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1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร: 25410181100231   
 ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและการบริการ 
 ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการทองเท่ียวและการบริการ) 
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 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Tourism and Hospitality Management) 
   ชื่อยอ: B.A. (Tourism and Hospitality Management) 
3. ปรัชญาของหลักสูตร  

มุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีองคความรูและทักษะในการปฏิบัติงานทางการทองเท่ียววิถีใหม     ท้ังในระดับ
ชุมชน ประเทศและนานาชาติ ดวยจิตบริการและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ  
สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบ
วิชาชีพ 

 
4. วัตถุประสงคของหลักสูตร เม่ือสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แลว บัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้ 

1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพดานการทองเท่ียวและการบริการ มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 
และดํารงไวซ่ึงจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังดาน
ความรูและทักษะทางวิชาชีพ 
 2. มีความรอบรูทางวิชาการเก่ียวกับการทองเท่ียวและการบริการ ภาษาตางประเทศและวัฒนธรรม 
สามารถบูรณาการองคความรูในการประกอบอาชีพ และการเปนผูประกอบธุรกิจ            การทองเท่ียวและการ
บริการ 
 3. มีทักษะทางวิชาชีพทางการทองเท่ียวและการบริการ และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ รวมถึง
การสื่อสารขามวัฒนธรรมอยางเหมาะสม  
          4. มีทักษะในการวิเคราะหสถานการณ  โดยการประยุกตใชความรู เหตุผลและวิจารณญาณ 
เพ่ือรวมสรางงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวอยางเหมาะสม สอดรับ 
กับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง  
 5. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการดําเนินงานดานการทองเท่ียวและการบริการ 
 



5. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  
8.1 พนักงานในบริษัทนําเท่ียว 
8.2 มัคคุเทศก 
8.3 ผูนําเท่ียว 
8.4 พนักงานในสายการบิน 
8.5 พนักงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมสัมมนา การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล และการจัดนิทรรศการ  
8.6 พนักงานในธุรกิจสายการบิน ธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 
8.7 พนักงานในธุรกิจท่ีพักแรม รานอาหาร และธุรกิจของท่ีระลึก 
8.8 เจาหนาท่ีวางแผนและพัฒนาการทองเท่ียวของสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
8.9 บุคลากรในสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยดานการทองเท่ียว  

8.10 ผูประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และการทองเท่ียวโดยชุมชน 
 
6. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและการบริการ เปนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใหศึกษาไดไมเกิน 8 ปการศึกษา สําเร็จการศึกษาได 
ไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ  

6.1 หลักสูตร 
 6.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 141 หนวยกิต 

  6.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
1) แผนฝกงาน 

หมวดวิชา/กลุม จํานวนหนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต    

1.1 กลุมวิชาภาษา        จํานวน 
     1) ภาษาไทย  
     2) ภาษาอังกฤษ    

15 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร     ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
1.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  ไมนอยกวา 
นวัตกรรมและการจัดการ    

3 หนวยกิต 

1.6 กลุมวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา     3 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไมนอยกวา 105 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จํานวน 24 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน 30 หนวยกิต 



หมวดวิชา/กลุม จํานวนหนวยกิต 
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2.4 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 6 หนวยกิต 
 2.5 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา 141 หนวยกิต 
2) แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชา/กลุม จํานวนหนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต    

1.1 กลุมวิชาภาษา        จํานวน 
     1) ภาษาไทย  
     2) ภาษาอังกฤษ    

15 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร     ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
1.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  ไมนอยกวา 
นวัตกรรมและการจัดการ    

3 หนวยกิต 

1.6 กลุมวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา     3 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไมนอยกวา 105 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จํานวน 24 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน 30 หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2.4 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 6 หนวยกิต 
 2.5 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา 141 หนวยกิต 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    1.1 กลุมวิชาภาษา                                
         1.1.1 ภาษาไทย          
1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0-6)                             

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
     ภาษากับการสื่อสาร  ภาษากับความคิด  ศิลปะการใชภาษาไทย  การอานเชิงวิเคราะห   
การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 



      Language and communication;  language and thoughts;  art of using Thai language;  
analytical reading;  writing to express ideas;  report writing 
 

1.1.2 ภาษาอังกฤษ                       
1421 100 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1 (English and Communication I) 6(3-6-9) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
         การเขาใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การสื่อสารดวยโครงสรางภาษาท่ีถูกตองและเหมาะสมใน
หัวขอท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันและอาชีพตาง ๆ 
         Comprehension of spoken and written English;  using accurate and appropriate 
language structures to communicate about daily life and career-related topics 
 
1421 101 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 2 (English and Communication II) 6(3-6-9) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  1421 100 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
         การจับใจความสําคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับประสบการณและเหตุการณตาง ๆ  การเขียนในหัวขอท่ีคุนเคย 
         Identification of main points in spoken and written English;  expressing and 
exchanging opinions on experiences and events;  writing on familiar topics 
          

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)   3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
         สุนทรียภาพในธรรมชาติ  สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน  ทัศนศิลป  ดนตรี  นาฏศิลป  ละคร  
วรรณกรรม  ความสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การประยุกตใชสุนทรียภาพกับความสุข 
         Aesthetics in nature;  aesthetics in everyday life;  visual art;  music;  dance;  theater;  
literary works;  happiness in cultural diversity;  applying aesthetical concepts to happiness    
 
1431 111 จริยศาสตรและการใชเหตุผล (Ethics and Reasoning)  3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

    ความหมายของการคิด  การอางเหตุผล  การอางเหตุผลบกพรอง  ทักษะใชเหตุผลเพ่ือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน  จริยศาสตร  ปญหาศีลธรรมในการดําเนินชีวิต  มุมมองทางศาสนา 



    Meaning of thinking;  argument;  fallacy;  reasoning skills for problem solving in daily 
life;  ethics;  moral problems in daily life;  religious perspectives 

 
1447 105 การส่ือสารในสังคมปจจุบัน (Communication in Current Society) 3(3-0-6)  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
ความหมายและความสําคัญของการสื่อสาร  องคประกอบและกระบวนการการสื่อสาร  จิตวิทยาและ

บริบททางสังคมของการสื่อสาร  ภูมิทัศนการสื่อสารในยุคดิจิทัล  หลักการรับและเขาถึงขอมูลขาวสาร  ผลกระทบของ
การสื่อสาร  ทักษะเพ่ือการรูเทาทันสื่อ  

Definition and importance of communication;  elements of communication and 
communication process;  psychology and social context of communication; communication 
landscape in the digital age;  principles of receiving and accessing information;  impact of 
communication;  skills for media literacy 
   

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร     
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย       3(3-0-6) 
     (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
         พลวัตของสังคมและวัฒนธรรมไทย  พหุลักษณะของสงัคมไทย  ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
และสังคมไทย  ความเปนพลเมืองในสังคมไทย  ภาพรวมของสถาบันทางการเมืองไทยกับความเปนพลเมือง  
พลเมืองไทยในบริบทสังคมโลก  ภาพรวมกฎหมายพ้ืนฐาน  ประเภทกฎหมายกับความสัมพันธกับศาสตรอ่ืน ๆ  
ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางแพงและพาณิชย  คดีอาญาและคดีปกครอง  กระบวนการยุติธรรมทางเลือก  
สาเหตุ การปองกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

    Dynamics of Thai society and culture;  multiple characteristics of Thai society;  
economic and social inequality in Thailand;  citizenship in Thai society;  overview of political 
institution and citizenship;  Thai citizens in world-societal context;  overview of fundamental 
laws;  types of law and relation to other sciences;  overview of civil and commercial justice 
process;  criminal case and administrative case;  alternative justice process;  causes, prevention 
and suppression of corruption according to criminology and penology principles 
 
 
 
 
 



1441 100 มนุษยกับสังคม (Man and Society)      3(3-0-6) 
    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 

         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
         มนุษยกับสังคม  ความหลากหลายของความเชื่อและกลุมชน  เมืองและมหานคร  ชวงชั้นและชนชั้น
ทางสังคม  บริโภคนิยม  วัฒนธรรมยอย  เพศภาวะ  โลกาภิวัตนกับการยายถ่ินขามชาติ  สังคมขาวสารและ
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
         Man and society;  diversity of beliefs and peoples;  urban and city;  stratification and 
social class;  consumerism;  sub-culture;  gender;  globalization and transnational migrant;  
information society and disruptive technologies 
 
