ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
Bachelor of Arts (Tourism and Hotel)
B.A. (Tourism and Hotel)

3. วิชาเอก
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาตรี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปี
การศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 มัคคุเทศก์นําเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถประกอบอาชีพทั้งมัคคุเทศก์อิสระและมัคคุเทศก์
สังกัดบริษัทนําเที่ยว
8.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ วางแผน จัดการการนําเที่ยวในบริษัทธุรกิจนําเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
8.3 เจ้าหน้าที่บริการในแผนกส่วนต่างๆ ในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจด้านที่พักแรม
8.4 เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นดินของสายการบินและธุรกิจการบิน ณ ท่าอากาศยานต่างๆ
8.5 เจ้าหน้าที่บริการผู้โดยสารของสายการบินต่างๆ
8.6 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทําหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ วางแผน และจัดการการ
ท่องเที่ยวในหน่วยงาน หรือในชุมชนนั้นๆ
8.7 นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในหน่วยงานการศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชน
8.8 เจ้าของธุรกิจด้านการจัดนําเที่ยว การบริการด้านที่พักขนาดเล็ก
8.9 เจ้าหน้าที่หรืองานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการพักผ่อน เช่น ธุรกิจสนาม
กอล์ฟและการกีฬา และธุรกิจด้านการส่งออก
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เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจํานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553
ดังนี้
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
160 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ
3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า
124 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน
24 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับไม่น้อยกว่า
60 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
33 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

รหัสวิชา
1500125
1500126

3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาภาษา จานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Everyday Communication
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30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1500127
รหัสวิชา
1500128
1500129
1500130
1500131
1500132

รหัสวิชา
2000106
2000107
2000108
รหัสวิชา
2000109
2000110
2000111

รหัสวิชา
2500109
2500110

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
English for International Communication
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation for Work
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน
Japanese Conversation for Work
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
Language of Neighboring Country
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
วิถีไทย
Thai Living
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
ชื่อวิชา
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Ways of Life
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
รายวิชาเลือก
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3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2500111
2500112
2500113

รหัสวิชา
4000116
4000117

รหัสวิชา
4000118
4000119
4000120
4000121
4000122
4000123
ข้อกาหนด
รหัสวิชา
2900101
2900102
2900103

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy Skills
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
World, Science and Technology
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
การสร้างเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion
นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Recreation for Life
ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มใดก็ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า
124 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน จานวน
24 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
ธุรกิจที่พักและบริการอาหารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Lodging and Food Service Business
จิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
12

2900104
2900105
2900106

วิชา
2900107
2902311

รหัสวิชา
2901201
2901203
2901204
2900906
รหัสวิชา
2901206
2901207
2901208
2901401
2902216

Psychology for Service Industry
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Information Technology for Tourism and Hotel
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
Tourist Behavior
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
ชื่อวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Human Resource Management for Tourism and Hotel
ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ
English for Hospitality Industry
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จานวน
2.1 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
จานวนไม่น้อยกว่า
2.1.1 วิชาการวางแผน การจัดการ และพัฒนาการท่องเที่ยว
ชื่อวิชา
การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
Tourism Planning and Development
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism
การท่องเที่ยวชุมชน
Community-based Tourism
การสํารวจและวิจัยสําหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Survey and Research for Tourism Industry
2.1.2 วิชาการดําเนินงานและจัดการธุรกิจนําเที่ยว
ชื่อวิชา
การวางแผนและการจัดนําเที่ยว
Tour Planning and Organizing
งานมัคคุเทศก์
Tour Guiding
การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
Tour Business Management
การออกบัตรโดยสาร
Ticketing
ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว
English for Tour Conducting
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
60 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2902403

รหัสวิชา
2901301
2901302
2901303
2902312
รหัสวิชา
2901304
2901305
รหัสวิชา
2901306
2901307
2901308
2901309

รหัสวิชา
2901209
รหัสวิชา
2901210

ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารธุรกิจสายการบิน
English for Airline Business Communication

3(2-2-5)

2.2 วิชาการโรงแรม
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาการวางแผน การจัดการ และพัฒนาการโรงแรม
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การตลาดโรงแรมและการขาย
3(3-0-6)
Hotel Marketing and Sales
การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
Accounting and Finance for Hotel Business
การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
Hotel Business Planning and Development
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
English for Hotel Business Communication
2.2.2 วิชาการดําเนินงานและการจัดการห้องพัก
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การดําเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
Front Office Operation and Management
การดําเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
3(2-2-5)
House Keeping Operation and Management
2.2.3 วิชาการดําเนินงานและการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Operation and Service
การดําเนินงานและการบริการจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
Catering Operation and Service
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Management
การดําเนินงานและการจัดการครัว
3(2-2-5)
Kitchen Operation and Management
3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จานวนไม่น้อยกว่า
33 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาทั่วไป
เลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Tourism Management
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล
3(3-0-6)
Marine Tourism Management
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2901211
2901402
2901212
2901214
2901215
2901310
2901501
2901602
2901603
2901604
2901701
2900905

