
 

 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Thai for Communication 

 ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร  และแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ  การสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุปความ การ
ขยายความ การวิเคราะห์  และการแสดงความคิดเห็น  การตีความ  และการนำเสนอ  โดย
เน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 

 The importance of Thai Language as a tool for communication and 
representation of national identity; information retrieval from information 
resources; drawing conclusions; making elaboration; analyses and expressions 
of opinions; data interpretation and presentation with an emphasis on 
integration process of language skills. 

 
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  English for Communication 

 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน  การ
ทักทาย การบอกลา การแนะนำตัวเองและผู้อ่ืน การแสดงถึ งอารมณ์  และความรู้สึกที่
เหมาะสม  การบอกลักษณะบุคคล  และสิ่งของ  โดยการพัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  
และเขียนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ ในลักษณะรูปประโยคพ้ืนฐานที่ใช้
ไวยากรณ์เบื้องต้นไม่ซับซ้อน  การออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  การฝึกเขียนประโยค
ง่ายๆ  เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  การฝึกอ่านและทำความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ
สั้นๆ การกรอกแบบฟอร์ม  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

 Everyday English for general situations such as greeting, farewell, 
introducing oneself and other; expressing appropriate emotions and feeling; 
describing personal characteristics and object specification; developing four 
communication skills through practising basic grammar and simple patterns of 
sentences including practising phonetics; basic writing for everyday 
communication; practising reading and understanding short text; form filling; 
searching data from various sources.  

 
 

0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
  English for Study Skills 

   การฝึกเทคนิคในการอ่านเพ่ือหาหัวเรื่อง ใจความสำคัญ และรายละเอียดสนับสนุน
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ฝึกการนำเสนอข้อมูลและการเขียนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
พัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 



 

 

Practicing reading skills for finding topics, main ideas and supporting 
details from printed materials and electronic media; practicing presentation 
and some basic writing for improving speaking and writing competency. 

 
0591004       ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
           Basic Japanese Language and Culture 

การอ่านและเขียนตัวอักษรพ้ืนฐานสำหรับ ผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น  โครงสร้าง
ตัวอักษร  คำศัพท์พ้ืนฐาน  การทักทายในชีวิตประจำวัน  สำนวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ  ประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาญี่ปุ่น 

Introduction to Japanese reading and writing system for beginners; 
basic vocabulary, greetings, daily expressions for various situations; Japanese 
culture and traditions with emphasis on developing listening, speaking, 
reading, and writing skills in Japanese. 

 
0591005       ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
   Basic Chinese Language and Culture 

การอ่านและเขียนตัวอักษรพ้ืนฐานสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาจีน โครงสร้างตัวอักษร 
คำศัพท์   พ้ืนฐาน  การทักทายในชีวิตประจำวัน  สำนวนภาษาท่ีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ   
ประเพณีและวัฒนธรรมจีน    พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาจีน   

Introduction to Chinese reading and writing system for beginners; 
basic vocabulary, greetings, daily expressions for various situations; Chinese 
culture and traditions with emphasis on developing listening, speaking, 
reading, and writing skills in Chinese. 

 
 
 

0592001 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
  Truth of Life 

การเข้าถึงธรรมชาติของชีวิต สังคม และโลก ในมุมมองของปรัชญาและศาสนา 
การพัฒนาตนตามหลักศาสนธรรมในศาสนาของตน การกำหนดเป้าหมายของชีวิตด้วยหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีสติในสังคมโลกาภิวัตน์ เพ่ือสันติสุข
อย่างยั่งยืนทั้งส่วนตนและสังคม 

Realization of the nature of life, society and the world in the view of 
philosophy and religion. Self- training in accordance with the own religious 
principles; determining the goal of life base on virtual principle; ability to lead. 

 



 

 

0592002 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
  Aesthetics for Life 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนทรียภาพ  การรับรู้  และการเรียนรู้เกี่ยวกับ
คุณค่าทางวัฒนธรรม  ความงามด้านศิลปะ  ดนตรี  และศิลปะการแสดง  โดยมุ่งสร้าง
รสนิยมทางศิลปะ  และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 

The relationships between humans and aesthetics; perception and 
learning about the values of culture, artistic beauty, music, and performing 
arts, aiming at the creation of artistic taste and its useful application to good 
living. 

 
0592003 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
  Life Skills 

การจัดการกับปัญหารอบๆตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน  การเตรียมความพร้อม  
สำหรับการปรับตัวในอนาคต  ในด้านความรู้  เรื่องความคิดสร้างสรรค์  และความคิด
วิเคราะห์วิจารณ์  ในด้านเจตคติ  เรื่องความตระหนักรู้ในตน  และความเห็นใจผู้อ่ืน  และใน
ด้านทักษะ เรื่องการสร้างสัมพันธภาพ  และการสื่อสาร การตัดสินใจ  และการแก้ปัญหา  
การจัดการกับอารมณ์  และความเครียด 

Management of surrounding problems in contemporary society; 
preparing readiness for self-adjustment in the future; including knowledge 
dimension; creative thinking and critical thinking; attitude dimension; self 
realization and empathy to other people; and skill dimension; creating human 
relationship and communication, decision making and problem solving; 
emotion and stress management.   

 
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 

พ้ืนฐานแห่งพฤติกรรมมนุษย์  การพัฒนาตนด้านมนุษยสัมพันธ์  และการดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำและผู้ตาม  การ
เสริมสร้างแรงจูงใจ  การใฝ่เรียนรู้  และพลังแห่งชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพแห่งตน ประสิทธิผล
แห่งงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข   

Fundamentals of human behaviors; self development in human 
relations and happy living; successful communication; team working; 
leadership and followers; empowerment of motivation, constant design for 
learning and life energy for self’s efficiency; work effectiveness and peaceful 
living with others. 

 
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
  Consciousness and Social Responsibility 



 

 

การปลูกฝังจิตสำนึก ความเป็นมาของชาติไทย ความเป็นมาของราชภัฏ การสร้าง
คุณลักษณะให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ มีความสามัคคี ภาวะผู้นำ จิตสาธารณะ การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต นโยบาย มาตรการในการแก้ไขปัญหา บทบาท
หน้าที่ของประชาชนในการป้องกันการทุจริต ผ่านกระบวนการจากกรณีศึกษา โดยจัดทำ
โครงการรณรงค์เพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่น่าสนใจ 
     Awareness cultivation; historical background of Thai nation and 
Rajabhat; characteristic development to be preferable graduates with unity, 
leadership, and public consciousness; morality enhancement, anti-corruption 
policies and practices, citizens’ roles in anti-corruption through case studies 
and campaign projects leading to awareness and changes in issue of interest.  

 
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 
  Thai and Global Society 

วิวัฒนาการสังคมไทยและสังคมโลก ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง รวมทั้งแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือการดำรงอยู่อย่างมีจิตสำนึกแห่งความเป็นไทย ผลกระทบจากกระแสโลกา-  ภิวัตน์และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสังคมโลกในช่วง
ก่อนสมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต 

Evolution of Thai and global societies in socio-cultural, economical, 
and political aspects, including sufficiency economy principle and local 
wisdom for the existence of Thainess; effects of globalization and dynamic 
changes of Thai and global societies; Thai and global societies relationship in 
post modern era, present era, and future trend.  

 
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม  3(3-0-6) 
  Law for Life and Society 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับชีวิตและสังคม 
สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในทางแพ่งและ
ในทางอาญา กระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย
ครอบครัวและมรดก รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน 

Introduction to the study of law; relation of law to an individual and 
society; basic right duties and freedom of citizen under the law; responsibility 
in civil law and criminal law; process of justice according to criminal 
procedure code; family law; succession laws; and other laws in daily life. 

 
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
  Human Economics 



 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจแต่ละ ยุคสมัย มิติใหม่ของเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ใน
สังคมปัจจุบัน เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  

  General Knowledge of Thai economy and the global economy; The 
transformation of economy in each period; A new dimension of economy; 
Sufficient economic and applications of social; Technical management of 
personal finance in the current economic climate.   

  
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  Science for Quality of Life 

  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงานของโลกยุคปัจจุบัน ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม 

Scientific process; practical applications of scientific knowledge and 
technology to enhance health through the enlargement of life quality; 
impacts of scientific and technology progression in term of the energy of 
today’s world on environment , society, politics and culture. 

 
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต  3(2-2-5) 
  Information and Communication Technology for Life 

ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ การ
เลือกใช้ทรัพยากรเพ่ือการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การมีจริยธรรมพ้ืนฐานใน
สังคมยุคสารสนเทศต่างๆและการเคารพสิทธิทางปัญญา การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมประยุกต์บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน 
เพ่ือการสืบค้น การสร้างสังคมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ การนำเสนอผลงานการพัฒนาวิชาชีพ
และการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

Definition, importance, and components of information technology; 
the influence of information and communication technology on human living; 
choosing resources for communication and information exchange; having an 
ethical basis in information societies and respect for intellectual property 
rights; using operating systems and application programs on information 
technology and communication systems for queries in daily life; creating 
social network of learning; giving presentation; professional development and 
existence of efficient daily life. 

 
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) 



 

 

  Sports for Health 
ความหมาย  และความสำคัญของการออกกำลังกายต่อสุขภาพ   ความสำคัญ 

ประเภทกิจกรรมนันทนาการ  ระบบของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย  หลักการ
และเทคนิคการออกกำลังกาย  การวิเคราะห์  และประเมินความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
ในการออกกำลังกาย  การฝึกปฏิบัติ  และทักษะ     ในการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และการประเมินผลการออกกำลังกาย 

Definition and importance of physical  exercise to health; importance 
of some recreation, type of recreation some  functional  systems of human 
body  related to  physical exercises;  principles and techniques of physical 
exercise; analysis and assessment of the  suitability of each person in doing  
physical exercise;  practicing and skills  in physical exercise  for healthiness;  
tests of physical ability and assessment  the results of exercising. 

 
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Natural Resources and Environment 

ความหมาย ความสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม วิกฤติการณ์
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกิดภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Definitions; significance; relationship between man and environment; 
crises of natural resources and environment; the occurrences of various 
natural disasters; their impacts on economy, society and environment; self-
adjustment and preparation for confronting environmental change; people 
participation in environmental and natural resources preservation and 
environmental sustainable management. 

 
0594005 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 

หลักการ  กระบวนการ  และลักษณะการคิด  รูปแบบต่างๆของการคิด การ
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลจากตรรกศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูล  และข่าวสารโดยวิธีการทางสถิติ
เบื้องต้น  กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

Principles, processes and characteristics of thinking; styles of thinking; 
decision making based on reasoning from logics; analysis of data and 
information by fundamental statistical methods; decision making process and 
its application in daily life problem solving. 

 
 



 

 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3201101        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
               Introduction to Hospitality Industry 

   ความหมายและความสำคัญของอุตสาหกรรมบริการ ความสำคัญและบทบาทของ
อุตสาหกรรมบริการ  วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมบริการ ประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรม
บริการ นโยบายและบทบาทของรัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระดับมหาภาคและจุลภาค 

Definition and significances of hospitality industry; significances and 
roles of hospitality industry; the evolution of hospitality industry; business 
types in hospitality industry; Policies and roles of government in tourism 
industry development both in macro and micro perspectives. 

   

3201102  พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
Customer Behavior in Hospitality Industry 

            ความหมาย ความสำคัญ อิทธิพลและปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ  ทฤษฎี
ทางจิตวิทยา และการประยุกต์ใช้เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการใช้บริการในอุตสาหกรรม
บริการ  การจำแนกประเภทของนักท่องเที่ยว ความแตกต่างในวัตถุประสงค์ของการเดินทาง 
พฤติกรรมเฉพาะของนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศ อุปสรรค ปัญหา วิธีการป้องกันแก้ไขใน
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆ เพ่ือสร้างความประทับใจและเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

Definition, significances, influences, and factors toward decision making 
of purchasing goods and services, psychological theories applied to study the 
motivations for choosing hospitality service; types of tourists and their 
purposes of travel; tourist behavior from certain countries; obstacles, 
problems and solutions for different tourist behaviors to create positive 
impressions and become good hosts. 

 

3201103       จิตวิทยาการบริการ                                         3(2-2-5) 
                 Service Psychology 

  แนวคิดทฤษฎีด้านจิตวิทยา แนวคิดพ้ืนฐานของความต้องการของบุคคล และแนวคิด
ในเรื่องของการนำเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ประยุกต์พร้อมไปกับการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับความต้องการในด้านการบริการของบุคคล  รวมทั้งศึกษาหลักการและทดลองนำไป
ปฏิบัติการในการให้บริการจริงอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงศึกษาเทคนิคการจูงใจ
ลูกค้า  เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจ และเทคนิคการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริการ 



 

 

Psychological concepts and theories; concepts of basic human needs; 
concepts of psychology applied to improve along with personal responsibility 
to study service efficiency and apply in real life operation; customer 
motivation techniques; service recovery and human relations techniques 
applied to services. 