2300 115 การจัดการความขัดแยงอยางสันติในฐานะพลเมือง   3(3-0-6) 
         (Peaceful Conflict Management as Citizens)  

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
         ความหมายของพลเมือง  ความเปนพลเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตย  ความหมายและประเภท
ของความขัดแยงและความรุนแรง  ความหมายและประเภทของสันติภาพและสันติวิธี  ความสําคัญของสันติวิธีกับ
ความเปนพลเมือง  บทบาทของรัฐธรรมนูญในการจัดการความขัดแยงและปองกันความรุนแรง  บทบาทของ
สถาบันทางการเมืองในการจัดการความขัดแยงและปองกันความรุนแรง  การมีสวนรวมแบบเปนทางการ  การมี
สวนรวมแบบไมเปนทางการ  การเจรจาตอรองและ 
การไกลเกลี่ย  การสานเสวนา  การใชอารยะขัดขืน 
      Meaning of citizenship;  citizenship in democratic regime;  meaning and types of 
conflict and violence;  meaning and types of peace and peaceful settlement;  importance of 
peaceful settlement and citizenship;  role of constitution in conflict management and 
prevention of violence;  role of political institutions in conflict management and prevention of 
violence;  formal participation;  informal participation;  negotiation and mediation;  dialogue;  
civil disobedience 
 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตรวมสมัย    3(3-0-6) 
    (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 
    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
        รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 
        เพศภาวะ  เพศวิถีและบทบาททางเพศ  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสงผลตอเรื่องเพศ  เพศวิถีท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย  ความหลากหลายทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สุขภาวะทางเพศ  ศาสตรและ



ศิลปของการปฏิบัติตัวเพ่ือความสุขทางเพศ  ความผิดปกติทางเพศ  ภัยทางเพศและการปองกันภัยทางเพศ  การ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  กฎหมายท่ีเก่ียวของทางเพศ  ทักษะชีวิตท่ีจําเปนเพ่ือการดํารงชีวิต  
        gender;  sexuality and gender roles;  social and cultural dimensions that affect sexual;  
sexuality changes in Thai society;  sexual diversity;  sexual equality;  sexual health;  science and 
art of appropriate practice of sexual happiness;  gender disorder;  sexual danger and prevention;  
prevention and solution of adolescent pregnancy problem;  laws related to sexuality;  
important life skills for living 
 
1439 104 วิทยาศาสตรการกีฬาในชีวิตประจําวัน (Sport Science in Daily Life) 3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
         ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิทยาศาสตรการกีฬา  การดูแลสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย  การจัดโปรแกรมการออกกําลังกาย  การออกกําลังกายตามชวงวัย  การประเมินและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องตนในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาการกับ 
การออกกําลังกาย  การปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย  การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
         Basic knowledge of sport science;  physical fitness maintenance;  enhancement of 
physical fitness;  exercise program management;  age-appropriated exercise;  evaluation and 
test of physical fitness;  basic skills in exercising for health;  nutrition and exercise;  prevention 
of exercise injury;  applying in daily life 
 
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)  3(3-0-6)   

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
        รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 
        การดูแลสุขภาพตามวัย  จิตวิทยาพัฒนาการ  ระบบสืบพันธุเพศชาย  ระบบสืบพันธุเพศหญิง  
การปฏิสนธิ การกําหนดเพศและการกําเนิดทารก  พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ   
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสําหรับหญิงตั้งครรภ ทารกและมารดาหลังคลอด เด็กกอนวัยเรียน
และเด็กวัยเรียน วัยรุนและวัยเจริญพันธุ วัยทองและวัยสูงอายุ  วัคซีน  โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุและการ
ปองกัน  การวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิด  ความผิดปกติทางพันธุกรรม   
ภาวะไมเจริญพันธุและการรักษา  
        Age-appropriated health care;  developmental psychology;  male reproductive system;  
female reproductive system, fertilization, sex determination and childbirth;  prenatal 
developments and abnormal;  physiological changes and  health care for pregnancy, infant and 
postpartum mother, pre-school child and school age, adolescence and reproductive age, golden 
age and geriatrics;  vaccine;  sexually transmitted diseases and prevention;  family planning and 
birth control;  genetic disorders;  infertility and treatments 



1.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล     3(3-0-6) 
    (Information Technology for Digital Life)  
    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
        รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 
        ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีเครือขาย 
สังคมออนไลน การรูดิจิทัล  เทคโนโลยีคลาวดสําหรับการสืบคนและการจัดการ การผลิตงานสรางสรรคและ
นวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล  ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมและแนวโนมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารเทศ  
        Basic knowledge of information technology;  information management process;  
networking technology, online society, digital literacy;  Cloud technology for searching and 
management, creative and innovative production, digital business;  safety, law, ethics and trends 
in information technology 
 
1100 112 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต     3(3-0-6) 
        (Science and Technology for Future) 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
        รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 
        ความรูเบื้องตนดานพลังงานและเทคโนโลยี ความสัมพันธระหวางพลังงาน  รูปแบบของพลังงาน  ผล
ของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม  การอนุรักษพลังงาน  การใชพลังงานอยางฉลาดและปลอดภัย  พอลิ
เมอรและพลาสติก  เคมีอาหาร  การปองกันและการจัดการของเสียอันตรายเคมี  การจัดการมลพิษทางน้ํา การ
จัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะและของเสียอันตรายและการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  เทคโนโลยี
เพ่ืออนาคต  ปญญาประดิษฐในชีวิตประจําวัน 
     Basic knowledge of energy and technology;  relationship between energy;  forms of 
energy;  impacts of energy consumption on life and environment;  energy conservation;   
inteligent and safe energy consumption;  polymers and plastics;  food chemistry;  preventing 
and manipulating the chemical hazardous wastes;  water pollution management, air pollution 
management, solid and hazardous waste management and sustainable environmental 
development;  technology for the future;  artificial intelligence in daily life 
 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจําวัน (Finance Skills in Daily Life) 3(3-0-6) 
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
     รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
     หลักการบริหารการเงินสวนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงินสวนบุคคล ความรูเรื่อง 
ทางการเงิน วินัยทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
การพัฒนาอาชีพและการเปนผูประกอบการ ฟนเทคและนวัตกรรมทางการเงิน การจัดการหนี้สิน  



เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง  
การวางแผนภาษี การวางแผนเพ่ือการเกษียณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนบุคคล 
     Principles of personal financial management;  personal financial planning process;  
financial literacy;  financial discipline;  economic system;  sufficiency economy and application 
in daily life;  career development and entrepreneurship;  FinTech and financial innovation;  debt 
management;  student loan fund;  investment planning;  insurance planning;  risk management;  
tax planning;  planning for retirement;  developing the quality of personal life 
 

1.6 กลุมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  
1.6.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

1439 100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health)   3(2-2-5)         
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
         ประวัติความเปนมา ความสําคัญและความรูเบื้องตนของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ   
ทักษะทางการกีฬา ข้ันตอน เทคนิคและทักษะพ้ืนฐานในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพตามรูปชนิดตาง ๆ   
การวัดและประเมินผล  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กฎกติกา มารยาทในการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย 
     Background, importance and basic knowledge of exercise for health;  athletic skills, 
procedure, techniques and fundamental skills for various forms of exercise for health;  
assessments and evaluations;  physical fitness evaluation;  rules, regulations in sport and 
exercise etiquette 
 
1439 105 นันทนาการและการอยูคายพักแรม (Recreation and Camping)            3(3-0-6) 
         รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

    ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมนันทนาการและการอยู 
คายพักแรม คุณลักษณะบทบาทหนาท่ีของผูนําและผูตามทางนันทนาการ  เกมส เพลงนันทนาการ ประเภทของ
กิจกรรม  การเขียนโครงการ แผนการจัดดําเนินการอยูคายพักแรม  ระเบียบและพิธีการของคายพักแรม ชนิดของ
คายพักแรม การวัดและประเมินผลการอยูคายพักแรม  การฝกภาคสนาม  
     History, philosophy, meaning, importance and benefits of recreation and camping 
activities;  roles characteristics and responsibilities of recreation leaders and followers;  games, 
recreation music, forms of activities;  writing projects, organizing plans for camping;  camping 
regulations and formalities type of camps, measurement and evaluation of camping;  field 
training for campers 
 
 



 
 