รหัสวิชา
2902721
รหัสวิชา
2902722
2902723
2902724
2902725

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Agro Tourism Management
การจัดการธุรกิจการบิน
Airline Business Management
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Health Promotion Tourism Management
ประวัติศาสตร์ไทยและการท่องเที่ยว
Thai History and Tourism
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
Tourism Geography
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management
การจัดการสปา
Spa Management
การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น
International and Local Cuisine Management
การออกแบบอาหาร
Food Styling
การจัดการสโมสรและบาร์
Club and Bar Management
การบริการอย่างไทยและสากล
Thai and Global Service
การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Contemporary Issues Seminar on Tourism Industry

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3.2.1 กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนา
3(2-2-5)
French for Conversation
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
French for Tourism Business
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการนําเที่ยว
3(2-2-5)
French for Tour Conducting
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการโรงแรม
3(2-2-5)
French for Hotel Communication
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
French for Hospitality Industry
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3.2.2 กลุ่มภาษาเกาหลี
รหัสวิชา
2902731
2902732
2902733
2902734
2902735
รหัสวิชา
2902741
2902742
2902743
2902744
รหัสวิชา
2902745
รหัสวิชา
2902751
2902752
2902753
2902754
2902755

ชื่อวิชา
ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา
Korean for Conversation
ภาษาเกาหลีสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
Korean for Tourism Business
ภาษาเกาหลีสําหรับการนําเที่ยว
Korean for Tour Conducting
ภาษาเกาหลีสําหรับการโรงแรม
Korean for Hotel Communication
ภาษาเกาหลีสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ
Korean for Hospitality Industry
3.2.3 กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนา
Japanese for Conversation
ภาษาญี่ปุ่นสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
Japanese for Tourism Business
ภาษาญี่ปุ่นสําหรับการนําเที่ยว
Japanese for Tour Conducting
ภาษาญี่ปุ่นสําหรับการโรงแรม
Japanese for Hotel Communication

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุ่นสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ
Japanese for Hospitality Industry
3.2.4 กลุ่มภาษาจีน
ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสนทนา
Chinese for Conversation
ภาษาจีนสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
Chinese for Tourism Business
ภาษาจีนสําหรับการนําเที่ยว
Chinese for Tour Conducting
ภาษาจีนสําหรับการโรงแรม
Chinese for Hotel Communication
ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ
Chinese for Hospitality Industry

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
2900801
2900802
รหัสวิชา
2900803
2900804

4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จานวน
ให้เลือกเรียนจากแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
4.1 แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Pre-practicum in Tourism and Hotel
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Professional Internship in Tourism and Hotel
4.2 แบบสหกิจศึกษา
ชื่อวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษา
Pre-cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
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7 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
2(90)
5(450)
น(ท-ป-ค)
1(45)
6(540)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2900802
2900804

ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หรือ
สหกิจศึกษา
กรณีเลือกแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรณีเลือกแบบสหกิจศึกษา

สรุป

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาแกน
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

น(ท-ป-ค)
5(450)
6(540)
รวม
รวม

5 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
160 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
124 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500125
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒ นาทักษะการใช้ภ าษาไทยให้ส ามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ความสามารถ
ในการฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การอ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ การฝึกพูดในสถานการณ์
ต่าง ๆ การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และการเขียนประวัติส่วนตัว
ประกอบการสมัครงาน
1500126
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจําวัน การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิ กในครอบครัว การถามตอบ
เกี่ยวกับสถานที่ การเลือกซื้อสินค้า การพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง การเชื้อเชิญและการนัดหมาย การขออนุญาต
การพูดโทรศัพท์ ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน
1500127
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
3(3-0-6)
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English for International Communication
การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายสินค้าและบริการ การให้คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น การบรรยายเหตุการณ์และ
ประสบการณ์ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500128
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒ นาทักษะการใช้ภ าษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อของ การถามตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
รหัสวิชา
1500129

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน การอธิบาย
ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝาก
ข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
1500130
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อสินค้าและบริการ
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
1500131
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ
1500132
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
Language of Neighboring Country
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง สําหรับใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000106
วิถีไทย
3(3-0-6)
24

Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน
สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราช ดําริ
ที่ส่งเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย การวิเคราะห์
สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก รวมทั้ง
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000107
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human and Environment
ความหมาย ความสํ าคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ เชิงระบบ
ระหว่างมนุ ษย์ กับสิ่ งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีว ภาพ วิกฤตการณ์ทางสิ่ งแวดล้ อมและภัยธรรมชาติ
เทคโนโลยี ที่ มีผ ลกระทบต่ อมนุ ษ ย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การจัด การทรั พยากรโดยเน้ นทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
2000108
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชน
และกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การ
ประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจําวัน
2000109
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Ways of Life
ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีแ ละหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน
2000110
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง หลักการทั่วไปเกี่ยวกับระบอบการเมือง
การปกครองของไทย สถาบั น และกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน การเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน สภาพ
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาการเมืองการปกครองของไทย ตลอดจนบทบาทการเมืองการ
ปกครองไทยในประชาคมอาเซียน
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รหัสวิชา
2000111

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
อาเซียน สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และการเข้าเป็นประเทศสมาชิก
ของอาเซียน ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศและ
กลุ่มประเทศอื่น บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500109
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ในมิ ติ ป รั ช ญา ศาสนา และวิ ท ยาศาสตร์ ทฤษฎี ท างจริ ย ธรรม หลั ก
จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ปัญญาเพื่อการดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
2500110
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุ ณ ค่ า ของสุ น ทรี ย ศาสตร์ ด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ศิ ล ปะการแสดง
การเสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์ เพื่อประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500111
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ย วกับ พฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีว วิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล การปรับตัว การทํางาน
เป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์ และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต
รหัสวิชา
2500112

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็ก ทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
และกฤตภาคออนไลน์ แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่า
สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรู้
สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักสากลและมี
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ
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2500113

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ความเป็ น มาของอาณาจั ก รทวารวดี ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของอารยธรรม
ยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000116
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาลั ก ษณะการคิ ด และกระบวนการคิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
4000117
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิว เตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคํา
ด้า นตารางคํ า นวณ ด้า นการนํ า เสนอ ด้ า นการสื่ อสารผ่ านเครื อข่ า ย ระบบความปลอดภัย ของเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งา น
คอมพิวเตอร์
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000118
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าที่ใช้ในการ
ชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบื้องต้น และคณิตศาสตร์ประกันภัย
4000119
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
World, Science and Technology
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจ จุบัน ด้านการ
พัฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ ด้ า นพลั ง งาน ภาวะโลกร้อ น ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ภัยธรรมชาติ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
4000120
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ สารเคมี
ทางการเกษตร การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย และการจัดการผลผลิตทางการเกษตรใน
ระดับครัวเรือน
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4000121

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ประโยชน์
ประเภท ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา กติกาการแข่งขัน มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การสร้างเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
4000122
การสร้างเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion
เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ อาหาร ยา และ
สมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะชีวิต
เชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุมโรค หลักการ
ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย
สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ
รหัสวิชา
4000123

