนอสนิค้า	การให้ค�าแนะน�าและข้อห้าม	การอธบิายอาหาร	การ

อธิบายแผนงาน	การตอบสนองต่อความต้องการพิเศษ	การอธิบาย

รูปทรง	ความจุ	และสิ่งอ�านวยความสะดวก	และการใช้และควบคุม

เครื่องแปลภาษาต่างประเทศในการตอบสนองต่อปัญหาต่าง	ๆ	

	 	 English	listening,	speaking,	reading,	and	writ-

ing	at	different	situation	 including	giving	directions	and	

preposition	of	movement;	recommending	and	promoting;	

advice	and	obligation;	describing	food;	making	predictions;	

explaining	arrangements;	responding	to	special	requestions;	

describing	dimensions,	capacity,	facilities;	and	using	and	

controlling	a	language	translator	in	responding	to	problems
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 1003 445 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  และบริการ

  English for Tourism and Hospitality Business

	 	 ศึกษา	ปฏิบัติ	ส�านวนภาษาอังกฤษ	ที่ใช้ในการสื่อสาร

ในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ทางธรุกจิ	ฝึกการอ่านเอกสารทางธรุกจิ	โฆษณา	

ประกาศ	ตาราง	 กราฟ	ก�าหนดการ	 สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อ

ต่างๆ	การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ	การสัมภาษณ์งาน	การสร้างบทบาท

ในสถานการณ์จ�าลองในชีวิตประจ�าวัน	และในธุรกิจจ�าลอง	มีการน�า

เสนอธุรกิจจ�าลอง	

	 	 Study	 and	 practices	 of	 English	 idioms	 and	

expressions	 used	 for	 communication	 in	 various	 busi-

ness	 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

 French for Professional Field

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

  Basic French 1

	 	 การฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียน	ค�าศัพท์	ไวยากรณ์

ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabu-

lary	and	grammar	in	French	at	the	elementary	level

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

  Basic French 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 263 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1

  Prerequisite : 0105 263 Basic French 1

	 	 การฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียน	ค�าศัพท์	ไวยากรณ์

ภาษาฝรั่งเศสในระดับท่ีสูงขึ้น	 โดยเน้นการสนทนาสั้น	 ๆ	 ในชีวิต

ประจ�าวัน

	 	 Listening,	 speaking,	 reading,	writing,	 vo-

cabulary	and	grammar	in	French	at	a	more	advanced	level,	

focusing	on	short	conversation	in	daily	life

 0105 365 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  และการโรงแรม 1

  French Communication for Tourism and Hotel 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 264 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2

  Prerequisite : 0105 264 Basic French 2

	 	 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส	 โดยใช้ค�าศัพท์และ

ส�านวนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารใน

สถานการณ์ต่าง	ๆ	เช่น	การกล่าวต้อนรับ	การนัดหมาย	การบอกทาง	

การให้ข้อมูลการบริการ	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 366 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  และการโรงแรม 2

  French Communication for Tourism and Hotel 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 365 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศส

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1

  Prerequisite : 0105 365 French Communication 

for Tourism and Hotel 1

	 	 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในบรบิทการโรงแรมและการ

ท่องเทีย่ว	โดยจ�าลองสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ในการให้บรกิารนกัท่องเทีย่ว	

เช่น	สนามบิน	โรงแรม	ร้านอาหาร	ร้านค้า	สถานที่ท่องเที่ยว	บริษัทน�า

เทีย่ว	ตลอดจนฝึกพดูโทรศพัท์ทีเ่กีย่วข้องกับธรุกจิท่องเทีย่ว	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
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 0105 367 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  และการโรงแรม 3

  French Communication for Tourism and Hotel 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 366 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศส

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2

  Prerequisite : 0105 366 French Communication 

for Tourism and Hotel 2

	 	 การอ่านและการเขยีนภาษาฝรัง่เศสเพ่ือการตดิต่อทาง

ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม:	 เพื่อการสื่อสารในส�านักงาน:	 เพื่อการ

สอบถามข้อมลูสนิค้าและบรกิาร	และ	มารยาทในการใช้ภาษาฝรัง่เศส

เพื่อการติดต่อทางธุรกิจ

	 	 Reading	and	writing	 skills	 using	French	 for	

tourism	and	hotel	business;	communication	in	offices;	ask-

ing	for	service;	as	well	as	language	etiquette	for	contacting	

in	business

 กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ

 Chinese for Professional Field

 0106 970 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

  Basic Chinese 1 

	 	 การเขียนและการอ่านอักษรพินอิน	 เส้นพื้นฐานและ

ส่วนประกอบที่ประสมกันขึ้นเป็นตัวอักษรจีน	 โครงสร้างไวยากรณ์

ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

	 	 Reading	and	writing	skills	using	Roman	alpha-

bets	(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 ภาษาจีนพื้นฐาน 1

  Prerequisite : 0106 970 Basic Chinese 1

	 	 การฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	รปูประโยคและไวยากรณ์ภาษา

จีนที่ต่อเนื่องจากพื้นฐาน	เน้นให้

ผู้เรียนสามารถสื่อสารบทสนทนาสั้น	ๆ	ที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันได้

อย่างถูกต้อง

	 	 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 Communication for Tourism and  

  Hotel 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0106 971 ภาษาจีนพื้นฐาน 2

  Prerequisite : 0106 971 Basic Chinese 2

	 	 การฟังและการพูดภาษาจีน	 โดยใช้ค�าศัพท์และ

ส�านวนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและ	การโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารใน

สถานการณ์ต่าง	ๆ 	เช่น	การทักทาย	การแนะน�าตัว	การนัดหมาย	การ

บอกทาง	การให้ข้อมูลการบริการ	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 Communication for Tourism and  

  Hotel 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0106 972 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1

  Prerequisite : 0106 972 Chinese Communica-

tion for Tourism and Hotel 1

	 	 การสนทนาภาษาจีนในบริบทของการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม	 โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	 ในการให้บริการนักท่อง

เที่ยว	 เช่น	สนามบิน	 โรงแรม	 ร้านอาหาร	 ร้านค้า	 สถานที่ท่องเที่ยว	

บรษิทัน�าเทีย่ว	ตลอดจนฝึกพดูโทรศพัท์ทีเ่กีย่วข้องในธรุกจิท่องเทีย่ว	

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	
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 0106 974 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5) 

  การโรงแรม 3

  Communicative Chinese for Tourism and  

  Hotel 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0106 973 การสื่อสารภาษาจีนเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2

  Prerequisite : 0106 973 Communicative Chi-

nese for Tourism and Hotel 2

	 	 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนภาษาจีนด้วยค�า

ศัพท์	ส�านวน	ถ้อยค�า	และบทสนทนาที่ใช้ในบริบทของการท่องเที่ยว

และการโรงแรม	 เพ่ืองานในส�านักงาน	และงานบรรยายหรืออธิบาย

ผลิตภัณฑ์	

	 	 Practice	 of	 listening,	 speaking,	 reading	and	

writing	skills	using	vocabulary,	idioms,	words	and	dialogue	

in	Chinese	for	tourism	and	hotel	business;	for	in	offices	and	

presenting	the	products	and	service

 กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ

 Korean for Professional Field

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

  Basic Korean 1 

	 	 การเขียนและการอ่านตัวอักษรเกาหลี	 โครงสร้าง

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน

	 	 Reading	and	writing	skills	using	Korean	char-

acters:	Introduction	to	Basic	Korean	grammar	

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

  Basic Korean 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 901 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1

  Prerequisite : 0163 901 Basic Korean 1

	 	 การฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	รปูประโยคและไวยากรณ์ภาษา

เกาหลทีีต่่อเนือ่งจากพืน้ฐาน	เน้นให้ผูเ้รยีนสามารถสือ่สารบทสนทนา

สั้นๆ	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 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  และการโรงแรม 1

  Korean Communication for Tourism and Hotel 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 902 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2

  Prerequisite : 0163 902 Basic Korean 2

	 	 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี	 โดยใช้ค�าศัพท์และ

ส�านวนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและ	การโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารใน

สถานการณ์ต่าง	ๆ 	เช่น	การทักทาย	การแนะน�าตัว	การนัดหมาย	การ

บอกทาง	การให้ข้อมูลการบริการ	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 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  Korean Communication for Tourism and Hotel 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 903 การส่ือสารภาษาเกาหลี

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 

  Prerequisite : 0163 903 Korean Communication 

for Tourism and Hotel 1

  การสนทนาภาษาเกาหลใีนบริบทของการท่องเท่ียวและ

การโรงแรม	 โดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	 ในการให้บริการนักท่อง

เที่ยว	เช่น	สนามบิน	โรงแรม	ร้านอาหาร	ร้านค้า	สถานที่ท่องเที่ยว	

บริษัทน�าเที่ยว	 ตลอดจนฝึกพูดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจท่อง

เที่ยว	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



85

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 0163 905 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  และการโรงแรม 3

  Korean Communication for Tourism and Hotel 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0163 904 การสื่อสารภาษาเกาหลี

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 

  Prerequisite : 0163 904 Korean Communication 

for Tourism and Hotel 2

	 	 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการติดต่อ

ทางธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม:	 เพื่อการสื่อสารในส�านักงาน:	 เพื่อ

การสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ	 และ	มารยาทการใช้ภาษาตาม

สถานการณ์

	 	 Reading	and	writing	 skills	 using	Korean	 for	

tourism	 and	 hotel	 business;	 communication	 in	 offices;	

asking	for	service;	as	well	as	language	etiquette	in	various	

situations

 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ

 Japanese for Professional Field

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

  Basic Japanese 1 

	 	 การอ่าน	 เขียนตัวอักษรฮิรากานะและคาตาคานะ	ค�า

ศัพท์	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 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1

  Prerequisite : 0186 404 Basic Japanese 1

  การอ่าน	เขียน	ฟัง	และพูดค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม	รูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นโดย

เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารบทสนทนาสั้นๆ	ที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�า

วันได้อย่างถูกต้อง	

	 	 Listening,	speaking,	reading	and	writing	skills	

by	easy	vocabulary	and	expressions	in	the	field	of	tourism	

and	hotel	business.	Japanese	passages	and	grammar;	fo-

cusing	on	the	ability	to	correctly	short	conversations	and	

passages	using	everyday

 0186 406 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  และการโรงแรม 1

  Japanese Communication for Tourism and  

  Hotel 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 405 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 

  Prerequisite : 0186 405 Basic Japanese 2

	 	 การฟัง	พูดภาษาญี่ปุ่น	โดยใช้ค�าศัพท์และส�านวนที่ใช้

ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ส�าหรับสื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ

	 	 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

  Japanese Communication for Tourism and  

  Hotel 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 406 การสือ่สารภาษาญีปุ่น่เพือ่