 
3203104        การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 

                 Human Resources Administration in Hospitality Industry 

 ประวัติ ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี ความสำคัญในการการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรมบริการ  การวางแผนและนโยบายทางด้านการพัฒนาบุคคลในธุรกิจ
บริการ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจบริการ การวางแผนสรรหา การคัดเลือก
พนักงาน การจัดการฝึกอบรมบุคคลากร  เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่างๆ การฝึกอบรมบน
พ้ืนฐานสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ  การประเมินผลและปัญหาในการพัฒนาและการฝึกอบรม
การสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานธุรกิจบริการ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม  การตัดสินใจ  
การบริหารภาระงาน  ความตระหนักในสถานการณ์  ปัญหาวิธีการป้องกันในการจัด
ทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของภาครัฐต่างๆ ความแตกต่างของวัยที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ
ในการจ้างงาน 
 Derivation, concepts, theories and significances of human resources 
administration in hospitality and tourism industry; planning and formulating 
human resources policy in hospitality industry; competency development for 
hospitality personnel; recruitment planning; selection of staff; training 
arrangement; training techniques; leadership based training; evaluations and 
problems in development and training; work motivation of hospitality staff; 
communication; teamwork; decision making; workload and staffing 
management; situation awareness; problems and preventions in human 
resources management; roles of government sectors; generation gaps affecting 
motivation in hiring. 

 
 
 
 
3202105       เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5)  

Information System and innovation in Hospitality Industry 

 เทคนิคและการปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและ
การจัดการฐานข้อมูลเพ่ือจัดการในอุตสาหกรรมบริการ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
บริการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

Computer network operating and techniques; information systems and 
database management for hospitality management; innovations in hospitality 
industry supporting current tourist needs. 



 

 

 
3202106      จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมบริการ    3(3-0-6) 
                  Ethics and Law in Hospitality Industry 

 จรรยาบรรณวิชาชีพ  จรรยาบรรณมัคคุเทศก์  บทบาทและความรับผิดชอบของ
ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและธุรกิจบริการ กฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และ
กฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ .ศ. 2551 
สาระสำคัญของ กฎหมายอ่ืนๆ ที่มัคคุเทศก์และบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการควรทราบ 
กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและสถานบริการ กฎหมายแรงงาน ปัญหาจริยธรรมของธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่สำคัญ 
 Professional ethics; ethics for tour guides; roles and responsibilities of 
tourism, hotel and hospitality business; tourism business and guide laws, 
ministerial regulations and especially, tourism business and guide acts, B.E. 
2551; summaries of other laws necessary for tour guides and hospitality 
personnel; hotel and entertainment place law; labor law; crucial problems of 
ethics in tourism industry and hospitality business. 

 
3202107 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

Cross Cultural Communication 

        ความเป็นมา ความหมาย และทักษะพ้ืนฐานของการสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน ความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ  ศึกษาเปรียบเทียบเรียนรู้
วัฒนธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมอัน
เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว 
  Derivation, definition and basic cross cultural communication skills; 
understanding cultural diversity in different contexts; studying, comparing and 
learning cultures to create understandings; overcoming problems and 
obstacles of cross cultural communication necessary for tourism.  
 

3201108  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ     3(2-2-5) 
               Personality Development for Hospitality Industry 

  ความหมายและขอบเขตของบุคลิกภาพ ความสำคัญของบุคลิกภาพที่มีต่อการ
ทำงานในอุตสาหกรรมบริการ การปรับพฤติกรรม มนุษยสัมพันธ์และการส่งเสริมมนุษย
สั ม พั น ธ์ ใน อ งค์ ก ร เพ่ื อ พั ฒ น าการท ำงาน  เท คนิ คก ารน ำเสน อ เพ่ื อ เส ริม ส ร้ า ง
บุคลิกภาพ  บุคลิกภาพเฉพาะในอุตสาหกรรมบริการประเภทต่างๆ รวมถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพจากการฝึกปฏิบัติ โดยใช้เทคนิคและวิธีการในการนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 Definition and scope of personality; significances of personality for 
working in hospitality industry; behavior modification; human relations and  
promotions of human relations in the organization for working development; 
presentation techniques for reinforcing personality; personalities required for 



 

 

different hospitality industries and also increase practice efficiency by 
techniques and approaches throughout the service industry.  
 

2.2 วิชาเฉพาะ 
- วิชาเฉพาะบังคับ 
 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3213201 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 3(2-2-5) 
                Introduction to Tour Planning and Implementation for Domestic Tour 

             ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ธุ ร กิ จ จั ด น ำ เที่ ย ว  แ ล ะ ก า ร ว า ง แ ผ น จั ด น ำ เที่ ย ว
ภายในประเทศ  ศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการท่องเที่ยว การสำรวจเส้นทางเพ่ือ
กำหนดแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบของการจัดนำเที่ยวประเภทต่างๆ  การเลือกผู้ประกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดนำเที่ยว กลยุทธ์การจัดนำเที่ยวภายในประเทศ  การเขียนรายการนำ
เที่ยว  การวางแผนการใช้งบประมาณ การคิดต้นทุน และผลกำไร ในการจัดนำเที่ยว การลด
ต้นทุนในการจัดนำเที่ยว การตลาดสำหรับการจัดนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  อุปสรรคปัญหาในการจัดนำเที่ยว และวิธีป้องกันแก้ไข 

Tour business and tour planning and implementation; key elements 
of tourism management; route surveying to determine tourist attractions; 
types of tour operation; selecting travel-related agencies; domestic tour 
conducting strategies; writing tour itineraries; budget planning; calculating 
costs and profits in of tour operation; cost saving for tour operations; 
marketing for domestic and foreign targets; obstacles and problems found in 
tour operation as well as preventions and solutions. 

 
3212202  การจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน                   3(2-2-5) 
 Sustainable Tourism   

            ความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ มาตรการ การวางแผน 
และการควบคุมเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  การจัดการการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้สนใจเฉพาะเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจน
ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางด้านธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 
 Background, definitions, significances, principles, measures, planning 
and control for sustainable tourism management; sustainable tourism models; 
incentive tourism management promoting sustainable tourism; conservation 
of tourism resources for sustainable development; impacts of tourism on 
natural and cultural tourism resources. 

 



 

 

3213203       การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
                  Survey and Research for Tourism  
  ระเบียบวิธีวิจัย การเลือกปัญหา การทบทวนเอกสาร การกำหนดรูปแบบการวิจัย 

การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ประชากร การสร้างแบบสอบถาม วิธีสุ่มตัวอย่าง 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย การเขียนโครงงานวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล การประมวลผลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยลงปฏิบัติการในพ้ืนที่ที่ศึกษาค้นคว้าให้ได้มาซึ่งข้อมูล เพ่ือนำไปสู่
กระบวนการในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ความเชื่อถือได้ของข้อมูล สำหรับ
การท่องเที่ยว  
 Research methodology; problem selection; literature review; 
research methodologies; determination of research objectives, hypothesis 
and populations; questionnaire design; research sampling and statistics; 
writing a research project; data collection; data entry and analysis by 
conducting the survey in the area of concentrate topic for analyze the data; 
the reliability of data in tourism. 

3212204 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Logistics for Tourism Industry 

 แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หลักการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารอย่าง
ปลอดภัย วิธีการส่งต่อผู้โดยสาร การประกันภัยผู้โดยสาร การเลือกผู้ให้บริการภายนอกและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริการที่มุ่งตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Concepts, principles and procedures of logistics, networking alliance 
in tourism industry, customer service relationship, principles of moving 
passenger safely, passenger relay, passenger insurance, selecting an external 
providers and information technology for tourism industry; focusing on the 
needs of tourist effectively. 

 
3213205 การสัมมนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Seminar on Tourism 

  วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน การนำเสนอและอภิปรายปัญหาที่น่าสนใจทางการ
ท่องเที่ยว เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยฟังคำบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์ ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมและเขียนรายงาน 

 Analysis of current situations, presentation and discussion of 
interesting issues on tourism to find the ways to solve the problem through 
the lectures given by qualified and experienced people; additional research 
and summarizing as a report. 

 
3211206 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 



 

 

  Tourist Guide 

 ความหมายและความสำคัญของมัคคุ เทศก์  องค์ประกอบพ้ืนฐานของงาน
มัคคุเทศก์  บุคลิกภาพ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์  วิธีการพูดในที่ชุมชน บทบาทและ
หน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เทคนิคการนำเที่ยว มนุษยสัมพันธ์
สำหรับงานมัคคุเทศก์ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เช่น การตรวจคนเข้าเมือง การ
ควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรู้เกี่ยวกับหนังสือ และเอกสารประกอบการ
เดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร ลักษณะอุปนิสัย รสนิยมของนักท่องเที่ยว 
ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศท่ีควรทราบ และการปฐมพยาบาล 

Definitions and significances of the tourist guide, basic elements of 
tour guiding; personalities and ethics of the tourist guide; public speaking; the 
tourist guide’s roles and responsibilities in the tourism industry; tour guiding 
techniques; human relations for tour guiding; knowledge on tour guiding 
including immigration, control, and foreign currency exchange; knowledge on 
passport, supporting documents and visa; customs procedures; tourist 
behaviors and tastes as well as crucial foreign cultures and first aid. 

 
3211207 การตลาดการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

   Tourism Marketing  
 ความหมายและความสำคัญของการตลาดการท่องเที่ยว ส่วนผสมทางการตลาด 
พฤติกรรมลูกค้า การแบ่งส่วนตลาด เครื่องมือทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด การ
จัดการความพึงพอใจของลูกค้า  การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดการท่องเที่ยวของไทยใน
ปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ
นั้นๆ การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า การพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ และการตลาดดิจิทัล  
 Definition and significances of tourism marketing; marketing mix; 
customer behavior; marketing segmentation; marketing tools; marketing 
strategies; customer satisfaction management; analysis of current tourism 
situations affecting hospitality businesses; strategic marketing planning for a 
particular business; customer satisfaction management; e-commerce and 
digital marketing. 

 
3213208       การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว           3(3-0-6) 
 Accounting and Finance for Tour Business 

            ทฤษฎีและแนวคิดของบัญชีการเงิน โปรแกรมประยุกต์สำหรับบัญชีและการเงิน
สำหรับธุรกิจนำเที่ยว กลยุทธ์การจัดรายการรายได้และควบคุมต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ 

Theories and concepts of accounting and finance, application 
programs for accounting and finance for tour business; and strategies of 
efficient revenue management and cost control. 

 



 

 

 
 

3213209 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Tour Business and Travel Agency Management 

 ความสำคัญ ลักษณะ แนวโน้ม และบทบาทของธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทน
จำหน่ายทางการท่องเที่ยวและบริการ การจัดตั้ง ประเภทโครงสร้างของหน่วยงาน การ
ดำเนินกิจการ ระบบการจัดสรรฝ่ายต่างๆในธุรกิจการจัดนำเที่ยว การติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การบริหารการเงิน การตลาดของบริษัทนำ
เที่ยวและธุรกิจตัวแทนจำหน่าย กฎหมายที่ผู้ประกอบการควรทราบ 

 Importance, characteristics, trends and roles of the tour and travel 
agency business; establishment, types of organizational structures, operations, 
and system for allocating departments in the tour business; communication 
with relevant agencies, such as airlines, transport companies, trains, 
embassies, and consuls; financial management; marketing of the tour 
company and travel agency; and laws that the entrepreneur should know. 
  

 
3213210 การสำรองท่ีนั่งและการจัดจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน 3(2-2-5)  

Airline Reservation and Ticketing 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งของสายการบิน รหัสสนามบินและรหัสสาย
การบิน การแบ่งภูมิศาสตร์ในการเดินทางทางอากาศและการกำหนดทิศทางในการเดินทาง
ทางอากาศ ประเภทของการเดินทางทางอากาศ ประเภทของอัตราค่าโดยสารและและ
หลักการเบื้องต้นในการคำนวณอัตราค่าโดยสาร การคำนวณอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง 
การบริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดิน ระบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสำเร็จรูปในการ
สำรองที่นั่งท่ีใช้ในการสำรองที่นั่งบนเครื่องบิน 

 Introduction to the Airline reservation. Airline and Airport codes. 
International air Geography and Global Indicator. Types of journeys . 
International fare types codes. Fare calculation principles. Mileage 
Calculations. Passenger ground service. E – Ticketing system and Airline 
reservation programs. 

 
 
 
 
 
 กลุ่มวิชาการโรงแรม 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3221201 การตลาดโรงแรมและการขาย 3(3-0-6) 



 

 

   Hotel Marketing and Sales 
 ความหมายและความสำคัญของการตลาดโรงแรม ส่วนผสมทางการตลาด 
พฤติกรรมลูกค้า การแบ่งส่วนตลาด เครื่องมือทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด การ
จัดการความพึงพอใจของลูกค้า  เทคนิคการขาย การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดการ
ท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรม การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ธุรกิจนั้นๆ การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า การพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ และการตลาด
ดิจิทัล  
 Definition and significances of hotel marketing; marketing mix; 
customer behavior; marketing segmentation; marketing tools; marketing 
strategies; customer satisfaction management; sales; analysis of current 
tourism situations affecting hotel businesses; strategic marketing planning for a 
particular business; customer satisfaction management; e-commerce and 
digital marketing. 

 
3223202      การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม           3(3-0-6) 
 Accounting and Finance for Hotel Business 

            ทฤษฎีและแนวคิดของบัญชีการเงิน โปรแกรมประยุกต์สำหรับบัญชีและการเงินใน
ธุรกิจโรงแรม กลยุทธ์การจัดรายการรายได้และควบคุมต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ 

 Theories and concepts of accounting and finance, application 
programs for accounting and finance for hotel business; and strategies of 
efficient revenue management and cost control. 