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจําวัน (Drugs and Herbs in Daily Life) 3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
         พฤติกรรมการใชยาในสังคมไทย  แหลงขอมูลทางยาและสุขภาพ  การปฐมพยาบาลเบื้องตน  รูปแบบยา
เตรียมและการออกฤทธิ์ของยาตอรางกาย  เทคนิคการใชยาแบบตาง ๆ  สิทธิผูบริโภคและ 
คําประกาศสิทธิผูปวย  ประเภทของรานยา  สมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ  ยาท่ีใชในระบบทางเดินหายใจ  ยาท่ีใช
ในระบบทางเดินอาหาร  ยาท่ีใชในโรคผิวหนัง  ยาคุมกําเนิด  ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและความงามในชีวิตประจําวัน  
อาหารเพ่ือสุขภาพ  
     Behaviors of drug consumption in Thai society;  information sources for drugs and health;  
first aids;  drug formulations and drug actions in body;  drug application techniques;  consumer 
rights and declaration of patient’s rights;  types of drug stores;  herbal products in Thai national 
drug list;  drugs for respiratory system;  drugs for gastrointestinal system;  drugs for skin diseases;  
contraceptives;  products for health and beauty in daily life;  foods for health 
 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)     3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
          แนวคิด นิยาม ปรัชญาและองคประกอบของสุขภาพ  คุณภาพชีวิต  ปจจัยทางสังคม  
โครงสรางทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนากับสุขภาพ  ผลกระทบจากปญหาสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ  เทคโนโลยีกับสุขภาพ  คานิยมและปญหาพฤติกรรมสุขภาพ  การ
สื่อสารสุขภาพ  การสรางเสริมสุขภาพ  อารมณและความเครียด  การออกกําลังกาย 
      Concepts, definitions, philosophy and component of health;  quality of life;  social 
factor, social structure, politics, economics, culture, belief, religion and health;  impact of social 
problems, social change;  environment and health;  technology and health;  values and health 
behavior problem;  health communication;  health promotion;  emotion and stress;  exercise 
 

1.6.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ    
1100 109 วิทยาศาสตรกายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)   3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
         ธรรมชาติและพัฒนาการของวิทยาศาสตรกายภาพ  ปรากฏการณทองฟา  วิทยาศาสตรของโลก  
ปรากฏการทางฟสิกสและการใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  พลังงานกับชีวิต  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      เพ่ือ



อนาคต  ชั้นบรรยากาศของโลกและมลพิษทางอากาศ  เคมีในชีวิตประจําวัน  โลกของพอลิเมอรและพลาสติกการนํา
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมาใชประโยชน  เคมีอาหาร  การปองกันและการจัดการขยะอันตราย  
         Nature and development of physical sciences;  celestial phenomena;  earth science;  
physical phenomena and its usage in daily life;  energy and life;  science and technology for 
future;  earth’s atmosphere and air pollution;  chemistry in daily life;  world of polymers and 
plastics;  utilization of agricultural and industrial waste;  food chemistry;  preventing and 
manipulating the common hazardous wastes 
 
1100 110 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะทางอาชีพแหงโลกอนาคต   3(3-0-6) 
         (Science for Developing Future World Career Skills)       
         รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
         ความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร  ทักษะการเรียนรูแหงโลกอนาคต  ทักษะอาชีพ 
แหงโลกอนาคต อาชีพแหงโลกอนาคต วิทยาศาสตรการอาหาร  วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  วิทยาศาสตร
การแพทย  วิทยาศาสตรพลังงานทดแทน  ของเลนวิทยาศาสตร  และของใชวิทยาศาสตร   
         Meaning and nature of science;  future world learning skills;  future world career skills;  
future world career;  food science;  cosmetics science;  medical science;  renewable energy 
science;  science toys and science appliance 
 
1100 116 ความปลอดภัยในการใชชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Life Safety)   3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
         การใชชีวิตในยุคดิจิทัล  การเลนเกมอยางปลอดภัยและชาญฉลาด  ความรูในโลกดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู
ตลอดชีวิต  โปรแกรมการเรียนรูเชิงบันเทิง  ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล  โรคท่ีเกิดจากการใชคอมพิวเตอร การ
ปองกันและการรักษา 
         Living in digital life;  safe and smart game playing;  digital knowledge for life-long learning;  
edutainment;  digital life safety;  computer-induced medical, problems and treatment  
 
1100 146 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ  3(3-0-6) 

    (Climate Change and Biodiversity) 
   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 

        รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 
        สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบ
นิเวศ สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม  เทคโนโลยีติดตามสําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  แนวทางแกไข



ปญหาในระดับบุคคล ระดับชาติและนานาชาติ  การปรับตัวในสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและการนําไปใช   
        Causes of climate change;  effect of climate change on ecosystem, health, economy 
and society;  tracking technology for climate change;  solution approaches at personal, nation 
and international levels;  adaptation in changing environment;  innovation and technology for 
climate change;  Biodiversity and application 
 
1200 111 เกษตรปลอดภัยในชีวิตประจําวัน (Safety Agriculture in Daily Life) 3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

    ความสําคัญของเกษตรปลอดภัย  การวางแผนการทําเกษตรในครัวเรือน  การออกแบบพ้ืนท่ีการผลิต  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  การเลี้ยงไกไขและไกเนื้อปลอดภัย  การเลี้ยงปลาปลอดภัย  การจัดหาปจจัยการผลิต  
การเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร  การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร  การจัดการวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 
การเรียนรูในพ้ืนท่ีเกษตร  

    Importance of safety agriculture;  planning agricultural works in household;  designing 
the area of production;  planting safety vegetables;  raising layer and broiler chicken;  culturing 
safety fish;  finding factors of production;  harvesting agricultural products;  preserving 
agricultural products;  managing by-product from agricultural activities;  learning in agricultural 
field    
 
1300 101 ปญญาประดิษฐในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6)  

(Artificial Intelligence in Daily Life) 
    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 

         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
         นิยามของปญญาประดิษฐในอนาคตและผลกระทบ การเรียนรูของเครื่อง ขอมูล การเรียนรูลึกและ
ศัพทเทคนิคเก่ียวกับปญญาประดิษฐ  แอปพลิเคชันท่ีมีปญญาประดิษฐ เครื่องมือในการสรางโครงงานท่ีใช
ปญญาประดิษฐ  ขอจํากัดของปญญาประดิษฐ  ปญญาประดิษฐในโลกจริง  ปญญาประดิษฐกับเศรษฐกิจโลก  
ปญญาประดิษฐเพ่ือการทํางาน ปญญาประดิษฐในอนาคตและผลกระทบ 
         Definitions of artificial intelligence (AI) and impacts in the future, machine learning, 
data, deep learning and AI terminology;  AI applications, tools for AI projects;  AI limitations;  
realistic view of AI;  AI and world economy;  AI for works;  AI in the future and its impacts 
 
 
 
 



1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหมและการเปนผูประกอบการ   3(3-0-6) 
    (Modern Business Management and Entrepreneurship)   

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
        รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจ  คุณลักษณะของผูประกอบการ  การระบุโอกาสทางธุรกิจ   
การวิจัยและพัฒนาและการจัดการนวัตกรรม  การสรางธุรกิจ  แนวคิดของการจัดการธุรกิจสมัยใหม  วิวัฒนาการ
ของการสรางความสามารถทางการแขงขันในศตวรรษท่ี 21  การจัดทําแผนธุรกิจ   
แผนการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย แผนการดําเนินการ  แผนการตลาด  แผนการเงินและบัญชี 

   Basic knowledge of business;  characteristics of entrepreneurs;  business opportunity 
identification;  research and development and innovation management;  business 
establishment;  concepts of modern business management;  evolution of competitive 
advantage in the 21st century;  business plan;  management and human resource management 
plan;  operation plan;  marketing plan;  financial and accounting plan 
 
1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management)     3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
การจัดการชีวิต  การคนหาตนเอง  การยอมรับตนเอง  การจัดการความม่ันคง  การสรางสมดุล  การ

ใชชีวิตในสังคมสมัยใหม  การจัดการความสัมพันธระหวางบุคคล  การจัดการชีวิตโดยใชหลักศาสนา  การเปนผูนํา
ตนเอง  

    Life management;  self esteem;  self respect;  stable management;  balancing;  life in 
modern society;  human relation management;  life management through religion;  leadership 

 
1704 120 การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise Management)  3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