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1

Prerequisite : 0186 406 Japanese Communica-

tion for Tourism and Hotel 1

  การสนทนาภาษาญีปุ่น่ในบรบิทของการท่องเทีย่วและ

การโรงแรม	โดยจ�าลองสถานการณ์

ต่างๆ	ในการให้บริการนักท่องเที่ยว 

	 	 Japanese	for	communication	related	to	tourism	

and	hotel	management	 through	 the	 role-play	 classroom	

involving	the	following	situations

 0186 408 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  และการโรงแรม 3 

  Communicative Japanese for Tourism and  

  Hotel 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 407 การสือ่สารภาษาญีปุ่น่เพือ่

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2

  Prerequisite : 0186 407 Communicative Japa-

nese for Tourism and Hotel 2

	 	 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสารด้านการบริการ

ทางธรุกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม	และมารยาทการใช้ภาษาตาม

สถานการณ์	
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	 	 Japanese	conversation	for	communication	in	

business	services,	tourism,	and	hotel;	as	well	as	language	

etiquette	in	various	situation

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  Free Elective Courses no less than 6 credits

	 	 เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่ เป ิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โดยค�าแนะน�า

ของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

มหาสารคามรับรอง

		 	 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 6 หน่วยกิต

  Professional Training Courses no less than 6 credits

 1003 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(400 ชั่วโมง/hours)

  ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

  Professional Training in Tourism and  

  Hospitality Industry 

  การฝึกปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	 ท้ัง

ในประเทศไทยและต่างประเทศ	 โดยได้รับความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัย	ผลการศึกษาที่จะได้รับ	ก�าหนดให้เป็นผ่านเกณฑ์/ไม่

ผ่านเกณฑ์

	 	 Professional	 training	 in	 the	 government	 or	

private	sectors	related	to	tourism	or	Hospitality	industries	

in	Thailand	or	other	countries	under	 the	approval	of	 the	

university	the	assessment	will	be	Satisfactory	(S)	/	Unsat-

isfactory	(U)



ภาคผนวก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
  สงเสริมการสรางบัณฑิตที่รูจักตนเอง เขาใจผูอื่น และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.2  ความสําคัญ
  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กําหนดไววา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชา

ท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมพรอมใหความชวยเหลือ

เพือ่นมนษุย และเปนพลเมอืงทีม่คีณุคาของสงัคมไทยและสงัคมโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความสาํคญัในการสรางและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ สอดคลองกบัความตองการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถดานวิชาการ 

มีศักยภาพในการสรางงานสรางอาชีพ มีความรับผิดชอบในการทํางานและสามารถใชชีวิตในสังคมได มีความใฝรูและสามารถเรียนรู

ดวยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย ดังปรัชญามหาวิทยาลัยท่ีวา “ผูมีปญญาพึงเปนอยู

เพ่ือมหาชน” เพ่ือใหบรรลุปณิธานที่ตั้งไว มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดจัดการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในสภาวการณปจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 

การปรบัตวัเพือ่การดาํรงชวีติอยูไดอยางมคีณุภาพและความสขุนบัเปนส่ิงสําคญั ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการสรางผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษที่ 21 รวมถึงเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยเนนผลลัพธผูเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับป พ.ศ. 2561 อันไดแก การเปนบุคคลผูเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

และมีความเปนผูนําเพื่อสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม การเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมแกไขปญหาสังคม โดยบูรณาการขามศาสตร สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคา และเปนผูประกอบการที่เทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก การเปนผูมีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง สรางสันติสุข กลาตอตานการกระทําในส่ิงท่ีผิด 

รวมมือเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาที่ย่ังยืน ขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก โดยมุงเนนการ

จดัการเรียนรูแบบบรูณาการโดยเนนผูเรียนเปนสาํคญั การจดัการเรยีนรูแบบผูเรียนมสีวนรวม โดยใหนสิติไดลงมอืปฏบิตัดิวยตนเอง

ผานการทําโครงการ การจัดการเรียนรูบนฐานปญหา การจัดการเรียนรูโดยใหนิสิตไดอภิปรายและสะทอนการเรียนรู การจัดการ

เรยีนรูบนฐานนวัตกรรม การจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน การจัดการเรยีนรูโดยใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ การจดัการเรยีนรูโดยใช

กรณีศึกษา เพื่อสงเสริมใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในเรื่องที่สัมพันธกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนสภาพแวดลอมของ

ผูเรยีน เพือ่ใหสอดคลองกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่นนการพฒันาคนใหสามารถดาํรงชีวติอยูรวมกนัอยางเกือ้กลูกนัในสงัคม

ไดอยางมีความสุข มีความสามารถในการดําเนินชีวิต เปนผูมองโลกในแงดีและเปนคนที่มีความสุข มีความรู ความเขาใจในเอกลักษณ

วฒันธรรมทองถิน่อสีานและสามารถถายทอดได และมคีวามสามารถประยุกตใชความรูนําพาใหเกดิประโยชนกับทองถิน่ ประเทศชาติ 

และนานาชาติได 
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 สํานักศึกษาทั่วไปในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจึงรวมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยนําเอาแนวคิดที่มุงพัฒนาผูเรียนดังกลาวมาสรางเปนวัตถุประสงคของหมวดวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ทั้งการกําหนดกลุมวิชา โครงสรางของหมวดวิชา ตลอดจนการจัดทํารายละเอียด 

และเน้ือหาของรายวิชา โดยมีจุดประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกันเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนไปสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