 
3223203        การสำรวจและวิจัยสำหรับการโรงแรม 3(2-2-5) 
                   Survey and Research for Hotel 
  ระเบียบวิธีวิจัย การเลือกปัญหา การทบทวนเอกสาร การกำหนดรูปแบบการวิจัย 

การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ประชากร การสร้างแบบสอบถาม วิธีสุ่มตัวอย่าง 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย การเขียนโครงงานวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล การประมวลผลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยลงปฏิบัติการในพ้ืนที่ที่ศึกษาค้นคว้าให้ได้มาซึ่งข้อมูล เพ่ือนำไปสู่
กระบวนการในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล  ความเชื่อถือได้ของข้อมูล สำหรับ
ธุรกิจโรงแรม  

Research methodology; problem selection; literature review; 
research methodologies; determination of research objectives, hypothesis 
and populations; questionnaire design; research sampling and statistics; 
writing a research project; data collection; data entry and analysis by 
conducting the survey in the area of concentrate topic for analyze the data; 
the reliability of data for hotel business. 

 
3223204 การสัมมนาการโรงแรม 3(2-2-5) 



 

 

 Seminar for Hotel 
 วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน การนำเสนอและอภิปรายปัญหาที่น่าสนใจทางธุรกิจ
โรงแรมเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยฟังคำบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์  ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมและเขียนรายงาน 

Analysis of current situations; presentation and discussion of 
interesting issues on the hotel business to find the way to solve problems 
through the lectures given by qualified and experienced people; additional 
research and summarizing as a report. 

 
 3222205 การจัดการงานบริการส่วนหน้า                                        3(2-2-5) 
   Front Office Operation and Management 

 หลักการจัดองค์การและหน้าที่ วางนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าห้อง  การแบ่งหน้าที่
ของพนักงานส่วนหน้า งานสำรองห้องพัก วิธีการทำใบรับรองการจองห้องพัก การจัดเก็บ
บัตรลงทะเบียน  การจองห้องพักเป็นหมู่คณะ การทำรับรองห้องพักแบบต่างๆ  การจองห้อง
ผ่านกลุ่มบริษัทโรงแรมในเครือ การลงทะเบียนเข้าพัก การคืนห้องพัก การยกเลิกการจอง 
การควบคุมสถานภาพของห้องพัก การบริการด้านสัมภาระของผู้เข้าพัก การบริการด้าน
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโรงแรม งานด้านการติดต่อสื่อสาร การจัดทำบัญชี การเงิน 
บัญชีห้องพัก รวมทั้งการคิดค่าใช้จ่ายทุกชนิด จากแผนกต่างๆ เมื่อแขกประสงค์จะออกจาก
โรงแรม มารยาทและคุณสมบัติของพนักงานส่วนหน้า 
 Principles of organizing and functions; room rate policy setting; job 
assignment of front office staff; room reservations;, how to make the room 
reservation confirmation form; collection of registration cards; group 
reservations; confirmation of different types of rooms; room reservations 
through the chain hotel; cancellation of reservations; control of the room 
status; luggage services for the guests;  hotel news and information services; 
communications; accounting, finance, room accounts and calculation of 
expenses from different departments when the guest’s check-out; courtesies 
and qualifications of front office staff. 

 
3221206 การจัดการงานแม่บ้าน                                               3(2-2-5) 
                Housekeeping Management 

 หน้าที่และขอบเขตของงานแม่บ้าน การดำเนินงานต่างๆในแผนกแม่บ้าน เช่น การ
ทำความสะอาดห้องพักและพ้ืนที่สาธารณะ การจัดทำบัญชีรายละเอียดสิ่งของเครื่องใช้ การ
รับคำร้องเรียนจากแขกในกรณีต่างๆ  รวมทั้งหน้าที่ เกี่ยวกับของสูญหายและหน้าที่
ประสานงานแผนกต่างๆ ในโรงแรม การใช้ภาษาในการพูด การติดต่อกับลูกค้า มารยาทของ
พนักงาน 
 Duties and scope of housekeeping; operations in the housekeeping 
department including cleaning the room and public area, making inventory 



 

 

lists and receiving the guest’s complaints; handling lost-and-found objects 
and coordinating with other departments; using formal verbal language for 
communication with guests; courtesies and etiquettes for staff. 
 

3222207 การบริการอาหารและการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 
 Food and Catering Operation 

 หลักการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  การ
เตรียมการจัดโต๊ะอาหารแบบต่างๆ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดโต๊ะและ
รับประทาน งานด้านภัตตาคารและการจัดเลี้ยง  วิธีการรับรองงานจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ทั้ง
ในและนอกสถานที่  ศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยจัดเลี้ยง  ความสัมพันธ์ของ
แผนกจัดเลี้ยงกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  การวางแผนและวิธีการทำเมนูอาหาร  การ
ควบคุมดูแลงานและการจัดทำรายงาน  มารยาทและการปฏิบัติในการต้อนรับและการบริการ 

Principles, methods, types and patterns of food and beverage 
service; table settings, use of equipment and cutleries for table settings and 
table manner; restaurant and catering; in-house and outside banquet and 
reception catering; organization structures of the catering department; the 
relationship between catering department and other related departments; 
menu planning and writing; monitoring and making reports; service etiquette 
and courtesy. 

 
3223208 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรม 3(2-2-5) 
  Environmental Management and Safety in Hotel Business 

 แนวคิดและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจโรงแรม  ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
มลภาวะ  การจัดการมลภาวะ  แนวทางการควบคุม  การตรวจสอบสภาพแวดล้อม  การ
อนุรักษ์พลังงาน  การร่วมมือกับชุมชนเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การจัดการมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม  มาตรฐานใบไม้สีเขียว  มีการเสนอแนะงานในการร่วมมือรักษาสิ่งแวดล้อมในแต่
ละแผนกของโรงแรม  เทคนิคการบำบัดน้ำเสียเพ่ือนำกลับมาใช้ในด้านอ่ืนๆ  รวมทั้งมี
มาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในธุรกิจโรงแรมในแต่ละประเภท  ศึกษาและเรียนรู้
กระบวนการเตือนภัยในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภัยจากธรรมชาติ  อุบัติภัยที่เกิดจากความ
ประมาทหรือจากสงคราม 
 Concepts and significance of the environment on the hotel business; 
factors of pollution; pollution management, guidelines for controlling and 
monitoring environmental conditions; energy conservations; cooperation with 
neighboring communities in environmental conservation; environmental 
management standards; standards of green leaf hotels; proposal of new plans 
to cooperate in environmental conservation among hotel departments; 
techniques of reusing and recycling wastewater; security procedures in a 
particular hotel business; studying and learning emergency alerts in different 



 

 

situations including natural disasters, accidents caused by carelessness or 
wars. 
 

3222209  การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
Bar and Beverage Management 
            การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบาร์และเครื่องดื่ม สามารถผสมเครื่องดื่มได้ตามสากล
นิยม  ทั้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์  การบริการการดูแลรักษาความ
สะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง  ความรับผิดชอบ มารยาท และ
จรรยาบรรณของพนักงานฝ่ายบาร์และเครื่องดื่ม  การจัดทำรายงานการขายประจำวัน และ
การตรวจนับ 
 Operations concerning the bar and beverage; mixing international 
drinks both alcoholic and non-alcoholic drinks; appropriate cleanliness 
maintenance for all tools and equipment; responsibilities, courtesies and 
ethics of bar and beverage staff; preparation of daily sales reports and 
counting. 

 
3223210 การจัดการคุณภาพงานบริการสำหรับธุรกิจโรงแรม 3(2-2-5) 
  Service Quality Management for Hotel  

 แนวคิดหลักของการบริการ การพัฒนาคุณภาพการบริการและการฝึกปฏิบัติการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หลักการจัดการ ประเภท รูปแบบ และลักษณะของงานธุรกิจ
โรงแรม การควบคุมคุณภาพของธุรกิจโรงแรม รวมถึงคุณสมบัติ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้
ประกอบกิจการโรงแรม และบทบาทของการโรงแรมกับการพัฒนาประเทศ 
 Concepts of service; service quality development and practices of 
building customer relations; principle, types, formats and characteristics of 
hotel business; quality control for hotel businesses; qualification, moral and 
ethics of hotel operators; roles of hotel business in national development. 

 
 กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3231201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Introduction to Aviation Business 

           ประวัติกําเนิดการบินของโลกและประเทศไทย ภูมิรัฐศาสตร์กับการบิน ทฤษฎีและ 
แนวทางการบริหารจัดการ ลักษณะเฉพาะของธุรกิจการบิน หลักการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 
ปัจจัยที่ส่ง ผลต่อความสําเร็จทางธุรกิจการบิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจการบิน 
ตารางการบิน เส้นทางการบินของสายการบิน หลักการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจการบิน 
การจัดการด้านการตลาด แบบองค์รวมในธุรกิจการบิน ความร่วมมือและความสัมพันธ์
ระหว่างอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมการ
บิน ระบบการประกันคุณภาพ วิธีการควบคุมคุณภาพ การสร้างมาตรฐานงานบริการ ทฤษฎี



 

 

ที่เกี่ยวข้องกับการบริการและความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณภาพการบริการ การสร้างความพึง
พอใจและความจงรักภักดีต่อตราสินค้า การสร้างลูกค้าใหม่ การจัดการแก้ไขข้อร้องเรียน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 History of aviation of the world and Thailand; geopolitics and 
aviation; theories and management guidelines; fundamental characteristics of 
the aviation business; principles of strategic planning; key success factors for 
aviation business; information technology systems for aviation business; flight 
schedules; airlines' routes; principles of risk evaluation in aviation business; 
holistic marketing management in aviation business; associations and relations 
among tourism industry; organizations involving in a particular part of aviation 
business; quality assurance systems; quality control; standardizing services; 
building satisfactions and brand loyalty; theories of services and customer 
relations; service quality; customer acquisition; customer complaint 
management; corporate social responsibility and environmental responsibility. 
 

3232202 การจัดการสินค้าอันตราย 3(3-0-6) 
  Dangerous Goods Management 
  ประเภทและความหมายของสินค้าอันตราย  กฎหมาย ข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่ง

สินค้าอันตราย  ความรับผิดชอบของผู้รับขนและตัวแทนการขนส่ง  ข้อจำกัด  การแยก  การ
แสดงประเภทสินค้าอันตราย  การบรรจุ ปิดป้าย  ตีตรา  การจำกัดจำนวน การบรรทุก  การ
เก็บ  การตรวจสอบสินค้าอันตราย  และการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน 

The category and definition of dangerous goods; laws and regulations 
on the transport of dangerous goods; responsibilities of carriers and agents 
forwarding; restrictions; dangerous goods separation and declaration; packing, 
labeling, stamping, limiting quantity, transporting, loading, storing and 
checking dangerous goods; procedures in case of emergency. 

 
3231203 การตลาดธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

   Aviation Marketing  
 ความหมายและความสำคัญของการตลาดในธุรกิจการบิน ส่วนผสมทางการตลาด 
พฤติกรรมลูกค้า การแบ่งส่วนตลาด เครื่องมือทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด การ
จัดการความพึงพอใจของลูกค้า  การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดการท่องเที่ยวของไทยใน
ปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจการบิน การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจนั้นๆ การจัดการ
ความพึงพอใจของลูกค้า การพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ การตลาดดิจิทัล  
 Definition and significances of aviation marketing; marketing mix; 
customer behavior; marketing segmentation; marketing tools; marketing 
strategies; customer satisfaction management; analysis of current tourism 
situations affecting aviation businesses; strategic marketing planning for a 



 

 

particular business; customer satisfaction management; e-commerce and 
digital marketing. 

 
3233204        การสำรวจและวิจัยสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
                    Survey and Research for Aviation  
  ระเบียบวิธีวิจัย การเลือกปัญหา การทบทวนเอกสาร การกำหนดรูปแบบการวิจัย 

การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ประชากร การสร้างแบบสอบถาม วิธีสุ่มตัวอย่าง 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย การเขียนโครงงานวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล การประมวลผลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยลงปฏิบัติการในพ้ืนที่ที่ศึกษาค้นคว้าให้ได้มาซึ่งข้อมูล เพ่ือนำไปสู่
กระบวนการในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ความเชื่อถือได้ของข้อมูล ในธุรกิจ
การบิน  

Research methodology; problem selection; literature review; 
research methodologies; determination of research objectives, hypothesis 
and populations; questionnaire design; research sampling and statistics; 
writing a research project; data collection; data entry and analysis by 
conducting the survey in the area of concentrate topic for analyze the data; 
the reliability of data in Aviation. 

 
3233205 การจัดการคุณภาพงานบริการสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
  Service Quality Management for Aviation 

 แนวคิดหลักของการบริการ การพัฒนาคุณภาพการบริการและการฝึกปฏิบัติการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หลักการจัดการ ประเภท รูปแบบ และลักษณะของงานธุรกิจ
การบิน การควบคุมคุณภาพของธุรกิจการบิน รวมถึงคุณสมบัติ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้
ประกอบกิจการธุรกิจการบิน และบทบาทของธุรกจิการบินกับการพัฒนาประเทศ 
 Concepts of service; service quality development and practices of 
building customer relations; principle, types, formats and characteristics of 
aviation; quality control in different aviation; qualification, moral and ethics of 
aviation operators; roles of aviation in national development. 

 
3233206 การสัมมนาธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 Seminar for Aviation 
  หลักการ ทฤษฎี องค์ประกอบ รูปแบบ และลักษณะของการสัมมนา  ลักษณะ  

และวิธีการจัดทำโครงการ  การวางแผนการสัมมนา  การจัดงบประมาณ  การวิเคราะห์
สภาพการณ์ของธุรกิจการบินในปัจจุบันและอนาคต  การนำเสนอและอภิปรายผลงานที่มี
คุณค่า  นวัตกรรม  หรือปัญหาที่น่าสนใจด้านการจัดการธุรกิจการบิน  วิธีการจัดการและ
ดำเนินการสัมมนา  การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  รวมทั้งการเขียนรายงานผลการสัมมนา 

Principle, theories, elements, models and characteristic of seminar; 
types and approaches of conducting projects; planning a seminar; budget 



 

 

management; analysis of current future situations of aviation business; 
presentation and discussion of valuable, initiative and interesting issues on 
aviation business management; seminar operations; additional research; 
summarizing and reporting results of a seminar. 

