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รายละเอียดของหลักสูตร 
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม 

คณะศิลปศาสตร์  ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   

รหัสหลักสูตร: 25521811104328 (การโรงแรม)/25521811104317 (การท่องเที่ยว) 
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Industry  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) 
 ชื่อย่อ : ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Tourism and Hospitality Industry) 
 ชื่อย่อ: B.A.  (Tourism and Hospitality Industry) 

3. วิชาเอก  
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
132 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปริญญาตรี  4  ปี 
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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   หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับนักศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 
   ชื่อสถาบัน...................................................................................... 
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน ............................................................. 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกันโดยสถาบันฯเป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกันโดยสถาบันฯอื่นเป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน  
                                     (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยเริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาท่ี 1             
ปีการศึกษา 2562 
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ พิจารณากลั่นกรองในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  26  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
- คณะกรรมการวิชาการ  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2561 
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
อาชีพแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
1) นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถท างานในส่วนต่างๆของสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน

องค์กร / สมาคม /  รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท  
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และการบริการต่างๆ ธุรกิจภัตตาคารและจัดเลี้ยง  การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้รวมไปถึงผู้ออกแบบ
และรับจัดงานต่างๆ ( Organizer)เช่น ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ( Professional Exhibition 
Organizer; PEO), ผู้จัดงานประชุมแบบครบวงจร ( Professional Convention Organizer; PCO) ผู้จัดน า
เที่ยว (Incentive Travel Organizer) ผู้จัดอีเวนท์ (Event Organizer) ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจให้บริการสถานที่
จัดงาน (Venue) เช่น ศูนย์ประชุม โรงแรม และธุรกิจจัดหาบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (Supplier)  

2) นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถท างานในส่วนต่างๆของสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน 
องค์กร / สมาคม / รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับ ธุรกิจน าเที่ยว ( Travel Agency and Tour 
Operator) มัคคุเทศก์ในประเทศ ( Domestic) มัคคุเทศก์ที่น านักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวในประเทศ 
(Inbound) และ มัคคุเทศก์ที่น าชาวไทยเที่ยวต่างประเทศ ( Outbound) ธุรกิจการบินทั้งภาคพ้ืนบนเครื่องบิน 
และส่วนบริการอื่นๆในธุรกิจการบินรวมถึงศูนย์รับจองท่ีพัก และจองบัตรโดยสาร   
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการ
สอน 

(ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 

หลักสูตร
หลักสูตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง 

 
ผลงานทางวิชาการ อาทิ ต ารา งานวิจัย บทความวิชาการ  

1  
 

นางนันทิรา ภูขาว สนใจ 3 7208 00480 xxx Ph.D.   Tourism, Western Sydney University, 
Australia, 2017 
 
 

18 18 Pookhao Sonjai,N, Bushell, R, Hawkins, M & Staiff, R 
2018, 'Community-based ecotourism: beyond 
authenticity and commodification of local 
people', Journal of Ecotourism, vol. 17, no. 3, 
pp. 252-267. 

Pookhao, N, Bushell, R, Hawkins, M & Staiff, R 2018, 
'Empowerment of community-based ecotourism 
in a globalised world: global-local nexus ', in VT 
King & IBd Lima (eds), Tourism and 
Ethnodevelopment: Ethnic Minority Groups in 
Tourism Development, Routledge, p. 65-81.  

Pookhao Sonjai 2017, 'Tourism research method for 
language barrier and cultural differences', 
International Symposium: Commemorating the 
130th andniversary of Thailand-Japan Diplomatic 
establishment Thai-Japan Culture Research 
Center Siam University, 4-5 November 2017, 
Siam University. 

Pookhao, N & de Vries, A 2017, 'A case study of law 
enforcement and community development in a 
tourist destination inside a UNESCO World 

MSc 
 

International Hospitality 
Management, Leeds Metropolitan 
University, United Kingdom, 2004 
 

  

BA Business English (Hotel Management), 
Assumption University, Thailand, 2003 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการ
สอน 

(ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 

หลักสูตร
หลักสูตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง 

 
ผลงานทางวิชาการ อาทิ ต ารา งานวิจัย บทความวิชาการ  

Heritage site', paper presented to Policing, 
Governance and Justice in Multicultural 
societies: Challenges in the Age of High 
Technology and Advanced Communication, 
Mahidol University, Salaya, Thailand, 

 July 26th -28th, 2017. 
นันทิรา ภูขาว และยุวริน ศรีปาน 2560, 'The application 

of ethnographic techniques for community-
based tourism research', การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีประจ าปี 2560, 25 พฤษภาคม 
2560 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

Pookhao, N 2016, 'Community-based ecotourism: 
help or hindrance from external forces?', in M 
Aslam, MJM Cooper, Na Othman & AA Lew (eds), 
Sustainable Tourism in the Global South: 
Communities, Environments and Experiences, 
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp. 
50-74. 

Pookhao, N 2016, Community-based tourism: the 
commodification of local identity and 
authenticity. Paper presented at the 
Interdisciplinary Research and Innovation 
Strategy for Competitiveness and Community 
Development, Christian University of Thailand. 

Pookhao, N 2016, 'Sufficiency Economy Philosophy 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการ
สอน 

(ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 

หลักสูตร
หลักสูตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง 

 
ผลงานทางวิชาการ อาทิ ต ารา งานวิจัย บทความวิชาการ  

and Community-based Tourism at Busai village, 
Thailand', Tourism and Community, vol. Feb 
2016. 

Pookhao, N 2014, 'Community-based ecotourism: 
the transformation of local community', paper 
presented at The 4th International Conference 
on Tourism Research in association with The 5th 
International Rural Responsible Tourism 
Symposium and International Mountain Day, 
The Pacific Sutera, Sutera Harbour Resort, Kota 
Kinabalu, Sabah-Malaysian Borneo, Malaysia, 9-
11 December 2014. http://www.shs-
conferences.org/articles/shsconf/abs/2014/09/sh
sconf_4ictr2014_01033/shsconf_4ictr2014_01033
.html.  

Pookhao, N 2014, 'Community-based ecotourism: 
the help or hindrance of the external forces', 
Journal of Thai Hospitality and Tourism, vol. 9, 
no. 2, p. 60-73.  

 
2  

 
นางสาวศุภัตรา  ฮวบเจริญ   1 8599 00076 xxx 

 
บธ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2562 
24 24 ศุภัตรา  ฮวบเจริญ และนันทินี  ทองอร. 2560. “พฤติกรรม

และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย : 
กรณีศึกษาตลาดน้ าคลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร” ในวารสารการบริการการท่องเท่ียว
ไทย  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2560) P.82-93 

 
 

บธ.บ. การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยบูรพา  2556 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการ
สอน 

(ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 

หลักสูตร
หลักสูตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง 

 
ผลงานทางวิชาการ อาทิ ต ารา งานวิจัย บทความวิชาการ  

3  นางสาวนันทินี ทองอร 1 1020 00673 xxx MBA
  

International Tourism and 
Hospitality Management, 
Griffit University,  
Australia,  2014 
 

24 24 นันทินี  ทองอร และ ศุภัตรา  ฮวบเจริญ. 2560.  
“พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
: กรณีศึกษาตลาดน้ าคลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร” ในวารสารการบริการการท่องเท่ียว
ไทย  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2560) P.82-93 

บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว    
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง, 2549 
 

  

4 ผศ. 
(ผศ.
ด้าน 
อุต
สาห 
กรรม
บริการ

) 
 

นางชลลดา มงคลวนิช 3 1006 02365 xxx ปร.ด. ภาษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 

18 18 Chollada Mongkhonvanit, 2018,  “Factor Affecting 
Purchase Decisions for Booking 
Accommodations Online”, International 
Journal of Lastest Research IN 
Humanities and Social Science (IJLRHSS), 
Vol. 2, no. 1,  P. 37-41. 

ชลลดา  มงคลวนิช และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์. 2561. 
“ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการ
บริการของฝุายต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรม 5 
ดาว”วารสารการบริการและการท่องเท่ียวไทย 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 
2561), หน้า 78-90 

ชลลดา มงคลวนิช.  2560. “แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมไมซ์ กรณีศึกษา : 
สถานที่จัดงานประเภทโรงแรม”  วารสารการ
บริการและการท่องเท่ียวไทย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มิถุนายน  2560), หน้า50-64 

ชลลดา  มงคลวนิช และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์. 2560. 

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 2529 

  

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์2527 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการ
สอน 

(ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 

หลักสูตร
หลักสูตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง 

 
ผลงานทางวิชาการ อาทิ ต ารา งานวิจัย บทความวิชาการ  

“คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์”วารสารการจัดการ ปีที่ 6 
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560), หน้า
41-50  

ชลลดา มงคลวนิช. 2558. ทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชน
ไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา : 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา. วารสารการ
บริการและการท่องเท่ียวไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, หน้า 3-
17. 

ชลลดา มงคลวนิช. 2557. ภาพลักษณ์ขนมไทยในสายตาของ
เยาวชนไทย. วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 
27, หน้า 39-50. 

ชลลดา มงคลวนิช. 2557. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่นักศึกษาในการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในธุรกิจบริการ.วารสารการ
บริการและการท่องเท่ียวไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 , หน้า 49-
63. 

ชลลดา  มงคลวนิช . 2556. ภาพลักษณ์ตลาดน้ าในสายตาของ
เยาวชนไทย  วารสารกระแสวัฒนธรรม  ปีที่  14  ฉบับที่  
25  มกราคม  -  มิถุนายน  2556  P.44 – 47 

ชลลดา มงคลวนิช. 2556. “ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือก ท่องเที่ยวตลาดน้ า
ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” วารสารการ
บริการและการท่องเท่ียวไทย  ปีที่  8  ฉบับที่  2  เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม  2556 P.75 - 90 

ชลลดา  มงคลวนิช. 2555.ความพึงพอใจของนักศึกษา
ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการตามระบบสหกิจศึกษา วารสาร
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการ
สอน 

(ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 

หลักสูตร
หลักสูตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง 

 
ผลงานทางวิชาการ อาทิ ต ารา งานวิจัย บทความวิชาการ  

การบริการและการท่องเท่ียวไทย  ปีที่  7  ฉบับที่  1 
เดือนมกราคม – มิถุนายน  2555   P.67 -82 

5  
 
 

นางสาวภัทรภร  
จิรมหาโภคา 

1 1101 00016 xxx ศศ.ม. 
 

