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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
หลกัสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2556

*******************

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ศลิปศาสตรบัณฑติ (การทองเที่ยวและการโรงแรม)

: ศศ.บ. (การทองเที่ยวและการโรงแรม)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Tourism and  Hotel)

: B.A. (Tourism and  Hotel)

3. วชิาเอก : 2 วชิาเอก ไดแก
3.1 การทองเที่ยว
3.2 การโรงแรม

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 มีความสามารถในดานการทองเที่ยวและการโรงแรม จนสามารถปฏิบัติงานการใหบริการและ

บรหิารจัดการตามเกณฑมาตรฐานของวชิาชีพ
4.2 มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ ทักษะในการวิเคราะหสภาวะแวดลอม การคิดเช่ือมโยง

อยางมเีหตุผล
4.3 บัณฑิตสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและสามารถบูรณาการความรู ทักษะในวิชาชีพไดอยาง

เหมาะสม
4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1

ภาษาและมคีวามเขาใจในบรบิทของการสื่อสารขามวัฒนธรรม
4.5 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะที่สํานึกตอสวนรวม มีความรับผิดชอบตอสังคมและ

เคารพในจรรยาบรรณชีพ

5. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร : ไมนอยกวา 156 หนวยกติ
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6. อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
6.1. ธุรกจิการทองเที่ยวไดแก มัคคุเทศก บรษิัทนําเที่ยว การใหบรกิารรถนําเที่ยว เปนตน
6.2. การโรงแรม ไดแก งานแผนกตอนรับ งานบริการงานสวนหนา แผนกจัดเลี้ยง แผนกหองพัก

แผนกแมบาน แผนกอาหารและเครื่องดื่มและธุรกจิที่พักแรม เปนตน
6.3. ธุรกิจบริการอื่นๆ ธุรกิจการบิน พนักนักงานสํารองตั๋วเครื่องบิน พนักงานบริการภาคพื้นดิน

ธุรกิจบริการรับจัดนิทรรศการ ธุรกิจบริการจัดประชุมสัมมนาธุรกิจบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่การ
ใหบรกิารจัดกจิกรรมนันทนาการ เปนตน

6.4. การประกอบธุรกิจสวนตัวหรือทํางานในหนวยงานของรัฐบาลเชน เจาหนาที่สงเสริมการ
ทองเที่ยว ประชาสัมพันธการทองเที่ยว เปนตน

7. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
7.1 หลักสูตร

7.1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 156 หนวยกติ
7.1.2 โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 9 หนวยกติ
1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
1.4) กลุมวชิาคณติศาสตร วทิยาศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
1.5) กลุมวชิาสรางเสรมิลักษณะนสิัย    ไมนอยกวา 3 หนวยกติ

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 114 หนวยกติ
2.1) วชิาแกน ไมนอยกวา 24 หนวยกติ
2.2) วชิาเอก ไมนอยกวา 90 หนวยกติ

2.2.1) เอกบังคับ ไมนอยกวา 60 หนวยกติ
(1) กลุมวชิาการทองเที่ยว ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
(2) กลุมวิชาการโรงแรม ไมนอยกวา 30 หนวยกติ

2.2.2) เอกเลอืก ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
(1) กลุมวชิาความสนใจเฉพาะไมนอยกวา 15 หนวยกติ
(2) กลุมวชิาภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 15 หนวยกติ

2.3) ประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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7.1.3 รายวชิา
1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ

1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 9 หนวยกติ
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication
ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN112 English for Communication
ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning
ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes
ศท.ภฝ.115 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication
ศท.ภจ.116 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECN116 Chinese for Communication
ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication
ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Foundation English

1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.ปช.120 จติตปญญาศกึษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education
ศท.ปช.121 ปรัชญาชีวติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life
ศท.ปช.122 ความจริงของชีวติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life
ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development
ศท.สท.124 สุนทรยีะของชีวติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life
ศท.ดน.125 ดนตรนียิม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation
ศท.ศป.126 สุนทรยีะทางทัศนศลิป 3(3-0-6)
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GEAR126 Visual Art Aesthetic
ศท.นฏ.127 สุนทรยีะทางนาฏศลิป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation
ศท.สท.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GEIS128 Using Modern Library
ศท.ศป.129 ศลิปะในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEAR129 Art in Daily Life

1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society
ศท.สว.132 วถิไีทย 3(3-0-6)
GESO132 Thai Living
ศท.สว.133 วถิโีลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living
ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
GEEC134 Sufficiency Economy
ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนนิชีวติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living
ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC136 Economics in Daily Life
ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศลิปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft
ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนอืตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

1.4) กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life
ศท.วล.142 ชีวติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment
ศท.คณ.143 การคดิและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making
ศท.สถ.144 สถติใินชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life
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ศท.คณ.145 คณติศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life
ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life
ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life

1.5) กลุมวชิาสรางเสรมิลักษณะนิสัย ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises
ศท.พล.152 กจิกรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activities
ศท.พล.153 กฬีาประเภทบคุคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sports for Personal Purposes
ศท.พล.154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams
ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชีวติ 2(1-2-3)
GEHL155 Health for Life
ศท.กส.156 งานชางในชีวติประจําวัน 2(1-2-3)
GECS156 Handiworks in Daily Life
ศท.กอ.157 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG157 Agriculture in Daily Life
ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
GEHO158 Home Economics in Daily Life

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 114 หนวยกติ
2.1) วชิาแกน 24 หนวยกติ

วจ.ทร.111
TH111

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
Tourism Industry

3(3-0-6)

วจ.ทร.114
TH114

ลักษณะและพฤตกิรรมของนักทองเที่ยว
Tourist Characteristics and Behavior

3(3-0-6)

วจ.ทร.121
TH121

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการโรงแรม
Introduction to Hotel

3(3-0-6)

วจ.ทร.231
TH231

การพัฒนาบุคลกิภาพและการสื่อสารขามวัฒนธรรม
Personality Development and Cross Cultural Communication

3(2-2-5)
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วจ.ทร.232
TH232

จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel

3(3-0-6)

วจ.ทร.331
TH331

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม
Information Technology for Tourism and Hotel

3(2-2-5)

วจ.ทร.431
TH431

จติวทิยาบรกิาร
Service Psychology

3(3-0-6)

วจ.ทร.432
TH432

การจัดการทรัพยากรมนุษยสาํหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
Human Resource Management for Tourism and Hotel

3(3-0-6)

2.2) วชิาเอก ไมนอยกวา 90 หนวยกติ
เอกบังคับ 60 หนวยกติ

กลุมวชิาการทองเที่ยว ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
วจ.ทร.112
TH112

ทรัพยากรการทองเที่ยวของประเทศไทยและของโลก
Thailand and World Tourism Resources

3(3-0-6)

วจ.ทร.113
TH113

หลักการมัคคุเทศก
Principles of Tour Guide

3(3-0-6)

วจ.ทร.115
TH115

การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
Tour Business Management

3(3-0-6)