    ความหมายและแนวคิดการทําธุรกิจเพ่ือสังคม  การกอตั้งธุรกิจเพ่ือสังคม  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
ธุรกิจและการจัดการธุรกิจเพ่ือสังคมในบริบทนานาชาติ  การจัดการการผลิต การตลาด ทรัพยากรมนุษย การเงิน
และระบบขอมูล  ความรับผิดชอบตอสังคม  การจัดการธุรกิจเพ่ือประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม  การ
ประเมินผลกระทบทางสังคม  การสรางความสัมพันธระหวางธุรกิจและสังคมอยางยั่งยืน   

    Meaning and concepts of social enterprise;  social business establishment, 
fundamental of business and social business management in international context;  
management of production, marketing, human resource, finance and information system;  social 
responsibility;  business management for social benefit and responsibility;  evaluating social 
impact;  building sustainability relationship between business and society 



 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)    3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
               หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  พุทธเศรษฐศาสตร  การผลิตและการกระจายผลผลิต  
เศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัตนดานวิถีชีวิต  การจัดการความรู  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนา
อยางยั่งยืน  การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง   
               Principles and concepts of sufficiency economy;  Buddhist economics;  production 
and distribution of products;  sufficiency economy in globalization in the ways of life;  
knowledge management;  human resource development and sustainable development;  
application of sufficiency economy 
 
2001 181 การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)     3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:   ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

    เศษวัสดุเหลือใช  การจัดการเศษวัสดุเหลือใช  การออกแบบและการประยุกตใชเศษวัสดุ   
การสรางสรรคผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช  

    Scrap materials;  scrap materials management;  design and applications of scrap 
materials;  creativity from scrap materials  
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
1449 111 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ    3(3-0-6) 

(Tourism and Hospitality Industry) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

     ความสําคัญ องคประกอบของการทองเท่ียวและบริการ  ทรัพยากรการทองเท่ียวของประเทศไทย  
ประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  องคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของทางการทองเท่ียวในระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  พิธีการเขาออกประเทศ  หลักการตลาดการทองเท่ียว  ผลกระทบของ
การทองเท่ียว  แนวโนมและสถานการณการทองเท่ียว   
      Importance, components of tourism and hospitality;  Thailand’s tourism resources;  
types of business in tourist industry;  tourist organizations and related agencies in regional, 
national and international levels;  immigration clearance;  principles of tourism marketing;  
impacts on tourism;  tourism trends and situations   
 



1449 112 พฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ   3(3-0-6) 
              (Consumer Behavior in Tourism and Hospitality Industry)  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

นักทองเท่ียวและผูรับบริการ  พฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ  กระบวนการตัดสินใจซ้ือทางการ
ทองเท่ียวและการบริการ  แนวโนมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
การบริการ  การใหบริการสําหรับผูบริโภคในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการสมัยใหม   

Concepts of consumer behavior in tourism Industry and hospitality;  factors affecting 
tourist behavior and customer;  tourist behavior of Thai and foreigner;  process of making 
decision for purchasing tourism products and services;  trend and change in tourist behavior in 
tourism and hospitality Industry;  services for new-normal consumer behavior in tourism and 
modern hospitality industry 
 
1449 213 จิตวิทยาการบริการลูกคาสําหรับการทองเท่ียวและการบริการ  3(3-0-6) 

(Customer Service Psychology of Tourism and Hospitality)  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

     หลักการ ความสําคัญ แนวทางการนําจิตวิทยามาประยุกตสําหรับผูปฏิบัติงานใหบริการ  ประเภทและ
พฤติกรรมของผูรับบริการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ศิลปะการพูดและมารยาทในการ 
สนทนาสําหรับผูปฎิบัติงานใหบริการ  มนุษยสัมพันธในการบริการ  เทคนิคในการบริการ  การจัดการ  ขอ
รองเรียนของลูกคา แนวโนมการบริหารการบริการทางการทองเท่ียวและการบริการ  
     Principles, importance, guidelines for service practitioners in applying psychology to 
work;  types and behavior of customer;  personality development;  art of speech delivery and 
conversing etiquette for service practitioners;  cordial servicing;   servicing techniques;  customer 
complaint management;  trends in tourism and hospitality management  

 
1449 214 ไทยศึกษาเพ่ือการทองเท่ียว (Thai Studies for Tourism)  3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
ความสําคัญของความเปนไทย  พัฒนาการความเปนมาของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

ประวัติศาสตร  ภาษาและวรรณกรรม  ดนตรีและนาฏศิลป  ทัศนศิลป  ประวัติศาสตรศิลปะ  สถาปตยกรรม  
ศาสนา  วัดและพระพุทธรูปสมัยตางๆ ในประเทศไทย  ประเพณี  ศิลปหัตถกรรม  อาหาร  ภูมิปญญาไทย  การ
ยกระดับความเปนไทยสูการพัฒนาการทองเท่ียว 



Importance of Thainess;  development of Thailand’s economy, society and culture, 
history, language and literature, music and performing arts;  fine art;  art history;  architecture;  
religion;  temples and Buddha images from different eras of Thailand;  traditions;  art and craft;  
food;  local wisdom;  bringing Thainess into tourism development context  
 
1449 215 ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการทองเท่ียวและการบริการ  3(2-2-5) 
               (Media and Digital Technology for Tourism and Hospitality)   

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

  ความหมาย ความสําคัญ ประเภท องคประกอบของสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล  หลักการพ้ืนฐานของการ
สื่อสารขอมูลดิจิทัล  การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจการทองเท่ียวและบริการ  การฝกปฏิบัติสรางสื่อ
ดิจิทัลข้ันพ้ืนฐานสําหรับธุรกิจการทองเท่ียวและบริการ 

  Definitions, importance, types, components of digital and technological media;  
principles of communicating with digital information;  application of digital technology in 
tourism and hospitality;  basic practical training for business in tourism and hospitality 

 
1449 216 จรรยาบรรณและกฎหมายเพ่ือการทองเท่ียวและการบริการ   3(3-0-6) 

(Ethics and Law for Tourism and Hospitality)                                   
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
หลักการ ความสําคัญ องคประกอบและลักษณะเฉพาะของกฎหมายเพ่ือการทองเท่ียว กฎหมาย

เก่ียวกับพิธีการเขาออกประเทศ  พิธีการศุลกากร  กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจโรงแรม 
สถานบริการเพ่ือสุขภาพ อุทยานแหงชาติ คุมครองสัตวปาและพันธุพืช โบราณสถาน โบราณวัตถุ  มาตรการความ
ปลอดภัยดานสุขอนามัยจากบริการทางการทองเท่ียว   
การคุมครองแรงงาน  จรรยาบรรณของผูประกอบธรุกิจการทองเท่ียวและการบริการ  

Principles, importance, components and particular characteristics of tourism law, law 
about immigration clearance;  customs clearance;  law about tourist business and tourist guides, 
accommodation business, wellness service place, national park, wildlife and vegetation 
conservatories, historic sites, archeological artifacts;  safety and health measures from tourist 
services; labor protection;  ethics for tourism and hospitality entrepreneur  
 
 
 
 
 



1449 217 การส่ือสารขามวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียว    3(3-0-6) 
(Cross-cultural Communication for Tourism)     
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
หลักการ ความสําคัญ บทบาทของการสื่อสารขามวัฒนธรรม  องคประกอบและรูปแบบ 

การสื่อสาร  ปจจัยท่ีกอใหเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การรับรูและสรางความเขาใจในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในบริบทการทองเท่ียว  วัฒนธรรมสมัยนิยม  การใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อความหมาย
ทางการทองเท่ียว  การบริหารงานขามวัฒนธรรม 

Principles, importance, roles of cross-cultural communication;  components and 
forms of communication;  factors of cultural diversity;  perception and elucidating about 
cultural diversity in tourist context;  popular culture;  using media and technology in tourist 
communication;  managing work in cross-cultural context 
 
1449 318 การจัดการทุนมนุษยเพ่ือการทองเท่ียวและการบริการ    3(3-0-6) 

(Human Capital Management for Tourism and Hospitality)    
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

    หลักการ ความสําคัญของการจัดการทุนมนุษย  การวิเคราะหงาน  การวางแผน  การสรรหา  การ
คัดเลือกและบรรจุแตงตั้งทรัพยากรมนุษย  การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การบริหารคาตอบแทน  การ
จูงใจในการทํางาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  แนวโนมของการจัดการทุน
มนุษยในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ 