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2559 

24 24 ภัทรภร จิรมหาโภคา. 2560. การสร้างความเข้มแข็งของทุน
มนุษย์ในการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชาว
อีสานล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน. 
วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2560 

ภัทรภร จิรมหาโภคา และ พัทรียา หลักเพ็ชร. 2558. 
การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการ
บริการทางการแพทย.์ วารสารมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที ่22 ฉบับที ่2  
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 

ภัทรภร จิรมหาโภคา. 2557. แนวทางการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของการท่องเท่ียว 

     เชิงการแพทย์. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
     บริหารศาสตร์.  
 

ศศ.บ. 
 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  2552 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
มหาวิทยาลัยสยาม 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว นับว่าเป็นหัวใจส าคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ทุกประเทศท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รายได้หลักอันดับหนึ่งของประเทศไทย
ได้มาจากภาคธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว โดยจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ในป ี2560 จะอยู่ที่ 33.50-34.15 ล้านคน คิดเป็นมูลค่า 1.76-1.79 ล้านล้านบาท และมีนักท่องเที่ยวชาวไทย
ท่องเที่ยวภายประเทศ 158.2-159.7 ล้านครั้ง (1 คน ท่องเที่ยวมากกว่า 1 ครั้ง) โดยคิดเป็นมูลค่า 9.30-9.38 
แสนล้านบาทจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยจะก่อให้เกิดรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวโดยรวม 2.69-
2.73 ล้านล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) คาดว่า อันเนื่องมาจากการดึงรายได้เข้าประเทศจ านวน
มหาศาลและอย่างต่อเนื่อง เป็นผลก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังอุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวเนื่อง
จ านวนมาก อาทิเช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจน าเที่ยวธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก ธุรกิจไมซ์ ( MICE - Meeting 
Incentive Convention and Exhibition) ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจด้านอาหาร ธุรกิจร้านขายของที่ระลึก เป็น
ต้น ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ต้องอาศัยการบริการที่ดีเยี่ยมเป็นหลักในยุคที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง อุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเที่ยวส่งผลต่อการขยายตัวและพัฒนาการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากท้ังภายใน
และต่างประเทศ อันเป็นผลดีในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีซบเซา เกิดความไม่แน่นอน ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งในและต่างประเทศ หรือ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามบริบทของสังคมโลกท่ีมีความเป็นพลวัตท าให้
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวต้องเกิดการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยดังกล่าว เพื่อส่งผลดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ การตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศต่อไป  

ส าหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีมีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาครัฐจึงได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้
มากขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากร
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 
(2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3  ที่เน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้แผนส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2060) เน้นรองรับนักท่องเที่ยวระดับคุณภาพมากขึ้น จากนโยบายดังกล่าวองค์กร
ทางการศึกษาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสู่
มาตรฐานสากล อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เป็นการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับความสามารถของ
บุคลากรของประเทศไทย อันเนื่องจากธุรกิจดังกล่าวเป็นงานบริการระหว่างบุคคลและความพึงพอใจในตัว
สินค้าและการบริการจะขึ้นอยู่กับบุคคลที่ได้รับบริการ นอกจากนั้นบุคคลยังเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมี
บทบาทส าคัญต่อนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจมากที่สุดด้วย ดังนั้น การยกระดับมาตรฐานคุณภาพของบุคคล ให้มี
ความพร้อมในการประกอบอาชีพและพร้อมเป็นผู้ประกอบการภายใต้สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เพื่อรองรับความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน  จึงเป็นสิ่งส าคัญใน
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน  ในระยะยาวสืบต่อไปด้วย  
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ จากนานา
ประเทศ อันเนื่องจากความสวยงามของภูมิประเทศ ความหลากหลายของปุา ภูเขา และทะเลที่สวยงาม 
ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ ประกอบกับอัธยาศัยไมตรีจิต ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเป็นมิตรของคน
ไทย  แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (2560-2564) ระบุว่าแนวโนมในระยะ 10 ปีข้างหน้า
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังอยู่ในกระแสหลัก จุดเด่นดังกล่าวท าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน  น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างผู้มาเยือนและคนในท้องถิ่น รวมถึงผู้ให้บริการและผู้รับการบริการ 

แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการยังส่งผลกระทบทางลบต่อชุมชนท้องถิ่น 
อาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การน าวัฒนธรรมมาเป็นสินค้า เกิดปัญหาทางด้านความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชน  ดังนั้นจึงเกิดการกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานหันมาใช้แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยมุ่งเน้น
ให้ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  สังคมและวัฒนธรรมชุมชนดังนั้นการสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรและ
ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวและการบริการในการรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเรื่องจ าเป็น การ
ท่องเที่ยวสามารถกระตุ้น สร้างจิตส านึกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคมชุมชน เช่นเรื่อง
ของนิเวศวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวและการบริการ 

ภาคการศึกษาเป็นส่วนส าคัญในการสร้างจิตส านึกและการตระหนักรู้ให้บุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ความเป็นสังคมและวัฒนธรรมชุมชน ภาษา ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ในแต่ละวัฒนธรรม  เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการ และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเป็นผู้ที่มี
ความคิดกว้างไกล  ใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้อย่าง สร้างสรรค์ มีคุณธรรม การเข้าใจสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรม และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ทันโลก ทันเหตุการณ์ 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11. 1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ  และสามารถเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการกล่าวคือเป็นผู้ที่สามารถน าความรู้และทักษะ
มาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ พร้อมทั้งปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพและเกิดจิตส านึกความ
รับผิดชอบต่อสังคม ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
อันน าไปสู่การยกระดับมาตรฐานความสามารถของบัณฑิตในการแข่งขันด้านวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาประเทศต่อไป 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.2.1 สถาบันผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะเป็นที่ต้องการของสังคมระดับใน

ประเทศ และระดับนานาชาติ 
12.2.2 สถาบันรับผิดชอบในการระดมสรรพก าลังเชิงวิชาการเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมทุกด้าน 

12.2.3 สถาบันเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้น าเชิงวิชาการและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม โดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน 

12.2.4 สถาบันพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และผู้เรียน ในระหว่างสถาบัน
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาที่เป็นสากล 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป  ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาภาษาและการ   
             สื่อสาร     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนสามารถมาเรียนได้ 
   -  ทุกรายวิชา ในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ 

 -  กลุ่มวิชาโท  

 1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทของหลักสูตรหรือสาขาวิชาอ่ืนในระดับปริญญาตรีได้ โดยมีจ านวนหน่วยกิตอย่าง
น้อย 15 หน่วยกิต และเป็นไปตามข้อบังคับของหลักสูตรนั้นๆ  

 2. กรณีนักศึกษาต่างหลักสูตรและ/หรือต่างสาขาวิชา สามารถเลือกเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการเป็นวิชาโทได้โดยเรียนกลุ่มรายวิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต หรือตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
13.3 การบริหารจัดการ 

1) ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น/
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางวิชาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวตามความต้องการของหลักสูตร 

2) ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการต่างๆ ร่วมกับคณะ/ภาควิชา/ผู้สอนรายวิชา
ต่างๆ 

3) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็น
ระยะ เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการมีลักษณะบูรณาการ

เชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในศาสตร์ที่ครอบคลุมวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ภาษาต่างประเทศ  การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อีกท้ัง
ยังมุ่งให้บัณฑิตมีความยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพ และถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจัดการศึกษาที่มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และ
คุณสมบัติการเป็นผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนในประเทศไทย รวมทั้งระดับภูมิภาค  การผลิตบัณฑิตหลักสูตรนี้
จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเพ่ือรองรับนโยบายของ
ภาครัฐในการผลักดันการพัฒนาบุคลากรนอกจากหลักสูตรฯ จะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ และ
ความสามารถให้กับบัณฑิตตามที่กล่าวมาข้างต้นหลักสูตรฯ ยังมีส่วนได้พัฒนา และส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอีกด้วย  

 
1.3 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพและทักษะในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

การบริการอย่างมืออาชีพ 
2) มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศท่ีหลากหลาย เพ่ือสามารถสื่อสารในพหุสังคมในปัจจุบัน  
3) มีความรู้ความสามารถ และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
4) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5) มีความสามารถในการท างานกับผู้อื่นได้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และ

มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง    คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. หลักสูตรตามเกณฑ์  

มาตรฐานของ สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. หลักสูตรตาม 
ความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ 

1. สร้างเครือข่ายกับหน่วย           
งานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ 
วิเคราะห์ความต้องการ 
และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ 
2. ส ารวจความต้องการของ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

ตัวบ่งช้ี 

1. จ านวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้า
ร่วมเครือข่ายไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยงาน  

2. จ านวนหน่วยงานภาคเอกชนที่
เข้าร่วมเครือข่ายไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยงาน  

3.โครงการความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 

4. รายงานการส ารวจแสดงข้อมูลที่
ส าคัญ เช่น 

- แนวโน้มของโลกธุรกิจ  

- คุณสมบัติของแรงงานที่เป็นที่
ต้องการ 

- ความรู้และทักษะด้านการ
ท่องเที่ยวและความสามารถ
ทางด้านภาษาที่จ าเป็นต่อการ
ท างาน 

หลักฐาน 

1. รายงานการประชุม  

2.   บันทึกการปรึกษากับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้เป็น Active 
Learning และ Work 
Integrated Learning 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
และ Work Integrated Learning 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และ 
Work Integrated Learning 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และ 
Work Integrated Learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ การ
เรียนการสอนแบบActive 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 Learning และ Work 