วจ.ทร.211
TH211

การดําเนนิงานและการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism Operation and Management

3(3-0-6)

วจ.ทร.312
TH312

การจัดการทองเที่ยวเชิงนเิวศ
Eco-tourism Management

3(3-0-6)

วจ.ทร.411
TH411

การดําเนนิงานและการจัดการทองเที่ยวชุมชน
Community-based Tourism Operation and Management

3(3-0-6)

มส.ภอ.174
ENG174

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1
English for Tourism 1

3(3-0-6)

มส.ภอ175
ENG175

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2
English for Tourism 2

3(3-0-6)

มส.ภอ.273
ENG273

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 3
English for Tourism 3

3(3-0-6)

มส.ภอ.274
ENG274

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 4
English for Tourism 4

3(3-0-6)
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กลุมวชิาการโรงแรม ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
วจ.ทร.122
TH122

การดําเนนิงานและการจัดการงานแมบาน
Housekeeping  Operation and Management

3(2-2-5)

วจ.ทร.321
TH321

การดําเนนิงานและการจัดการงานสวนหนา
Front Office Operation and Management

3(2-2-5)

วจ.ทร.322
TH322

การจัดการงานเลี้ยง
Catering

3(2-2-5)

วจ.ทร.323
TH323

การวางแผนและการดําเนนิงานธุรกจิโรงแรม
Hotel Business Planning and Operation

3(3-0-6)

วจ.ทร.324
TH324

การดําเนนิงานและการบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service Management

3(3-0-6)

วท.คศ.233
HOME233

อาหารไทย
Thai Food

3(2-2-5)

มส.ภอ.172
ENG172

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
English for Hotels 1

3(3-0-6)

มส.ภอ.173
ENG172

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
English for Hotels 2

3(3-0-6)

มส.ภอ.271
ENG271

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3
English for Hotels 3

3(3-0-6)

มส.ภอ.272
ENG272

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 4
English for Hotels 4

3(3-0-6)

เอกเลอืก ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
กลุมวชิาความสนใจเฉพาะ ไมนอยกวา 15 หนวยกติ

วจ.ทร.116
TH116

นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
Recreation for Tourism

3(2-2-5)

วจ.ทร.233

TH233

การดําเนนิงานและการจัดการการประชุมนทิรรศการและการ
ทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
MICE Operation and Management

3(3-0-6)

วจ.ทร.234
TH234

การตลาดเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม
Hotel and Tourism Marketing

3(3-0-6)

วจ.ทร.311
TH311

ธุรกจิการบนิ
Airline Business

3(3-0-6)
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วจ.ทร.325
TH325

การจัดการภัตตาคาร
Restaurant Management

3(3-0-6)

วจ.ทร.333
TH333

การดําเนนิงานและการจัดการงานครัว
Kitchen Management

3(2-2-5)

วจ.ทร.412
TH412

การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว
Tourism Resource Development

3(3-0-6)

วจ.ทร.413
TH413

การเดนิปาและการทองเที่ยวเชิงผจญภัย
Trekking and Soft Adventure Tour

3(2-2-5)

วจ.ทร.414
TH414

การดําเนนิงานและการจัดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
Health Tourism Operation and Management

3(3-0-6)

วจ.ทร.433
TH433

การจัดการโลจสิตกิสเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม
Logistics Management for Tourism and Hotel

3(3-0-6)

วจ.ทร.434
TH434

การวจัิยทางดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
Tourism and Hotel Research

3(3-0-6)

วจ.ทร.491
TH491

สัมมนาปญหาการทองเที่ยวและการโรงแรม
Seminar in Tourism and Hotel Problems

3(3-0-6)

กลุมวชิาภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 15 หนวยกติ
เลอืกเรยีนเพยีงกลุมภาษาใดภาษาหนึ่ง

กลุมภาษาจนี
มส.ภจ.273
CN273

ภาษาจนีเพื่อการทองเทีย่ว 1
Chinese for Tourism 1

3(2-2-5)

มส.ภจ.372
CN372

ภาษาจนีเพื่อธุรกจิการทองเที่ยว
Chinese for Business Tourism

3(3-0-6)

มส.ภจ.374
CN374

ภาษาจนีเพื่อการทองเที่ยว 2
Chinese for Tourism 2

3(3-0-6)

มส.ภจ.375
CN375

ภาษาจนีเพื่อการทองเที่ยว 3
Chinese for Tourism 3

3(3-0-6)

มส.ภจ.377
CN377

ภาษาจนีเพื่อการโรงแรม
Chinese for Hotel

3(3-0-6)

กลุมภาษาญี่ปุน
มส.ภญ.111
JP111

ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
Elementary Japanese 1

3(2-2-5)

มส.ภญ.112 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2 3(2-2-5)
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JP112 Elementary Japanese 2
มส.ภญ.121
JP121

การใชภาษาญี่ปุน 1
Usage in Japanese 1

3(2-2-5)

มส.ภญ.122
JP122

การใชภาษาญี่ปุน 2
Usage in Japanese 2

3(2-2-5)

มส.ภญ.377 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยวและโรงแรม 1 3(2-2-5)
JP377 Japanese for Tourism and Hotel 1

กลุมภาษาฝรั่งเศส
มส.ภฝ.211
FR211

ภาษาฝรั่งเศส 1
French 1

3(3-0-6)

มส.ภฝ.212
FR212

ภาษาฝรั่งเศส 2
French 2

3(3-0-6)

มส.ภฝ.213
FR213

ภาษาฝรั่งเศส 3
French 3

3(3-0-6)

มส.ภฝ.314
FR314

ภาษาฝรั่งเศส 4
French 4

3(3-0-6)

มส.ภฝ.315
FR315

ภาษาฝรั่งเศส 5
French 5

3(3-0-6)

2.3) ประสบการณภาคสนาม 6 หนวยกติ
ใหเลอืกแผนใดแผนหน่ึงดังตอไปน้ี
2.3.1) แผนการฝกประสบการณวิชาชีพ

วจ.ทร.392 การฝกประสบการณวชิาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม 6(400)
TH392 Field Professional Experience in Tourism and  Hotel

2.3.2) แผนสหกจิศึกษา
วจ.ทร.499 สหกจิศกึษาการทองเที่ยวและการโรงแรม 6(--)
TH499 Co-operative Education in Tourism and Hotel

3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
เลือกเรียนวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตาม

ความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่
กําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรนี้
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7.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (1) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (2) 3 - - -
วจ.ทร.111
TH111

อุตสาหกรรมทองเทีย่ว
Tourism Industry

3 3 - 6

วจ.ทร.112
TH112

ทรัพยากรการทองเที่ยวของประเทศไทยและของโลก
Thailand and World Tourism Resources

3 3 - 6

วจ.ทร.121
TH121

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการโรงแรม
Introduction to Hotel