 

3233207 ความปลอดภัยและมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน 3(2-2-5)  
 Aviation Safety, Safety and Security Management Systems 
  ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานของความปลอดภัยด้านการบิน มนุษย์ปัจจัยและ

ขีดจํากัด การดูแลสุขภาพและพลานามัยของผู้ทํางานในอากาศ สรีระวิทยาการบิน ภาวะ
อากาศยานเสียความกดดันอากาศอย่างฉับพลัน จิตวิทยาการบิน กระบวนการการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน การประสานงานกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน การพิสูจน์ทราบอันตราย การลดความเสี่ยง การประกันความปลอดภัย การฝึกอบรม
เกี่ยวกับความปลอดภัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของผู้ทํางานในอุตสาหกรรมการบิน  

Theory and basic concept of aviation safety; human factor and 
limitation; health of aviation personnel; aviation physiology; aircraft 
decompression; aviation psychology; information processing; security 
management systems; emergency situation coordination; hazard 
identification; risk reduction; safety insurance; safety training; working 
efficiency of aviation personnel.   

 
3232208 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน                 3(2-2-5) 

Passenger Ground Service Management 
  การจัดการ วิธีปฏิบัติ การวางแผน และขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ

ภาคพ้ืนแก่ผู้โดยสารของบริษัทการบินหรือสายการบิน งานด้านพิธีการบิน การศุลกากร
สนามบิน การจัดการดูแลสินค้าต้องกำกัด การตรวจคนเข้าเมือง การจัดเตรียมเอกสาร  และ
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเขตการบิน  การบริการอำนวย
ความสะดวกด้านการบรรทุก การตรวจสัมภาระ การควบคุมขนาดและน้ำหนักของสัมภาระ 
การติดตามสัมภาระสูญหายและกรรมวิธีการขึ้นเครื่องบิน  และการดูแลผู้โดยสารหลังจาก
การลงจอดของเครื่องบิน การบริการผู้โดยสารพิเศษ ตลอดจนการจัดการแก้ปัญหากรณี
เครื่องบินเกิดขัดข้อง ล่าช้า สูญหาย หรือเกิดการก่อวินาศกรรม การขู่วางระเบิดเครื่องบิน
หรือสนามบิน (ศึกษาดูงานนอกสถานที่)  
 The management, operation, planning and procedures of passenger 
ground service performed by the aviation agency or airlines; flight procedures; 
customs formalities; restricted goods management; immigration procedures; 
documentation and communications with related agents both airside and 
landside; loading service; baggage screening;  load control and weight 
balance; lost baggage tracing and boarding procedure; processes on ground 
service after arrival; special guest services; problem solving in case of the 



 

 

sudden breakdown of an engine, delay, loss of aircraft, sabotage or bomb 
threat on either an aircraft or an airport. (a study tour is provided.) 

 
3232209  การจัดการท่าอากาศยาน                               3(3-0-6) 
  Airport Operation Management 
  กรอบแนวคิดในการออกแบบและการก่อสร้างสนามบินตามหลักการและทฤษฎี

ระบบการจัดการท่าอากาศยามตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
พระราชบัญญัติการเดินอากาศและมาตรฐานสากลตามองค์ประกอบและรูปแบบที่ใช้เป็น
มาตรฐานสากลทั่วโลก ระบบการจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยและระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตปฏิบัติการ เขตการบิน และเขตปฏิบัติการ
นอกเขตการบิน  สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ  ระบบอาชีวะ
อนามัย  มาตราการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโดยรอบสนามบิน  มลภาวะทางเสียงตาม
มาตรฐานสากล  การขนส่งสินค้าทางอากาศที่เป็นอันตราย  ระบบตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากร ข้อปฏิบัติต่างๆ สำหรับผู้ที่มาใช้บริการสนามบิน ขีดความสามารถในการรองรับ
ขนาดของอากาศยาน  ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับท่าอากาศยาน ระบบไฟฟ้านำร่อง
อากาศยานลงสู่พื้นทางวิ่ง ระบบหอบังคับการบิน   

The framework of aerodrome design and construction complied with 
the principle and theory of aerodrome management systems according to the 
Civil Aviation Authority of Thailand’s standard; Thailand Air Navigation Act and 
international standards based on the essential elements and formats 
worldwide; physical security; safety management and security management 
systems in the airside and landside; airport facilities for passengers and airport 
users; the Occupational Health and Safety Management System; airport 
environmental monitoring; noise pollution and international standards; 
transport of dangerous goods by air; immigration systems and customs; rules 
and practices for airport users; runway capacity; relations between 
communities and aircrafts; instrument landing systems; air traffic control 
systems. 

 
3232210 หลักการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 3(3-0-6) 
               Principles of Air Cargo Management    

                 การบริหารจัดการและมาตรฐานการขนส่งสินค้าทางอากาศ  การบริการ  การ
ควบคุมและจัดดำเนินการสินค้าแต่ละประเภท  มาตรการและการรักษาความปลอดภัย  กฎ 
ข้อบังคับด้านคลังสินค้าของสมาคมผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศ  และองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ  ระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศ  ความหมายและขอบเขตสินค้าทาง
อากาศ  มาตรการในการรับ-ส่งสินค้า  การวางแผนและการควบคุมการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ  วิธีการบริการ ณ ลานจอดอากาศยาน  ข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้า



 

 

อันตราย  ตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าทางอากาศ  พิธีการศุลกากรและการรับสินค้า  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ   

The management and standard of air cargo; freight forwarding service 
and procedures for particular goods; security procedures; cargo rules and 
regulations of Airfreight Forwarders Association and International Civil Aviation 
Organization; air freight systems; definition and scope of air freights; receiving 
and delivery procedure; air cargo planning and control; ramp service 
procedure; provisions for transport of dangerous goods by air; freight 
forwarder; customs and receiving procedures; information technology systems 
for air cargo. 

 
 กลุ่มวิชาร้านอาหารและภัตตาคาร 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3241201 การตลาดร้านอาหารและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

   Food Shop and Restaurant Marketing  
 ความหมายและความสำคัญของการตลาดร้านอาหารและภัตตาคาร ส่วนผสมทาง
การตลาด พฤติกรรมลูกค้า การแบ่งส่วนตลาด เครื่องมือทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด 
การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า  การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดการท่องเที่ยวของไทยใน
ปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ธุรกิจนั้นๆ การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า การพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ และการตลาด
ดิจิทัล 
 Definition and significances of food shop and restaurant marketing; 
marketing mix; customer behavior; marketing segmentation; marketing tools; 
marketing strategies; customer satisfaction management; analysis of current 
tourism situations affecting food shop and restaurant businesses; strategic 
marketing planning for a particular business; customer satisfaction 
management; e-commerce and digital marketing. 
 

3243202      การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร           3(3-0-6) 
 Accounting and Finance in Food Shop and Restaurant  

            ทฤษฎีและแนวคิดของบัญชีการเงิน โปรแกรมประยุกต์สำหรับบัญชีและการเงินใน
ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร กลยุทธ์การจัดรายการรายได้และควบคุมต้นทุน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Theories and concepts of accounting and finance, application 
programs for accounting and finance in hospitality business; and strategies of 
efficient revenue management and cost control. 

 
3243203 การจัดอาหารว่างเพื่องานภัตตาคาร 3(2-2-5) 



 

 

 Snack for Restaurant  
  ความหมาย ความสำคัญและประเภทของอาหารว่าง วัตถุดิบ การประกอบอาหาร

ว่างคาว หวาน การจัดบริการอาหารว่างการคำนวณต้นทุน การจัดจำหน่าย ปฏิบัติการต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง หลักศิลปะและการออกแบบในงานอาหาร การเลือกภาชนะอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้
ที่เหมาะสมในการตกแต่งอาหาร เทคนิคและวิธีการตกแต่งอาหารทั้งอาหารคาวและอาหาร
หวาน การจัดตกแต่งอาหารให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ การจัดสำรับและการจัดเสิร์ฟตาม
วัฒนธรรมการบริโภค การออกแบบตกแต่งและสร้างความโดดเด่นให้แก่อาหาร ลักษณะทาง
กายภาพกับการเพ่ิมจุดขายอาหารกับสื่อโฆษณา การเลือกใช้ภาชนะเพ่ือเสริมจุดเด่นของ
อาหาร 

Definition, significance and classification of snacks; ingredients; snack 
cooking including appetizers and desserts; snack catering service; cost 
calculation; distribution and related operations; principle of food styling and 
decorating; selection of  appropriate containers and equipment for decorating 
food; techniques and approaches of decorating meat and sweet dishes; food 
decorating in different occasions; menu setting and serving according to 
consumer cultures; food design and decoration to enhance distinction and 
uniqueness; physical characteristics, unique selling point and advertising 
media; selecting containers to enhance food characteristic.  

 
3243204 การสัมมนาธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร 3(2-2-5) 
 Seminar for Food Shop and Restaurant 

หลักการ ทฤษฎี องค์ประกอบ รูปแบบ และลักษณะของการสัมมนา  ลักษณะ  
และวิธีการจัดทำโครงการ  การวางแผนการสัมมนา  การจัดงบประมาณ  การวิเคราะห์
สภาพการณ์ของธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารในปัจจุบันและอนาคต การนำเสนอและ
อภิปรายผลงานที่มีคุณค่า  นวัตกรรม  หรือปัญหาที่น่าสนใจด้านการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
และภัตตาคาร วิธีการจัดการและดำเนินการสัมมนาการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  รวมทั้งการ
เขียนรายงานผลการสัมมนา 
 Principle, theories, elements, models and characteristic of seminar; 
types and approaches of conducting projects; planning a seminar; budget 
management; analysis of current future situations of Food Shop and 
Restaurant; presentation and discussion of valuable, initiative and interesting 
issues on Food Shop and Restaurant management; seminar operations; 
additional research; summarizing and reporting results of a seminar. 
 

3243205        การสำรวจและวิจัยสำหรับธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร 3(2-2-5) 
                    Survey and Research for Food Shop and Restaurant 
  ระเบียบวิธีวิจัย การเลือกปัญหา การทบทวนเอกสาร การกำหนดรูปแบบการวิจัย 

การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ประชากร การสร้างแบบสอบถาม วิธีสุ่มตัวอย่าง 



 

 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย การเขียนโครงงานวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล การประมวลผลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยลงปฏิบัติการในพ้ืนที่ที่ศึกษาค้นคว้าให้ได้มาซึ่งข้อมูล เพ่ือนำไปสู่
กระบวนการในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ความเชื่อถือได้ของข้อมูล ในธุรกิจ
ร้านอาหารและภัตตาคาร  
 Research methodology; problem selection; literature review; research 
methodologies; determination of research objectives, hypothesis and 
populations; questionnaire design; research sampling and statistics; writing a 
research project; data collection; data entry and analysis by conducting the 
survey in the area of concentrate topic for analyze the data; the reliability of 
data in food shop and restaurant. 

3241206 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ 3(3-0-6) 
เพื่อธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร  
Introduction to Food and Nutrition in Food Shop and Restaurant 
 ความสำคัญของอาหารและโภชนาการต่อคุณภาพชีวิต อาหารหลัก 5 หมู่  
สารอาหารต่างๆ หลักในการจัดอาหาร การคำนวณพลังงานในอาหาร โภชนาการสำหรับกลุ่ม
ผู้บริโภคเฉพาะ สภาวะโภชนาการในอดีตและปัจจุบัน 
 Important of food and nutrition for quality of life; five food groups; 
nutrition for culinary; calories calculation; nutrition for special customers; 
nutrition situation from past to the present. 
 

3243207 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร 3(2-2-5) 
  Environmental Management and Safety in Food Shop and Restaurant 

 แนวคิ ดและความสำคัญ ของสิ่ งแวดล้ อมที่ มี ต่ อ ธุ รกิ จ ร้ านอาห ารและ
ภัตตาคาร  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลภาวะ  การจัดการมลภาวะ  แนวทางการควบคุม  การ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อม  การอนุรักษ์พลังงาน  การร่วมมือกับชุมชนเพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  การจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม  เทคนิคการบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งมีมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยภายในร้านอาหารและภัตตาคาร    Concepts and 
significance of the environment in food shop and restaurant; factors of 
pollution; pollution management, guidelines for controlling and monitoring 
environmental conditions; energy conservations; cooperation with neighboring 
communities in environmental conservation; environmental management 
standards; techniques of reusing and recycling wastewater; security procedures 
in food shop and restaurant. 

 
3243208       การบริหารและการควบคุมอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจบริการ    3(2-2-5) 

Food and Beverage Management and Control in hospitality business 
              ความมุ่งหมายของการบริหารและควบคุมด้านอาหารและเครื่องดื่ม วิธีการจัดซื้อ 
การขนส่ง การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การตรวจนับ การเตรียมการใช้ การ



 

 

คำนวณต้นทุน  การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การวางแผนผลิตอาหาร การ
เปรียบเทียบต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่มกับต้นทุนมาตรฐาน การบริหารยอดขาย การทำ
รายงานต้นทุนและรายงานการขาย 

Objectives of the management and control of food and beverage; 
purchase and receiving, storage, disbursement, counting, preparation of use, 
calculation and control of the food and beverage cost, food production 
planning, comparison of the food and beverage cost with the standard cost; 
and preparation of the cost and sales report. 