Integrated Learning 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ

เรียนการสอนแบบActive 
Learning และ Work Integrated 
Learning 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนจาก 
Best Practice การเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน    
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

5. จ านวนรายวิชาที่ก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

6. จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผล
ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 

7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

5. ปรับปรุงวิธีการวัดและ
การประเมินผล 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการ
วัดและประเมินผล 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ข้อสอบในทุกรายวิชา 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน
แต่ละรายวิชา 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะในการวัดและ
ประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
6. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบการวัดและประเมินผล 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกด้าน 

1.พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  

2.ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แต่ละด้าน 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ   
 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ15               สัปดาห์ 
 ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
 ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)........................................................... 
การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้  
 -  การศึกษาภาคทฤษฏี  การบรรยาย  สัมมนา  หรือการเรียนการสอนลักษณะอ่ืนที่เทียบเท่า  ให้คิด 

1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 -  การศึกษาภาคปฏิบัติ  การทดลอง  การฝึก  หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่าให้คิด 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์  หรือตั้งแต่ 30 ถึง  45  ชั่วโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีภาคฤดูร้อนจ านวน......1....ภาคภาคละไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 

 วัน–เวลาราชการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. 
                นอกวัน – เวลาราชการ (ระบ)ุ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 17:00-21:00 น. 
                          และวันจันทร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. 
 - ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
 - ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
      - ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม    

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญา 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม เป็นนักศึกษาเทียบโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1)  นักศึกษามีความสามารถทางภาษาต่างประเทศไม่เท่ากัน  

2)  นักศึกษาบางคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่จ าเป็นต้องปรับให้เข้ากับลักษณะของงานบริการ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จัดทดสอบความสามารถทางภาษา เพ่ือจัดสอนเสริมตามระดับความสามารถ โดยสถาบันจัดให้มี  
      ห้องปฏิบัติการภาษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในจ านวนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
2) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา  เพ่ือให้ทั้งค าปรึกษาท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ  
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 150 150 150 150 150 

ชั้นปีที่ 2 - 150 150 150 150 

ชั้นปีที่ 3 - - 150 150 150 

ชั้นปีที่ 4 - - - 150 150 

รวม 150 300 450 600 600 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 150 150 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) รับนักศึกษา ปีละ 150 คน 

หมวด 2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา 5,037,500.00 9,512,500.00 13,987,500.00 18,462,500.00 18,462,500.00 

2. ค่าหน่วยกิต 11,875,000.00  23,750,000.00 35,625,000.00 47,500,000.00 47,500,000.00 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี

รวมทั้งสิ้น 16,912,500.00 33,262,500.00 49,612,500.00 65,962,500.00 65,962,500.00 

 
หมายเหตุ รายได้ต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 263,850.00 บาท 
 

      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวด 2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าใช้จ่ายด้านการผลิต
บัณฑิต (ค่าสอน) 

7,000,000.00 14,000,000.00 21,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 

2. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 750,000.00 1,500,000.00 2,250,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 
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3. ค่าใช้จ่ายด้านบริการวิชาการ 250,000.00 500,000.00 750,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

4. ค่าใช้จ่ายด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

125,000.00 250,000.00 375,000.00 500,000.00 500,000.00 

5. เงินอุดหนุน  ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี 

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเครื่องมือ 
อุปกรณ์) 

2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 

รวมทั้งสิ้น 10,125,000.00 20,250,000.00 30,375,000.00 40,500,000.00 40,500,000.00 

 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 162,000.00 บาท 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อื่นๆ (ระบ)ุ  …………………….. 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 
 มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก ( Active Learning) และการศึกษาเชิงบูรณา

การกับการท างาน ( Work Integrated Learning) โดยแต่ละรายวิชาจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุกไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของจ านวนชั่วโมงบรรยาย และมีรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก  

3. หลักสูตรและอาจารย์ 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 
1) ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามท่ีก าหนด จ านวน 18 หน่วยกิต ดังนี้  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3  หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   3  หน่วยกิต  

2) เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้อีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  87 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน  2 7 หน่วยกิต                   
 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ  60 หน่วยกิต  

2.1กลุ่มวิชาเอกบังคับ   30  หน่วยกิต 

2.2กลุ่มวิชาเอกเลือก    30  หน่วยกิต 

    2.2.1 กลุ่มวิชาเอกเลือก                        15  หน่วยกิต 
***ให้เลือกกลุ่มวิชาด้านการท่องเที่ยว หรือ กลุ่มวิชาด้านการบริการ  
    2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ15  หน่วยกิต 

   ***ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษา ญี่ปุุน/ฝรั่งเศส/จีนกลาง/เกาหลี/สเปน/รัสเซีย 
 ค. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ( Work-integrated Learning)   6 หน่วยกิต 
 ง. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยามได้  
หมายเหตุ  1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

การบริการ สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทของหลักสูตรหรือสาขาวิชาอ่ืนในระดับ
ปริญญาตรีได้ โดยมีจ านวนหน่วยกิตอย่างน้อย 15 หน่วยกิต และเป็นไปตามข้อบังคับ
ของหลักสูตรนั้นๆ ทั้งนีน้ักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการต้อง
ศึกษาวิชาเฉพาะเลือก     30  หน่วยกิต ให้ครบตามหลักสูตร 

    2. กรณีนักศึกษาต่างหลักสูตรและ/หรือต่างสาขาวิชา สามารถเลือกเรียน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นวิชาโทได้โดยเรียนกลุ่มราย
วิชาเอกบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาตามความเหมาะสม***หมายเหตุ***หากเลือกเรียนวิชาโท 15 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจะเกิน 132 หน่วยกิต 

 
3.1.3   รหัสรายวิชาในหลักสูตร 

   ความหมายของตัวเลข 3 ตัวแรก  

  10 1-1xx หมายถึง กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  1 01-2xx หมายถึง กลุ่มวิชา ภาษาและการสื่อสาร 
  101-3 xx หมายถึง กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
  101-4 xx หมายถึง กลุ่มวิชา พลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

  119-xxx          หมายถึงกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
  

 ความหมายของตัวเลข 3 ตัวหลัง  

 เลขรหัสตัวที่ 4 หมายถึงกลุ่มระดับชั้นปี  

 เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึงกลุ่มทักษะวิชา  

 เลขรหัสตัวที่ 6 หมายถึงล าดับวิชา  
 

 ความหมายของเลขรหัสตัวที่ 5 ในหมวดวิชาเฉพาะสาขา  

เลข 0 หมายถึงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
เลข 1  หมายถึงกลุ่มวิชาบังคับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
เลข 2 หมายถึงกลุ่มวิชาเอกเลือกอุตสาหกรรมการบริการ 
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เลข 3 หมายถึงกลุ่มวิชาเอกเลือกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 เลข 4  หมายถึงกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศท่ี 2/กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุุน   
 เลข 5 หมายถึงกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศท่ี 2/กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 เลข 6 หมายถึงกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศท่ี 2/กลุ่มวิชาภาษาจีนกลาง  

 เลข 7 หมายถึงกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศท่ี 2/กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี  

 เลข 8 หมายถึงกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศท่ี 2/กลุ่มวิชาภาษาสเปน  
 เลข 9 หมายถึงกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศท่ี 2/กลุ่มวิชาภาษารัสเซีย  
 

 เลขรหัสตัวที่ 6  หมายถึงล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มที่จะต้องศึกษา  

 
3.1.4 รายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  3 หน่วยกิต  

*101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  3 (3-0-6) 
           Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development 
 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้   9 หน่วยกิต 

  *101-201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3 (2-2-5) 
                      Thai Language for Communication 

 
 **@101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพื้น     3 (2-2-5) 

                                    English for Remediation 
(@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได)้  

**101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3  (2-2-5) 
               Daily Life English  
**101-205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ 3  (2-2-5) 
               English for Academic Study 

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต 

**101-301 ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษท่ี 21 3  (2-2-5) 
             Digital Literacy for 21ST Century    

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต 

**101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย 3  (2-2-5) 
                    Life, Well-Being and Sports           

และใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
**101-102  ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก    3 (3-0-6) 
               Civic Literacy in Thai and Global Context    
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**101-103  การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพ่ือความเป็นผู้น า    3 (2-2-5) 
              Designing Your Self and Personality for Leadership   
**101-104  การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              3 (3-0-6) 
                Smart Money Management 
**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                3 (2-2-5) 
                Community Explorer and Service Learning 
 **101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว              3 (3-0-6) 
   Politics and Law in Everyday Life 
101-107   ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต     3  (3-0-6) 
                Philosophy, Religions and Life Style   
101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3  (2-2-5) 
                Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning   
 
*101-109    มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ    3  (3-0-6) 
             Human Relations and Personality Development 
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน       3  (3-0-6)                              

Psychology in Daily Life 
*101-111 อาเซียนใน โลกยุคใหม่      3 (3-0-6) 

ASEAN in the Modern World   
*101-112 อารยธรรมศึกษา       3  (3-0-6) 

Civilization Studies 
*101-113   ทักษะการศึกษา       3 (2-2-5) 

Study Skills      
101-114  จิตวิทยาทั่วไป       3  (3-0-6) 
  General Psychology 
101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น    3  (3-0-6) 
  Introduction to Sociology 
101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                      3 (3-0-6) 
  Principle of Economics    

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 *101-202  ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ      3 (2-2-5) 
 Thai Language for Presentation 
**101-206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอแบบมืออาชีพ             3 (2-2-5) 
                English for Professional Presentation 
**101-207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบข้อสอบมาตรฐาน    3 (2-2-5) 
                English for Proficiency Test 
**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน    3 (2-2-5) 
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                Computer Coding for Everyone 
101-209   ภาษาจีน  1       3 (2-2-5) 
 Chinese 1  
101-210   ภาษาจีน 2       3 (2-2-5) 