มีความรูรอบทั้งศาสตรและศิลป เขาใจตนเองและผูอื่น และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รูเทาทันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ

คิดวิเคราะหไดอยางมีระบบ 

  2.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต สามารถนําองคความรูไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

  3.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกตใชความรูและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเปนผูประกอบการ 

  4.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกสาธารณะ ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

  5.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน รักษาความเปนไทยและเขาใจความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จํานวนหนวยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.2  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21

8

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 14 4 

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 10 4 

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 10 4 

5. กลุมวิถีสังคม 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุมวิชาที่ 1 - 5 8

รวม 77 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

*หมายเหตุ : เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา 8 หนวยกิต ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 4. กลุมพลเมือง

เขมแขง็ และ 5. กลุมวิถีสงัคม เพือ่ใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ทัง้นีใ้หอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

แตละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

  Preparatory English

  0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

  0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อ

  และความบันเทิงสากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

  0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรค

  เนื้อหาสื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  0041 010  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเดินทางรอบโลก  2(1-2-3)

   English for World Travelers

  0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอมใน

   การประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและ

  ความคิดสรางสรรค  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  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  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  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  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 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

  0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงานดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

  0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตรเบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  0041 028  วทิยาศาสตรสมยัใหมและนวตักรรมเพือ่ชวีติ 2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  4 หนวยกิต

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

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

   Health Awareness

  0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

  0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

  0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

  Life Skills

  0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental-Friendly Lifestyle

  0042 012  การจัดทีอ่ยูอาศัยเพือ่เสรมิสรางคณุภาพชวิีต 2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจํานวน 2 หนวยกิต

  0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรคและ

  นวัตกรรม  2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

  0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

 0043 005 ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

  0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

  0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง  4 หนวยกิต

  0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being

  0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  0044 006 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผลเพื่อการดํารงชีวิต  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  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุมวิถีสังคม  4 หนวยกิต

  0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

  0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคม

  และวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

  0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปร

  วัฒนธรรมเปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญาพื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

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

   Siam Amulets: Identification and Conservation 

  0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับการอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ : เลอืกเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไมนอยกวา 8 หนวยกติ 

ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและ

การสรางสรรค 4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง และ 5. กลุมวิถีสังคม 

เพื่อใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังน้ีใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี
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แผนการศึกษา 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

 Preparatory English

2

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องตนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา

เบื้องตนเพื่อจับใจความ การอานขอความหรือเนื้อหาสั้น ๆ 

เพื่อความเขาใจ

  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

โดยการใชคาํศัพท สํานวน และไวยากรณทีพ่บบอยในสถานการณ

ตาง ๆ  ทางสังคม ฝกฟงและโตตอบในสถานการณตาง ๆ  การอาน

เนื้อหาเพื่อความเขาใจและเขียนตอบโตแบบสั้น 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

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร

เชิงวิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

ความรู ความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพรอมในการประกอบอาชพีในอนาคต เชน ภาษา

อังกฤษท่ีใชในการสัมภาษณงาน การส่ือสารในองคกร การส่ือสาร

กับลูกคา และการเดินทาง

Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview, office communication, and travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล โครงสรางไวยากรณและรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ การฟงและการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิค

การอานเพื่อความเขาใจเบื้องตน
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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  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรคเนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  คํ า ศั พ ท  แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ

การสรางสรรคเนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค

ในการบรรยาย พรรณนาและโนมนาวใจ ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social media content creation; English for narrative, 

descriptive and persuasive purposes; English for 

cross-cultural communication 

 0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ

  ออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องตน การเขียนคําบรรยายสินคาและบริการเบื้องตน 

การโตตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองตน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรม 

  English vocabulary and expressions for 

basic business communication; basic writing for product 

and service description; basic business email 

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

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษสาํหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  คาํศพัทและสาํนวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณการทองเที่ยวตาง ๆ เทคนิคการอานเพื่อความเขาใจ

เบ้ืองตน การฟงและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม

  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  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

เชิงวิชาการ การฟงและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ เทคนคิการอานตาํราทางวชิาการเพือ่ความเขาใจ

เบื้องตน การเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน

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  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะดาน 

ทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สรางเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน 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  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและความคิด

  สรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย

เพื่อสรางสรรคความสุขและความรื่นรมยในบริบทสังคมไทย 

การสรางสรรคและการละเลนทางภาษาและการประยุกตใชเพื่อ

สรางมูลคาและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สรางสรรค
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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 อักษรโรมันที่ใชแทน

เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตภาษาจีน (อักษร Pinyin) เสน

พ้ืนฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะนําตัว เครือญาติ 

จํานวนนับ การบอกเวลา หองเรียน การเลาเรียน สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย สวนตาง ๆ ของรางกาย 

  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

  คําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชบอยในชีวิต

ประจําวัน เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู

วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions , 

conversations often used in daily life for basic 

communication; learning of culture and prominent 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  คาํศพัท สาํนวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่นทีจ่าํเปน

ในการดํารงชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวของ 

  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

คําศัพทและการใชภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

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

คําศัพทและการใชภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Khmer vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาพมาเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวของ

  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

คาํศพัทและการใชภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

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

คําศัพท โครงสรางไวยากรณ การฟง การพูด 

การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

Vocabulary; grammatical structures; 

listening, speaking, reading, and writing for daily life 

communication
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1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
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