3 3 - 6

วจ.ทร.113
TH113

หลักการมัคคุเทศก
Principles of Tour Guide

3 3 - 6

วจ.ทร.114
TH114

ลักษณะและพฤตกิรรมของนกัทองเที่ยว
Tourist Characteristics and Behavior

3 3 - 6

รวม 21  15  0  30
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 45

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (3) 2 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (4) 1 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (5) 3 - - -
วจ.ทร.115
TH115

การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
Tour Business Management

3 3 - 6

วจ.ทร.122
TH122

การดําเนนิงานและการจดัการงานแมบาน
Housekeeping Operation and Management

3 2 2 5

XXXX เลอืก (1) 3 - - -
วจ.ทรXXX วชิาเอกเลอืก (1) 3 - - -
XXXX เอกเลอืกกลุมภาษาตางประเทศ (1) 3 - - -

รวม 21  5  2  11
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 18
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

XXXX วชิาศึกษาท่ัวไป (6) 3 - - -
XXXX วชิาศึกษาท่ัวไป (7) 3 - - -
XXXX วชิาศึกษาท่ัวไป (8) 3 - - -
วจ.ทร.231
TH231

การพัฒนาบุคลกิภาพและการสื่อสารขามวัฒนธรรม
Personality Development and Cross Cultural Communication

3 2 2 5

วจ.ทร.211
TH211

การดําเนนิงานและการจดัการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism Operation and Management

3 3 - 6

วจ.ทร.232
TH232

จรรยาบรรณวชิาชพีและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel

3 3 - 6

XXXX เอกเลอืกกลุมภาษาตางประเทศ (2) 3 - - -
รวม 21 8  2  12

ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 22

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

XXXX วชิาศึกษาท่ัวไป (9) 3 - - -
XXXX วชิาศึกษาท่ัวไป (10) 3 - - -
มส.ภอ.174
ENG174

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 1
English for Tourism 1

3 3 - 6

มส.ภอ.172
ENG172

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
English for Hotels 1

3 3 - 6

วจ.ทรXXX วชิาเอกเลอืก (2) 3 - - -
วจ.ทรXXX วชิาเอกเลอืก (3) 3 - - -
XXXX เอกเลอืกกลุมภาษาตางประเทศ (3) 3 - - -

รวม 21  6  0  12
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 27
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (11) 3 - - -
วจ.ทร.321
TH321

การดําเนนิงานและการจดัการงานสวนหนา
Front Office Operation and Management

3 2 2 5

วจ.ทร.331
TH331

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การทองเที่ยวและการโรงแรม
Information Technology for Tourism and Hotel

3 2 2 5

มส.ภอ.175
ENG175

ภาษาองักฤษเพื่อการทองเที่ยว 2
English for Tourism 2

3 3 - 6

มส.ภอ.173
ENG173

ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 2
English for Hotels 2

3 3 - 6

วจ.ทรXXX วชิาเอกเลอืก (4) 3 - - -
XXXX เอกเลอืกกลุมภาษาตางประเทศ (4) 3 - - -

รวม 21  10  4  22
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 36

ภาคการศกึษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

วจ.ทร.312
TH312

การจัดการทองเท่ียวเชงินิเวศ
Eco-tourism Management

3 3 - 6

วจ.ทร.322
TH322

การจัดการงานเล้ียง
Catering

3 2 2 5

วจ.ทร.323
TH323

การวางแผนและการดําเนินงานธุรกจิโรงแรม
Hotel Business Planning and Operation

3 3 - 6

วจ.ทร.324
TH324

การดําเนินงานและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service Management

3 3 - 6

มส.ภอ.271
ENG271

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 3
English for Tourism 3

3 3 - 6

มส.ภอ.273
ENG273

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3
English for Hotels 3

3 3 - 6

XXXX เอกเลอืกกลุมภาษาตางประเทศ (5) 3 - - -
รวม 21  17  2  35

ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 54
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ภาคการศกึษาท่ี 1 ชัน้ปท่ี 4
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

วจ.ทร.431
TH431

จติวทิยาบริการ
Service Psychology

3 3 - 6

วจ.ทร.411
TH411

การดําเนินงานและการจัดการทองเท่ียวชุมชน
Community-based Tourism Operation and Management

3 3 - 6

วจ.ทร.432

TH4332

การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเท่ียวและ
การโรงแรม
Human Resource Management for Tourism and Hotel

3 3 - 6

วท.คศ.233
HOME233

อาหารไทย
Thai Food

3 2 2 5

มส.ภอ.272
ENG272

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 4
English for Tourism 4

3 3 - 6

มส.ภอ.274
ENG274

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 4
English for Hotels 4

3 3 - 6

วจ.ทรXXX วชิาเอกเลอืก (5) สัมมนาปญหา 3 - - -
XXXX เลอืกเสรี (2) 3 - - -

รวม 24  17  2  35
ช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 54

แผนการเรยีนชั้นปที่ 4 ภาคเรยีนที่ 2 แบงเปน 2 แผนการเรยีนใหเลอืกเรยีน 1 แผนการเรยีน
1) แผนการฝกประสบการณวชิาชพี

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

วจ.ทร.392
TH392

การฝกประสบการณวชิาชพีการทองเที่ยวและการโรงแรม
Field Professional Experience in Tourism and  Hotel

6 - 400 -

รวม 6 - 400 -
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 35

2) แผนสหกจิศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง
วจ.ทร.499
TH499

สหกิจศกึษาการทองเที่ยวและการโรงแรม
Co-operative Education in Tourism and  Hotel

6 - - -

รวม 6 - - -
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 35



- 14 -

7.1.5 คําอธบิายรายวชิา
รหัสวชิา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา หนวยกติ
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักเกณฑการฟง การพูด การอานและการเขยีนภาษาไทย ในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร

ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN112 English for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการพูด ฟง อานและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆ

ในชีวติประจําวัน

ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะและเทคนคิการฟง พูด อาน และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู

ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การฟง พูด อาน และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอสาระตามวัตถุประสงคเฉพาะ

ศท.ภฝ.115 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขยีนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน
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ศท.ภจ.116 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECN116 Chinese for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขยีนภาษาญี่ปุนเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Foundation English

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขยีน โดยใหประสานสัมพันธกันทัง้ 4 ทักษะ

เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อการตดิตอสื่อความหมายไดโดยถูกตอง

ศท.ปช.120 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิดและหลักพื้นฐานของจิตตปญญาศึกษา การทําความเขาใจชีวิตการรูจักตัวเองการ

เปดมณฑลแหงการเรยีนรู การรูดวยใจอยางใครครวญ การฝกความมีสติ การใชความรักความเมตตาและ
ปญญาในการตระหนัก รูถึงคุณคาของสิ่งตางๆ โดยปราศจากอคติ การใชงานศิลปะหรือดนตรีหรือ
กิจกรรมตางๆ เปนเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการชวยเหลือ
หรือพัฒนาชุมชนเพื่อสรางจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรตางๆ มาประยุกตใชในชีวิต
อยางสมดุล

ศท.ปช.121 ปรัชญาชวีติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญาสาขาตางๆ เนนการวิเคราะห บอเกิด วิธีการ มโนทัศนของ