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Recreation for Life
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรม
นันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน การเป็น
ผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ มารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การเลือก
กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. กลุ่มวิชาแกน
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2900101
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
วิวัฒนาการ ความหมาย ความสําคัญ แนวโน้ม ลักษณะ องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบ
สนับสนุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน
และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบริบทของการเปิดเสรีทางการค้าการบริการ นโยบายและบทบาทของรัฐ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระดับมหภาคและจุลภาค บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรทางการ
ท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ
2900102
ธุรกิจที่พักและบริการอาหารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Lodging and Food Service Business
วิวัฒนาการ แนวโน้ม ความสําคัญ โครงสร้างการบริหารและการดําเนินงานของธุรกิจที่พักและ
บริการอาหาร แนวคิด รูปแบบ และหลักการจัดการที่ใช้ในการดําเนินงานของธุรกิจ ทิศทางการแข่งขันของธุรกิจ
มีการศึกษานอกสถานที่
2900103
จิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
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Psychology for Service Industry
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การเรียนรู้ แรงจูงใจ ค่านิยมในการทํางานและการพักผ่อนการ
ปรับหลักจิตวิทยาไปใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
2900104
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(2-2-5)
Information Technology for Tourism and Hotel
แนวคิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการ
จัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันเวลา
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2900105
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourist Behavior
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อเข้าใจแรงจูงใจในการเดินทาง และพฤติกรรมการบริโภค
ความต้องการและความแตกต่างของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เกิดจากวัตถุประสงค์ของ
การเดินทางวัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
2900106
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้าและสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาทางจริยธรรมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวทางการ
แก้ไขและการพัฒนา
2900107
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Human Resource Management for Tourism and Hotel
แนวคิด หลักการ วิธีการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บุคลิกภาพของบุคลากรสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปัญหาของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของภาครัฐและธุรกิ จการท่องเที่ยวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว
2902311
ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
English for Hospitality Industry
การสนทนาและการสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบริการ ภาษาที่เป็นทางการสําหรับ
พนักงานอุตสาหกรรมบริการ ทั้งการบริการในโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และอุตสาหกรรมบริการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
2.1 กลุ่มการท่องเที่ยว
2.1.1 วิชาการวางแผน การจัดการ และพัฒนาการท่องเที่ยว
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2901201
การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Planning and Development
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ความหมาย หลักการวางแผนและการพัฒนา เทคนิควิธีการวางแผนและพัฒนา ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน การประมาณการงบประมาณ
แนวทางการดําเนินงาน การควบคุม และการประเมินผล
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2901203
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Tourism
ความหมาย และความเป็นมาของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สถานการณ์ แนวโน้ม และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักการและการดําเนินการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม กระบวนการวางแผนการพัฒนา และการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
2901204
การท่องเที่ยวชุมชน
3(3-0-6)
Community-based Tourism
ความหมายการท่องเที่ยวชุมชน ความเป็นมา แนวคิดการท่องเที่ยวชุมชน บทบาทและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการท่องเที่ยว การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ปัญหาและผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวต่อชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีตัวอย่างทั้งในประเทศ และสากล
2900906
การสํารวจและวิจัยสําหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Survey and Research for Tourism Industry
หลักการสํารวจและวิธีการวิจัย การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหา การกําหนดรูปแบบการวิจัย
การกําหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงานและการนําเสนอผลการวิจัย
2.1.2 วิชาการดําเนินงานและจัดการธุรกิจนําเที่ยว
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2901206
การวางแผนและการจัดนําเที่ยว
3(2-2-5)
Tour Planning and Organizing
ประเภท รูปแบบ หลักการ กระบวนการ และองค์ประกอบของการจัดนําเที่ยว วิธีการและ
เทคนิคของการสํารวจเส้นทางการเดินทางและการเขียนแผนที่ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การคิด
ต้นทุนและการกําหนดราคารายการนําเที่ยว รูปแบบ และการเขียนรายการนําเที่ยว การประเมินผลการจัดนํา
เที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศ อาเซียน และสากล โดยมีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
2901207
งานมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Tour Guiding
ความหมาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
กระบวนการ และเทคนิคการนําเที่ยว วาทศิลป์และมนุษยสัมพันธ์สําหรับงานมัคคุเทศก์ นันทนาการ การปฐม
พยาบาล การป้องกันอุบัติเหตุและการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานมัคคุเทศก์
ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักรไทยและภูมิภาคอาเซียน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีการศึกษาการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2901208
การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
3(3-0-6)
Tour Business Management
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ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ แนวโน้ม และบทบาทของธุรกิจและบริษัทนําเที่ยว การจัดตั้ง
ประเภทโครงสร้างองค์กร การดําเนินงาน ระบบอัตโนมัติ การวางแผนการผลิต การเจรจาต่อรอง การตลาด การ
บริหารงานบุคคล และการเงินของบริษัทนําเที่ยว
2901401
การออกบัตรโดยสาร
3(2-2-5)
Ticketing
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น โดยสาร ชนิ ด ประเภทตั๋ ว รหั ส ย่ อ ของเมื อ งต่ าง ๆ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ศัพท์และภาษาย่อสําหรับตั๋วและการสํารองที่นั่ง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกันภูมิศาสตร์การบิน เวลา
ระหว่างประเทศ การอ่านระบบตารางเลา ระบบสํารองที่นั่ง การออกตั๋วเครื่องบินโดยสารผ่านระบบสํารองที่นั่ง
การอ่านตั๋วเครื่องบินโดยสาร
2902216
ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว
3(2-2-5)
English for Tour Conducting
ภาษาอังกฤษสําหรับงานนําเที่ยว งานมัคคุเทศก์ การนําเที่ยวสถานที่ ท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ
เช่ น การนํ า เที่ ย วในแหล่ ง ธรรมชาติ แหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ และโบราณคดี รวมถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรม งานฝีมือ และวิถีชีวิตของไทย และอาเซียน การใช้ภาษาอังกฤษในการตอบข้อซักถามนักท่องเที่ยว
2902403
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารธุรกิจสายการบิน
3(2-2-5)
English for Airline Business Communication
การสื่อสารสนทนาระหว่างพนักงานสายการบินกั บผู้โดยสาร ทั้งการบริการภาคพื้นดิน และการ
บริการบนเครื่องบิน ฝึกสนทนาและสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ สําหรับธุรกิจการบิน การตอบข้อซักถามของ
ผู้โดยสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 กลุม่ การโรงแรม
2.2.1 วิชาการวางแผน การจัดการ และพัฒนาการโรงแรม
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2901301
การตลาดโรงแรมและการขาย
Hotel Marketing and Sales
3(3-0-6)
ความหมายการตลาดและการขาย ลักษณะสินค้าของโรงแรม การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการ
บริโภคของลูกค้า ส่วนประสมของการตลาดการโรงแรม หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกล
ยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการการขายสินค้าของโรงแรม
รหัสวิชา
2901302