Chinese 2 
101-211  ภาษาญี่ปุุน  1       3 (2-2-5) 
 Japanese 1 
101-212 ภาษาญี่ปุุน 2       3 (2-2-5) 
 Japanese 2 
101-213  ภาษาเกาหลี 1       3 (2-2-5) 
 Korean 1 
101-214 ภาษาเกาหลี 2       3 (2-2-5) 

Korean 2 

3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

  **101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ      3 (2-2-5) 
Data Science and Visualization              

**101-303  เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    3 (3-0-6) 
 Green Technology for Sustainable Development 
**101-304  ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่    3 (3-0-6) 

Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up   
**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งส าหรับทุกคน      3 (2-2-5) 

Internet of Thing for Everyone 
**101-306 ห้องทดลองท่ีมีชีวิตเพ่ือความยั่งยืน        3 (2-2-5) 
 Living Lab for Campus Sustainability  
*101-307   เทคโนโลยีสารสนเทศ      3 (2-2-5) 

Information Technology       
*101-308   คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน   3 (2-2-5) 
 Computer for Studies and Work 
*101-309   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     3 (3-0-6) 
  Life and Environment 
*101-310   อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี       3 (3-0-6)  

Healthy Diet 
*101-311   เคมีในชีวิตประจ าวัน       3 (3-0-6)  

Chemistry in Daily Life 
*101-312   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3 (3-0-6) 

Mathematics in Daily Life  
*101-313   สถิติในชีวิตประจ าวัน      3 (3-0-6)               
 Statistics in Daily life 
101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม      3 (3-0-6)  
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Mathematics in Civilization   
*101-315  สถิติและความน่าจะเป็น         3 (3-0-6)   
 Statistics and Probability           

  

4.  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

 **101-402  ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต     3 (3-0-6) 
   Art and Music Appreciation        
**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม                3 (3-0-6) 

Thai Appreciation and Unseen in Siam  
**101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน               3 (2-2-5) 
 Designing Your Dream 
**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต              3 (2-2-5)  
 Yoga, Meditation and Art of Living 
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์          3 (2-2-5) 
 Creative Photography 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ       จ านวน   8 7  หน่วยกิต 
 
 1.กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  (27 หน่วยกิต) ให้เรียนใน
รายวิชาต่อไปนี้ 
 119-101  จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ   3 (3-0-6) 
    Service Psychology and Personality Development 
 119-102 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบริการ   3 (3-0-6) 
    Introduction to Hospitality Industry 
 119-103 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3 (3-0-6) 

Tourism Industry 
 119-104 นวัตกรรมการจัดการองค์กรและทุนมนุษย์   3 (3-0-6) 

Innovation for Organization and Human Capital Management  
 119-201 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ    3 (3-0-6) 
    Tourism and Hospitality Business Law 
 119-202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3 (3-0-6) 
    Tourist Behavior and Cross-cultural Communication 
 119-301   ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ   3 (2-2-5) 
    English for Hospitality Industry 

119-302 โมบายแอพพลิเคชั่นเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3  (3-0-6) 
   Mobile Application for Tourism and Hospitality Industry 

 119-303   ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว   3 (2-2-5) 
    English for Tourism Industry 
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2. กลุ่มวิชาชีพบังคับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ(60 หน่วยกิต)   
 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30 หน่วยกิต)  ให้เรียนในรายวิชาต่อไปนี้ 
119-211 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม     3(2-2-5) 

Food and Beverage Service  
119-212 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว   3(3-0-6) 
   Tour Business Management 
119-213 งานส่วนหน้าของโรงแรม    3(3-0-6) 
   Hotel Front Office  
119-214     การเดินทางและการขนส่ง     3(3-0-6) 
  Travel and Trasportation 
119-215 การพัฒนาอย่างยั่งยืนในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ   3(3-0-6) 
  Sustainable Development in Tourism and Hospitality Business 
119-216 การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ   3(3-0-6) 
  Digital Marketing for Tourism and Hospitality Business 
119-311  การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ   3(3-0-6) 
  Tourism and Hospitality Entrepreneurship 
119-312 อุตสาหกรรมการบิน    3 (3-0-6) 
   Aviation Industry 
119-313 การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3 (3-0-6) 
  MICE Industry 
119-411 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ   3(3-0-6) 

Basic Research Method in Tourism and Hospitality Business 
    

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก (30 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาด้านการท่องเที่ยวหรือการบริการ  
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก ด้านการท่องเที่ยว (15 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 
 119-331 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว      3(3-0-6) 

   Geography for Tourism 
119-332 การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ         3(3-0-6) 
   Special Interest Tourism 
119-333 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์    3  (3-0-6) 
   Creative Community-based Tourism   
119-334 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
   Cultural Tourism Management 
119-431 นันทนาการ   3(2-2-5) 
  Recreation 
119-432 การส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารส าหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
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   Reservation and Ticketing for Airline Business 
119-433 งานมัคคุเทศก์   3(2-2-5) 
  Tour Guiding 

 119-434      การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
  Tourist Destination Development 
119-435 ศิลปะในประเทศไทยเพ่ือการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
  Art in Thailand for Tourism 
119-428 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ   3(3-0-6) 

Seminar in Tourism and Hospitality Industry 
 

***หมายเหตุ*** หากประสงค์ยื่นขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา จะต้องเรียนรายวิชา 1) 119-331 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 2) 119-431 นันทนาการ 3)              
119-433 งานมัคคุเทศก์ 4) 119-434 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  5) 119-435 ศิลปะในประเทศไทย
เพ่ือการท่องเที่ยวและออกภาคสนามครบตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ด้านการบริการ (15 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

 119-321   ระบบสารสนเทศส าหรับงานโรงแรม         3  (2-2-5) 
Information Technology for Hotel  

119-322 งานแม่บ้าน   3  (2-2-5) 
  Housekeeping Operations 
119-323 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม   3  (3-0-6) 

Environmental Management in Hotel 

119-324 การบัญชีโรงแรม   3  (3-0-6) 
   Accounting for Hotel  
119-325 การจัดท ารายการอาหาร      3 (3-0-6) 

Menu Planning 
119-326 ครัวและการประกอบอาหารไทย   3  (2-2-5) 
   Kitchen and Thai Cooking 
119-327 อาหารนานาชาติ               3(2-2-5)

 International Food 
119-328 อาหารไทย ประยุกต์      3  (2-2-5) 
 Thai Fusion Cuisine 
119-421 ศาสตร์การประกอบอาหาร     3 (3-0-6) 

Gastronomy  
119-422   อาหารกับโภชนาการ   3 (3-0-6) 

Food and Nutrition 
119-423 ศิลปะการท ากาแฟ      3  (2-2-5) 

Barista Art 
119-424 การด าเนินงานด้านบาร์และเครื่องดื่ม     3  (2-2-5) 
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   Bar and Beverage Operation 
119-425 การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง   3  (2-2-5) 

Restaurant and Banquet Management 
119-426 ธุรกิจสปาและสุขภาพ       3  (3-0-6) 
 Spa and Wellness  Business 
119-427 การจัดดอกไม้ และการแกะสลัก            3 (2-2-5) 
 Floral Arrangement and Carving 
119-428 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ   3(3-0-6) 

Seminar in Tourism and Hospitality Industry 
   

***หมายเหตุ*** หากต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการประกอบอาหาร ให้เรียน 2 วิชาดังต่อไปนี้ 
1)119-326 ครัวและการประกอบอาหารไทย 2) 119-328 อาหารไทยประยุกต์เพ่ือให้มีคุณสมบัติในการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามข้อก าหนดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน   
 
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ (15  หน่วยกิต) 

ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งให้ครบ 15 หน่วยกิต  ดังนี้ 
 
         (1)   กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น   

119-141 ภาษาญี่ปุุนพ้ืนฐาน 1   3  (2-2-5) 
Fundamental Japanese1 

119-242 ภาษาญี่ปุุนพ้ืนฐาน 2   3 (2-2-5) 
Fundamental Japanese 2 

119-243 ภาษาญี่ปุุนพ้ืนฐาน 3   3  (2-2-5) 
Fundamental Japanese 3 

  119-344  ภาษาญี่ปุุนเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ   3  (2-2-5) 
    Japanese for Hospitality Industry  
  119-345 ภาษาญี่ปุุนเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    3  (2-2-5) 
    Japanese for Tourism Industry  
 

        (2)  กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 
119-151 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1   3  (2-2-5) 

Fundamental French 1 
119-252 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2   3  (2-2-5) 

Fundamental French 2 
119-253 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3   3 (2-2-5) 

Fundamental French 3 
     119-354  ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ    3  (2-2-5) 

French for Hospitality Industry  
      119-355 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3  (2-2-5) 

French for Tourism Industry 
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        (3)  กลุ่มวิชาภาษาจีนกลาง 

119-161 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 1   3 (2-2-5) 
  Fundamental Chinese 1 
119-262 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 2   3  (2-2-5) 
  Fundamental Chinese 2 
119-263 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 3   3 (2-2-5) 
  Fundamental Chinese 3 
119-364  ภาษาจีนกลางเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ     3  (2-2-5) 
  Chinese for Hospitality Industry 
119-365 ภาษาจีนกลางเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3  (2-2-5) 

Chinese for Tourism Industry 
 
 
         (4)   กลุ่มวิชาเกาหลี *   

119-171 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1   3  (2-2-5) 
Fundamental Korean 1 

119-272 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2   3  (2-2-5) 
Fundamental Korean 2 

119-273 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3   3 (2-2-5) 
Fundamental Korean 3 

119-374 ภาษาเกาหลีเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ   3  (2-2-5) 
  Korean for Hospitality Industry 
119-375 ภาษาเกาหลีเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    3  (2-2-5) 
  Korean for Tourism Industry 

 

         (5)   กลุ่มวิชาสเปน *   
119-181 ภาษาสเปนพื้นฐาน 1   3 (2-2-5) 

Fundamental Spanish 1 
119-282 ภาษาสเปนพื้นฐาน 2   3  (2-2-5) 

Fundamental Spanish 2 
119-283 ภาษาสเปนพื้นฐาน 3   3 (2-2-5) 