ปรัชญาที่สําคัญของตะวันออกและตะวันตก รวมทัง้โลกทัศนไทย
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ศท.ปช.122 ความจรงิของชวีติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูเกี่ยวกับความจริงของชีวติ การใชชีวติที่ถูกตองตามหลักศาสนาของทุกศาสนา การ

พัฒนาคุณภาพชีวติในระดับครอบครัว สังคม เพื่อใหเกดิความสุขอยางแทจรงิ

ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พฤตกิรรมมนุษยและปจจัยพื้นฐานของพฤตกิรรม บุคลิกภาพ การประเมนิและการพัฒนา

ตนเอง พฤตกิรรมการทํางาน มนุษยสัมพันธ และการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข

ศท.สท.124 สุนทรยีะของชวีติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุนทรยีศาสตร กระบวนการเรยีนรูคุณคาและการอนุรักษ

ศลิปวัฒนธรรม ผานทักษะและประสบการณทางการเห็น การฟงและการเคลื่อนไหวนําไปสูการปรับปรุง
รสนยิมเพื่อชีวติที่เปนสุข

ศท.ดน.125 ดนตรนิียม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับดนตรี องคประกอบดนตรี ความรูความเขาใจและเห็น

คุณคาในความไพเราะของดนตร ีทัง้ดนตรไีทยและดนตรตีะวันตก

ศท.ศป.126 สุนทรยีะทางทัศนศิลป 3(3-0-6)
GEAR126 Visual Art Aesthetic

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การรับรูและประสบการณทางความงาม ความสัมพันธระหวางธรรมชาติทัศนศิลปและ

มนุษย ความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาความงามทางทัศนศลิปไทยนานาชาตแิละสากล
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ศท.นฏ.127 สุนทรยีะทางนาฏศิลป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วัฒนธรรม ประสบการณเกี่ยวกับสุนทรียะ

การพัฒนาประสาทสัมผัส และเลือกสรรคาของความงามมาจากนาฏศิลป อันสนองความตองการ และ
ความรูสกึทางอารมณและจิต เพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงาม ไปสูคุณคาความหมาย
ของความเปนมนุษย

ศท.สท.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GEIS128 Using Modern Library

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหองสมุด และแหลงสารสนเทศ บรกิารหองสมุดยุคใหมทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสบืคนสารสนเทศ การอางองิและการเขยีนบรรณานุกรม

ศท.ศป.129 ศิลปะในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEAR129 Art in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศิลปะในชีวิตประจําวัน รสนิยม องคประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ โครงสราง

และการตกแตง การนําเอาศิลปะและการออกแบบ มาใชกับการแตงกาย อาหาร การตกแตงบานเรือน
การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลกิภาพ

ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สังคมมนุษย การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยในมิติตางๆ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ที่มตีอวถิชีีวติของมนุษย สถานการณตางๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ดานเศรษฐกิจสังคม การเมืองและการ
ปกครอง แนวทางการดําเนนิชีวติที่เหมาะสมในสังคมปจจุบัน

ศท.สว.132 วถีิไทย 3(3-0-6)
GESO132 Thai Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมปญหา

สังคมและแนวทางแกไข แนวทางการดําเนนิชีวติแบบวถิไีทย
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ศท.สว.133 วถีิโลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลกปญหาและ

การแกไขปญหาของสังคมโลก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และการปรับตัวของประเทศไทยตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
GEEC134 Sufficiency Economy

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว

ภูมพิลอดุลยเดช การประยุกตใชในชีวติประจําวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ

ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนินชวีติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กฎหมายที่จําเปนในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทยกฎหมายแพงและ

พาณชิย กฎหมายอาญา กระบวนการยุตธิรรม

ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC136 Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิหลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตรตามแนวพระราช ดําริ และ

การประยุกตใชในการดํารงชีวติภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน

ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิวัฒนาการและคุณคาของภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบการผลิตผลงาน

ศลิปหัตถกรรมไทยในทองถิ่น
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ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนือตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการและแนวคดิของภูมสิังคมองคประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธระหวาง

ภูมสิังคมกับวถิชีีวติอยางยั่งยนื มุงเนนพื้นที่ภาคเหนอืตอนลาง

ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิทยาศาสตรกับชีวิต ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันรวมทั้ง

สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมและการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

ศท.วล.142 ชวีติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พื้นฐานของชีวิตและสิ่งแวดลอม ระบบธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อคุณภาพชีวติ ปญหาสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

ศท.คณ.143 การคิดและการตัดสนิใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กระบวนการคิดของมนุษย เทคนิควิธีการคิดแบบตางๆ การใชเหตุผลทางคณิตศาสตร

การใชขอมูลและขอเท็จจรงิสําหรับการแกปญหาและการตัดสนิใจ

ศท.สถ.144 สถิตใินชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของสถิติในชีวิตประจําวัน เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะห

การแปลผล และการนําเสนอขอมูล และการนําสถติไิปใชประโยชนในชีวติประจําวัน
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ศท.คณ.145 คณิตศาสตรในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิด กระบวนการทางคณิตศาสตรและการสื่อสารทางคณิตศาสตรการประยุกตใช

คณติศาสตรในชีวติประจําวัน

ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจิตและการปองกันแกไขการ

วเิคราะห การปรับปรุงตนเองใหเขากับวัยและสถานการณ ผลของสุขภาพจิตตอสุขภาพพฤติกรรมผิดปกติ
และการปองกันแกไข การสงเสรมิสุขภาพจติ

ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวีติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครอืขายคอมพวิเตอร ในการสื่อสาร สืบคนแสวงหา

เพื่อการเรยีนรูในชีวติประจําวัน และการทํางานในอนาคต

ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการ ความมุงหมาย ความสําคัญและประโยชนของกายบริหาร วิธีและการฝกกาย

บรหิาร การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือกวิธีกายบริหารที่
เหมาะสมกับตนเอง

ศท.พล.152 กจิกรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activities

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
คุณคาและประโยชนของกจิกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องตน เกมการเลนประกอบ

เพลง การเตนรําพื้นเมืองของไทย และนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเขาจังหวะที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
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ศท.พล.153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sports for Personal Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมา ของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภทบุคคลการ

ฝกซอม กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนกักฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี

ศท.พล.154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมาของกีฬาประเภททีม ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภททีม การฝกซอม

กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี

ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชวีติ 2(1-2-3)
GEHL155 Health for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพสวนบุคคล การปองกันอุบัติเหตุ และการปฐม

พยาบาลเบื้องตน สถานการณโรคและการปองกัน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ศท.กส.156 งานชางในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GECS156 Handiworks in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะงานชางในชีวติประจําวัน การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใน

บานการซอมแซมอุปกรณในบานเบื้องตน

ศท.กอ.157 งานเกษตรในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG157 Agriculture in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานเกษตรเบื้องตน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การถนอมผลผลิตทางการ เกษตรการ