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

 ความหมาย ความสาํคญัและแนวคดิของความเปน
พลเมืองดิจิทัล ทักษะความเปนพลเมืองดิจิทัล การรักษา
อัตลกัษณพลเมอืงดจิทิลั การรกัษาขอมลูสวนตวั การคดิวเิคราะห
อยางมวีจิารณญาณ การจัดสรรเวลาหนาจอ การรับมอืการคกุคาม
ทางโลกออนไลน การจัดการขอมูลที่ ท้ิงไวบนโลกออนไลน 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน การใชเทคโนโลยีอยาง
มีจริยธรรม ทักษะและการรูเทาทันสารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล 
การสืบคนและการใชงาน การสรางสรรคนวัตกรรม เอกลักษณ
และคุณภาพชีวิต การเรียนรูเทคโนโลยี การใชเครื่องมือสื่อสาร
ในการรวมมือในชีวิตประจําวันของพลเมืองดิจิทัล
  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  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Offi ce Software Application 

  ความหมายและความสําคัญระบบสารสนเทศ 
ขอมูลและสารสนเทศในองคกร การจัดการระบบสารสนเทศ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ การใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงานดิจิทัล 
  Definition and importance of information; 
data and information in organization; information 
management system; effective use of information 
technology; digital office tools usability

 0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตร

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การใช
เหตุผลเชิงตรรกะ ขอมูลนําเขา ผลลัพธ ขั้นตอนวิธีและการ
แกปญหา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแกไข
ปญหา
  Basic computational thinking; logical 
reasoning; input; output; Algorithms and problem 
solving; use of package software in problem solving 
testing 

 0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  ความหมายของการวิเคราะหขอมูล ความสําคัญ
ของการวิเคราะหขอมูล ประเภทของขอมูล การวิเคราะหขอมูล
อยางงาย การใชเครื่องมือสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การนํา
เสนอขอมูลดวยกราฟประเภทตาง ๆ การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะหขอมูล 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  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสราง
คอนเทนต เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสราง
คอนเทนตและสื่อดิจิทัล การประยุกตใชสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
และธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวของกับการสรางคอนเทนตและ
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  วิทยาศาสตรสมัยใหมและนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือกาวทันแนวโนม
มหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปจจุบันและอนาคต
 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  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟา การสือ่สาร การใชอปุกรณไฟฟาอยาง
ประหยัดพลังงาน การใชและดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนต รถยนต เครื่องจักรกล
เกษตร พื้นฐานในงานกอสราง ระบบประปาและสุขาภิบาล
เบื้องตน การจัดการสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน การจัดการ

ขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในการทํางาน

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.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

  นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก 
ปญหาความเส่ียงดานสุขภาพของประชากรโลก ปจจัยความไม
เทาเทยีมดานพฤติกรรมสงัคมและเศรษฐกจิ ระบบดานการแพทย
และการสาธารณสุข ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จํากัดตอภาวะโภชนาการ โลกไรพรมแดน การระบาดของโรค
จากระดับประเทศสูนานาชาติ โรคเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน
ในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในการป องกัน 
การเสริมสรางสุขภาพที่ใชวิชาชีพดานสาธารณสุข การแพทย 
วทิยาศาสตรสขุภาพ และวศิวกรรมมาทํางานรวมกนัเพือ่ประชากร
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  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

แนวคิด ความหมายและความสํ าคัญของ
ความรอบรูทางดานสุขภาพในการจัดการสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพ และปองกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและ
การชวยฟ นคืนชีพเบื้องตน การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บหุรีแ่ละยาสบู การรบัรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบัสขุภาพ 

วจิารณญาณในการตดัสนิใจดานสุขภาพและการแพทยทางเลอืก 
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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  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวม สุขอนามัย

และการปองกนัโรค การดแูลสขุภาพกายและการปองกนัโรคทีพ่บ

บอยในชวงวยัตาง ๆ  ในระดบัเบือ้งตน การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปญหาสุขภาพจิตเบื้องตน ความสัมพันธ ความรัก 

การเตรียมความพรอมสู การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ 

การดูแลสุขภาพด  วยภูมิป ญญาไทยและสากลภายใต 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคลองกับบริบทไทยและวถีิชวิีตไทย 

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหนาที่ของผูปวย

  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  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจแตละ

ชวงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแตละชวงวัย 

  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  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารท่ีอยูใน

กระแสความนิยม การควบคุมอาหารเพื่อลดนํ้าหนักแบบตาง ๆ 

หลักการและความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตรเบ้ืองตนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายและ

การฝกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม การวางแผนและ

การประเมินผลการออกกําลังกาย การสงเสริมเจตคติท่ีดีตอ

การออกกาํลงักายและการฝกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

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  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

หลักการใชยาท่ัวไป การใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพในการรกัษาอาการและโรคท่ัวไป ขอเท็จจรงิของผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ผลิตภัณฑเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ 

ท่ีอยูในกระแสนิยมและการเลือกใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

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  การเรียนรวมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ 

หลกัการเวชศาสตรครอบครัว การออกแบบบานและปรับภมูทิศัน 

การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว

สูคน การสื่อสารกับผูปวย การเขาชุมชน ยาและสมุนไพรทองถิ่น 

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองครวม การจัดทําสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัทาํส่ือ ความปลอดภยัในการใชอปุกรณในบาน

  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 ความสําคัญและองคประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 

การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห ความฉลาด

ทางอารมณ การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรัก การวางตัวดานความรัก 