 
3243209 การจัดการคุณภาพงานบริการสำหรับร้านอาหารและภัตตาคาร 3(2-2-5) 
  Service Quality Management in Food Shop and Restaurant 

 แนวคิดหลักของการบริการ การพัฒนาคุณภาพการบริการและการฝึกปฏิบัติการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หลักการจัดการ ประเภท รูปแบบ และลักษณะของงาน
ร้านอาหารและภัตตาคาร การควบคุมคุณภาพของร้านอาหารและภัตตาคารประเภทต่างๆ 
รวมถึงคุณสมบัติ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและภัตตาคาร 
 Concepts of service; service quality development and practices of 
building customer relations; principle, types, formats and characteristics of 
food shop and restaurant; quality control in different food shop and 
restaurant; qualification, moral and ethics of food shop and restaurant 
operators. 

 
3242210 การจัดการร้านอาหารและภตัตาคาร 3(2-2-5) 
  Food Shop and Restaurant Management 
  หลักการจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร ศึกษารูปแบบโครงสร้างการจัด

หน่วยงานภายในภัตตาคาร ระบบการจัดครัว อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร หลักและวิธีการ
เลือกซื้ออาหารขั้นตอนการปฏิบัติงานครัวการวางแผนปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ของบุคลากร
ในครัว การเก็บรักษา การทำความสะอาดและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว  หน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้จัดการภัตตาคาร และการทำประมาณการขายอาหาร  การ
ควบคุมคุณภาพ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

 Principles of food and restaurant management, organizational 
structures of departments in the restaurant; system of kitchen management, 
kitchen utensils, methods of choosing food, steps of kitchen operations, 
planning on duties of kitchen staff, and storage, cleaning, and maintenance of 
kitchen utensils; duties and responsibilities of the restaurant manager, and 
estimate of food sales, and control of quality, costs and expenses in the 
operations. 

 
 



 

 

2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก  
รหัสวิชา         ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                          น(ท-ป-อ) 
3213301 การท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ 3(3-0-6)                                            
 Special Interest Tourism                        

            ความหมาย ประเภทของการท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ แนวโน้มการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ อิทธิพลของการท่องเที่ยวความสนใจพิเศษต่อการจัดการและ
การตลาดการท่องเที่ยว การอภิปรายประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ 
กรณีศึกษา  
  Definitions and types of special interest tourism; trends of tourism 
activities; influences of special interest tourism on management and tourism 
marketing; discussions of current issues on special interest tourism; case 
studies. 

3213302     การจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 เพื่อเป็นรางวัล (MICE) 
  Meeting Incentives Convention and Exhibition Management (MICE) 
        ความหมายของการประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็น

รางวัล ประเภทและรูปแบบของการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการในประเทศและ
ต่างประเทศ ปัจจัยที่เกื้อหนุนส่งผลต่อการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ เรียนรู้
การดำเนินงานและบริหารการประชุมและการจัดนิทรรศการโดยการปฏิบัติงานจริง การสร้าง
ความพอใจให้ผู้ใช้บริการ เทคนิคการประสานงานและการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
ประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล กับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยสวมบทบาทเป็นผู้รับจัดการจัดประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการมือ
อาชีพ  
 Definitions of meeting, incentive, convention and exhibition; types 
and models of meeting and exhibition management in Thailand and foreign 
countries; supporting factors affecting meeting, convention and exhibition 
management; operation and management of meetings and exhibitions; 
Learning about operations and management of conferences and exhibitions 
by making a seminar; building customer satisfactions; coordination techniques 
and host-city bidding for meeting, incentive, convention and exhibition 
submitted to involved agencies by acting like Professional Conventions and 
Exhibitions Organizer. 

 

3212303 ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว                               3(2-2-5) 
 Geography for Tourism Industry 

 สภาพทางภูมิศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
สภาพทางธรรมชาติและการกำเนิดของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 
องค์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว  



 

 

 Geography of the world and Thailand related to tourism; natural 
environment and the evolution of tourist attractions; types of tourist 
attractions; appropriate elements for tourism. 

 
3211204 มรดกและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว                     3(2-2-5)  
        Thai Heritage in Tourism 

                ความหมายและความสำคัญของมรดกและวัฒนธรรมไทย  โครงสร้างสังคมของไทย
ในแต่ละภูมิภาค ค่านิยม บุคลิกภาพ วิถีชีวิต ส่วนรวมของคนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
เอกลักษณ์ของไทยในด้านศิลปวัฒนธรรม การปกครอง ตลอดจนการธำรง และรักษามรดก
ไทย ศึกษาจากแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และมรดกของชาติ 

Definition and significances of Thai heritage and culture; structure of 
Thai society in each region; shared values, personalities and lifestyles of Thai 
people since in the past until present; identity of Thai art and culture and 
administration, conservation and safeguarding Thai heritage based on learning 
from important historical and national heritage sites. 

 
3213305 ประวัติศาสตร์สากล 3(3-0-6) 

  ศึกษาอารยธรรมของโลกยุคโบราณที่มีผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก  การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกัน
และกัน  เหตุการณ์สําคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของโลก การขยายอิทธิพลของประเทศยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย 
การล่าอาณานิคมและผลกระทบ  ตลอดจนถึงเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์ถึง
สาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถเข้าใจและบอกเล่ารวมทั้งถ่ายทอด
เรื่องราวให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยความเข้าใจในความแตกต่างของนักท่องเที่ยว 
  Ancient civilizations of the world affecting development and changes 
of the global society; connection between eastern and western world and 
cultural influences upon each other; important events affecting the world’s 
social, economic and political change; European penetration into America, 
Africa and Asia; colonialism and its impacts; current world situation; analysis of 
causes, factors and impacts occurred to understand, inform and describe 
details to tourists with awareness of cultural differences.  
 
 

3213306 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว                                3(2-2-5) 
         Recreation Activities for Tourism   

 ศึกษากิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการ
ท่องเที่ยว  ประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ ฝึกวางแผนและปฏิบัติการจัด
กิจกรรมทั้งในร่มและกลางแจ้งขณะท่องเที่ยว รวมทั้งความรู้ในการเตรียมการ ขั้นตอนดำเนิน



 

 

กิจกรรมนันทนาการ และรู้จักการปรับรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือใช้ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และสถานที่ท่องเที่ยว  

Types of recreational activities; organizing of recreational activities for 
tourism; benefits and values of recreational activities; practicing planning and 
operating indoor and outdoor activities during the tour; knowledge on 
preparation and procedures of recreational activities, and implementation of 
recreational activities suitable for particular situations and tourist attractions. 

 
3213307 การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
               Development and Conservation of Tourist Attractions 

            ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์ หลักการ นโยบาย กระบวนการ และวิธีการในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางการท่องเที่ยว การรักษาความสมดุล
ขององค์ประกอบต่างๆ ทางด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและหน่วยงาน
เอกชนในการส่งเสริมควบคุมและการพัฒนาสถานที่ (มีการศึกษานอกสถานที)่ 

 Definitions and importance of developing and conserving tourist 
attractions; objectives, principles, policies, procedures and methods of 
development and conservation of tourism resources in a systematic way; 
restoration of tourism resources; balancing of elements of tourism; 
cooperation between the government and private agencies in promoting and 
developing tourist attractions. (a study tour is provided) 

 
 

3213308 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1  3(2-2-5) 
English for Tourism 1  

 ภาพรวมของธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ พร้อมด้วยคำศัพท์ทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งสำนวนในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่ การ
บรรยายสถานที่ท่องเที่ยว การจัดโปรแกรมท่องเที่ยว และการให้ข้อมูลที่ พักสำหรับ
นักท่องเที่ยว 

Overview of tourism businesses; technical terms of art and culture; 
vocabularies and expressions used in tourism: describing tourist attractions, 
organizing itineraries and giving information on accommodations to tourists. 

 
3213309 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 
 English for Tourism 2 

 พัฒนาทักษะสำหรับผู้จัดนำเที่ยว ได้แก่ การวางแผน การจัดการ การนำทัวร์ การ
ให้ข้อมูล และการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  



 

 

Develop necessary skills for tour operators: planning, organizing, and 
conducting tours; providing information and describing tourist attractions 

 
3222310 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการ 3(2-2-5)  
  English for Hospitality Industry 

 ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมบริการ การต้อนรับแขก การจัดงานต่าง ๆ และการ
ให้บริการแก่แขกที่พักในโรงแรม 
 English used in hospitality industry including welcoming guests, 
catering and providing services for in-house guests. 
 

3223311 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการส่วนหน้า      3(2-2-5) 
  English for Front Office Services 

 คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ตามมาตรฐานสมรรถนะร่วม
วิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวอาเซียน (ACCSTP) ในแผนกส่วนหน้า และส่วนงานอ่ืน ๆ ใน
ส่วนหน้าที่มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าภายในและภายนอกโรงแรม การติดต่อสื่อสารทั้งการ
พูดและการเขียน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม 
การใช้ศัพท์ สำนวน ประโยคในงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยใช้
สถานการณ์จำลอง 
 Vocabularies and expressions in English used in hotel business 
according to Common Competency Standards for Tourism 
Professionals: ACCSTP for front office staff and other guest-contact 
departments; verbal and written communications; giving information on hotel 
facilities; using vocabularies, expressions and sentences for related 
responsibilities to solve immediate problems through simulated situations. 
 

3223312       การจัดการธุรกิจที่พักแรม 3(2-2-5) 
 Management of Lodging Business 

 ประเภท ความสำคัญธุรกิจที่พักแรมและบริการ โครงสร้างการบริหารจัดการ
รูปแบบการดำเนินงานต่างๆ  หน้าที่ความรับผิดชอบ การสร้างความร่วมมือ การสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรในสายอาชีพ หลักในการดำเนินธุรกิจ  ทักษะในการบริหารงานในแต่
ละฝ่าย การสร้างเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนหรือหน่วยงาน
อิสระ รวมถึงทิศทางแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมไทยในยุคปัจจุบันและอนาคต 
Types and significances of the lodging and hospitality business; management 
structures including creation of cooperation and motivation for personnel; 
principles of business operations; skills for the management of each 
department; creation of the network of business operations among the 
government sector, NGOs, and independent agencies; directions and trends of 
competition in Asian markets. (a study tour is provided)  



 

 

  
3232313 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน         3(2-2-5) 
  Aviation Technical English 

   ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน และเขียน เกี่ยวกับคำศัพท์ วลี 
คำจำกัดความ และความหมายเฉพาะที่ ใช้ทางเทคนิคด้านการบินในหัวข้อต่างๆ ทั้ ง
ระดับพ้ืนฐานและระดับก้าวหน้า คำศัพท์เรียกชื่ออาชีพต่างๆ ในธุรกิจการบิน ความรู้เกี่ยวกับ
อากาศพลศาสตร์พ้ืนฐาน แรง และการเคลื่อนที่ทางอากาศพลศาสตร์ของเครื่องบิน การแบ่ง
แบบ ชนิด และประเภทของอากาศยาน ส่วนประกอบ โครงสร้าง และระบบต่างๆ ในอากาศ
ยาน อุตุนิยมวิทยาการบิน ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ เมฆ ลม อุณหภูมิ และการเกิด
สภาพอากาศแบบต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติการบิน วิธีการสื่อสารด้านการบิน 
วิธีการอ่านตัวอักษรและตัวเลข การจดทะเบียนและสัญชาติอากาศยาน คำศัพท์เกี่ยวกับ
สนามบิน พิธีการบิน การซ่อมบำรุงอากาศยาน การเดินอากาศและอุปกรณ์เครื่องช่วย
เดินอากาศ คำศัพท์ที่ใช้ในระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ สิ่งพิมพ์ คู่มือ และเอกสาร
ด้านการบิน 

Practice English skills of listening, speaking, reading and writing based 
on vocabularies, definition and technical terms of aviation ranged from 
fundamental to advanced level; vocabularies of careers in aviation business; 
knowledge on and basic aerodynamics, forces and aerodynamics of aircrafts; 
classification, sorts and types of aircrafts; elements, structures and systems 
inside the aircraft; aeronautical meteorology; knowledge on atmospheres, 
cloud, wind, temperature and climates that may cause danger to aviation 
operations; aviation communication; airline alphabets and codes; aircraft 
registration and nationality; vocabularies related to airports, flight procedures, 
aircraft maintenance, air navigation and air navigation aids; vocabularies used 
in air traffic control, publications, guideline and aviation-related documents. 

 
3233314 ภาษาอังกฤษธุรกิจการบิน  3(2-2-5) 

Aviation Business English  
          ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ง

จำเป็นต่อการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจการบิน ลักษณะภาษา คำศัพท์ 
สำนวนที่ใช้ในธุรกิจการบิน การสื่อสารและจนการออกเสียงฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการบิน  

Practice English skills including listening, speaking, reading and writing 
necessary for aviation business staff; characteristics of language, vocabularies 
and expressions used in aviation business; English communication and 
pronunciation practice in different situations.  

3233315 น้ำหนักสมดุล และการกระจายน้ำหนักบรรทุก 3(3-0-6) 
  Center of Gravity and Loading Spreading 



 

 

   แบบอากาศยานที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ  โครงสร้างระวางบรรทุก 
ข้อจํากัดในการบรรทุกของอุปกรณ์ส่วนควบที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า การแสดงรหัส น้ําหนัก
บรรทุก อัตราค่าขนส่งของอุปกรณ์ส่วนควบ การคํานวณน้ําหนักอากาศยานเบื้องต้น 
ความสำคัญในการควบคุมน้ําหนักและสมดุล ตําแหน่งจุดสมดุลของอากาศยาน ข้อจํากัดของ
จุดสมดุลการบรรทุก การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบรรทุก 

Aircraft types for air cargo;  loading structure; limitation of Unit Loading 
Device (ULD);  code identification, weight; fare rate of Unit Loading Device; 
principle of aircraft weight calculation; the essential of weight and balance 
control; centre gravity of the aircraft; limitation of loading and balance; 
loading sheet filling. 