Fundamental Spanish 3 
119-384 ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ   3  (2-2-5) 
  Spanish for Hospitality Industry 
119-385 ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3  (2-2-5) 
  Spanish for Tourism Industry 

 

         (6)   กลุ่มวิชารัสเซีย *   
119-191 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1   3 (2-2-5) 
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  Fundamental Russian 1 
119-292 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2   3  (2-2-5) 

Fundamental Russian 2 
119-293 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3   3  (2-2-5) 

Fundamental Russian 3 
119-394 ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ   3  (2-2-5) 
  Russian for Hospitality Industry 
119-395 ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3  (2-2-5) 
  Russian for Tourism Industry 

***หมายเหตุ*** รายวิชาที่เปิดสอนจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในด้านต่างๆของภาควิชา 
 
 
 
 

3. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (Work-integrated learning)  6 หน่วยกิต 
  119-412 การเตรียมความพร้อมส าหรับ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 1 (0-2-1) 

   Preparation for Work-integrated Learning 
  119-413 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน   5 (0-40-0) 

   Work-integrated Learning 
 
***หมายเหตุ*** ให้เลือกสหกิจศึกษาหรือรูปแบบอื่นๆของการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  (WIL) ตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

หมวดวิชาเลือกเสรีจ านวน 6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม  
 

หมายเหตุ  1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทของหลักสูตรหรือสาขาวิชาอ่ืนในระดับ
ปริญญาตรีได้ โดยมีจ านวนหน่วยกิตอย่างน้อย 15 หน่วยกิต และเป็นไปตามข้อบังคับ
ของหลักสูตรนั้นๆ ทั้งนีน้ักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการต้อง
ศึกษาวิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต ให้ครบตามหลักสูตร 

2. กรณีนักศึกษาต่างหลักสูตรและ/หรือต่างสาขาวิชา สามารถเลือกเรียน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นวิชาโทได้โดยเรียนกลุ่มราย
วิชาเอกบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
ตามความเหมาะสม***หมายเหตุ***หากเลือกเรียนวิชาโท 15 หน่วยกิต หน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรจะเกิน 132 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 



 

 
29 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
30 

แผนการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการหลักสูตร 4 ปี   
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพื้น* 3 (2-2-5) 
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  3 (3-0-6) 
101-xxx วิชาศึกษาท่ัวไป 1  

(101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก) 
3 (2-2-5) 

119-101 จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (3-0-6) 
119-102 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบริการ 3 (3-0-6) 

 รวม 15 (13-4-28) 
หมายเหตุ*** 101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพื้นไม่นับหน่วยกิต 

 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 
101-201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3 (2-2-5) 
101-xxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2 

(101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ) 
3 (3-0-6) 

119-103 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
119-104 นวัตกรรมการจัดการองค์กรและทุนมนุษย์ 3 (3-0-6) 
119-XXX วิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ 1 3 (2-2-5) 

 รวม 18 (15-6-33) 
 

ปีท่ี 1  ภาคฤดูร้อน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย 3 (2-2-5) 
101-301 ทักษะดิจิตัลส าหรับศตวรรษที่ 21 3 (2-2-5) 
101-xxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3  

(101-308 คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน) 
3 (2-2-5) 

 รวม 9 (6-6-15) 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ 3 (2-2-5) 
119-201 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ 3 (3-0-6) 
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119-211 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (2-2-5) 
119-202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
119-212 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว 3 (3-0-6) 

119-XXX วิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ 2 3 (2-2-5) 
 รวม 18 (15-6-33) 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx วิชาศึกษาท่ัวไป 4 

(101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม) 
3 (3-0-6) 

119-213 งานส่วนหน้าของโรงแรม 3 (3-0-6) 
119-214 การเดินทางและการขนส่ง 3 (3-0-6) 
119-215 การพัฒนาอย่างยั่งยืนในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ 3 (3-0-6) 
119-216 การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ 3 (3-0-6) 
119-XXX วิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ 3 3 (2-2-5) 

 รวม 18 (17-2-35) 
 

ปีท่ี 2  ภาคฤดูร้อน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1 3 (3-0-6) 
101-xxx วิชาศึกษาท่ัวไป 5 

(101-207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบข้อสอบมาตรฐาน)  
3 (2-2-5) 

 รวม 6(5-2-11) 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
119-301 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ 3 (2-2-5) 
119-311 การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 3 (3-0-6) 
119-312 อุตสาหกรรมการบิน 3 (3-0-6) 
119-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 3 (3-0-6) 
119-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก  2 3 (3-0-6) 
119-XXX วิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ 4 3 (2-2-5) 

 รวม 18 (16-4-34) 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
119-302 โมบายแอพพลิเคชั่นเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ

บริการ 
3 (3-0-6) 

119-303 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 
119-313 การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็น

รางวัล 
3 (3-0-6) 

119-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 3 (3-0-6) 
119-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก 4 3 (3-0-6) 
119-XXX วิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ 5 3 (2-2-5) 

 รวม 18 (16-4-34) 
  

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
119-411 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ 3 (3-0-6) 
119-412 การเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ท างาน 
1 (0-2-1) 

119-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก 5 3 (3-0-6) 
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2 3 (3-0-6) 

 รวม 10 (9-2-19) 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
119-413 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)   5 (0-40-0) 

 รวม 5 (0-40-0) 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

ก. หมวดศึกษาทั่วไป (33 หน่วยกิต) 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

*101-101   หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development 

  หลักการ แนวคิด และความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  การด ารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic 
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable 
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development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society 
with SEP for sustainable development from project-based learning or case study 

**101-102   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก   3(3-0-6) 
   Civic Literacy in Thai and Global Context    

   สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็น
ปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง
ความคิดท่ีเป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของ
บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of 
countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural 
diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility 
against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country; 
roles and duties of individual as a Thai and global citizen 

**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้น า   3(2-2-5) 
   Designing Your Self and Personality for Leadership 
 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การก าหนดเปูาหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะน าตนเองเพ่ือความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืน  การพัฒนาภาวะผู้น า ทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
การท างานเป็นทีม   

Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem 
improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public 
speaking development; self-introduction for first impression; leadership development; human 
relation skills; team working 

**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด   3(3-0-6)  
          Smart Money Management 
  การเงินกับชีวิตประจ าวัน สิทธิและหน้าที่ เปูาหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล 

นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี 
การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

  Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial 
management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; 
tax planning; entrepreneurship; management of investment port;  preparation for retirement 
and financial independence 
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**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม               3(2-2-5) 
  Community Explorer and Service Learning 

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะ
การเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพ่ือการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชน เพ่ือรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนใน
ศตวรรษท่ี 21  

Learning on community context; community analysis to identify issues and 
development approaches using collaborative community based approach among learners 
and community members; techniques and enhanced skills in approaching community 
engagements, community participation, social and life skills, communication; service learning; 
project development and implementation for community development and services; 
preparation for becoming community researcher and developer in variety dimensions of 
sustainable community development in the 21ST century  

**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว      3(3-0-6) 
  Politics and Law in Everyday Life 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน อาทิ 
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย
อ่ืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil 
Law, Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related 
to current social situations 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต     3(3-0-6)  
  Philosophy, Religions and Life Style   

หลักปรัชญา ค าสอนของศาสนาต่างๆและความส าคัญของศาสนากับการด าเนินชีวิต 
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการด ารงชีวิต ความส าคัญของศีล สมาธิ ปัญญา 
การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักค าสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความส าเร็จ
ในการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; 
meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, 
concentration, and wisdom; self improvement and solution of life problems through religious 
teachings; application for successful working and peaceful living with others 

101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต    3(2-2-5) 
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Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning   
  หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้
ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเข้าถึง
แหล่งความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
  Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and 
deductive thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical 
thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; 
applied thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative 
thinking; creative thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to 
various resources for lifelong self development   

*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6)  
Human Relations and Personality Development 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ 

ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้น า การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
มารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการท าผมเพื่อส่งเสริม
บุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้ภาษาท่ี
ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์  
  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal 
relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to 
circumstances in society; theories of personality; individual personality development for 
social adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and 
social manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve 
personality and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and 
proper use of language to fit circumstances 
 
*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

Psychology in Daily Life  
  แนวคิดทางจิตวิทยา และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และ
การรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว  
  Psychological concepts and application in daily life; human development; 
personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional 
analysis; learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental 
health and adjustment 
*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม่             3(3-0-6) 
  ASEAN in the Modern World 
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  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่ม
ประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความ
ท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของ
อาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศ
ไทยในเวทีโลก 
  Great change of Asia to be global economic hub; countries with high 
economic growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  
Asian and ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization; 
progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-
cultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages  
 
*101-112   อารยธรรมศึกษา 3(3-0-6) 
  Civilization Studies 
  อารยธรรมที่ส าคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่ง
ต่อมรดก ทางภูมิปัญญา ให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern 
age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine 
arts in each era; historical background and cultural heritage of Thailand and neighboring 
countries in ASEAN  
 
*101-113   ทักษะการศึกษา   3(2-2-5) 
 Study Skills 

 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา    
 Value of education; learning methods for success in higher education;  
necessary learning skills in 21st century; use of library and information technology;  analytical 
thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time management 

 
101-114  จิตวิทยาทั่วไป    3(3-0-6) 
 General Psychology 
  แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เปูาหมายของวิชา
จิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives 
of the subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; 
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personalities and individual differences; emotions; development of each step of life; 
intelligences and measurement; psychological disorders; mental health development; self 
understanding and development 
 
101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Introduction to Sociology 
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีมีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม 
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้น า เจตคติในการท างาน มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ความส าคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบล าดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
  Influence of social environment to individuals, status and roles of people in 
society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes 
towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by 
ranking; technology progress and population change 
101-116  หลักเศรษฐศาสตร์    3(3-0-6) 
  Principle of Economics 
  หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก าหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการก าหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
  General principles of economics regarding values, pricing and resource 
management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods 
reduction rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply 
of products and services of product factors in the complete and incomplete competitive 
market; production factors and determination of production factors by shortening in terms of 
comparative cost 
 