จัดการองคความรูเกษตรเพื่อใชในการดํารงชีวติประจําวัน
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ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEHO158 Home Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานบานและการจัดการบาน การทําบัญชีรับจายในครัวเรือน อาหารในชีวิตประจํา วัน

ศลิปะการตกแตง เสื้อผาและเครื่องแตงกาย

มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 1 3(3-0-6)
ENG161 Business English  1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ การติดตอสื่อสารภายในสํานักงาน คําศัพทเกี่ยวกับ

งานสํานักงาน  รวมถึงการใชโทรศัพท การติดตอประสานงาน บันทึกสั้น ปายประกาศจดหมายแจงให
ทราบ จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ

มส.ภอ.162 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 2 3(3-0-6)
ENG162 Business English  2

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การตดิตอสื่อสารทางธุรกิจทั้งภายในและตางประเทศ การนําเขา-สงออก การขนสง การ

ทําตดิตอสื่อสารผานธนาคาร โรงแรม วาระการประชุม รายงานของบริษัท การโฆษณาบทความทางธุรกิจ
จดหมายรองเรยีนและอื่นๆ

วจ.ทร.111 อุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3-0-6)
TH111 Tourism Industry

เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี
ขอบเขต ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ  วิวัฒนาการ แนวโนมและองคประกอบของ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว การดําเนินงานธุรกิจทองเที่ยว ประเภทนักทองเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว ไดแก การบรกิารที่พักแรม การนําเที่ยว การขนสง รานอาหารและภัตตาคารธุรกิจ
สินคาที่ระลึก และสถานบันเทิง ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยการเปดเสรีทางการ
คา นโยบายและบทบาทของรัฐ องคการที่เกีย่วของในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
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วจ.ทร.112 ทรัพยากรการทองเที่ยวของประเทศไทยและของโลก 3(3-0-6)
TH112 Thailand and World Tourism Resources

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยวไทยและของโลก ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผล

ตอการทองเที่ยว เอกลักษณและคุณคาของทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติทางประวัติศาสตร
โบราณสถาน และศาสนาสถานของไทยและของโลก ภูมิหลังแหลงทองเที่ยวไทยและของโลก ผลกระทบ
จากการทองเที่ยวที่มีผลตอทรัพยากรการทองเที่ยว การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว แนวทางการใช
ประโยชนทรัพยากรการทองเที่ยวของหนวยงานที่เกี่ยวของ

วจ.ทร.113 หลักการมัคคุเทศก 3(3-0-6)
TH113 Principles of Tour Guide

เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี
บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะ และจรรยาบรรณวิชาชีพมัคคุเทศก

กระบวนการและเทคนคิการนําเที่ยว มนุษยสัมพันธในงานมัคคุเทศก การปฐมพยาบาลความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบยีบพธิกีารเขาออกราชอาณาจักร

วจ.ทร.114 ลักษณะและพฤตกิรรมของนักทองเที่ยว 3(3-0-6)
TH114 Tourist Characteristics and Behavior

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาแรงจูงใจในการเดินทาง ความแตกตางทางวัฒนธรรม ศาสนา ภูมิศาสตรลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ปจจัยทางจติวทิยา ปจจัยทางเศรษฐกจิ สังคมและการเมอืงของนักทองเที่ยว

วจ.ทร.115 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6)
TH115 Tour Business Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาถึงองคประกอบ การจัดตั้ง ประเภท โครงสรางองคกร ระบบการบริหารจัดการของ

ธุรกิจที่เกี่ยวของในการจัดนําเที่ยว การสํารวจและออกแบบเสนทางทองเที่ยว การวางแผนการเดินทาง
การคํานวณงบประมาณในการจัดนําเที่ยว การฝกปฏิบัติจัดนําเที่ยวปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
จากการจัดการธุรกจินําเที่ยว
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วจ.ทร.116 นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5)
TH116 Recreation for Tourism

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาความหมาย หลักการ และองคประกอบของนันทนาการเพื่อการทองเที่ยวรวมทั้ง

ทักษะการเปนผูนํา การวางแผน การจัดกจิกรรมนันทนาการ ดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว เพื่อความ
สนุกสนาน การควบคุมพฤติกรรมของผูเขารวมกิจกรรม ความสามารถในการปญหาเฉพาะหนาขณะจัด
กจิกรรมนันทนาการ

วจ.ทร.121 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการโรงแรม 3(3-0-6)
TH121 Introduction to Hotel

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความเปนมาธุรกิจโรงแรม ลักษณะพิเศษของงานธุรกิจโรงแรม โครงสรางการปฏิบัติงาน

ประเภท การบริหารจัดการ  มาตรฐาน การควบคุมกิจการภายในการจัดสายงาน การกําหนดบทบาท
หนาที่การดําเนินงานของแผนกและฝายตางๆ ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง
และควบคุมธุรกจิโรงแรม  ขอบกพรองและแนวทางการแกไขการบรหิารจัดการโรงแรม

วจ.ทร.122 การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน 3(2-2-5)
TH122 Housekeeping Operation and Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การบริหารจัดการโครงสรางหนาที่แผนกแมบาน การจัดการทรัพยากรมนุษยในแผนก

แมบาน การจัดเตรียมหองพัก เครื่องมือ อุปกรณรวมทั้งน้ํายาเคมีที่ใชทําความสะอาดทุกชนิด การ
บํารุงรักษาซอมแซมเฟอรนิเจอร เครื่องใช การซักรีด การนําสงผา การจัดทําบัญชีรายละเอียดสิ่งของ
เครื่องใช การรับคํารองเรยีนจากแขก สิ่งของสูญหาย และประสานงานกับแผนกตางๆในโรงแรม เชนแผนก
บริการสวนหนาของโรงแรม เรื่องการพักของลูกคา ฯลฯ การใชภาษาในการพูด การติดตอกับลูกคา
มารยาทของพนักงาน

วจ.ทร.211 การดําเนินงานและการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
TH211 Cultural Tourism Operation and Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักการ แนวคิด รูปแบบและองคประกอบของ

การจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม บทบาทของผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาการอนุรักษ และการจัดการ
ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานในการจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและแนวทางแกไข
กรณศีกึษา
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วจ.ทร.231 การพัฒนาบุคลกิภาพและการสื่อสารขามวัฒนธรรม 3(2-2-5)
TH231 Personality Development and Cross cultural Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญของบุคลิกภาพ องคประกอบที่ทําใหมนุษยมีบุคลิกภาพที่ตางกัน

ลักษณะของบุคลากรในสายงานอุตสาหกรรมบริการ การปรับพฤติกรรมบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ การ
สงเสริมมนุษยสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่น การเขาใจและยอมรับในความแตกตางของบุคคล
ศลิปะในการสื่อสารขามวัฒนธรรม การแกไขปญหาเฉพาะหนา การสื่อสารในสังคมไดอยางมปีระสทิธภิาพ

วจ.ทร.232 จรรยาบรรณวชิาชพีและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
TH232 Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาความสําคัญและสาระความสําคัญของระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและ

พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการทองเที่ยว
จรรยาบรรณวิชาชีพในการทองเที่ยวและการโรงแรม ปญหาทางจริยธรรมทางธุรกิจทองเที่ยวและการ
โรงแรม แนวทางแกไขและการพัฒนา

วจ.ทร.233 การดําเนินงานและการจัดประชุม นิทรรศการและการทองเที่ยว
เพื่อเปนรางวัล 3(3-0-6)

TH233 MICE Operation and Management
เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญ หลักและวิธีการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการ

ทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล รูปแบบการจัดงาน ประเภทของการจัดงาน ปจจัยในการเลือกสถานที่จัดงานแต
ละประเภท ขัน้ตอนการวางแผน การดําเนนิงาน และการตดิตามประเมนิผลงานมกีารศกึษานอกสถานที่

วจ.ทร.234 การตลาดเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
TH234 Hotel and Tourism Marketing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ สวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการบริโภคการวิเคราะห

สถานการณ แนวโนม และสภาพแวดลอมทางการแขงขัน  การวางแผน การกําหนดกลยุทธ การเลือกใช
เครื่องมอืทางการตลาด จรยิธรรมในการประกอบธุรกจิ
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วจ.ทร.311 ธุรกจิการบิน 3(3-0-6)
TH311 Airline Business

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดําเนินงานของสายการบิน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสํารองที่นั่ง

ตารางการบิน ตารางเวลา เวลามาตรฐานโลก(GMT) การแบงโซน เสนทางการบินทั้งในและนอกประเทศ
การอานและเขียนตั๋วเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในทาอากาศยาน การบริการบนเครื่องบิน การขนสง
สินคาทางอากาศ หลักและวิธีการเดินทางโดยเครื่องบิน ระเบียบพิธีการในธุรกิจการบิน มีการศึกษานอก
สถานที่

วจ.ทร.312 การจัดการทองเที่ยวเชงินิเวศ 3(3-0-6)
TH312 Eco-tourism Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศกับทรัพยากรการทองเที่ยว

การทองเที่ยวทางเลือก แนวคิดทฤษฎีหลักการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ องคประกอบของการทองเที่ยวเชิง
นเิวศ การจําแนกเขตการทองเที่ยว แนวทางการจัดการเขตทองเที่ยวเชิงนเิวศ อุทยานแหงชาติ  การบริหาร
จัดการทองเที่ยวและนันทนาการในอุทยานแหงชาต ิการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการทองเที่ยวเชิงนเิวศ

วจ.ทร.321 การดําเนินงานและการจัดการงานสวนหนา 3(2-2-5)
TH321 Front   Office Operation and Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การดําเนินงานสวนหนา โครงสรางการบริหารงานสวนหนาของโรงแรม การสํารอง

ที่พัก การตอนรับ การลงทะเบยีนเขาพัก การจัดหาหองพัก การบริการสัมภาระ การะเปาเดินทางของผูเขา
พัก การใหบรกิารผูเขาพัก ศลิปะการสื่อสาร ความสัมพันธกับแผนกตางๆในโรงแรมการจัดทําบัญชีการเงิน
บัญชีหองพัก การคดิคาใชจายตางๆ เมื่อผูเขาพักจะออกจากโรงแรม

วจ.ทร.322 การจัดการงานเลี้ยง 3(2-2-5)
TH322 Catering

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
รูปแบบการจัดเลี้ยงอุปกรณในการจัดเลี้ยง การปฏิบัติดานการจัดเลี้ยงการออกแบบงาน

เลี้ยง การจัดโตะ การจัดทํางบประมาณและเมนูอาหาร ความสัมพันธของแผนกจัดเลี้ยงกับ
แผนกตางๆ การบรหิารจัดการการจัดเลี้ยงทัง้ในและนอกสถานที่
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วจ.ทร.323 การวางแผนและการดําเนินงานธุรกจิโรงแรม 3(3-0-6)
TH323 Hotel Business Planning and Operation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิดและหลักการในการวางแผนเพื่อการดําเนินธุรกิจโรงแรมการพยากรณการวางแผน

โครงสรางการบริหารจัดการ กระบวนการขีดความสามารถในการใหบริการ กระบวนการของการ
ใหบรกิาร การวางแผนความตองการวัสดุ กลยุทธการดําเนินงาน การจัดการคุณภาพการควบคุมคุณภาพ
การออกแบบสนิคาและบรกิาร ทรัพยากรมนุษยในการดําเนนิงาน ระบบทันเวลาพอดีสําหรับการใหบริการ
การจัดการโครงการ การวางแผนการบรหิารจัดการใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมและกระแสของโลก

วจ.ทร.324 การดําเนินงานและการบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6)
TH324 Food and Beverage Service Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาโครงสรางงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบการบริการการแบงสายงานและ

หนาที่ความรับผิดชอบของบุคคล องคประกอบแหงความสําเร็จของการบริการ การสรางความประทับใจ
และแนวโนมเกี่ยวกับธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

วจ.ทร.325 การจัดการภัตตาคาร 3(3-0-6)
TH325 Restaurant Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศกึษาการจัดการภัตตาคาร การกําหนดเปาหมาย การพัฒนาแผนธุรกิจ การวิเคราะหทําเล

ที่ตัง้ การออกแบบและการตกแตง การกําหนดรายการอาหารและราคา การควบคุมตนทุนและการจัดการ
สนิคาคงคลัง

วจ.ทร.331 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
TH331 Information Technology for Tourism and Hotel

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิของระบบเครอืขายคอมพวิเตอร ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูลเพื่อการ

จัดการการทองเที่ยวและโรงแรม การนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการขอมูลใหเปนปจจุบันและ
ทันเวลา การใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
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วจ.ทร.332 การคิดวเิคราะหเชงิบูรณาการเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
TH332 Integrated Thinking for Tourism and Hotel

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การคิด

กระบวนระบบ  ความคิดเชิงตรรกะและการใหเหตุผล  กระบวนการคิดบูรณาการ มนุษยกับการใชเหตุผล
การประยุกตใชการคดิวิเคราะหเชิงบูรณาการเพื่อ การทองเที่ยวและธุรกจิโรงแรม

วจ.ทร.333 การดําเนินงานและการจัดการงานครัว 3(2-2-5)
TH333 Kitchen Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาประเภทครัว การจัดการครัว บุคลากรทางดานงานครัว การออกแบบ การจัดพื้นที่

การจัดวางอุปกรณ งานระบบทางดานงานครัว การคํานวณตนทุน มาตรฐานและระบบคุณภาพทางดาน
อาหาร เรยีนรูวธิใีชและการบํารุงรักษาอุปกรณงานครัว งานสุขาภบิาลทางดานงานครัวและความปลอดภัย
ในการปฏบิัตงิาน

วจ.ทร.411 การดําเนินงานและการจัดการทองเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)
TH411 Community-based Tourism Operation and Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความเปนมาและความสําคัญของการทองเที่ยวชุมชน แนวคิดทฤษฎี หลักการและ

องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวชุมชน การเตรยีมความพรอมชุมชน การศกึษาความเปนไปไดรวมกับ
ชุมชน ภาคีสนับสนุนการบริหารจัดการ การกําหนดวิสัยทัศนการทองเที่ยวชุมชนกระบวนการทํางาน
วางแผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน การจัดการองคกร การจัดทําสินคาทางการทองเที่ยวของชุมชน ปจจัย
ที่สงผลตอการดําเนนิงานจัดการทองเที่ยวชุมชน ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการจัดการทองเที่ยว
ชุมชน

วจ.ทร.412 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว 3(3-0-6)
TH412 Tourism Resource Development

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญ และแนวโนมในการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว ประเภท ลักษณะ และการ

ประเมินศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยว หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว
การทองเที่ยว การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน บทบาทและความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน
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วจ.ทร.413 การเดนิปาและการทองเที่ยวเชงิผจญภัย 3(2-2-5)
TH413 Trekking and Soft Adventure Tour

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิด รูปแบบ วิธีการและเทคนิคในการจัดรายการนําเที่ยวในแหลงทองเที่ยว

เชิงผจญภัย เชน ปา ภูเขา ทะเล การสํารวจและการกําหนดเสนทาง ความรูเกี่ยวกับเสนทางจัดเตรียม
อุปกรณ การสื่อความหมาย การใหบริการ การปองกันและแกปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัด
กิจกรรมในการพักแรม การดูแลนักทองเที่ยว ความรูเกี่ยวกับเรื่องปาไม ทะเลและการอนุรักษธรรมชาติ
ทัง้นี้ตองเลอืกเนนใหสอดคลองกับทองถิ่น

วจ.ทร.414 การดําเนินงานและการจัดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6)
TH414 Health Tourism Operation and Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญและวิวัฒนาการของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพอยางยั่งยนืการปรับใชภูมิปญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
แนวโนมอุปสงคและอุปทานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

วจ.ทร.431 จิตวทิยาการบรกิาร 3(3-0-6)
TH431 Service Psychology

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลดานเจตคติ แรงจูงใจ คานิยมในการทํางานและการพักผอน

การประยุกตหลักการทางจิตวิทยาไปใชในการใหบริการธุรกิจทองเที่ยว และการสรางจิตสํานึกในการ
บรกิาร

วจ.ทร.432 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเที่ยวและโรงแรม 3(3-0-6)
TH432 Human Resource Management for Tourism and Hotel

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิด หลักการ วิธีการและการวางแผนเชิงกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ปญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย บทบาทของภาครัฐและธุรกิจการ
ทองเที่ยวในการพัฒนาทองเที่ยวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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วจ.ทร.433 การจัดการโลจิสตกิสเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
TH433 Logistics Management for Tourism and Hotel

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิดและหลักการของโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับการจัดการการทองเที่ยวและ

โรงแรม การวางแผนเครือขาย การเลือกทําเลที่ตั้ง การจัดซื้อจัดจาง การจัดเก็บ การขนสงนักทองเที่ยว
ทางบก ทางน้ําและทางอากาศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกสโซอุปทานและการ
ขนสง

วจ.ทร.434 การวจัิยทางดานการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
TH434 Tourism and Hotel Research

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายสําคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและวิธีวิจัย สถิติที่นํามาใชใน

การวจัิย กําหนดปญหาการวจัิย วัตถุประสงคและสมมตฐิานการวจัิย กรอบแนวคดิการวจัิย ประชากรกลุม
ตัวอยาง เครื่องมือในการวิจัยการเก็บขอมูล การวิเคราะหและแปลผลการเขียนรายงานและนําเสนอ
ผลการวจัิย

วจ.ทร.491 สัมมนาปญหาการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
TH491 Seminar in Tourism and Hotel Problems

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวและการ

โรงแรม

วจ.ทร.392 การฝกประสบการณวชิาชพีการทองเที่ยวและการโรงแรม 6(400)
TH392 Field Professional Experience in Tourism and  Hotel

เง่ือนไขรายวชิา : ผานหมวดวชิาเฉพาะ
การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยว/โรงแรมในสถานประกอบการหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของ วิเคราะหระบบการทํางาน ประเมินผลการฝกประสบการณ อภิปรายปญหา เสนอแนะแนวทาง
การแกไขปญหา
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วจ.ทร.499 สหกจิศึกษาการทองเที่ยวและการโรงแรม 6(--)
TH499 Co-operative Education in Tourism and Hotel

เง่ือนไขรายวชิา : ผานหมวดวชิาเฉพาะ
การปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ดานการทองเที่ยวหรือการโรงแรมโดยเปนสวนหนึ่งของ

หนวยงาน ปฏบิัตงิานรวมกับพนักงานของหนวยงาน หรือทําโครงการดานการทองเที่ยวหรือการโรงแรมใน
ฐานะเจาของกจิการเปนเวลา 4 เดอืน

วท.คศ.233 อาหารไทย 3(2-2-5)
HOME233 Thai Food

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะอาหารไทยอาหารประจําภาคหลักการจัดรายการอาหารไทยใหสอดคลองกับ

ชีวิตประจําวันและวัฒนธรรม สวนประกอบ เทคนิคและกรรมวิธีในการประกอบการจัดตกแตงและเสิรฟ
บรรจุ บรกิารและจําหนาย ฝกปฏบิัตติามเนื้อหา

มส.ภอ.172 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 3(3-0-6)
ENG172 English for Hotels 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะฟงพูดอานเขยีนภาษาอังกฤษสําหรับแผนกตางๆ ในโรงแรม เชน แผนกตอนรับแผนก

ประชาสัมพันธ แผนกการตลาด แผนกแมบาน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม

มส.ภอ.173 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 3(3-0-6)
ENG173 English for Hotels 2

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศัพทสํานวนภาษาอังกฤษและเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะงานและการจัดการงานโรงแรม

หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ฝกการใชภาษาเพื่อติดตอสื่อสาร ในลักษณะงานตางๆที่เกี่ยวกับการ
โรงแรม รูจักเครื่องมอืเครื่องใชตางๆ ที่เกี่ยวของ ศกึษานอกสถานที่

มส.ภอ.174 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1 3(3-0-6)
ENG174 English for Tourism 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การใชภาษาอังกฤษในการตดิตอและการใหบริการในธุรกิจทองเที่ยว ศึกษาประวัติศาสตร

วัฒนธรรมและประเพณทีี่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวของประเทศ ฝกปฏบิตันิอกสถานที่
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มส.ภอ.175 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2 3(3-0-6)
ENG175 English for Tourism 2

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การรวมทักษะทางภาษาและการนําไปใชสําหรับการทองเที่ยว การเลอืกใชคําศัพทใน