 
3233316 การจัดการงานบริการในอากาศยาน 3(3-0-6) 
  In-flight Services Management  

  ประเภทของอาหารบนเครื่องบิน ขั้นตอนการจัดเตรียม การถนอมอาหาร การส่งขึ้น 
เครื่องบิน การควบคุมและรักษาความสะอาดตามหลักอาชีวะอนามัย ระบบตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพอาหาร บุคลิกภาพ มารยาท การแต่งกาย การแสดงออกถึงภาพลักษณ์ท่ีดี 
การมีจิตบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับในอากาศยานด้านการบริการ
ให้แก่ผู้ โดยสาร การดูแลให้บริการที่เป็นเลิศบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย มาตรการรักษา
ความปลอดภัย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดในเที่ยวบิน การสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้โดยสาร การฝึกทักษะด้วยการฝึกปฏิบัติในห้องฝึกจําลองปฏิบัติการให้บริการ 
  Types of meal on board; preparation procedure; food preservation 
and delivery; health controlling and cleaning; assessment system and food 
quality control; personality and grooming; brand representative; service mind; 
in-flight service procedure; service on safety competency base; passenger 
satisfaction; in-flight service practice in mock up service training. 
 
 

3233317 กฎหมายการบิน               3(3-0-6) 
Aviation laws 

   ประวัติกฎหมายการบินสากล เสรีภาพการบิน องค์การกํากับดูแลการบินระหว่าง
ประเทศ หน่วยงานด้านการบิน อนุวัติของอนุสัญญาที่สําคัญเกี่ยวกับการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ รายละเอียดภาคผนวกจากอนุสัญญาชิคาโก ลักษณะกฎหมายการบินของประเทศ
ไทย กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางอากาศสากลที่มีผลต่อการออกและบังคับใช้ในการ
ปฏิบัติการบินระหว่างประเทศ และในประเทศ พระราชบัญญัติการบินพลเรือน ความสมควร
เดินอากาศ ชนิด ลักษณะ แบบของกฎหมายที่เกี่ยวกับใบอนุญาตในการบิน การออกและ
บังคับใช้ใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่ ข้อบังคับแห่งรัฐเกี่ยวกับการประกอบกิจการบินเสรี  

History of aviation laws; degree of freedom; international aviation 
authority organization; important of international convention and protocol; 



 

 

details of the Chicago Convention; characteristics of Thai Aviation Laws; laws 
of international air transportation effects to the enforcement of International 
and domestic flight operation; civil aviation act; airworthiness;  types, 
characteristics of issues and enforcement of aviation licensing; state authority 
regulation related with the freedom of aviation 

 
3233318 การฝึกกรณีเกิดภาวะผิดปกติหรือฉุกเฉิน 3(2-2-5) 
  Emergency Procedures Training 
   หลักการจัดการความปลอดภัยในอากาศยาน การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการ

ปฏิบัติในกรณีอากาศยานเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือฉุกเฉิน อุปกรณ์ฉุกเฉิน การอพยพ
ผู้โดยสาร การควบคุมผู้โดยสารก่อกวนในอากาศยาน การดับเพลิง การปฐมพยาบาลและการ
กู้ชีพ การฝึกปฏิบัติและการดําเนินการกับปัญหาที่เกิดกับสินค้าอันตรายที่บรรทุกมาในอากาศ
ยาน  

Principle of in-flight safety management; emergency and survival 
training; emergency equipments; passenger evacuation; unruly/disruptive 
passenger; fire drill; first aid and life support; dangerous goods management. 

 
3243319 ศิลปะการขายในร้านอาหารและภัตตาคาร 3(3-0-6)  

Salesmanship in Food Shop and Restaurant 
                  กระบวนการขาย รูปแบบและศิลปะการขายในร้านอาหารและภัตตาคาร ศึกษา

พฤติกรรมของผู้รับบริการ เทคนิคในการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้าการใช้จิ ตวิทยาและ
มนุษยสัมพันธ์ การปรับปรุงตนเองให้มีคุณสมบัติของนักขายที่ดี และเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณ
และเจตคติท่ีดีของนักขาย 

Sale procedures, forms and arts of selling in the food shop and 
restaurant; customer behavior; techniques to solve problems related to the 
customer; implementation of psychology and human relations skills for self-
improvement to become preferred salesmanship; salesperson’s ethics and 
attitudes. 

 
3243320 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมตะวันออก 3(3-0-6) 
  General Knowledge of Eastern Culture and Cuisine 

 ประเพณีและวัฒนธรรมกับอาหารตะวันออก ประเภทและการจัดการอาหาร วัตถุดิบ 
เครื่องปรุงและเครื่องเทศ อุปกรณ์ การประกอบอาหารตะวันออก การจัดตกแต่ง และการจัด
เสิร์ฟ 
  Tradition and culture of Eastern cuisine; types of food and food 
management; ingredients, condiments and spices; eastern cookware; 
decoration and serving. 

 



 

 

3243321 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมตะวันตก 3(3-0-6) 
  General Knowledge of Western Culture and Cuisine 

 ประเพณีและวัฒนธรรมกับอาหารตะวันตก ประเภทและการจัดการอาหาร วัตถุดิบ 
เครื่องปรุงและเครื่องเทศ อุปกรณ์ การประกอบอาหารตะวันตก การจัดตกแต่ง และการจัด
เสิร์ฟ 

  Tradition and culture of western cuisine; types of food and food 
management; ingredients, condiments and spices; western cookware; 
decoration and serving. 

 
3243322 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอิสลาม 3(3-0-6) 
  General Knowledge of Muslim Culture and Cuisine 

        ประเพณีและวัฒนธรรมกับอาหารของกลุ่มประเทศอิสลาม ประเภทและการจัดการ
อาหาร วัตถุดิบ เครื่องปรุงและเครื่องเทศ อุปกรณ์ การประกอบอาหารฮาลาล การจัดตกแต่ง 
และการจัดเสิร์ฟ 

Tradition and culture of Muslim countries’ cuisine; types of food and 
food management; ingredients, condiments and spices; utensils or cooking 
equipment required for use in a Halal kitchen; decoration and serving. 

 
3243323 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทย 3(2-2-5) 
  Introduction to Thai Cuisine 

        ประเพณีและวัฒนธรรมกับอาหารไทยประจำภูมิภาค ประเภทและการจัดการ
อาหาร วัตถุดิบ เครื่องปรุงและเครื่องเทศ อุปกรณ์ การประกอบอาหารไทย การจัดตกแต่ง 
และการจัดเสิร์ฟ ฝึกปฏิบัติ 
  Tradition and culture of 4-region Thai cuisine; types of food and food 
management; ingredients, condiments and spices; Thai cookware; decoration 
and serving; practice. 
 
 
 

3243324 กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 3(2-2-5) 
Law and Food Safety 

    หลักการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร แนวทางการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการผลิตที่ดี หลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติ ที่ต้องควบคุม
และการประยุกต์ใช้ในระบบความปลอดภัยในอาหาร กฎหมาย มาตรฐานและข้อบังคับที่
เกี่ยวกับการผลิตอาหารในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานทั้งของประเทศไทยและสากล 
ฝึกปฏิบัติ 

Principles of food sanitation and food safety; Good Manufacturing Practice; 
Hazard Analysis and Critical Control Point and application in food safety system; 



 

 

Law, standard and regulation of production in the institutes for both national and 
international standard; practice 

 
 3243325 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร 3(2-2-5) 

Theory and Food Preparation 

                ทฤษฎีและลักษณะองค์ประกอบของอาหาร เครื่องปรุงและสารปรุงแต่งอาหาร 
หลักการประกอบอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ การเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร การ
ทดสอบคุณสมบัติของอาหารและละ ฝึกปฏิบัติ 

Theory and pattern of food composition; food ingredients and food 
additives; principles of cooking; equipment; purchase selection and Food storage; 
Testing properties of food; practice. 

 
3242326 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร  3(2-2-5) 
  English for Restaurant Service 

  ภาพรวมเก่ียวกับงานบริการในภัตตาคาร สำนวนต่าง ๆ และแบบฝึกหัดที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนคำศัพท์เกี่ยวกับภัตตาคาร อาหาร และเครื่องดื่ม โดยมุ่งเตรียมความ
พร้อมสำหรับผู้เรียนในการสื่อสารกับลูกค้า เน้นการใช้ภาษาเพ่ือการแก้ปัญหา ภายใต้
จิตวิทยาและภาษาที่เหมาะสมกับลูกค้าในกรณีท่ีลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจหรือเกิดความ
กังวลในสถานการณ์เสมือนจริงได้อย่างเหมาะสม  

Overviews of restaurant service; restaurant business sentences, food 
and beverage vocabulary and practice conversational English for 
communication to the customers; communications for solving problems by 
using psychological and suitable language in real-life situations where 
restaurant staff comes into contact with their customers. 

 
3243327 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดประกอบอาหาร 3(2-2-5)
 English for Culinary 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาหารโดยเน้นทักษะในการสื่อสาร การ
ใช้คำศัพท์ชื่อเฉพาะและรูปแบบภาษาท่ีใช้ในรายการอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ประโยค และสำนวน การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประกอบอาหารและงานครัว 

English communication skills required for culinary career; use of 
culinary technical terms and format of English language applied in food and 
beverage menus; tools and kitchen utensils; sentences and expressions used 
for giving information on cooking and kitchen activities. 

4142503 การแกะสลักผักและผลไม้ 3(2-2-5) 
Vegetable and Fruit Carving 

         รูปแบบการแกะสลักผักและผลไม้ การเลือก การเตรียม การใช้ การปอก     การ
คว้าน วิธีการอออกแบบและการดูแลรักษา ฝึกปฏิบัติ 



 

 

Patterns of fruit and vegetable carving: selection: preparation; use; 
peeling; coring; design and preservation; practices. 

 
4143205  อาหารนานาชาติ 3(2-2-5) 
             International Cuisine 

   ลักษณะสำคัญของอาหารเอเชีย ยุโรป และชนชาติอ่ืนๆ ความแตกต่างของลักษณะ
อาหารของประเทศต่างๆ ข้อกำหนดของอาหารฮาลาล วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของ
ชาวมุสลิม  วัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องเทศ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
นานาชาติ และอุปกรณ์การประกอบอาหารฮาลาล  การจัดรายการอาหาร การประกอบ
อาหาร การจัดตกแต่งและการจัดเสิร์ฟ ฝึกปฏิบัติ 

The main characteristics of Asian, European, and other nations Cuisine; 
differences of characteristics of food in other countries; Regulation of Halal 
cuisine; raw material, ingredients, spices, instruments and equipments for 
International cooking; cooking of Halal cuisine; menu planning; preparation; 
decoration and serving; practice. 

 
 
 
 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 

รหัสวิชา         ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                          น(ท-ป-อ) 
3201401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(2-2-5) 
   Japanese for Basic Communication  

ศึกษาการออกเสียง คำ รูปแบบประโยค คำที่ใช้กันทั่วไป โครงสร้างประโยคแบบ
ง่าย ฝึกการออกเสียงในระดับคำ วลี  ฝึกการใช้ภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ  
และการสร้างคำ 

Basic phonological, morphological and syntactic systems of the 
language; common words and simple sentence structures; pronunciation 
practice at word and phrase levels; practice of basic functional language 
communication, and vocabulary building. 

3201402 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
   Japanese for Communication in Daily life    

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โครงสร้างประโยคความเดียวและ
ประโยคความซ้อน  ฝึกการออกเสียงในระดับวลีและระดับประโยค ฝึกการใช้ภาษาที่พบใน
สื่อที่หลากหลายเพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสร้างคำ การอ่านและการเขียน
ข้อความสั้นๆ  

Common compound and complex sentence structures; pronunciation 
practice at phrase and sentences levels; practice of  functional language found in 
various media for communication in daily life; vocabulary building; and reading and 



 

 

writing short paragraphs 
 
3202403  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

Japanese for Business Communication 
ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การซื้อ การขาย การค้าขาย การ

โฆษณา การพูดโทรศัพท์ การอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจที่ใช้ในอินเตอร์เน็ตและงานอ่ืน ๆ 
Japanese language skills used in business communication such as buying, 

selling, trading, advertising, telephoning, reading and writing authentic business 
documents on the internet and other related operations. 

 
 
 
 

3202404   ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 
   Japanese for Hospitality Industry     

ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ โดยเน้นภาษาที่ใช้ในโรงแรม ภัตตาคาร  
การท่องเที่ยว และงานบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

Japanese language skills used in the hospitality industry focusing on 
language for personnel in hotels, restaurants, tour agents and other related 
services. 
 

3203405  ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5)  
Japanese for Airline Business 

ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ใช้สื่อสารในธุรกิจการบิน โดยมุ่งเน้นเรื่องภาษาสำหรับบุคลากรที่
ทำงานกับสายการบิน สนามบิน และบริษัทจัดท่องเที่ยว การสอบถาม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เดินทางทางอากาศ สนามบิน การจองตั๋วเครื่องบิน  เอกสารการเดินทางและการให้บริการอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

Japanese language skills used in airline business communication focusing 
on language for personnel working in airlines, airports, tour agents, inquiring, giving, 
discussing information about air travel, airports, ticketing, travel documents, and 
other related services. 