 
 
 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
*101-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 Thai Language for Communication 

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาใน
การพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่
อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

Thai language for communication in various situations; listening 
comprehension; principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and 
analyzing messages; principles of writing in various forms 
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*101-202   ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ   3(2-2-5) 
 Thai Language for Presentation  

การใช้ภาษาไทยน าเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ 
การน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การน าเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการท างาน 
        Using Thai language to present information in various situations such as 
academic presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; 
presentation reliable information by using the right and effective communication channel for 
learning and work 
 
**@101-203   ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น                   3(2-2-5) 
  English for Remediation 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การวัดผล :  ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน 
            เรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได ้

  ค าศัพท์ส านวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งค าถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่ายใน
ระดับค า วลี และประโยคสั้นๆ 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 
frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer 
and simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
               101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพื้น (English for Remediation) 
 
**101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
 Daily Life English       
  ค าศัพท์ ส านวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อใน
ชีวิตประจ าวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 
with emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา    
               101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (Daily Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชา 
               ดงักล่าว  



 

 
39 

**101-205  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 
English for Academic Study  
วิชาบังคับก่อน : 101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (Daily Life English) 
การฝึกทักษะที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน 

และค าศัพท์ 
  Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, 
oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary   

**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5) 
English for Professional Presentation  
หลักการพูด การเลือกใช้ค า ประโยค ค าเชื่อม โวหาร การออกเสียงค า และการพูดใน

สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอเชิงวิชาการ การน าเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์งาน 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business 
presentation, and job interview 

 
 
 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
English for Proficiency Test  

 บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
การสอบข้อสอบมาตรฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับท าข้อสอบ 

Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading 
and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; 
practice useful examination techniques 

**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน 3(2-2-5) 
Computer Coding for Everyone 

  ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน  การติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูล
เข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานค าสั่งทางเลือก การใช้งานค าสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทาง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก  
  Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  
Library installation; executing from command line; data type and variable; simple input and 
output; selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and 
graphic library and graphic application 
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101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1)      3(2-2-5) 
 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin ค าศัพท์ประมาณ 300 ค า และส านวนต่าง ๆ 
อย่างง่ายทีใ่ช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and 
simple expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on 
correct pronunciation 

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2) 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาค าศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรื่องท่ีเป็นที่สนใจ ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 300 ค า 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 
 

101-211 ภาษาญี่ปุ่น  1  (Japanese 1) 3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญี่ปุุนขั้นพ้ืนฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุุน  ระบบการออก เสียง
ภาษาญี่ปุุน ค าศัพท์ และ ส านวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคา
นะและคาตะคานะ 
  Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese 
phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence 
level; writing using Hiragana and Katakana characters  

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2  (Japanese 2) 3(2-2-5) 
  วิชาบังคับก่อน : 101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1   

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น ค าศัพท์  และ ส านวนอย่าง
ง่าย  ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  

Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple 
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life  

101-213 ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1) 3(2-2-5) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี ค าศัพท์ที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน   
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; 

vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for 
daily communication 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2) 3(2-2-5) 
  วิชาบังคับก่อน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1  
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ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนา
อย่างง่าย และ ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการอ่านและเขียน อนุเฉทเก่ียวกับ ชีวิตประจ าวัน โดยใช้
ส านวนอย่างง่าย  

Listening and speaking with more complex Korean structures; simple 
conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about 
everyday life using simple expressions 

 

 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

**101-301   ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
     Digital Literacy for 21st Century 

ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่
ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ 
การท าธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต 
การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมส านักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    
  Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern 
technology management; basic cyber security; risks and risk management of internet and 
social media; daily life-related digital laws and social media responsibilities; online financial 
transactions; online purchase through e-commerce services; e-government services; digital 
society balancing; office application usage; info graphic creation; digital marketing 
 
**101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ 3(2-2-5) 
    Data Science and Visualization 

ความรู้ พ้ืนฐานด้านวิทยา การข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการ
ตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอ
พลิเคชัน 
  Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of 
sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with 
applications 

**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
             Green Technology for Sustainable Development 
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แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย  
ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and 
management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product 
life cycle; carbon  credit; carbon footprint; management of environmental impacts using 
modern technologies 

**101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่        3(3-0-6) 
Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up    
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพ่ือการออกแบบนวัตกรรม และธุรกิจใหม่  การส ารวจ

ปัญหา การระดมความคิด  การวิเคราะห์เพ่ือส ารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการ
แก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด หลักการสร้าง
นวัตกรรมต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start 
up; customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; product-
market fit; prototyping; intellectual property rights protection 

**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งส าหรับทุกคน   3(2-2-5) 
Internet of Thing for Everyone 

 ท าความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและ
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 

Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and 
connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs 

**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน     3(2-2-5) 
    Living Lab for Campus Sustainability 

หลักการของ ห้องทดลองท่ีมีชีวิต  และการประยุกต์ ใช้หลักการดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจ าลองเพ่ือขยายผลและประยุกต์ใช้ใน
สถานที่อ่ืนๆ และในขนาดท่ีใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
เพ่ือประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 

Principle of living lab and its application for solving problems or improving 
buildings and environment in the university campus for sustainability; building an innovative 
scalable model for the effective project based implementation and knowledge transfer; 
project management emphasized on designing and developing buildings for sustainably 
energy saving 
*101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Information Technology 
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  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ 
ท างานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า การสร้างเว็บเพจ
เบื้องต้น 

Concept of computer technology; components of computer system; the 
functions of hardware and software; data communication and computer networking; 
multimedia technology; internet and application; data retrieving; word processing 
implementation; developing basic Webpage 

*101-308  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน 3(2-2-5) 
  Computer for Studies and Works       
  หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟูมข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ก ฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ 
และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางท างาน  โปรแกรมน าเสนองาน 
  Principles of data and information management; types of data files; algorithm 
and problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and 
certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; software 
presentation  
 
*101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6)       
  Life and Environment 

   ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะและ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Relationship between human and environment; significance of natural 
resources, energy, global climate change1; awareness of environmental problems and 
impacts: from pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of 
biotechnology and alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following 
philosophy of sufficiency economy 
 
*101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี    3(3-0-6) 
 Healthy Diet  

ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับ
โรค โภชนาการเพ่ือการปูองกันและการบ าบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการ
เสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร 
ความเชื่อของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 

Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; 
nutrition and diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food 
transformation; contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels; 
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food stability; belief of supplementary diets and dietary supplements products; food 
innovation and marketing direction of healthy diets 

 
*101-311 เคมีในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
 Chemistry in Daily Life 

ความส าคัญของเคมี สสารและการจ าแนกสสาร  โลหะและสารประกอบทางเคมีที่ส าคัญใน
ชีวิตประจ าวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด  ดีเทอเจนต์และเครื่องส าอาง สารเคมีท่ี
ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีท่ีเป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การปูองกันและแก้พิษจากสารเคมี 
  Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical 
compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents 
and cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical 
prevention and alleviation 
 
*101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
   Mathematics in Daily Life 
   ตรรกศาสตร์ เบื้องต้นและ การให้เหตุผล  เรขาคณิตกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ือการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ ความรู้เบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
  Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of 
mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for 
problem solving and decision making in daily life 
 
*101-313 สถิติในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 Statistics in Daily Life 
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสถิติ  การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับ
รายจ่ายประจ าวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย  การประยุกต์ใช้
ความรู้เบื้องต้น ทางสถิติในชีวิตประจ าวันเพ่ือการตัดสินใจ ในการวางแผนการใช้จ่าย การท านายผลการลงทุน  
และ การพยากรณ์อากาศ 
     Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income 
and expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic 
statistics in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and 
weather forecast 
 
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม    3(3-0-6) 
 Mathematics in Civilization 
  หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของการเกิดข้ึนของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน 
การน าเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจ านวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น ความรู้พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 
  Fundamental principle and development of numbers and thinking system 
with numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering 
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system and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical 
numbers  
 
*101-315 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
 Statistics and Probability  
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของ
ข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ความถี่ การ
ประมาณค่าทางสถิต ิค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
  Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of 
business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency 
distribution; statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of 
covariance and correlation coefficient; hypothesis testing 

 

กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย         3(2-2-5) 
Life, Well-Being and Sports           

  สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริม
สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องส าอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดความปลอดภัย การออกก าลังกาย คุณค่าและผลของการออกก าลังกายที่มีต่อระบบ
ต่างๆในร่างกาย การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกก าลังกายในลักษณะ
ของกีฬาเพ่ือการแข่งขัน 

 Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life; 
health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication, 
cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of physical 
exercises on various systems of body; personal sports and game sports practices 

**101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต          3(3-0-6) 
Art and Music Appreciation    
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  

นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งใน
ศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ  ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 
และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิต
ของมนุษย์     

 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, 
dances and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; 
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aesthetic evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of 
arts as a tool to sustain the human mind 

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม           3(3-0-6) 
Thai Appreciation and Unseen in Siam 
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความ

เป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเชื่อและค่านิยม วิถีชีวิต 
ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพ้ืนบ้าน  แนวทางอนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; 
identity of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways 
of life; music; Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of 
Thainess 

**101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน                    3(2-2-5) 
  Designing Your Dream  

ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องท่ีสนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง ตั้งสมมติฐานและ
ให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์
ความรู้  น าเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา 
และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and 
ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; 
reviewing of information in relation to formulated hypothesis from various tools; data 
collection and data analysis planning; practicing systematic process of thinking, data 
gathering, problem-solving, and group working for the presentation of ideas in order to 
enhance lifelong learning skills 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต                 3(2-2-5)  
    Yoga, Meditation and Art of Living 
    การฝึกโยคะเพ่ือร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 
ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การ
ฝึกสมาธิเพ่ือโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควร
ปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการ
ด ารงชีวิต 
    Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; 
yoga philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; 
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meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; 
recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic 
health concept and art of living 

**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์                3(2-2-5) 
    Creative Photography 

การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอ่ืนๆ เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและหรือใช้เพ่ือการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัด
องค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของ
ภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย  
Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and other cameras to 
create photography in daily life or for commercial purposes; visual communication by using 
basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle, balance, photographic 
creation and perspective 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (87 หน่วยกิต) 
1. กลุ่มวิชาวิชาชีพพื้นฐาน (27 หน่วยกิต) 
  

119-101   จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ   3 (3-0-6) 
                Service Psychology and Personality Development 
                วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 

       แนวคิด  และทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและจิตวิทยาในอุตสาหกรรมการบริการ  หลักมนุษย
สัมพันธ์  หลักการสื่อสาร  ปรากฏการณ์ทางสังคม  เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว  ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  และหลักการประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการบริการการ
พัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างเสริมภาพลักษณ์ 
 Concepts and fundamental theories of psychology and psychology for service 
industry; human-relation, communication, sociality, economy and culture related to tourism 
behavior; consumer behavior and principles of public relations in service industry; personality 
development and image grooming. 
 