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
Accounting and Finance for Hotel Business
ทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีการเงินสําหรับงานโรงแรม โปรแกรม
ประยุกต์สําหรับการบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรม กลยุทธ์การจัดการรายได้และการควบคุมต้นทุน
2901303
การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
Hotel Business Planning and Development
ทฤษฎีและแนวคิดการวางแผน องค์กรและการบริหารงานในโรงแรม แนวคิดการพัฒนาสําหรับ
ธุรกิจโรงแรม ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
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2902312

ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
English for Hotel Business Communication
การสื่อสารและสนทนาระหว่างผู้เข้าพักและบุคลากรในโรงแรมในฝ่าย หรือแผนกต่าง ๆ ใน
โรงแรม เช่นแผนกส่วนหน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน การใช้ภาษาอังกฤษในการตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับสินค้าของโรงแรม รวมทั้งการให้ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม รวมถึงการสื่อสารและสนทนาในการ
ติดต่อ และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงแรม
2.2.2 วิชาการดําเนินงานและการจัดการห้องพัก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2901304
การดําเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
Front Office Operation and Management
ความสําคัญของแผนกส่วนหน้า หน้าที่ของแผนก ส่วน ต่าง ๆ ในงานต้อนรับส่วนหน้า
กระบวนการให้บริการผู้เข้าพักตั้งแต่การรับจองจนกระทั้งผู้เข้าพักออกจากห้องพัก มารยาทและคุณสมบัติของ
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า การติดต่อสื่อสารระหว่างแผนกต่าง ๆ ศิลปะการให้บริการที่เป็นเลิศสําหรับงานต้อนรับ
ส่วนหน้า
2901305
การดําเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
3(2-2-5)
House Keeping Operation and Management
ความสํ า คั ญ และหน้ า ที่ ข องแผนก ส่ ว น ต่ า ง ๆ ในงานแม่ บ้ า นในการให้ บ ริ ก ารผู้ เ ข้ า พั ก
กระบวนการให้บริการและตอบสนองผู้เข้าพักสําหรับฝ่ายแม่บ้าน มารยาทและคุณสมบัติของพนักงานฝ่ายห้องพัก
และแม่บ้าน การติดต่อสื่อสารระหว่างแผนกต่าง ๆ ปฏิบัติการทําห้องพัก การทําความสะอาดห้องพัก และงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายแม่บ้าน
2.2.3 วิชาการดําเนินงานและการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2901306
การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Operation and Service
หลักการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเตรียมโต๊ะ
อาหารแบบต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการจัดโต๊ะอาหาร รายการอาหาร มารยาทและการปฏิบัติในการต้อนรับ
และบริการ งานภัตตาคารและการจัดเลี้ยง วิธีการรับรองงานจัดเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ การวางแผนและจั ดทํา
รายการอาหาร การควบคุมการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการจัดทํารายงาน
2901307
การดําเนินงานและการบริการจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
Catering Operation and Service
ความหมาย หลักการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบของการจัดเลี้ยง เทคนิคการให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่มสําหรั บการจัดเลี้ยงในรู ปแบบต่าง ๆ การรับรองงานจัดเลี้ ยงในโอกาสต่าง ๆ การวางแผนการ
ให้บริการจัดเลี้ยงในรูปแบบต่าง ๆ ศิลปะการตกแต่งงานเลี้ยงแต่ละรูปแบบตามหลักสากล
2901308
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Management
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ความหมาย แนวคิด และหลักการจัดการ ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ชนิด ประเภท
ของอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ หลั กการจั ดการอาหารและเครื่องดื่ม การคิดและคํานวณต้นทุนอาหารและ
เครื่องดื่ม เทคนิคและวิธีการการจัดนําเสนออาหารและเครื่องดื่ม
2901309
การดําเนินงานและการจัดการครัว
3(2-2-5)
Kitchen Operation and Management
ชนิด รูปแบบครัวแบบต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับงานครัวเบื้องต้น บุคลิกภาพของบุคลากรในงานครัว
การอนามัยเบื้องต้นสําหรับงานครัว ศิลปะการจัดการอาหารและงานครัว ปฏิบัติงานครัวแบบต่าง ๆ
3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
3.1 กลุ่มวิชาทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2901209
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Tourism Management
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทย (เทศกาลงานประเพณี อาหาร ขนม
และผลไม้ไทย มรดกทางภูมิปัญญาไทย วรรณคดีและนาฏศิลป์ไทย) หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบ
ของการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ และการจัดการ
ปัญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานในการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรมและแนวทางแก้ไข กรณีศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศและระดับอาเซียน
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2901210
การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล
3(3-0-6)
Marine Tourism Management
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล ลักษณะเฉพาะทะเลไทย และ
ทะเล อันดามัน รูปแบบการท่องเที่ยวทางทะเล การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล หลักการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเล
2901211
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Agro Tourism Management
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระบบนิเวศการเกษตร องค์ประกอบการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หลักและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในประเทศ และนานาประเทศ
2901402
การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
Airline Business Management
ความรู้เกี่ยวกับสาการบิน การดําเนินงานของสายการบิน ระบบสํารองที่นั่งและบัตรโดยสาร การ
บริการภาคพื้นดินในท่าอากาศยาน การบริการบนเครื่องบิน การบริการงานคลังสินค้าทางอากาศ พฤติกรรม
ผู้บริโภคของสายการบิน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การตลาดและการขาย กฎหมาย ระเบียบและพิธี
การในธุรกิจการบิน มีการศึกษานอกสถานที่
2901212
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Promotion Tourism Management
ความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการการท่องเที่ยว
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เชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การปรับใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศึกษากรณีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2901501
การจัดการสปา
3(3-0-6)
Spa Management
ความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการของสปา รูปแบบและลักษณะของการท่องเที่ยว
แบบสปา การจัดการการท่องเที่ยวแบบสปา การปรับใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแหล่งท่องเที่ยวสปา
แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานการจัดการสปา
2901310
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3(2-2-5)
Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management
ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ และบทบาทของธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการ การวางแผน การบริหารงาน การดําเนินงาน
การเจรจาต่อรอง การตลาด และการประเมินผล
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2901602
การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น
3(2-2-5)
International and Local Cuisine Management
ความรู้ เ กี่ย วกับ อาหารนานาชาติ แ ละอาหารท้อ งถิ่น องค์ ประกอบ หลั กการจั ด การอาหาร
กระบวนการจัดการอาหารและการควบคุมกระบวนการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับอาหาร
นานาชาติและอาหารท้องถิ่น
2901603
การออกแบบอาหาร
3(2-2-5)
Food Styling
ความรู้เกี่ยวกับอาหารต่าง ๆ ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ รูปแบบการให้บริการอาหารแต่
ละชนิด ทฤษฎีและหลักการออกแบบอาหาร การประยุกต์ใช้การออกแบบอาหารแต่ละชนิดตามหลักทฤษฎีและ
รูปแบบที่เหมาะสม
2901604
การจัดการสโมสรและบาร์
3(2-2-5)
Club and Bar Management
หลักการและวิธีการจัดการงานบาร์และสโมสร ชนิด ประเภทของแหล่งบันเทิงประเภทบาร์และ
สโมสร การประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านการจัดการธุรกิจสโมสรและบาร์ การศึกษากรณีตัวอย่างที่เ กี่ยวกับการจัดการ
สโมสรและบาร์
2900905
การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Contemporary Issues Seminar on Tourism Industry
วิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา ประเด็นที่น่าสนใจทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อ
การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน ศึกษาทั้งธรรมชาติ
สถานการณ์ กระบวนการบริหารและจัดการ ลักษณะพิเศษของงานและนําผลการศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
2901215
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Geography
สภาพภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน เกี่ยวกับที่ตั้ง การก่อ
เกิด การเข้าถึงและเส้นทางการคมนาคม เส้นทางการท่องเที่ยว สภาพทางธรรมชาติและการกําเนิดของแหล่ง
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ท่องเที่ยว สภาพทางวัฒนธรรมและประวัติของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เหมาะสม
สําหรับการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและระดับอาเซียน
รหัสวิชา
2901214