 
3203406 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
   Japanese for Tourism 

ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการท่องเที่ยว เช่น การสอบถามและการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก การอธิบายข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว  การอ่านและการเขียน
กำหนดการท่องเที่ยว และการสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย และภาษาที่
ใช้ในการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน 



 

 

Japanese language skills used in tourism such as asking and giving 
information about travel,  accommodation, explaining tourist information, 
reading and writing itineraries, and talking about tourist attractions in Thailand 
and language used for the solving of urgent problems in emergency 
situations. 

 
 
 

3203407  ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  Japanese Language and Culture   

อ่านข้อความที่ เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการพัฒนา
วัฒนธรรม  วัฒนธรรมในบริบทของธุรกิจร่วมสมัย  การสื่อสารในชีวิตประจำวันในประเทศ
ญี่ปุ่น การบรรยาย การเปรียบเทียบ การอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่
ปรากฏในสื่อมวลชน 

Reading texts related to cultural origins; factors influencing historical 
development of the culture; cultural factors in the context of contemporary 
business and in daily communication in Japan; description, comparison and 
discussion of various topics concerning the culture appearing in authentic 
mass media materials. 

3201408 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(2-2-5) 
   Chinese for Basic Communication  

ศึกษาการออกเสียง คำ รูปแบบประโยค คำที่ใช้กันทั่วไป โครงสร้างประโยคแบบ
ง่าย ฝึกการออกเสียงในระดับคำ วลี  ฝึกการใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ  และ
การสร้างคำ 

Basic phonological, morphological and syntactic systems of the 
language; common words and simple sentence structures; pronunciation 
practice at word and phrase levels; practice of basic functional language 
communication, and vocabulary building. 

 
3201409 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
   Chinese for Communication in Daily life  

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โครงสร้างประโยคความเดียวและประโยค
ความซ้อน  ฝึกการออกเสียงในระดับวลีและระดับประโยค ฝึกการใช้ภาษาที่พบในสื่อที่
หลากหลายเพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสร้างคำ การอ่านและการเขียน
ข้อความสั้นๆ    

Common compound and complex sentence structures; pronunciation 
practice at phrase and sentences levels; practice of  functional language 
found in various media for communication in daily life; vocabulary building; 



 

 

and reading and writing short paragraphs. 
 
 

3202410  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
Chinese for Business Communication 

ฝึกทักษะภาษาจีนที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การซื้อ การขาย การค้าขาย การ
โฆษณา การพูดโทรศัพท์การอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจที่ใช้ในอินเตอร์เน็ตและงานอ่ืนๆ 

Chinese language skills used in business communication such as 
buying, selling, trading, advertising, telephoning, reading and writing authentic 
business documents on the internet and other related operations. 

 
3202411   ภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5)  
   Chinese for Hospitality Industry  

ฝึกทักษะภาษาจีนที่ ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ โดยเน้นภาษาที่ ใช้ในโรงแรม 
ภัตตาคาร  การท่องเที่ยว และงานบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

Chinese language skills used in the hospitality industry focusing on 
language for personnel in hotels, restaurants, tour agents and other related 
services. 

 
3203412  ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 

Chinese for Airline Business 
ฝึกทักษะภาษาจีนที่ใช้สื่อสารในธุรกิจการบิน โดยมุ่งเน้นเรื่องภาษาสำหรับบุคลากร

ที่ทำงานกับสายการบิน สนามบิน และบริษัทจัดท่องเที่ยว การสอบถาม การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศ สนามบิน การจองตั๋วเครื่องบิน  เอกสารการเดินทางและ
การให้บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Chinese language skills used in airline business communication 
focusing on language for personnel working in airlines, airports, tour agents, 
inquiring, giving, discussing information about air travel, airports, ticketing, 
travel documents, and other related services. 

 
3203413 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
   Chinese for Tourism 

ฝึกทักษะภาษาจีนที่ใช้ในการท่องเที่ยว เช่น การสอบถามและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเดินทาง ที่พัก การอธิบายข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว  การอ่านและการเขียนกำหนดการ
ท่องเที่ยว และการสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย และภาษาท่ีใช้ในการการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

Chinese language skills used in tourism such as asking and giving 
information about travel,  accommodation, explaining tourist information, 



 

 

reading and writing itineraries, and talking about tourist attractions in Thailand 
and language used for the solving of urgent problems in emergency 
situations. 

 
3203414  ภาษาจีนและวัฒนธรรม 3(2-2-5)  

 Chinese Language and Culture   
อ่านข้อความที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรม  

วัฒนธรรมในบริบทของธุรกิจร่วมสมัย  การสื่อสารในชีวิตประจำวันในประเทศจีน การ
บรรยาย การเปรียบเทียบ การอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
สื่อมวลชล 

Reading texts related to cultural origins; factors influencing historical 
development of the culture; cultural factors in the context of contemporary 
business and in daily communication in China; description, comparison and 
discussion of various topics concerning the culture appearing in authentic 
mass media material. 

 
3201415 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Basic Communication  

ศึกษาการออกเสียง คำ รูปแบบประโยค คำที่ใช้กันทั่วไป โครงสร้างประโยคแบบ
ง่าย ฝึกการออกเสียงในระดับคำ วลี  ฝึกการใช้ภาษามลายูขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ  
และการสร้างคำ 

Basic phonological, morphological and syntactic systems of the 
language; common words and simple sentence structures; pronunciation 
practice at word and phrase levels; practice of basic functional language 
communication, and vocabulary building. 

 
3201416 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Communication in Daily life    

ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โครงสร้างประโยคความเดียวและ
ประโยคความซ้อน  ฝึกการออกเสียงในระดับวลีและระดับประโยค ฝึกการใช้ภาษาที่พบใน
สื่อที่หลากหลายเพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสร้างคำ การอ่านและการเขียน
ข้อความสั้นๆ  

Common compound and complex sentence structures; pronunciation 
practice at phrase and sentences levels; practice of  functional language 
found in various media for communication in daily life; vocabulary building; 
and reading and writing short paragraphs. 

 
3202417  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5) 



 

 

Bahasa Malaysia for Business Communication 
ฝึกทักษะภาษามลายูที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การซื้อ การขาย การค้าขาย 

การโฆษณา การพูดโทรศัพท์ การอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจที่ใช้ในอินเตอร์เน็ตและงาน
อ่ืน ๆ 

Malaysian language skills used in business communication such as 
buying, selling, trading, advertising, telephoning, reading and writing authentic 
business documents on the internet and other related operations. 

 
3202418   ภาษามลายูเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Hospitality Industry    

ฝึกทักษะภาษามลายูที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ โดยเน้นภาษาที่ใช้ในโรงแรม 
ภัตตาคาร  การท่องเที่ยว และงานบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

 
Malaysian language skills used in the hospitality industry focusing on 

language for personnel in hotels, restaurants, tour agents and other related 
services. 

 
3203419  ภาษามลายูสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5)  

Bahasa Malaysia for Airline Business 
ฝึกทักษะภาษามลายูที่ใช้สื่อสารในธุรกิจการบิน โดยมุ่งเน้นเรื่องภาษาสำหรับ

บุคลากรที่ทำงานกับสายการบิน สนามบิน และบริษัทจัดท่องเที่ยว การสอบถาม การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศ สนามบิน การจองตั๋วเครื่องบิน  เอกสารการเดินทาง
และการให้บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Malaysian language skills used in airline business communication 
focusing on language for personnel working in airlines, airports, tour agents, 
inquiring, giving, discussing information about air travel, airports, ticketing, 
travel documents, and other related services. 

 

3203420 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Tourism 

ฝึกทักษะภาษามลายูที่ใช้ในการท่องเที่ยว เช่น การสอบถามและการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก การอธิบายข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว  การอ่านและการเขียน
กำหนดการท่องเที่ยว และการสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย และภาษาที่
ใช้ในการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

Malaysian language skills used in tourism such as asking and giving 
information about travel,  accommodation, explaining tourist information, 
reading and writing itineraries, and talking about tourist attractions in Thailand 
and language used for the solving of urgent problems in emergency 
situations. 



 

 

 
3203421  ภาษามลายูและวัฒนธรรม 3(2-2-5)  

 Malay Language and Culture   
อ่านข้อความที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมาลาเซีย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

วัฒนธรรม  วัฒนธรรมในบริบทของธุรกิจร่วมสมัย  การสื่อสารในชีวิตประจำวันในประเทศ
มาลาเซีย การบรรยาย การเปรียบเทียบ การอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในสื่อมวลชล 

Reading texts related to cultural origins; factors influencing historical 
development of the culture; cultural factors in the context of contemporary 
business and in daily communication in Malaysia; description, comparison and 
discussion of various topics concerning the culture appearing in authentic 
mass media materials. 

 
3201422 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(2-2-5) 
   Spanish for Basic Communication 

ศึกษาการออกเสียง คำ รูปแบบประโยค คำที่ใช้กันทั่วไป โครงสร้างประโยคแบบ
ง่าย   ฝึกการออกเสียงในระดับคำ วลี  ฝึกการใช้ภาษาสเปนขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ  
และการสร้างคำ 

Basic phonological, morphological and syntactic systems of the 
language; common words and simple sentence structures; pronunciation 
practice at word and phrase levels; practice of basic functional language 
communication, and vocabulary building. 

 

3201423 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
   Spanish for Communication in Daily Life 

ภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โครงสร้างประโยคความเดียวและ
ประโยคความซ้อน  ฝึกการออกเสียงในระดับวลีและระดับประโยค ฝึกการใช้ภาษาที่พบใน
สื่อที่หลากหลายเพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสร้างคำ การอ่านและการเขียน
ข้อความสั้นๆ  

Common compound and complex sentence structures; pronunciation 
practice at phrase and sentences levels; practice of  functional language 
found in various media for communication in daily life; vocabulary building; 
and reading and writing short paragraphs. 

 
3202424 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
   Spanish for Business Communication 

ฝึกทักษะภาษาสเปนที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การซื้อ การขาย การค้าขาย 
การโฆษณา การพูดโทรศัพท์ การอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจที่ใช้ในอินเตอร์เน็ตและงาน



 

 

อ่ืน ๆ 
Spanish language skills used in business communication such as 

buying, selling, trading, advertising, telephoning, reading and writing authentic 
business documents on the internet and other related operations. 

 
3202425 ภาษาสเปนเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 
   Spanish for Hospitality Industry 

ฝึกทักษะภาษาสเปนที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ โดยเน้นภาษาที่ใช้ในโรงแรม 
ภัตตาคาร  การท่องเที่ยว และงานบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

Spanish language skills used in the hospitality industry focusing on 
language for personnel in hotels, restaurants, tour agents and other related 
services. 

3203426 ภาษาสเปนสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
   Spanish for Airline Business 

ฝึกทักษะภาษาสเปนที่ใช้สื่อสารในธุรกิจการบิน โดยมุ่งเน้นเรื่องภาษาสำหรับ
บุคลากรที่ทำงานกับสายการบิน สนามบิน และบริษัทจัดท่องเที่ยว การสอบถาม การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศ สนามบิน การจองตั๋วเครื่องบิน  เอกสารการเดินทาง
และการให้บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Spanish language skills used in airline business communication 
focusing on language for personnel working in airlines, airports, tour agents, 
inquiring, giving, discussing information about air travel, airports, ticketing, 
travel documents, and other related services. 

 
3203427 ภาษาสเปนเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
   Spanish for Tourism 

ฝึกทักษะภาษาสเปนที่ใช้ในการท่องเที่ยว เช่น การสอบถามและการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก การอธิบายข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว  การอ่านและการเขียน
กำหนดการท่องเที่ยว และการสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย และภาษาที่
ใช้ในการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

Spanish language skills used in tourism such as asking and giving 
information about travel,  accommodation, explaining tourist information, 
reading and writing itineraries, and talking about tourist attractions in Thailand 
and language used for the solving of urgent problems in emergency 
situations. 

 
3203428 ภาษาสเปนและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
   Spanish Language and Culture 

อ่านข้อความที่ เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสเปน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา



 

 

วัฒนธรรม  วัฒนธรรมในบริบทของธุรกิจร่วมสมัย  การสื่อสารในชีวิตประจำวันในประเทศ
สเปน การบรรยาย การเปรียบเทียบ การอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่
ปรากฏในสื่อมวลชล 

Reading texts related to cultural origins; factors influencing historical 
development of the culture; cultural factors in the context of contemporary 
business and in daily communication in Spain; description, comparison and 
discussion of various topics concerning the culture appearing in authentic 
mass media materials. 

 
 

3201429 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(2-2-5) 
   Russian for Basic Communication 

ศึกษาการออกเสียง คำ รูปแบบประโยค คำที่ใช้กันทั่วไป โครงสร้างประโยคแบบ
ง่าย ฝึกการออกเสียงในระดับคำ วลี  ฝึกการใช้ภาษารัสเซียขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ  
และการสร้างคำ 

Basic phonological, morphological and syntactic systems of the 
language; common words and simple sentence structures; pronunciation 
practice at word and phrase levels; practice of basic functional language 
communication, and vocabulary building. 

 
3201430 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
   Russian for Communication in Daily Life 

ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โครงสร้างประโยคความเดียวและ
ประโยคความซ้อน  ฝึกการออกเสียงในระดับวลีและระดับประโยค ฝึกการใช้ภาษาที่พบใน
สื่อที่หลากหลายเพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสร้างคำ การอ่านและการเขียน
ข้อความสั้นๆ  

Common compound and complex sentence structures; pronunciation 
practice at phrase and sentences levels; practice of  functional language 
found in various media for communication in daily life; vocabulary building; 
and reading and writing short paragraphs. 