การเลือกคูครอง การสรางภูมิคุมกันทางใจ การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง ความสามารถในการแกไขปญหาชีวิตไดอยาง

สรางสรรค 

  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  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

แนวคิดและความสาํคัญของบุคลิกภาพตอการอยู
รวมกับผูอื่น ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การเสริมสราง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณท่ีดี ความรูและทักษะพื้นฐานอ่ืน ๆ 
ที่สงเสริมการพัฒนาตนเองและความสําเร็จในอาชีพ รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเขารวมการประชุมทางธุรกิจ 
งานสังสรรคและงานจัดเลี้ยงลักษณะตาง ๆ บุคลิกภาพเพื่อ
การปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ

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  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบตอสุขภาพ
มนุษยและสิ่งแวดลอม กรณีภัยธรรมชาติ สภาวะโลกรอน 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเตรียมพรอมรบัมอือทุกภยั 
วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัยจากมนุษยสรางขึ้น อุบัติเหตุการจราจร 
กระแสไฟฟาลัดวงจร 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  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

สถานการณ สาเหตุและผลกระทบของปญหา
สิ่งแวดลอมในระดับชุมชนและระดับโลก การรวมรับผิดชอบ
การจัดการมลพิษ แนวทางการแกปญหาส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

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  การจัดที่อยูอาศัยเพื่อเสริมสราง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดหอง ประตู หนาตาง 

เครื่องเรือน แสง สี ชองทางถายเทลม และอุณหภูมิใหเหมาะสม

กับการยศาสตรและการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

  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

การปรับปรุงพันธุ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดนํ้ามันกัญชา 

การวิเคราะหองคประกอบและการหาปริมาณสารกลุมไฟโตแคน

นาบินอยด การวิเคราะหสารปนเปอน การประยุกตใชกัญชา

ทางการแพทย 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  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศุสัตว ชนิดและการจําแนกสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและปศุสัตว 

การเลือกสัตวเลี้ยงเพ่ือเปนเพื่อนและปศุสัตวที่เหมาะสม พันธุ 

อาหาร การเลี้ยงและการจัดการสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศสุตัว การดแูลสขุภาพเบือ้งตน การจดัสวัสดภิาพสตัว โรคสตัว

สูคนทีส่าํคญัในสตัวเล้ียง การทาํวคัซนีและการปองกันโรคในสตัว

เลี้ยงและปศุสัตว 

  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.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

กระบวนการคิด การใชและการทําความเขาใจ

ปญหาตาง ๆ การออกแบบ การแกปญหาขนาดใหญ การนําเอา

ความคดิสรางสรรคและมุมมองจากหลาย ๆ  สวนมาสรางแนวทาง

ในการแกปญหา การนําแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทยผูใชและสถานการณที่เปนปญหา การออกแบบ

ประสบการณผูใช 

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 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรค

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

ตัวแบบจําลองและวิธีการจัดการความคิด

สรางสรรค ตลอดจนกระบวนการอนักอใหเกดิความคดิสรางสรรค

ที่ส งเสริม สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององคการ 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ การวิเคราะหทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการนวัตกรรม การประเมินมูลคา

นวัตกรรม การแปลงนวัตกรรมสูกระบวนการทางธุรกิจ 

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  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ขอมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎี
การเงินที่ใชเพื่อการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน 
หลักการวิ เคราะห การลงทุนเพื่อสร  างความมั่ ง คั่ งสูง สุด 
การประเมินผลตอบแทน การนํ า เสนอข อมูลทางธุรกิจ 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
  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  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสรางสรรค เศรษฐกจิสรางสรรค 
กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ
หรือบริการ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดใน
การทําธุรกิจ 
  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  ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเปนผูประกอบการกับปญหาของสงัคม 
การเพ่ิมคุณคาในการประกอบการทางสังคม หลักการในการทํา
ธุรกิจเพื่อสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเปาหมายใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเนน
ผลประโยชนของชมุชนมากกวากําไรสวนบคุคล การคิดคนวธิคิีด
ใหม ๆ ในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  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  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน โอกาสในการทําธุรกิจ การสรางสรรคเนื้อหาการขาย 

รูปแบบการสรางรายได การตลาด การประมูล กฎหมายและ

จริยธรรมกับการคาและธุรกิจออนไลน

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  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

การนําเสนอที่ดึงดูดลูกคาหรือนักลงทุนที่สนใจ 

การนําเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบตาง ๆ ในการสื่อสาร 

การส่ือสารดวยการเขียนและการพูด เทคนิคการส่ือสารสําหรับ

ผูประกอบการ การเจรจาตอรอง การโนมนาว ทักษะการส่ือสาร

ใหประสบความสําเร็จและการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

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  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

เทคนิคการเงินสวนบุคคล การวางแผนการใชเงิน

อยางเปนระบบ การจัดทํางบประมาณการเงินสวนบุคคล 

การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและ

หลักทรัพย ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพยและ

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  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ใช  เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสําหรับการดํารงชีวิตอัจฉริยะ องคประกอบของ

โครงสรางพ้ืนฐานและแพลตฟอรมการดํารงชีวิตอัจฉริยะ 

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือขาย อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 

ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูล กรณีศึกษา

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

การดํารงชีวิตอัจฉริยะ

  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

  ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย ฟารมอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว แนวโนมการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในปจจุบัน เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ

อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑและวิธีการที่ดีใน

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.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  ความหมายและความสําคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใชชุมชน 