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ประวัติศาสตร์ไทยและการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Thai History and Tourism
บริ บ ทของประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมไทย แหล่ ง กํ า เนิ ด ของชนชาติ ไ ทย การแบ่ ง สมั ย
ประวัติศาสตร์ไทย การก่อตั้งและพัฒนาราชอาณาจักรไทย วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย เศรษฐ กิจ
และสั ง คมไทยตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย จนถึ ง ปั จ จุ บั น ความเป็ น มาของไทย สถานที่ สํ า คั ญ บุ ค คลสํ า คั ญ ของไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยส่วนรวม การละเล่นของไทยตามแต่ละท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทย
การเชื่อมโยงประวัติศาสตร์สู่การท่องเที่ยวในระดับประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
2901701
การบริการอย่างไทยและสากล
3(3-0-6)
Thai and Global Service
ความรู้ ความเข้าใจในความเป็นไทยด้านเอกลักษณ์ วัฒนธรรม มารยาทไทย โดยเฉพาะด้านการ
ต้อนรับแบบไทย การบริการแบบสากลในธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม และสายการบิน การประยุกต์ใช้
เอกลักษณ์ความเป็นไทยในงานบริการทั้งด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจสายการบิน และอุตสาหกรรม
บริการอื่น ๆ ตามมาตรฐานการบริการแบบสากล
3.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
3.2.1 หมวดภาษาฝรั่งเศส
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2902721
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนา
3(2-2-5)
French for Conversation
ทักษะการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศสที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาในสถานการณ์ การต้อนรับ
สถานการณ์ในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต
2902722
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
French for Tourism Business
ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม การใช้ภาษาฝรั่งเศสในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย การอธิบาย
และให้ข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย และภูมิภาคอาเซียน
2902723
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการนําเที่ยว
3(2-2-5)
French for Tour Conducting
ทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการนําเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การใช้ภาษาฝรั่งเศสใน
การสนทนาและการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมงานฝีมือ และวิถีชีวิตไทย และภูมิภาคอาเซียน
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2902724
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการโรงแรม
3(2-2-5)
French for Hotel Communication
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ภาษาฝรั่งเศสในวิช าชีพซึ่งจําเป็นต่อการสื่อสารงานในธุรกิจโรงแรม การสื่อสารและสนทนา
ระหว่างผู้เข้าพัก และบุคลากรในโรงแรมในฝ่าย หรือแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม การใช้ภาษาฝรั่งเศสในการตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับสินค้าของโรงแรม รวมทั้งการให้ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมรวมถึงการสื่อสารและสนทนาในการติดต่อ
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงแรม
2902725
ฝรั่งเศสสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
French for Hospitality Industry
การใช้ภาษาฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการสําหรับพนักงาน ผู้ให้
บริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจําหน่ายทางการท่องเที่ยว
การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 หมวดภาษาเกาหลี
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2902731
ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา
3(2-2-5)
Korean for Conversation
ทักษะการฟัง และการพูดภาษาเกาหลีที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาในสถานการณ์ การต้อนรับ
สถานการณ์ในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต
2902732
ภาษาเกาหลีสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Korean for Tourism Business
ทักษะทางภาษาเกาหลีที่ใช้ในการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม การใช้ภาษาเกาหลีในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทยการอธิบาย
และให้ข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย และภูมิภาคอาเซียน
2902733
ภาษาเกาหลีสําหรับการนําเที่ยว
3(2-2-5)
Korean for Tour Conducting
ทักษะภาษาเกาหลีเพื่อการนําเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การใช้ภาษาเกาหลีใน
การสนทนาและการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมงานฝีมือ และวิถีชีวิตไทย และภูมิภาคอาเซียน
รหัสวิชา
2902734