 
3202431 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
   Russian for Business Communication 

ฝึกทักษะภาษารัสเซียที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การซื้อ การขาย การค้าขาย 
การโฆษณา การพูดโทรศัพท์ การอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจที่ใช้ในอินเตอร์เน็ตและงาน
อ่ืน ๆ 

Russian language skills used in business communication such as 
buying, selling, trading, advertising, telephoning, reading and writing authentic 



 

 

business documents on the internet and other related operations. 
 
3202432 ภาษารัสเซียเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 
   Russian for Hospitality Industry 

ฝึกทักษะภาษารัสเซียที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ โดยเน้นภาษาที่ใช้ในโรงแรม 
ภัตตาคาร  การท่องเที่ยว และงานบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

Russian language skills used in the hospitality industry focusing on 
language for personnel in hotels, restaurants, tour agents and other related 
services. 

 
3203433 ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
   Russian for Airline Business 

ฝึกทักษะภาษารัสเซียที่ใช้สื่อสารในธุรกิจการบิน โดยมุ่งเน้นเรื่องภาษาสำหรับ
บุคลากรที่ทำงานกับสายการบิน สนามบิน และบริษัทจัดท่องเที่ยว การสอบถาม การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศ สนามบิน การจองตั๋วเครื่องบิน  เอกสารการเดินทาง
และการให้บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Russian language skills used in airline business communication 
focusing on language for personnel working in airlines, airports, tour agents, 
inquiring, giving, discussing information about air travel, airports, ticketing, 
travel documents, and other related services. 

 
 

3203434 ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
   Russian for Tourism 

ฝึกทักษะภาษารัสเชียที่ใช้ในการท่องเที่ยว เช่น การสอบถามและการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก การอธิบายข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว  การอ่านและการเขียน
กำหนดการท่องเที่ยว และการสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย และภาษาที่
ใช้ในการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

Russian language skills used in tourism such as asking and giving 
information about travel,  accommodation, explaining tourist information, 
reading and writing itineraries, and talking about tourist attractions in Thailand 
and language used for the solving of urgent problems in emergency 
situations. 

 
3203435 ภาษารัสเซียและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
   Russian Language and Culture   

อ่านข้อความที่ เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมรัสเซีย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
วัฒนธรรม  วัฒนธรรมในบริบทของธุรกิจร่วมสมัย  การสื่อสารในชีวิตประจำวันในประเทศ
รัสเซีย การบรรยาย การเปรียบเทียบ การอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมที่



 

 

ปรากฏในสื่อมวลชล 
Reading texts related to cultural origins; factors influencing historical 

development of the culture; cultural factors in the context       of 
contemporary business and in daily communication in Russian; description, 
comparison and discussion of various topics concerning the culture appearing 
in authentic mass media materials. 

 
3201436 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(2-2-6) 
   Korean for Basic Communication 

ศึกษาการออกเสียง คำ รูปแบบประโยค คำที่ใช้กันทั่วไป โครงสร้างประโยคแบบ
ง่าย ฝึกการออกเสียงในระดับคำ วลี  ฝึกการใช้ภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ในโอกาสต่างๆ  
และการสร้างคำ 

Basic phonological, morphological and syntactic systems of the 
language; common words and simple sentence structures; pronunciation 
practice at word and phrase levels; practice of basic functional language 
communication, and vocabulary building. 

 
3201437 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
   Korean for Communication in Daily Life 

ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โครงสร้างประโยคความเดียวและ
ประโยคความซ้อน  ฝึกการออกเสียงในระดับวลีและระดับประโยค ฝึกการใช้ภาษาที่พบใน
สื่อที่หลากหลายเพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสร้างคำ การอ่านและการเขียน
ข้อความสั้นๆ  

Common compound and complex sentence structures; pronunciation 
practice at phrase and sentences levels; practice of  functional language 
found in various media for communication in daily life; vocabulary building; 
and reading and writing short paragraphs. 

 
3202438 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
   Korean for Business Communication 

ฝึกทักษะภาษาเกาหลีที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การซื้อ การขาย การค้าขาย 
การโฆษณา การพูดโทรศัพท์ การอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจที่ใช้ในอินเตอร์เน็ตและงาน
อ่ืน ๆ 

Korean language skills used in business communication such as 
buying, selling, trading, advertising, telephoning, reading and writing authentic 
business documents on the internet and other related operations. 

 
3202439 ภาษาเกาหลีเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 



 

 

  Korean for Hospitality Industry 
ฝึกทักษะภาษาเกาหลีที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ โดยเน้นภาษาที่ใช้ในโรงแรม 

ภัตตาคาร  การท่องเที่ยว และงานบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
Korean language skills used in the hospitality industry focusing on 

language for personnel in hotels, restaurants, tour agents and other related 
services. 

 
3203440 ภาษาเกาหลีสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
   Korean for Airline Business 

ฝึกทักษะภาษาเกาหลีที่ใช้สื่อสารในธุรกิจการบิน โดยมุ่งเน้นเรื่องภาษาสำหรับ
บุคลากรที่ทำงานกับสายการบิน สนามบิน และบริษัทจัดท่องเที่ยว การสอบถาม การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศ สนามบิน การจองตั๋วเครื่องบิน  เอกสารการเดินทาง
และการให้บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Korean language skills used in airline business communication focusing 
on language for personnel working in airlines, airports, tour agents, inquiring, 
giving, discussing information about air travel, airports, ticketing, travel 
documents, and other related services. 

 
3203441 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

Korean for Tourism 
ฝึกทักษะภาษาเกาหลีที่ใช้ในการท่องเที่ยว เช่น การสอบถามและการให้ข้อมู ล

เกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก การอธิบายข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว  การอ่านและการเขียน
กำหนดการท่องเที่ยว และการสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย และภาษาที่
ใช้ในการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

Korean language skills used in tourism such as asking and giving 
information about travel,  accommodation, explaining tourist information, 
reading and writing itineraries, and talking about tourist attractions in Thailand 
and language used for the solving of urgent problems in emergency 
situations. 

 
3203442 ภาษาเกาหลีและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
   Korean Language and Culture   

อ่านข้อความที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกาหลี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
วัฒนธรรม  วัฒนธรรมในบริบทของธุรกิจร่วมสมัย  การสื่อสารในชีวิตประจำวันในประเทศ
เกาหลี การบรรยาย การเปรียบเทียบ การอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ที่ปรากฏในสื่อมวลชล 

Reading texts related to cultural origins; factors influencing historical 
development of the culture; cultural factors in the context of contemporary 



 

 

business and in daily communication in Korea; description, comparison and 
discussion of various topics concerning the culture appearing in authentic 
mass media materials. 

 
3201443 ภาษาอารบิคเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(2-2-5) 
   Arabic for Basic Communication 

ศึกษาการออกเสียง คำ รูปแบบประโยค คำที่ใช้กันทั่วไป โครงสร้างประโยคแบบ
ง่าย ฝึกการออกเสียงในระดับคำ วลี  ฝึกการใช้ภาษาอารบิคขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ  
และการสร้างคำ 

Basic phonological, morphological and syntactic systems of the language; 
common words and simple sentence structures; pronunciation practice at word and 
phrase levels; practice of basic functional language communication, and vocabulary 
building. 
 

3201444 ภาษาอารบิคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
   Arabic for Communication in Daily Life 

ภาษาอารบิคเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โครงสร้างประโยคความเดียวและ
ประโยคความซ้อน  ฝึกการออกเสียงในระดับวลีและระดับประโยค ฝึกการใช้ภาษาที่พบใน
สื่อที่หลากหลายเพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสร้างคำ การอ่านและการเขียน
ข้อความสั้นๆ  

Common compound and complex sentence structures; pronunciation 
practice at phrase and sentences levels; practice of  functional language 
found in various media for communication in daily life; vocabulary building; 
and reading and writing short paragraphs. 

 
3202445 ภาษาอารบิคเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
   Arabic for Business Communication 

ฝึกทักษะภาษาอารบิคท่ีใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การซื้อ การขาย      การค้า
ขาย การโฆษณา การพูดโทรศัพท์ การอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจที่ใช้ในอินเตอร์เน็ต
และงานอื่น ๆ 

Arabic language skills used in business communication such as buying, 
selling, trading, advertising, telephoning, reading and writing authentic 
business documents on the internet and other related operations. 

 
3202446 ภาษาอารบิคเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 
   Arabic for Hospitality Industry 

ฝึกทักษะภาษาอารบิคที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ โดยเน้นภาษาที่ใช้ในโรงแรม 
ภัตตาคาร  การท่องเที่ยว และงานบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

Arabic language skills used in the hospitality industry focusing on 



 

 

language for personnel in hotels, restaurants, tour agents and other related 
services. 

 
3203447 ภาษาอารบิคสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
   Arabic for Airline Business 

ฝึกทักษะภาษาอารบิคที่ใช้สื่อสารในธุรกิจการบิน โดยมุ่งเน้นเรื่องภาษาสำหรับ
บุคลากรที่ทำงานกับสายการบิน สนามบิน และบริษัทจัดท่องเที่ยว การสอบถาม การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศ สนามบิน การจองตั๋วเครื่องบิน  เอกสารการเดินทาง
และการให้บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Arabic language skills used in airline business communication focusing 
on language for personnel working in airlines, airports, tour agents, inquiring, 
giving, discussing information about air travel, airports, ticketing, travel 
documents, and other related services. 

 
 
 
 
3203448 ภาษาอารบิคเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
   Arabic for Tourism 

ฝึกทักษะภาษาอารบิคที่ใช้ในการท่องเที่ยว เช่น การสอบถามและการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก การอธิบายข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว  การอ่านและการเขียน
กำหนดการท่องเที่ยว และการสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย และภาษาที่
ใช้ในการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

Arabic language skills used in tourism such as asking and giving 
information about travel,  accommodation, explaining tourist information, 
reading and writing itineraries, and talking about tourist attractions in Thailand 
and language used for the solving of urgent problems in emerge. 

 
3203449 ภาษาอารบิคและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
   Arabic Language and Culture   

อ่านข้อความที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหรับ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
วัฒนธรรม  วัฒนธรรมในบริบทของธุรกิจร่วมสมัย  การสื่อสารในชีวิตประจำวันในประเทศ
อาหรับ การบรรยาย การเปรียบเทียบ การอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ที่ปรากฏในสื่อมวลชล 

Reading texts related to cultural origins; factors influencing historical 
development of the culture; culture factors in the context of contemporary 
business and in daily communication in Arabic; description, comparison and 
discussion of various topics concerning the culture appearing in authentic 



 

 

mass media materials. 
 
 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3253501        การเตรียมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการ 1(90)  
                Preparation for the job Training in Hospitality Industry  
   การจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติงานทาง

วิชาชีพ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของผู้ประกอบการอาชีพ 
การพัฒนาตัว ผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การ
ทำงานเป็นทีม และไหวพริบปฏิภาณ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ในสถานการณ์หรือ
รูปแบบต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับงานในวิชาชีพนั้นๆ  

Job training in the hospitality industry in terms of perceptions, 
characteristics and opportunities of people in the career; and self-
development to gain knowledge, skills, attitudes, motivation, teamwork skills, 
shrewdness and qualifications required for working in the industry in different 
situations.  

 
3253502       การเตรียมสหกิจศึกษา 1(90) 
                Preparation for Co-operation Education 

                   หลักในการเตรียมความพร้อมก่อนการปฎิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยว ความรู้เบื้องต้นในการฝึกงานในธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแขนงต่างๆ ที่สำคัญพัฒนาเรียนรู้ให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ แนวทางในการฝึกงานให้ได้คุณภาพ ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และไหวพริบปฏิภาณ มีการนำเสนอ และมีการประเมินผลโดย
พนักงานพ่ีเลี้ยงจากหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นสถานประกอบการสหกิจกับอาจารย์นิเทศก์  

Preparation for working as part-time staff in the hospitality and 
tourism industry; basic knowledge of training in important fields of the 
tourism industry; development of  skills, attitudes, motivation, and 
qualifications required for working in the industry, guidelines for training, 
enhancement of teamwork skills and shrewdness, presentation, evaluation by 
the trainer in the co-operative education agency with the university 
supervisor 

 
3254503       การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการ 6(640) 
                On the Job Training in Hospitality Industry  

รายวิชาบังคับก่อน :  3253401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรม 

บริการ 1(90) 



 

 

                   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหน่วยงาน สถาน
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารและ
ภัตตาคาร  และธุรกิจการบิน  โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม
บริการ  

On the job training in the tourism industry in agencies as well as 
hospitality, tourism and hotel industry by studying theories and practices, 
orientation and post training in details of the job regarding organizing about 
the hospitality, tourism and hotel industry. 

  
3254505 สหกิจศึกษา                                                                      6(16สัปดาห์) 
 Co-operative Education 

                รายวิชาบังคับก่อน :  3253402 เตรียมสหกิจศึกษา   1(90) 
                  การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้

บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดทำโครงการ การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนำเสนอโครงการตาม
คำแนะนำของพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์
ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่
พร้อมจะทำงานได้ทันทีเม่ือสำเร็จการศึกษา 

Training in an agency for 16 weeks or at least 4 months by integrating 
the knowledge learned from the university with actual working as a staff 
member; preparing a project; reporting performance; writing a project report; 
and presenting a project as recommended by the trainer and the university 
advisor/the university supervisor to create skills, knowledge in the profession, 
ethics, and characteristics required for doing the job so that students are 
sufficiently qualified for the job market and ready to work immediately upon 
graduation. 

 