สถานการณที่แตกตาง เชน การสํารองที่พัก กําหนดการเดนิทาง การใชภาษาเพื่อการเชิญชวน

มส.ภอ.271 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3 3(3-0-6)
ENG271 English for Hotels 3

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
เปนรายวชิาที่ตอเนื่องจากวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ

โรงแรม 2 เนนคําศัพทและการนําไปใชเพื่อแสดงความจําเปนดวยภาษาอังกฤษที่ซับซอนยิ่งขึ้นสําหรับ
พนักงานโรงแรม ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานตอนรับ
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานเก็บเงนิอังกฤษสําหรับผูประกอบการรานคาภายในโรงแรม และภาษาอังกฤษ
สําหรับบุคลากรดานจัดเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม

มส.ภอ.272 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 4 3(3-0-6)
ENG272 English for Hotels 4

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
เปนรายวิชาตอเนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3 เนนคําศัพทและการนําไปใช

เพื่อแสดงความจําเปนดวยภาษาอังกฤษที่ซับซอน โดยใชแบบจําลองและการปฏิบัติจริงทั้งภายในและ
ภายนอกโรงแรม

มส.ภอ.273 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 3 3(3-0-6)
ENG273 English for Tourism 3

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกใชทักษะและสํานวนที่ใชในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ

ทดสอบการฝกฝนใชสํานวนภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณตางๆ เพิ่มเติมจากเนื้อหาพื้นฐานที่ได
นําเสนอในวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม1 และภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2

มส.ภอ.274 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 4 3(3-0-6)
ENG274 English for Tourism 4

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการทักษะทัง้ 4 ดานในเรื่องของการทองเที่ยว เชน การวางแผน การบรหิารจัดการ
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การจัดทําทัวร และการใหบรกิารขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว เปนตน

มส.ภจ.273 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว 1 3(1-2-3)
CN273 Chinese for Tourism 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสํานวนที่ใชในการบริการ

และสนทนากับนักทองเที่ยวอยางงาย

มส.ภจ.372 ภาษาจีนเพื่อธุรกจิการทองเที่ยว 3(1-2-3)
CN372 Chinese for Business Tourism

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะในดานการฟง และพูดในภาษาสํานวนที่ใชในการบริการ และแนะนําสถานที่

ทองเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน สนามบิน โรงแรมภัตตาคาร
รานคา เปนตน

มส.ภจ.374 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว 2 3(1-2-3)
CN374 Chinese for Tourism 2

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด ในสถานการณจําลองในการปฏิบัติงานทั้งในโรงแรมและ

สถานที่ทองเที่ยว เรยีนรูเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในประเทศไทย

มส.ภจ.375 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว 3 3(1-2-3)
CN375 Chinese for Tourism 3

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะในดานการอานและการเขยีน การอานบทความประเภทตางๆ อานหนังสือบทความ

ทางวชิาการ และรายงานประเภทตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการทองเที่ยว

มส.ภจ.377 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(1-2-3)
CN377 Chinese for Hotel

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาที่ใชในการบริการในโรงแรมโดยใชในการจําลอง

และฝกปฏบิัตใินโรงแรม เชน งานลวงหนา ภัตตาคารบาร รานขายของที่ระลกึ เปนตน
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มส.ภญ.111 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1 3(2-2-5)
JP111 Elementary Japanese 1

เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
อักษรฮิรางานะ อักษรคาตากานะ คําศัพท โครงสรางประโยคระดับช้ันตน ฝกทักษะในการ

ฟง พูด อาน เขยีน เพื่อสื่อสารในสถานการณตางๆ ในชีวติประจําวัน

มส.ภญ.112 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2 3(2-2-5)
JP112 Elementary Japanese 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวิชา มส.ภญ.111 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1 หรอืไดรับอนุมัตจิากผูสอน
ไวยากรณและโครงสรางประโยคที่ซับซอนขึ้น ฝกทักษะในการฟง พูด อาน เขียนเพื่อสื่อสาร

ในสถานการณตางๆ ในชีวติประจําวันไดอยางถูกตอง

มส.ภญ.121 การใชภาษาญี่ปุน 1 3(2-2-5)
JP121 Japanese Usage 1

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวิชา มส.ภญ.112 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2 หรอืไดรับอนุมัตจิากผูสอน
โครงสรางประโยคขัน้พื้นฐานตอเนื่องจากภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2 โดยเนนฝกทักษะการฟงและ

การพูด เพื่อใชภาษาญี่ปุนสื่อสารในชีวติประจําวันไดอยางถูกตองและมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น

มส.ภญ.122 การใชภาษาญี่ปุน 2 3(2-2-5)
JP122 Japanese Usage 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวิชา มส.ภญ.121 การใชภาษาญี่ปุน 1 หรอืไดรับอนุมัติจากผูสอน
โครงสรางประโยคที่ซับซอนขึ้นตอเนื่องจากการใชภาษาญี่ปุน 1 โดยเนนฝกทักษะการฟงและ

การพูด เพื่อสื่อสารขอมูล แสดงความรูสกึนกึคดิและความคดิเห็นตอสถานการณตางๆไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม

มส.ภญ.377 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยวและโรงแรม 1 3(2-2-5)
JP377 Japanese for Tourism and Hotel 1

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา มส.ภญ.122 การใชภาษาญี่ปุน 2
คําศัพท สํานวนในภาษาญี่ปุนที่เกี่ยวของกับงานในดานทองเที่ยวและโรงแรม โดยเนน

ทักษะฟงพูดเพื่อการสื่อสารกับนักทองเที่ยวและลูกคาชาวญี่ปุน
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มส.ภฝ.211 ภาษาฝร่ังเศส 1 3(3-0-6)
FR211 French 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาเนนในดานการฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ในกรณีที่จําเปนตองใชทํางาน

บทเรยีนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาในชีวติประจําวันแบบงาย

มส.ภฝ.212 ภาษาฝร่ังเศส 2 3(3-0-6)
FR212 French 2

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 โดยเนนหนักในดานการฟงและพูดนักศึกษาจะไดรับ

การฝกฝนใหใชภาษาฝรั่งเศสในขอบเขตที่กวางขึ้น เชนการบรกิารดานอาหารและเครื่องดื่ม

มส.ภฝ.213 ภาษาฝร่ังเศส 3 3(3-0-6)
FR213 French 3

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะในดานการฟงและพูด บทเรยีนจะประกอบดวยภาษา สํานวนที่ใชในการบริการและ

สนทนากับนักทองเที่ยว

มส.ภฝ.314 ภาษาฝร่ังเศส 4 3(3-0-6)
FR314 French 4

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด ในสถานการณจําลองในการปฏิบัติงานทั้งในโรงแรม

และสถานที่ทองเที่ยว

มส.ภฝ.315 ภาษาฝร่ังเศส 5 3(3-0-6)
FR315 French 5

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะในดานการอานและการเขียน การอานบทความประเภทตางๆ อานหนังสือพิมพ

บทความทางวชิาการ และการเขยีนจดหมายทางธุรกจิและรายงานประเภทตางๆ