   Principles, importance of human capital management;  job analysis;  planning;  
recruitment, selection and appointment of human resource;  training and development of 
human resource;  payroll management;  employee motivation;  performance evaluation;  work 
safety;  trends in human capital management for tourism and hospitality  

 

 2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 
1449 120 ภูมิศาสตรเพ่ือการทองเท่ียว (Tourism Geography)   3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
หลักการ ความสําคัญของภูมิศาสตรเพ่ือการทองเท่ียว  องคประกอบของภูมิศาสตรเพ่ือ 

การทองเท่ียว  ภูมินิเวศและภูมิสังคมเพ่ือการทองเท่ียวในประเทศไทยและตางประเทศ   
รูปแบบการทองเท่ียวตามคุณลักษณะของภูมินิเวศและภูมิสังคม  การประยุกตใชความรูทางภูมิศาสตรเพ่ือการ
จัดการการทองเท่ียว  



Principles, importance of tourism geography;  components of tourism geography;  
landscape and social ecology for tourism in Thailand and abroad;  forms of tour by 
characteristics of landscape and social ecology;  applying geographical knowledge to tourism 
management 
 
1449 221 หลักการมัคคุเทศก (Principles of Tour Guiding)   3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
ความสําคัญ ประเภท บทบาทและหนาท่ี คุณสมบัติของมัคคุเทศก  หลักการและวิธีปฏิบัติงานของ

มัคคุเทศก  จรรยาบรรณและองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับมัคคุเทศก  การจัดการนันทนาการในการนําเท่ียว  
เทคนิคการเลาเรื่องและนําชม  การปฐมพยาบาลเบื้องตน  การจัดการความปลอดภัย  การแกไขปญหาเฉพาะหนา
ของมัคคุเทศก  กระบวนการขอรับใบอนุญาตการเปนมัคคุเทศก  การฝกปฏิบัตินอกสถานท่ี 

Importance, types, roles and duties, qualifications of tourist guide;  principles and 
work procedure of tourist guide;  ethics and professional organizations relating to tourist guide;  
recreation in guided tour;  storytelling and guiding techniques for guided tour;  first aid for 
beginners;  safety management;  problem-solving for tour guide;  tour guide certification;  off-
campus practice and training  
 
1449 222 การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรค    3(3-0-6) 

(Creative Management of Community-based Tourism)  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

     หลักการ ความสําคัญ องคประกอบ รูปแบบและวิธีการในการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน  การ
วิเคราะหศักยภาพชุมชน  บทบาทและหนาท่ีขององคกรในชุมชน  ผลกระทบจากการทองเท่ียวตอชุมชน  
กระบวนการวางแผนและการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ  การตอยอด การเพ่ิมคุณคา การหาจุดเดนและการจัด
กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  การออกแบบการบริการและประสบการณสําหรับแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน 
     Principles, importance, components, forms and methods for managing community-
based tourism;  analyzing community’s potentials;  roles and duties of community leaders;  
impacts of tourism on community;  planning process and collaboration of personnel;  
integration, value-adding, highlighting and organizing activities for creative tourism;  service 
design and experience for community-based tourist attractions 
 
 
 
 



1449 323 การประกอบธุรกิจทองเท่ียวและบริการสมัยใหม   3(2-2-5) 
(Modern Tourism and Hospitality Business Entrepreneurship)  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
หลักการ ความสําคัญ องคประกอบ คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ  ประเภทธุรกิจ  และ

ธุรกิจสตารทอัพ  ออกแบบแนวคิดธุรกิจ  รูปแบบธุรกิจ  แผนธุรกิจ  ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ ข้ันตอนการจัดตั้ง
และจดทะเบียนธุรกิจ  การจัดการผลิตภัณฑและการบริการ  การจัดการทางการเงิน การจัดการความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ  จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของผูประกอบการและความคิดสรางสรรคทางธุรกิจ  การประยุกตใช
เทคโนโลยีดิติทัลเพ่ือการประกอบธุรกิจทองเท่ียวและการบริการ  การเขียนแผนธุรกิจ 

Principles, importance, components and qualifications of entrepreneur;  types of 
business and start-up business;  business concept design; forms of business;  business planning;  
business factors;  process of business establishment and registration;  product and service 
management;  financial management;  ethics for business and entrepreneur’s professional 
ethics and business creativity;  application of digital technologies in tourism and hospitality 
business;  writing business plan 
1449 324 การดําเนินงานธุรกิจนําเท่ียว (Tour Operator)    3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
องคประกอบ  รูปแบบ  การวางแผนและการจัดการธุรกิจนําเท่ียว  การออกแบบรายการนําเท่ียว  การ

จัดการงบประมาณการดําเนินการทางธุรกิจ  การติดตอประสานงานและเจรจาตอรองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ธุรกิจนําเท่ียว  การจองและการออกเอกสาร  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจ 
นําเท่ียว  การสงเสริมการตลาดของธุรกิจนําเท่ียว  แนวโนมการดําเนินงานธุรกิจนําเท่ียวและธุรกิจตาง ๆ ใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว  การดําเนินธุรกิจนําเท่ียวออนไลน 

Components;  forms;  planning and designing for tour operator business;  designing for 
tour guide business;  budget management for business;  contacting, coordinating and negotiating 
with tourist guide organization;  booking and issuing;  accounting and financing papers for tour 
companies;  marketing support for tour guide business;  trends in tour guide business and other 
business types in in tourism industry;  conducting online tour business   
 

 
 
 
 
 
 



1449 325 นวัตกรรมการตลาดเชิงสรางสรรคในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ 3(2-2-5) 
(Creative Marketing Innovation in Tourism and Hospitality Industry) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
หลักการ ความสําคัญ ระบบการตลาดเชิงสรางสรรคเพ่ือสนองพฤติกรรมการบริโภคของตลาดเปาหมาย  

กระบวนการแบงสวนตลาด  สวนประสมและกลยุทธทางการตลาดวิถีใหม  การวางแผนการตลาดเชิงสรางสรรค  
การตลาดยุคดิจิทัล  การวิเคราะหแนวโนมทางการตลาดในอุตสาหกรรม       การทองเท่ียวและการบริการ รวม
สรางนวัตกรรมการตลาดในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ 

Principles, importance, creative marketing system based on consumer needs of target 
market;  process of market segmentation;  marketing mix and new marketing strategies;  creative 
market planning;  marketing in digital era;  analyzing marketing trends in tourism and hospitality 
industry;  collaboration of marketing innovation in  tourism and hospitality industry 
 
1449 326 โลจิสติกสการทองเท่ียว (Tourism Logistics)    3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

     หลักการ ความสําคัญและองคประกอบของโลจิสติกสการทองเท่ียว  ความสัมพันธระหวางโซอุปทาน
การทองเท่ียวกับการใหบริการนักทองเท่ียว  โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก   
การจัดการการไหลเวียนโลจิสติกสในการทองเท่ียว  การไหลเวียนของการขนสงนักทองเท่ียวและวัตถุสิ่งของ  การ
ไหลเวียนของบริการขอมูลขาวสารสารสนเทศ  การไหลเวียนของจุดรับ-จายเงิน  การดูแลความปลอดภัย  การเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
     Principles, importance and components of tourism logistics;  relations between 
tourism supply chain and tourist services;  infrastructure and facilities;  managing flow of tourism 
logistics;  flow of tourism transportation and materials;  information flow;  checkout points;  
safety monitoring;  environmental friendliness 
 
1449 327 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน    3(3-0-6) 

(Sustainable Tourism Development)             
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
แนวคิดและองคประกอบของการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  การพัฒนาดานทรัพยากรทองเท่ียว 

ดานสิ่งแวดลอม ดานธุรกิจการทองเท่ียว ดานการตลาดการทองเท่ียว ดานการมีสวนรวมทางการทองเท่ียว ดาน
จิตสํานึกทางการทองเท่ียว  การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ดานสังคมวัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจจาก
การพัฒนาการทองเท่ียว แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว   
เกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน   



Concepts and components of sustainable tourism;  development of tourism 
resources, tourism business, environment, tourism marketing, tourism collaboration, tourism 
responsibility and responsiveness;  environmental Impact Assessment, socio-cultural impact, 
Economic impact of tourism development;  guidelines for tourism development;  criteria for 
developing sustainable tourism  
 
1449 428 ทักษะการวิจัยทางการทองเท่ียวและการบริการ    3(2-2-5) 