119-102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ    3 (3-0-6) 
  Introduction to Hospitality Industry 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

             ประวัติและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการบริการ  เช่น โรงแรม สายการบิน ท่าอากาศ
ยาน โรงพยาบาล ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร  การด าเนินงานการบริการประเภทต่างๆ  โครงสร้างการบริหารงาน  
หลักการจัดการธุรกิจการบริการความรู้และทักษะในการให้บริการเบื้องต้น การต้อนรับ การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่างๆในองค์กรที่เน้นการบริการ และการประสานงานระหว่างธุรกิจการ
บริการกับธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 History and evolution of service industry for example, hotels, airlines, airports, 
hospitals, areanas and restaurants; types of service operation; organization chart; principles of 
service management; basic knowledge and skills of service, service for food and beverage; 
relations between departments within service organizations; co-ordination between service-
oriented business and the other related businesses. 
 
119-103     อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
       Tourism Industry 
                วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

       วิวัฒนาการ  ความหมาย  ความส าคัญ  แนวโน้มลักษณะ  องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบ
สนับสนุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   แนวคิดเก่ียวกับการ
วางแผนและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  บทบาทและนโยบายของรัฐในการพัฒนา  องค์กรทางการ
ท่องเที่ยวระดับชาติและระดับนานาชาติรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
         Evolution, meaning, significance, trends, characteristics, as well as major and 
supporting components of the tourism industry; tourism impacts, planning and development 
concepts; governmental roles and policies in developing tourism organizations in national 
and international levels including information technology for tourism. 
 

119-104 นวัตกรรมการจัดการองค์กรและทุนมนุษย์   3 (3-0-6) 
     Innovation for Organization and Human Capital Management 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

      หลักและทฤษฎีการจัดองค์การ    การจัดการสภาพแวดล้อมในการบริหารองค์กรธุรกิจการบริการ
และองค์กรธุรกิจการท่องเที่ยว แบบสร้างสรรค์   หน้าที่บทบาทของบุคลากร  การจัดโครงสร้างองค์กร  
พฤติกรรมองค์กร  การวางแผนและการควบคุมองค์กร นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
      Principles and theories of organization management;environmental management 
in service and tourism related organization innovatively; roles and responsibilities of 
employees; organization structure and behaviors; controlling and planning of corporate 
structure; innovative human resource management. 
 
119-201 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ    3 (3-0-6) 
 Tourism and Hospitality Business Law 

     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
      วิเคราะห์ระเบียบและกฎหมายที่ส าคัญที่เก่ียวกับธุรกิจการบริการและธุรกิจการท่องเที่ยว  

จรรยาบรรณวิชาชีพ และการแก้ปัญหาโดยอาศัยกฎหมาย  กรณีศึกษา 

 Analysis of important regulations and laws concerningtourism and hospitality industry  
business; professional ethics; problem solving on the bases of laws; case studies included. 
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119-202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3 (3-0-6) 
     Tourist Behavior and Cross-cultural Communication 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

      ประเภทของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมและแรงจูงใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวความต้องการ
และความแตกต่างขอพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากวัตถุประสงค์ของการเดินทาง วัฒนธรรม ลักษณะ
ทางประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม เปรียบเทียบแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว ค่านิยมและการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างวัฒนธรรมรวมทั้งการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
      Types of tourists, motivations for travel and tourist needs and behavior classified 
by purposes of travelling, culture, demographic characteristics and socio-economic factors. 
Differences of culture, norms and values that impact motivations for travel, including cross-
cultural communication. 
 
119-301     ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ    3 (2-2-5) 
       English for Hospitality Industry  
                วิชาบังคับก่อน   :    101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 

       สนทนาและเรียนรู้ค าศัพท์อย่างเข้มข้น ในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ 
การฝึก เขียน พูด อ่าน ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพเพ่ือการท างานในธุรกิจการบริการ จ าลองสถานการณ์การใช้
ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นในวิชาชีพ 

        Speaking sentences, patterns, expressions, and vocabulary in depth; practice 
real situation happened in hospitality industry ; writing, speaking and reading in relation to 
profession for working in hospitality business; use senario situations for speaking practice in 
advanced level. 
 
119-302      โมบายแอพพลิเคชั่นเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ   3  (3-0-6) 
   Mobile Application for Tourism and Hospitality Business 

       วิชาบังคบัก่อน :    ไม่มี 

 การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เพ่ือช่วย
ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภคมากข้ึน การค้นคว้าข้อมูล
ทางการท่องเที่ยว การบริการ ข้อมูลโรงแรม ที่พักและข้อมูลบริษัททัวร์ ใช้เป็นเครื่องมือในการจองห้องพัก การ
จองทัวร์ การสั่งอาหาร การน าไปใช้ในธุรกิจ MICE ที่สามารถจัดท าระบบการลงทะเบียน การช าระเงิน ข้อมูล
การประชุม สัมมนาและนิทรรศการ  

Researching information form mobile devices such as mobile phone, tablet for 
meeting demand of cunsumers and to boost communication channel with customers; 
searching information about tourism, service, hotels, accommodations and tour operators; 
reservation for room, tour and ordering food can be done through mobile devices; the use of 
devices in MICE businesses in relation to registeration, payment, information about 
conferences, seminar and exhibition. 

119-303     ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3 (2-2-5) 
       English for Tourism Industry  
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                วิชาบังคับก่อน   :    101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 
       สนทนาและเรียนรู้ค าศัพท์อย่างเข้มข้น ในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การฝึก เขียน พูด อ่าน ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพเพ่ือการท างานในธุรกิจการท่องเที่ยว จ าลองสถานการณ์การใช้
ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นในวิชาชีพ 

        Speaking sentences, patterns, expressions, and vocabulary in depth; practice 
real situation happened in tourism industry ; writing, speaking and reading in relation to 
profession for working in tourism business; use senario situations for speaking practice in 
advanced level. 

 
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ (60 หน่วยกิต) 
2.1กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30 หน่วยกิต) 
 
119-211 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม      3(2-2-5) 

Food and Beverage Service  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

             อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  การท าความสะอาดและการดูแลรักษา
เครื่องมือ เครื่องใช้ชนิดต่าง ๆ  การเตรียมการก่อนเปิดบริการ  ความรู้เกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
แบบต่าง ๆ ค าศัพทเ์ทคนิคเฉพาะด้าน การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม 
            Equipment in food and beverage service; cleaning methods and maintenance 
of equipment; pantry and sideboard preparation before servicing; types of food and 
beverage; technical term; food and beverage control. 
 
119-212     การจัดการธุรกิจน าเที่ยว   3(3-0-6) 
    Tour Business Management 
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
          รูปแบบการจัดและการด าเนินงานของบริษัทน าเที่ยว  การวางแผนการจัดรายการน าเที่ยวและ
เทคนิคการเขียนรายการน าเที่ยวในรูปแบบต่างๆ  การคิดต้นทุนก าไร ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์    
ภูมิอากาศกับการจัดน าเที่ยว  การแก้ปัญหาในเรื่องการจัดน าเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ การส ารองท่ีพักและการ
ส ารองที่นั่งในการเดินทาง  การปูองกันอุบัติเหตุในการท่องเที่ยว  และการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มี
การศึกษานอกสถานที ่
         The various forms of tourism management and tour operation; planning and 
itinerary writing techniques; costing and pricing; correlation of the topography and climate 
conditions with tour operation; problem solving concerning various types of tour operation; 
matching demand with the seat availability; accident prevention and safety precaution; field 
trip included. 
 
 
119-213 งานส่วนหน้าของโรงแรม    3(3-0-6) 
 Hotel Front Office  
               วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 



 

 
51 

     โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรมและการจัดการงานฝุายห้องพัก  การส ารองห้องพัก 
การต้อนรับ การลงทะเบียน  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุายงานส่วนหน้ากับฝุาย
แม่บ้าน  บริษัทน าเที่ยว และบริษัทตัวแทนการเดินทาง   มีการศึกษานอกสถานที่ 

Structure of hotel front office and room operation management; room 
reservation; reception; registration; and other related works; relations between front office 
and housekeeping departments, tour operators and travel agencies; field trip included.  

 
 
119-214       การเดินทางและการขนส่ง       3(3-0-6) 
    Travel and Transportation 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

         ประวัติและประเภทของโลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเน้นทางด้านการ
เดินทางและการขนส่ง  โลจิสติกส์และโซ่ คุณค่า  โครงสร้างของระบบขนส่ง  การขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร  
กฎหมายเกี่ยวกับการเดินทาง การด าเนินงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเดินทางกับ
นักท่องเที่ยว  การขนส่งที่มีบทบาทต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่าง
ประเทศ  ปัญหาด้านการแข่งขัน  รวมทั้งแนวโน้มของการเดินทางและการขนส่งในอนาคต 

History and types of logistics, especially travel and transport; logistics and value 
chain; structure of transport system; freight and passenger transport; travel laws and 
regulations; public and private sector enterprises involved in supplying services to tourists; 
roles of transport in the development of tourism industry; international collaboration for 
world transport; competition and trends in travel and transport. 
 