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาเกาหลีสําหรับการโรงแรม
3(2-2-5)
Korean for Hotel Communication
ภาษาเกาหลีในวิชาชีพซึ่งจําเป็นต่อการสื่อสารงานในธุรกิจโรงแรม
การสื่อสารและสนทนา
ระหว่างผู้เข้าพักและบุคลากรในโรงแรมในฝ่าย หรือแผนกต่างๆ ในโรงแรม การใช้ภาษาเกาหลีในการตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับสินค้าของโรงแรม รวมทั้งการให้ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมรวมถึงการสื่อสารและสนทนาในการติดต่อ
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงแรม
2902735
ภาษาเกาหลีสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
Korean for Hospitality Industry
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การใช้ภาษาเกาหลีในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการสําหรับพนักงาน ผู้
ให้บริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจําหน่ายทางการ
ท่องเที่ยว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 หมวดภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2902741
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนา
3(2-2-5)
Japanese for Conversation
ทักษะการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสม สําหรับการสนทนาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาในสถานการณ์ การต้อนรับ
สถานการณ์ในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต
2902742
ภาษาญี่ปุ่นสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Japanese for Tourism Business
ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทยการอธิบาย
และให้ข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย และภูมิภาคอาเซียน
2902743
ภาษาญี่ปุ่นสําหรับการนําเที่ยว
3(2-2-5)
Japanese for Tour Conducting
ทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนําเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การใช้ภาษาญี่ปุ่นใน
การสนทนาและการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมงานฝีมือ และวิถีชีวิตไทย และภูมิภาคอาเซียน
รหัสวิชา
2902744

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาญี่ปุ่นสําหรับการโรงแรม
3(2-2-5)
Japanese for Hotel Communication
ภาษาญี่ปุ่นในวิชาชีพซึ่งจําเป็นต่อการสื่อสารงานในธุรกิจโรงแรม การสื่อสารและสนทนาระหว่าง
ผู้เข้าพักและบุคลากรในโรงแรมในฝ่าย หรือแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับสินค้าของโรงแรม รวมทั้งการให้ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมรวมถึงการสื่อสารและสนทนาในการติดต่อและ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงแรม
2902745
ภาษาญี่ปุ่นสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
Japanese for Hospitality Industry
การใช้ภาษาญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการสําหรับพนักงานผู้
ให้บริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจําหน่ายทางการ
ท่องเที่ยว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อว
รหัสวิชา

3.2.4 หมวดภาษาจีน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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น(ท-ป-ค)

2902751

ภาษาจีนเพื่อการสนทนา
3(2-2-5)
Chinese for Conversation and Communication
ทักษะการฟัง และการพูดภาษาจีนที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารในสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาในสถานการณ์การ
ต้อนรับ สถานการณ์ในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต
2902752
ภาษาจีนสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Chinese for Tourism Business
ทักษะทางภาษาจีน ที่ใช้ในการให้ ข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการ
โรงแรม การใช้ภาษาจีนในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทยการอธิบายและ
ให้ข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย และภูมิภาคอาเซียน
2902753
ภาษาจีนสําหรับการนําเที่ยว
3(2-2-5)
Chinese for Tour Conducting
ทักษะภาษาจีนเพื่อการนําเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การใช้ภาษาจีนในการ
สนทนาและการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมงานฝีมือ และวิถีชีวิตไทย และภูมิภาคอาเซียน
รหัสวิชา
2902754

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาจีนสําหรับการโรงแรม
3(2-2-5)
Chinese for Hotel Communication
ภาษาจีนในวิชาชีพซึ่งจําเป็นต่อการสื่อสารงานในธุรกิจโรงแรม การสื่อสารและสนทนาระหว่างผู้
เข้าพักและบุคลากรในโรงแรมในฝ่าย หรือแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม การใช้ภาษาจีนในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ
สินค้าของโรงแรม รวมทั้งการให้ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมรวมถึงการสื่อสารและสนทนาในการติดต่อ แก้ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในโรงแรม
2902755
ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
Chinese for Hospitality Industry
การใช้ภาษาจี นในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการสําหรับพนักงานผู้
ให้บริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจําหน่ายทางการ
ท่องเที่ยว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
4.1 แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2900801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2(90)
Pre-practicum in Tourism and Hotel
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจท่องเที่ยวและ
โรงแรมในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ เจตคติ แรงจูงใจ
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และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ การสังเกต และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านธุรกิจท่องเที่ยวและ
โรงแรมในสถานการณ์จริง
2900802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5(450)
Professional Internship in Tourism and Hotel
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ครั้ง โดยฝึกประสบการณ์ด้านโรงแรมเป็นเวลา 450
ชั่วโมง และด้านการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ตามข้อกําหนดของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มี
การจัดอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ การประเมินผลจะนําผลการฝึกประสบการณ์ทั้งสองครั้งมา
ประเมินผลร่วมกัน จัดให้มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงานตลอดจนอภิปราย
ปัญหาข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
4.2 แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2900803
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Pre-cooperative Education
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้
เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพ และการเลือก
สถานประกอบการ ตลอดจนความรู้พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้าง
ทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล การเขียนรายงานทางวิชาการและ
การนําเสนอผลงาน
2900804
สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Ecucation
ก
540 ชั่วโมง
ง
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้
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