(Research Skills in Tourism and Hospitality) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
หลักการ ความสําคัญ ประเภทงานวิจัย  การเขียนเคาโครงงานวิจัย  การเลือกหัวขอ   

การตั้งโจทยวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม  การเขียนกรอบแนวคิด  ประเภทเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  การเก็บ
ขอมูล  การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล  การแปลผลขอมูล  การรายงานผลการวิจัย 

Principles, importance, types of research;  writing research proposal;  selecting 
research topic;  setting research questions;  writing review of literature;  writing conceptual 
framework;  types of research tool;  data collection;  data analysis and synthesis;  interpreting 
data;  reporting research results  
 
1449 429 สัมมนาทางการทองเท่ียวและการบริการ    3(2-2-5) 

(Seminar in Tourism and Hospitality)   
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  1449 428 ทักษะการวิจัยทางการทองเท่ียวและการบริการ          
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
การศึกษาและการวิเคราะหประเด็นท่ีสําคัญทางการทองเท่ียวและการบริการ  การออกแบบและพัฒนา

โครงการทางการทองเท่ียวและการบริการ  การพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรมทางการทองเท่ียวและการบริการ  การ
จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรูทางการทองเท่ียวและการบริการ  

Study and analysis of important issues in tourism and hospitality;  design and 
development of tourism and hospitality;  developing products and innovation of tourism and 
hospitality;  organizing seminars for learning and sharing knowledge of tourism and hospitality 
 

 
 
 
 
 
 



 2.3 กลุมวิชาชีพเลือก       
      2.3.1 กลุมวิชาชีพเลอืกตามความสนใจ 
1449 230 การทองเท่ียวในพ้ืนท่ีธรรมชาติ (Nature-based Tourism)   3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี   
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 
แนวคิด หลักการจัดการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีธรรมชาติและองคประกอบของการทองเท่ียวทางธรรมชาติ  

พ้ืนท่ีธรรมชาติในประเทศไทย  กิจกรรมการทองเท่ียว  ผลกระทบทางการทองเท่ียว   
การจัดการพ้ืนท่ี  การสื่อความหมายธรรมชาติ  การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก  การทองเท่ียววิถีใหมในพ้ืนท่ี
ธรรมชาติ  การศึกษานอกสถานท่ี 

Concepts, principles of nature-based tourism and components of nature-based 
tourism;  natural areas in Thailand;  tourism activities;  effects of tourism;  natural area 
management;  natural interpretation;  facilitation management;  new normal nature-based 
tourism;  field trip   
 
1449 231 การจัดการนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว    3(2-2-5) 

(Recreation Management for Tourism) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
แนวคิดการจัดการนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว  จุดมุงหมายและความสําคัญของนันทนาการ ลักษณะ

ของนันทนาการ  ประเภทของนันทนาการ  แรงจูงใจในการเขารวมนันทนาการ  การจดักิจกรรมนันทนาการท่ี
เหมาะสมกับความแตกตางของนักทองเท่ียว  เกมสและกิจกรรมกลุมสัมพันธ  การเปนผูนํานันทนาการ 

Concepts of managing recreation for tourism;  objectives and importance of 
recreation;  characteristics of recreation;  types of recreation;  motivation for taking recreation;  
providing recreational activities appropriate for different types of tourists;  team-building games 
and activities;  recreation leadership 
 
1449 232 การจัดการจุดหมายปลายทางในการทองเท่ียว    3(3-0-6) 

(Tourism Destination Management) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
หลักการ ความสําคัญและองคประกอบของการจัดการจุดหมายปลายทางในการทองเท่ียว  อุปสงค

ทางการทองเท่ียว  การจัดการขีดความสามารถในการรองรับไดของจุดหมายปลายทางในการทองเท่ียว  การ
พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว  การออกแบบประสบการณในการทองเท่ียว 

Principles, importance and components of tourism destination management;  tourism 
demand;  management of carrying capacity of tourism destination;  development of tourism 



activities;  design for tourism experience  
 
1449 233 การทองเท่ียวเชิงอาหาร (Gastronomic Tourism)     3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี   
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 
หลักการและแนวคิดการจัดการทองเท่ียวเชิงอาหาร  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอาหารของโลก

และประเทศไทย  อาหารประจําถ่ินและอาหารพ้ืนเมือง  แหลงทองเท่ียวและเทศกาลดานอาหารท่ีไดรับความนิยม
ในภูมิภาค  พฤติกรรมและกลุมเปาหมายการทองเท่ียวเชิงอาหาร   
การออกแบบโปรแกรมการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาหารและเพ่ือสุขภาพและความงาม   
การใหคําแนะนําและใหความรูดานอาหารแกนักทองเท่ียว  แนวโนมและโอกาสของธุรกิจทองเท่ียวเชิงอาหาร 

Principles and concepts of gastronomic tourism management;  typical gastronomic 
tourism activities in other countries and in Thailand;  local food and traditional cuisine;  popular 
tourist attractions and food festivals in each region;  behaviors and target groups for gastronomic 
tourism;  program design for gastronomic tourism and for health and beauty;  giving advice and 
information about food to tourists;  trends and opportunities for gastronomic tourism business 
 
1449 234 การทองเท่ียวสําหรับผูสูงวัย (Senior Tourism)     3(3-0-6) 
              รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี   
     รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 

    ความสําคัญของการทองเท่ียวสําหรับผูสูงวัย  พฤติกรรมนักทองเท่ียวผูสูงวัยชาวไทยและชาวตางชาติ  
เง่ือนไขเฉพาะของการทองเท่ียวสําหรับผูสูงวัย  รูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะกับผูสูงวัย  การทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมสําหรับผูสูงวัย  การทองเท่ียวเชิงสุขภาพและนันทนาการสําหรับผูสูงวัย  การทองเท่ียวแบบเนิบชา  การ
จัดโปรแกรมการทองเท่ียวสําหรับผูสูงวัย  การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเท่ียวผูสูงวัย  ลองสเตย
สําหรับนักทองเท่ียวผูสูงวัย  แนวโนมการทองเท่ียวสําหรับผูสูงวัย   

   Importance of senior tourism;  behaviors of Thai and foreign senior tourists;  specific 
conditions of senior tourism;  appropriate tour programs for senior tourists;  cultural tourism for 
senior tourists;  health and recreational tourism for senior tourists;  slow tourism;  tour program 
management for senior tourists;  facilitation management for senior tourists;  long stay for senior 
tourists;  trends of senior tourism 
 
 
 
 
 
 



1449 235 เวชศาสตรการเดินทางและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ    3(3-0-6) 
(Travel Medicine and Health Tourism)  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี   
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
แนวคิดและหลักการเบื้องตนเก่ียวกับเวชศาสตรการเดินทาง  ขอกําหนดดานสุขภาพเพ่ือ 

การเดินทาง  เง่ือนไขเชิงพ้ืนท่ีในการเดินทางระหวางประเทศ  การเตรียมพรอมสุขภาพกอนการเดินทาง  การปฏิบัติ
ตัวเพ่ือสุขภาพระหวางการเดินทาง  การปฏิบัติตัวหลังการเดินทางสําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ  
แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  รูปแบบการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ   
ปจจัยการเดินทางเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  แนวโนมปจจุบันของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  กรณีศึกษา
ภายในประเทศและตางประเทศ 

Concepts and basic principles of travel medicine;  health regulations for traveling;  
spatial conditions for transnational traveling;  health preparation before traveling;  healthy 
practice during traveling;  healthy practice after traveling for Thai and foreign travelers;  
concepts of health tourism;  health tourism models;  traveling factors for health tourism;  
current trends of health tourism;  case studies in Thailand and other countries   
 
1449 331 การจัดการธุรกิจสินคาท่ีระลึก (Souvenir Business Management) 3(2-2-5)               

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
แนวคิด ประเภทและรูปแบบของสินคาท่ีระลึก  การวางแผนและออกแบบของสินคาท่ีระลึก    การ

คนหาอัตลักษณของทองถ่ิน  การเพ่ิมคุณคาและมูลคาของอัตลักษณทองถ่ินจากการผลิตสินคาท่ีระลึก  การผลิต
สินคาท่ีระลึกเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว  การสรางเครือขายเพ่ือผลิตสินคาท่ีระลึก  การพัฒนาการตลาดเพ่ือสงเสริม
สินคาท่ีระลึก    