การทํางานรวมกับชุมชมกับภาคีในพ้ืนท่ีและเปนผู มีสวนได

สวนเสีย การสรางการเรียนรูบนฐานของสังคมและชุมชนผาน

การบูรณาการหลักสูตร เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การสรางจิตสาธารณะ การนําความรูไปประยุกตใชในการชวย

เหลือชุมชนที่สอดคลองกับหลักปรัชญาและอัตลักษณของ

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  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

ภาวะผูนาํ ผูนาํในยคุการเปลีย่นแปลง คณุลกัษณะ

และบทบาทหนาที่ของผูนําการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผูนําใน

การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ 

เทคนคิในการเปนผูนาํ การสรางความภมูใิจใหทมีงาน การจดัการ

ความขัดแยง การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางาน

เปนทีม

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  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเปนพลเมือง 

คณุลกัษณะพลเมอืง การสงเสรมิใหเกดิการตระหนกัรูในประเดน็

ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของทองถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก 

มุ งสรางใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ความเขาใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม การเปนพลเมืองเพื่อเสริมสรางความอยูดีมีสุข 

ความสามารถในการแกไขปญหาโดยสันติวิธี

  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  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิต

  ประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการ

ทางกฎหมายในการใชสทิธปิระเภทตาง ๆ  อนัเปนสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพง สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง การเรยีกรองสทิธิ

กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ 

สิทธิของผูบริโภค สิทธิคนพิการ สิทธิของผูประสบภัยจากรถ 

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

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช

กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

กฎหมายท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ เชน กฎหมายเกี่ยวกับ

ขาราชการพลเรือน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมาย

ธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

  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  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ศาสตรพระราชาและ

หลกัการทรงงาน หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรทฤษฎี

ใหม เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกตศาสตรพระราชา

เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  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  ศาสนาและการใชเหตุผล

  เพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา ศาสนากับชีวิตประจําวัน การใชเหตุผลและการวิเคราะห

ปรากฏการณ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่ การเรยีน

รู เขาใจตนเองและผูอื่นในการอยูรวมกันทามกลางพหุสังคม

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

  สมองของมนษุยกบัการเรยีนรู การพฒันาทางกาย 

ใจ คิด รูจักตนเองและเขาใจผูอื่นผานกระบวนการจิตตปญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน มองเห็นเปาหมายชีวิตและการคิดแบบองครวมสู

การอยูรวมกันอยางสันติสุข

  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

  ความระลึกได (สติ) ทําใจใหสงบตั้งมั่น (สมาธิ) 

ความหมายของพลังจิต ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน 

ความสัมพันธของสติ - สมาธิ - ปญญา การบริหารจัดการอารมณ

การฟงอยางมีสติ 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  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา

สิง่แวดลอม เขาใจในหลักของการทาํงานดานจติอาสาสิง่แวดลอม 

สรางแนวคิดและกระบวนการดานจิตอาสาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน การเปนอาสาสมคัร การทาํงานจติอาสา

รวมกับชุมชน การสงเสริมจิตอาสาดานสิ่งแวดลอม

 

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.  กลุมวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

สุนทรียศาสตรดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลปและ

ศลิปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสรางสรรคและนวตักรรม

ศิลปกรรมศาสตรในศตวรรษที่ 21 การเชื่อมโยงการเรียนรูและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทยและตางประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอยางยั่งยืน

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

ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคตาง ๆ ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมา 

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน 

วัฒนธรรมการแตงกาย ประวัติของศิลปนผูที่มีผลงานโดดเดน 

แนวคิดการตอยอดเชิงธุรกิจบันเทิง 

 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  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปญญา 

ภูมิปญญาและความสัมพันธกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี

อีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน การปรับใช

ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่พบในภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชีวิตประจําวัน 

  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  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ขอมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน ลกัษณะ

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน ลกัษณะรวมและความแตกตาง 

  Basic information of ASEAN; the social, 

economic, political and cultural characteristics of 

ASEAN member countries; commonalities and differences

 0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษยกับ

คุณคาและความงามทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การปรับตัวและการดํ 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  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

ภูมิหลัง ความสัมพันธ ชาติพันธุ การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธกบัภูมศิาสตร ภมูปิญญา ศลิปวัฒนธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลสําคัญในทองถ่ิน กระบวนการทางความคิด อัตลักษณรวม

ในกลุ มประเทศลุ มนํ้ าโขง การพัฒนาภูมิภาคเป นมรดก

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงทองเที่ยว

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 

อีสานในบริบทโลกาภิวัตน กลุมสังคมวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม การปรับประยุกต

จากอีสานคลาสสิกสู อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร 

กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค สินคาวัฒนธรรมและอีสานมวนซื่น 

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  การบรหิารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ

ในโลกปจจุบันและการบริหารจัดการตนทุนทางวัฒนธรรม

เพื่อสรางมูลคา

Cultural diversity and beliefs; management 

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

   Cultural Tourism

  ความหมาย ความสาํคญั องคประกอบและรปูแบบ

ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวและหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม

และการทองเที่ยว 

  Definition, importance, elements, and types 

of cultural tourism; tourist attractions and organizations 

involved in cultural tourism; cultural and tourism 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญา

  พื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ ความสําคัญ ภูมิปญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บาน กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ ประโยชนและ

คณุคาทางโภชนาการ นวตักรรมและบรรจุภัณฑอาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลคา

  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  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผาทอภาคตาง ๆ ประวัติ

ความเปนมาและภมูปิญญาผาทออสีาน นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑผาทออีสานเพื่อสรางมูลคา

  Introduction to regional textiles; history, 

background and wisdom of Isan textile; innovation and 

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและ

  อนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identifi cation and 

  Conservation 

  หลักการ ความหมาย ประวัติ พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิคการอนุรักษ กรรมวิธี

การสราง วัตถุดิบในการสราง การพิสูจนหลักฐานและความจริง

ดวยหลักทางวิทยาศาสตร การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

การอนุรักษพระเคร่ืองสยาม กรณีศึกษาการอนุรักษและทํานุบํารุง

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 us-

ing scientific methods, marketing and businesses re-

lated to Thai amulets; case studies of Thai amulet con-

servation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับ

  การอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกสําหรบั

ท่ีอยูอาศัยและการคา ฮวงจุยตามหลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทาง

และการเลือกทําเลท่ีต้ัง การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแตละสวนของ

บานและท่ีทํางานโดยคํานึงถึงพลังมงคล พลังไมเปนมงคล และ

วิธีการผสมผสาน การประยุกตใชแนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจําวันและการทํางานได

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  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

 แนวคดิและภมูปิญญา การจดัการสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนของที่อยูอาศัย ชุมชน และทองถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคา

  Concept and wisdom; management of 

environment, residential and community landscapes for 

value addition
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โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สําหรับนิสิตชาวตางชาติ (ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ)

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

1

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 1 6

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 1 6

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 1 6

5. กลุมวิถีสังคม 1 6

รวม 6 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

รายวิชา

1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation 

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 

  ในสังคมไทยยุคใหม 6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตร 

  และอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

5.  กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท

  ทางวัฒนธรรมสังคม สภาพแวดลอมและ

   การทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, 

   and Tourism Contexts
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  ภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 คําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณที่ เป น
ประโยชนตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษเชงิบรูณาการโดยการฝกฟง พดู อาน และเขยีนผานเนือ้หา
ที่เปนหัวขอในชีวิตประจําวันเปนภาษาอังกฤษ
  Useful English vocabulary, expressions and 
grammatical structures for daily communication; 
integrated English communication skills by practicing 
listening, speaking, reading and writing through English 

texts on everyday topics

 1.2  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ 

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

  Digital Literacy and Life for Transformation

 การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
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

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  

  ในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

แนวคิดและความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลิกภาพเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี บุคลิกภาพดานการแตงกาย

และรูปลักษณภายนอก มารยาทสังคมและการวางตัวที่เหมาะสม 

ทวงทาท่ีสงางามในสถานการณตาง ๆ  การสรางมนุษยสัมพันธและ

การส่ือสารระหวางบุคคลและองคกร การบรหิารบุคลิกภาพภายใน 

(สติปญญา อารมณ และทัศนคติ) การปรับตัวใหเขากับสภาพ

แวดลอมและสังคมยุคใหม

The concepts and significance of 

personality improvement for positive image; grooming 

and physical appearance; maintaining social etiquette 

and proper conduct; good postures for different 

situations; building human relationships and 

interpersonal and organizational communication; 

internal personality management (intellectuality, 

emotion, and attitude); self-adaptation in modern 

society and surroundings

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรม

  เกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกับสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

การสรางสรรคนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหมผานกระบวน

การคิด การใชและการทําความเขาใจปญหาตาง ๆ การออกแบบ

การแกปญหา การนําเอาความคิดสรางสรรคและมุมมองจาก

หลาย ๆ สวนมาสรางแนวทางในการแกปญหา การนําแนวทางมา

ทดสอบ การพฒันานวัตกรรมเพือ่ตอบโจทยผูใชและสถานการณ

ที่ เป นป ญหาเกี่ยวกับการเกษตรและอาหารในสังคมไทย 

กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
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โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ

หรือบริการ

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes;  innovation creation and business model 

generation through conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; 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; idea evaluation process; trends; 

startups; business opportunities; translating ideas to 

products and services

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

  การพฒันาทีย่ัง่ยนื เปาหมายของการพฒันาท่ียัง่ยนื 

ศาสตรพระราชา ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม 

ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน

  Sustainable development; sustainable 

development goals; the King’s philosophy; philosophy 

of sufficiency; new theory of agriculture; the King’s 

philosophy and sustainable development; University 

engagement

5. กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท 

  ทางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, and 

  Tourism Contexts

ทักษะการฟง พูด อานและเขยีนภาษาไทยเบ้ืองตน 

การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม 

สภาพแวดลอมและการทองเที่ยวไทย

Basic listening, speaking, reading, 

and writing skills in Thai language; Thai used for 

communication in cultural, social, environmental, and 

tourism contexts
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แผนการศึกษานิสิตตางชาติ ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0045 015 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย  6(6-0-12)

  Thai Language for Communication in Cultural, Social, 

  Environmental, and Tourism Contexts

6

0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  4(4-0-8)

  English for Daily Communication

4

รวม 10

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)
  Digital Literacy and Life for Transformation 

2

0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

  Personality Improvement for Positive Self- Image in Modern Thai Society

6

รวม 8
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ชั้นปที่  2  ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0043 011   การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

               Design Thinking for Agricultural and Food Innovation 

6

รวม 6

ชั้นปที่  2  ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0044 011   เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                         6(6-0-12)

               Sustainable Development Goals

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา 