Concepts, types and forms of souvenir;  souvenir planning and designing;  local 
identity search;  value-adding and value of local identity from producing souvenir to promote 
tourism;  producing souvenir to promote tourism;  networking for souvenir production;  
marketing development for souvenir promotion  
 
1449 332 การดําเนินงานในอุตสาหกรรมไมซ (MICE Industry Operation)  3(2-2-5) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

    ความสําคัญ องคประกอบ และประเภทของอุตสาหกรรมไมซ สถานการณและแนวโนมอุตสาหกรรม
ไมซ  ผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ  ศักยภาพ ความพรอมและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไมซของไทย 
หนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมไมซ มาตรฐานและการจัดการความปลอดภัยของสถานท่ีจัดงาน 



หลักการและแนวทางการปฎิบัติการจัดประชุมองคกร การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุมนานาชาติ และ
นิทรรศการ ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาจากการปฎิบัติการและดําเนินงานในอุตสาหกรรมไมซ  

Significance, elements and types of MICE industry; situations and trends in MICE 
industry;  impacts of MICE industry;  potentialities, readiness and capabilities of Thai MICE 
industry;  involved organizations related to MICE industry;  standards and effective security 
management of MICE organizing sites;  principles and guidelines for organization’s conference 
management, Incentive tourism, international conference and exhibitions;  obstacles and 
solutions for the well-organized operation and effective management on MICE industry 

 
1449 333 การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว      3(2-2-5)  

(Special Event Management for Tourism) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี   
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 

    ความหมาย ประเภท และลักษณะของกิจกรรมพิเศษ  ความสัมพันธระหวางการทองเท่ียวกับการจัด
งาน การคิดเชิงสรางสรรค การออกแบบและการวางแผนการจัดงาน  ข้ันตอนและกระบวนการจัดงาน  การวัด
และประเมินผลการจัดงาน  บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูรวมงาน  เทคโนโลยีและอุปกรณ สถานท่ีท่ีใช
ในการจัดงาน บุคลากรและการใหบริการ  ปจจัยท่ีกอใหเกิดความสําเร็จในการจัดงานแตละประเภท 

    Definition, types, and characteristics of special event;  relationship between tourism 
and event organizing, creative thinking, event planning and design;  steps and processes of 
event organizing;  measurement and evaluation of event organizing;  guest service and 
facilitation, technology and equipment used in organizing events, venues for organizing events, 
staffing and providing services;  factors contributing to success in organizing each type of event 
 
1449 431 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง   3(3-0-6) 

(Cultural Tourism in the Greater Mekong Sub-region)  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
แนวคิด ความสําคัญ องคประกอบและรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ทรัพยากร        การ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  การสื่อความหมายทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  การจัดการและสรางสรรคทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียว  ผลกระทบจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  รูปแบบการจัดการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

Concepts, importance, components and forms of cultural tourism;  cultural tourism 
resources;  cultural tourism interpretations;  managing and creating cultural resources for tourism;  
impacts of cultural tourism;  forms of cultural tourism management in the Greater Mekong Sub-
region 



1449 432 การจัดการเชิงกลยุทธทางการทองเท่ียวและการบริการ   3(2-2-5) 
(Strategic Management for Tourism and Hospitality)  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธทางการทองเท่ียวและการบริการ  กระบวนการการวางแผน    เชิงกล

ยุทธ  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกร  การกําหนดตําแหนงกลยุทธขององคกร  การ
วิเคราะหภัยคุกคามจากปจจัยภายนอก  การวิเคราะหกลุมเปาหมายทางการตลาด   
การวิเคราะหองคกร  กลยุทธในระดับตาง ๆ ขององคการ  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ  การประเมินผลและการ
ควบคุมกลยุทธ  การจัดการความเสี่ยงภายใตสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือการแขงขัน 

Concepts of strategic management for tourism and hospitality;  strategic planning 
process;  analysis of working environment inside and outside organization;  positioning 
organizational strategies;  analyzing external threat factors;  analyzing target market;  analyzing 
organization;  organization strategies for different levels;  implementing strategies;  evaluation 
and control of strategies;  risk management for situation change and competition 
 

     2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือกภาษาตางประเทศ 
1421 112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการฝายหองพัก    3(3-0-6)  
     (English for Room Division Services) 
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  1421 100 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1 หรือ  

            1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี  
ภาษาอังกฤษสําหรับการตอนรับแขก  การสํารองหองพัก  การเช็คอิน  การชําระคาบริการ       การ

เช็คเอาท  การอธิบายสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงแรมและในหองพัก  การนําเสนอขอมูลและ 
การประชาสัมพันธโรงแรม  การจัดการขอเรียกรองและขอรองเรียนของแขก  การสื่อสารทางโทรศัพท 

English for guest reception;  room reservation;  check-in;  service payment;  check-out;  
describing functions and purposes of hotel facilities;  hotel profiles and advertisements;  request 
and complaint management;  telephone communication 

 
1421 113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเปนเจาบานท่ีดี (English for Hospitality) 3(3-0-6)               
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  1421 100 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1 หรือ  

            1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี  
ภาษาอังกฤษสําหรับการวิเคราะหความแตกตางดานวัฒนธรรม ความสุภาพ  การจัดการกับความ

ตองการของแขก  เปรียบเทียบสินคาและการบริการ  การบรรยายสิ่งอํานวยความสะดวก  
การใหความชวยเหลือและคําแนะนํา  การบอกทิศทาง  การรับมือกับปญหาและขอรองเรียน   



การถามและแสดงความคิดเห็น  การขออนุญาต  การชมและรับคําชม   
English for analysis of cultural differences, politeness;  dealing with guests’ requests;  

comparing products and services;  describing facilities;  offering help and advice;  giving 
directions;  dealing with problems and complaints;  asking and giving opinions;  asking for 
permission;  giving and receiving compliments   
 
1421 115 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบิน (English for Airline Business) 3(3-0-6)     

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  1421 100 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1 หรือ  
           1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
       ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการผูโดยสารในสนามบิน ตั๋วและการจองตั๋ว การเช็คอินและการเดินทาง
ขาออก การประชาสัมพันธในสนามบิน  การบริการผูโดยสารบนเครื่องบิน หนาท่ีของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 
การข้ึนเครื่อง การประชาสัมพันธบนเครื่องบิน การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกบนเครื่องบิน สุขภาพและ
ประเด็นทางการแพทย ความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ขอเรียกรองและปญหา ของผูโดยสาร 
    English for passenger ground services, tickets and reservation, check-in and departure, 
airport announcements;  in-flight passenger services, crew duties, boarding,  
in-flight announcements, cabin services and amenities, health and medical issues, safety and 
emergencies, passengers’ requests and problems 
 
1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ (English Listening and Speaking) 3(3-0-6)  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  1421 100 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1 หรือ  

            1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 
การพูดคุยเก่ียวกับขอมูลสวนตัว งานอดิเรกและความสนใจ ครอบครัวและเพ่ือน การซ้ือของ 

ประสบการณการทองเท่ียว อาหารและพฤติกรรมการกิน ภาพยนตรและรายการทีวี วิถีสุขภาพดี  ปญหาและการให
คําแนะนํา ทิศทางและสถานท่ีตาง ๆ การเฉลิมฉลองวันหยุด สิ่งของภายในบาน ความทรงจําวัยเด็ก การแสดง
ความรูสึก ความสําเร็จและความฝน   

Conversations about personal information, hobbies and interests, families and friends, 
shopping, travel experiences, food and eating habits, movies and TV shows, healthy lifestyles, 
problems and advice, directions and places, holiday celebrations, household items, childhood 
memories, emotional expressions, achievements and dreams   
 
 
 
 



1421 215 ทักษะการนําเสนอ (Presentation Skills)             3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 
การพูดนําเสนอเก่ียวกับตนเอง  หลักการนําเสนอ  การนําเสนอแบบฉับพลัน   
การนําเสนอแบบสาธิต  การนําเสนอในโอกาสจําเพาะ  การนําเสนอเชิงโนมนาว   

การนําเสนอเชิงวิชาการ  การนําเสนอเชิงใหขอมูล ทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
Self-introduction;  principles of presentation;  impromptu presentation;  

demonstration presentation;  specific occasion presentation;  persuasive presentation;  
academic presentation;  informative presentation;  digital literacy 
  
1421 220  การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนระดับยอหนา        3(3-0-6) 

(Analytical Reading and Paragraph Writing) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  แบบท่ี 1) 1421 101 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 2  

หรือ แบบท่ี 2) สองวิชาจากรายวิชาตอไปนี้  
1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง  
1421 217 ภาษาอังกฤษจากส่ือ   
1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ  
1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
1421 223 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
1421 224 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 
กลวิธีการอาน  ความหมายของคําจากบริบท  จุดมุงหมายของผูเขียน ใจความหลักของบทอาน  ประเภท

ของการเขียนระดับยอหนา โครงสราง องคประกอบ ความเชื่อมโยง ความตอเนื่องและเอกภาพของยอหนา  การเขียน
โดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อ 

Reading strategies;  meaning of words in context;  authors’ intention, main idea of 
texts;  types of paragraph writing, structures, elements, cohesion, coherence and unity of 
paragraphs;  computer-mediated writing  

 
1421 301  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว (English for Tourism)   3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ และ 

                                1421 220 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนระดับยอหนา 

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 
การใหคําแนะนําและการใหขอมูล  การบรรยายสถานท่ี เหตุการณ บุคคล สิ่งของ คานิยมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีในบริบทของการทองเท่ียว  การปฏิบัติตนในสถานการณตาง ๆ ในสังคม  



Giving advice and information;  describing places, events, people, objects, values and 
traditions related to tourism;  interacting appropriately and courteously in social situations 

  
1421 344  ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (English for Careers)        3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ และ 

                                1421 220 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนระดับยอหนา 

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 
การวิเคราะหตนเอง  การหางาน  ประวัติยอ  จดหมายปะหนา  อีเมลและโทรศัพท   

การสัมภาษณงาน การแตงกายและภาษากาย  การติดตอทางธุรกิจ  การประชุมทางธุรกิจ ระเบยีบวาระการ
ประชุม  การนําเสนอทางธุรกิจ  สื่อสังคมออนไลนเพ่ือความกาวหนาในการทํางาน 

Self-analysis;  job search;  resume and CV;  cover letter;  email and phone call;  job 
interview, dressing and body language;  business correspondence;  business meeting, agenda;  
business presentation;  social media for career advancement  
 

 2.4 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ     
1449 440 การฝกงานทางการทองเท่ียวและการบริการ 1    2 หนวยกิต 

(Practicum for Tourism and Hospitality I)       
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี  
ฝกประสบการณวิชาชีพในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและการบริการในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือ

ธุรกิจเอกชนแบบนับชั่วโมง 250 ชั่วโมงตอเนื่องกันโดยนําความรูท่ีไดจากการศึกษา 
ไปใชกับสถานการณจริง  การปฐมนิเทศและการนิเทศนักศึกษา  รายงานผลการฝกงาน   
นําเสนอผลลัพธการเรียนรูจากการฝกประสบการณหลังสิ้นสุดการฝกประสบการณ 

Practical training of 250 consecutive hours in governmental organization or business 
sectors in tourism and hospitality industry by applying knowledge to practice in real-life 
situation;  orientation and supervision for students;  report on practical training;  presentation of 
knowledge and experience gained after practical training  

 
1449 441 การฝกงานทางการทองเท่ียวและการบริการ 2 4 หนวยกิต 

(Practicum for Tourism and Hospitality II)       
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: 1449 440 การฝกงานทางการทองเท่ียวและการบริการ 1 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี  
ฝกประสบการณวิชาชีพในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและการบริการในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือ

ธุรกิจเอกชนแบบนับชั่วโมง 480 ชั่วโมงตอเนื่องกันโดยนําความรูท่ีไดจากการศึกษา 



ไปใชกับสถานการณจริง  การปฐมนิเทศและการนิเทศนักศึกษา  รายงานผลการฝกงาน  นําเสนอผลลัพธการ
เรียนรูจากการฝกประสบการณหลังสิ้นสุดการฝกประสบการณ 

Practical training of 480 consecutive hours in governmental organization or business 
sectors in tourism and hospitality industry by applying knowledge to practice in real-life 
situation;  orientation and supervision for students;  report on practical training;  presentation of 
knowledge and experience gained after practical training  

 
1449 442 การเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา         ไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง  

(Cooperative Education Preparation) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี   
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 
หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา  ความพรอมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  จริยธรรมในการ

ประกอบวิชาชีพ  การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
และการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน   
การเขียนรายงานวิชาการ  นําเสนอรายงานพรอมกับอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน โดยนักศึกษาตองเขาอบรมเตรียม
ความพรอมไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 

Principles and concepts of co-operative education;  readiness in working with 
colleagues;  professional ethics;  communication, personality, and human relations;  basic 
knowledge and techniques in job application and working in business;  project or work 
presentation techniques;  academic report writing;  at least 30 hours required of students to 
participate in the preparation  

 
1449 443 สหกิจศึกษาทางการทองเท่ียวและการบริการ       6 หนวยกิต 
              (Cooperative Education for Tourism and Hospitality)     
              รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: 1449 442 การเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา  
         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

    การปฏิบัติงานจริงเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห ในสถานประกอบการ  การทําโครงงานเพ่ือการ
ปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือแกไขปญหาของกระบวนการทํางาน  การนําเสนอโครงงาน      

    Practice in real work place related to field of physics with duration at least 16 weeks;  
project for development or enhancement of working process;  project presentation 

 
 
 
 
 



3.1.9 คําอธิบายรายวิชา วิชาโทการจัดการการทองเที่ยวและการบริการ 
        1) กลุมวิชาโทบังคับ 
1449 111 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ    3(3-0-6) 

(Tourism and Hospitality Industry) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
คําอธิบายรายวิชาแสดงท่ีหนา 45    

 
1449 112 พฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ            3(3-0-6)  
              (Consumer Behavior in Tourism and Hospitality Industry)   

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
คําอธิบายรายวิชาแสดงท่ีหนา 45-46    
 

2) กลุมวิชาโทเลอืก 
1449 213 จิตวิทยาการบริการลูกคาสําหรับการทองเท่ียวและการบริการ  3(3-0-6) 

(Customer Service Psychology of Tourism and Hospitality)  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
คําอธิบายรายวิชาแสดงท่ีหนา 46    

 
1449 216 จรรยาบรรณและกฎหมายเพ่ือการทองเท่ียวและการบริการ   3(3-0-6) 

(Ethics and Law for Tourism and Hospitality)                                   
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
คําอธิบายรายวิชาแสดงท่ีหนา 47    

 
1449 221 หลักการมัคคุเทศก (Principles of Tour Guiding)   3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
คําอธิบายรายวิชาแสดงท่ีหนา 48-49    

 
1449 222 การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรค    3(3-0-6) 

(Creative Management of Community-based Tourism)  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 



รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
คําอธิบายรายวิชาแสดงท่ีหนา 49    
 

1449 231 การจัดการนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว    3(2-2-5) 
(Recreation Management for Tourism) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
คําอธิบายรายวิชาแสดงท่ีหนา 52-53    
 

1449 232 การจัดการจุดหมายปลายทางในการทองเท่ียว    3(3-0-6) 
(Tourism Destination Management) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
คําอธิบายรายวิชาแสดงท่ีหนา 53    
 

1449 233 การทองเท่ียวเชิงอาหาร (Gastronomic Tourism)     3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี   
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชาแสดงท่ีหนา 53    

 
1449 235 เวชศาสตรการเดินทางและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ    3(3-0-6) 

(Travel Medicine and Health Tourism)  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี   
คําอธิบายรายวิชาแสดงท่ีหนา 54    

 
1449 318 การจัดการทุนมนุษยเพ่ือการทองเท่ียวและการบริการ    3(3-0-6) 

(Human Capital Management for Tourism and Hospitality)    
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
คําอธิบายรายวิชาแสดงท่ีหนา 48    

 
1449 326 โลจิสติกสการทองเท่ียว (Tourism Logistics)    3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
คําอธิบายรายวิชาแสดงท่ีหนา 50-51    



 
1449 331 การจัดการธุรกิจสินคาท่ีระลึก (Souvenir Business Management) 3(2-2-5)               

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
คําอธิบายรายวิชาแสดงท่ีหนา 54    
 

1449 332 การดําเนินงานอุตสาหกรรมไมซ (MICE Industry Operation)  3(2-2-5) 
    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี 

         รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
คําอธิบายรายวิชาแสดงท่ีหนา 55     
 

1449 333 การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว      3(2-2-5)  
(Special Event Management for Tourism) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ไมมี   
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน:  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชาแสดงท่ีหนา 55 