119-215  การ พัฒนาอย่างย่ังยืนในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ   3(3-0-6) 
  Sustainable Development in Tourism and Hospitality Business 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว และการบริการ ต้นทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรม รายได้และการจัดการรายได้จากการจัดการการท่องเที่ยว และการบริการ  ประเภทและแหล่ง
ท่องเที่ยว  ธุรกิจบริการ ที่หลากหลายเทคนิคการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่บริการ  มี
การศึกษาจากกรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานที ่
  Conservation and management of tourism and hospitality resources, 
management of socio-cultural resources, and management of equal benefit distribution 
among stakeholders towards sustainable development of tourismand hospitality; different 
types of tourism destinations and hospitality business; interpretation techniques of signs in 
tourism destinations and hospitality sites; use case studies and field trip. 
 
119-216    การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ   3(3-0-6) 

    Digital Marketing for Tourism and Hospitality Business 
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis_5yW9_PUAhUEO48KHbeuDTcQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.greenlogisticsthai.org%2Findex.php%2Fwhats-green-logistics%2Fdefinition%2F50-2010-04-26-04-25-55&usg=AFQjCNGjbWrKZcn2ZvpLweaXwA3bdXAJ6g
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      ความหมายและความส าคัญของการตลาดในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง 
การตลาดดิจิทัล  บทบาทของการตลาดดิจิทัลที่มีต่อการบริการและการท่องเที่ยว  การบริหารงานขาย และการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดยุคดิจิทัล ทฤษฎีและแนวความคิดทางการตลาดยุคดิจิทัล เทคนิคและกลยุทธ์ที่
น าไปสู่การวางแผนและปฏิบัติใช้แผนการตลาดของธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวพร้อมกรณีศึกษา 
 Definitions and importances of marketing as a core factor of business; digital 
marketing; roles of digital marketing towards tourism and hospitality industry; sales 
management and public relations for digital marketing; theory and concepts of digital 
marketing, marketing techniques and strategies leading to planning and implementation of 
tourism and hospitality business; case studies included. 
 
119-311 การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ            3(3-0-6) 
 Tourism and Hospitality Entrepreneurship   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี 
           ผู้ประกอบการธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวกลยุทธ์ และการวางแผนการด าเนิน
ธุรกิจ  โอกาสและแหล่งเงินทุน การ จัดการความเสี่ยง วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม โอกาสทางธุรกิจ การต่อรอง
ทางธุรกิจความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจคุณธรรม จริยธรรม ความอยู่รอดของ
กิจการ โดยใช้หลักการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสังคม  
       Entrepreneurship in tourism and hospitality industry   business; business strategy 
and planning; business opportunity and sources of financial support; risk management; 
external and internal analysis; business opportunity; business negotiation; creativity; 
innovation; networking; moral and ethic; competitive advantage by applying customer  
relationship management and social  responsibility. 
 
 
119-312  อุตสาหกรรมการบิน  3 (3-0-6) 
   Aviation Industry 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

      อุตสาหกรรมการบิน การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรทางการบิน การควบกิจการ ลักษณะ
การบริการที่แตกต่างของแต่ละสายการบิน ประเภทของเครื่องบินและการดูแลรักษา องค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมการบิน สิทธิทางการบิน สายการบินและเครือข่ายการบิน ระบบการส ารองที่นั่งและจ าหน่ายบัตร
โดยสาร การบริหารผู้โดยสาร ระเบียบพิธีเข้าออกระหว่างประเทศ ระเบียบกรมศุลกากร การขนส่งสินค้าทาง
อากาศ เเนวโน้มในอุตสาหกรรมการบิน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

    Aviation industry; organization management of aviation industry; business merger 
and acquisition; differences in services of each airline; types of aircraft and maintenance; 
components of aviation industry; airlines operating licenses; airlines and networking; ticketing 
and reservation; passenger management; international law and immigration; custom; air 
freight; trend of aviation industry; related organizations. 
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119-313  การจัดการประชุม  นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล3      (3-0-6) 
  MICE Industry 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

            ความส าคัญ และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การ
ประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ขั้นตอนการด าเนินงานก่อน
การจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจส าหรับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วม
งาน การบริหารจัดการสถานที่จัดงาน ระบบโลจิสติกส์และมาตรฐานต่างๆในอุตสาหกรรม พร้อมกรณีศึกษา
จากการศึกษาดูงานประชุม งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนอกสถานที่ 
           Importance of MICE industry - Meeting, Incentive Travel, Convention and 
Exhibition; factors affecting MICE; special marketing events; procedure of pre–event operating, 
on-site management and post-event evaluation; factors affecting decision making of MICE 
organizers and participants; management of location and place; logistic and standard in MICE 
industry; case studies and field trip to organized events.   
 
 
119-411 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ   3(3-0-6) 
 Basic Research Method in Tourism and Hospitality Business 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

      ขั้นตอนของการวิจัยเบื้องต้น  ชนิดของงานวิจัยข้อมูลและตัวแปรการสร้างรหัสข้อมูลและการ
ก าหนดของตัวอย่าง  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่างๆ การประมวลผลข้อมูล  และตีความหมาย  โดยสรุป   
เน้นตัวอย่างการเก็บข้อมูลในธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว 
     Process of basic research; types of research; data and variables; data code; 
research sampling frame; data analysis; data processing; also interpretation and analysis with 
an emphasis on data collection sampling in tourism and hospitality industry  business. 
 
  



 

 
55 

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก (30 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาด้านการท่องเที่ยว หรือการบริการ 
 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ด้านการท่องเที่ยว (15 หน่วยกิต)ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 
119-331 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว        3 (3-0-6) 
  Geography for Tourism 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
            ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม การขนส่ง  
และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวในประเทศและ นานาชาติการวางแผนงานส าหรับการจัดการการ
ท่องเที่ยว และมีการศึกษานอกสถานที่ 

           Concepts of geography – topography, climate, natural resources, cultures, 
elements of transport and other influences on tourism in the national and international scales; 
planning for tourism management; field trip included. 

 
 

119-332   การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ                                        3(3-0-6) 
   Special Interest Tourism 

วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี 

            ความหมาย  รูปแบบ  ประเภท  และกิจกรรมของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษตาม
รสนิยม  รูปแบบการด าเนินชีวิต เช่น  การท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว
เชิงอาหาร การท่องเที่ยวของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวเพียงคนเดียว การท่องเที่ยวแบบเนิบช้า การท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์    การท่องเที่ยวเพื่อการพนันและการซื้อของ การท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา  การท่องเที่ยวจากละครและภาพยนตร์ เป็นต้น   
            Meaning, formats, types and activities of special interest  tourism according to 
tastes and life styles of affinity tourist groups such as  senior tourism, health tourism, 
gastronomy tourism, solo female travel, leisure and slow tourism, adventure tourism, 
historical tourism, gaming tourism and shopping tourism, religious tourism, film and drama 
tourism. 
 
119-333  การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์    3  (3-0-6) 
  Creative Community-based Tourism  

     วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี 

     การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน การสร้างสรรค์การจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างกลมกลืน อยู่บนพื้นฐานของคุณค่าทางสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน วิถีความเป็นชุมชน สถาปัตยกรรม 
หัตถกรรม มาจัดการให้เกิดความน่าสนใจสอดคล้องตามคุณค่าของชุมชนการเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับ
ชุมชน 
     Community-based tourism management towards creativity conform with 
community development towards sustainability; creative tourism activities based on local 
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values, history, culture and local way of life by using exisiting heritage, local arts, local music, 
local community, local architechture, handicraft for creative  management based on rural or 
urban values of existing destinations; knowledge exchange between tourists and hosts. 
 
119-334       การจดัการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม    3 (3-0-6) 

Cultural Tourism Management 

วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี 

  ความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความ
ซับซ้อนทางวัฒนธรรมเมื่อท าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การใช้วัฒนธรรมในรูปแบบของทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว  โดยเน้นบริบทในเรื่องการใช้ชีวิต ของศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การวางแผน การบริหาร และการจัดน าเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  A study of the meaning of culture; types of culture, cultural diversity; 
complexity of culture when it comes to tcultural tourism; use of culture in a form of tourism 
resources; emphazising on way of life, religion, history, art and culture, custom and tradition; 
cultural tourism planning management and operation. 
 
119-431 นันทนาการ         3  (2-2-5) 
  Recreation 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

            ความหมาย คุณลักษณะและเปูาหมายของนันทนาการ คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ 
ชนิดและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ คุณลักษณะของผู้น านันทนาการผ่านการจัดโครงการกิจกรรมค่าย
นันทนาการ ความสัมพันธ์ของนันทนาการกับอาชีพทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ความจ าเป็นของ
นันทนาการในสังคมปัจจุบัน แนวโน้มของนันทนาการในอนาคต 
            Definitions, attributes and aims of social recreation; value of social recreation; 
types of recreation; attributes of leader for recreation; camp and field trip for social recreation; 
relationship of  recreation and hotel and tourism business; importance of recreation in present 
society; trend of  recreation. 
 
119-432 การส ารองท่ีนั่งและการออกบัตรโดยสารส าหรับธุรกิจการบิน  3 (2-2-5) 

        Airline Reservation and Ticketing for Airline Business 
วิชาบังคับก่อน : 137-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

                     เทคนิคและการปฏิบัติงานด้านระบบการส ารองที่นั่งของธุรกิจสายการบิน  ซึ่งเนื้อหาจะ
ครอบคลุมการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส ารองที่นั่งบนเครื่องบิน  การหาข้อมูลตารางเครื่องบิน   
การขอค าสั่งพิเศษต่างๆ  การออกบัตรโดยสาร และการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ 

               Techniques and the operation computer application in airline business; airline 
reservation, airline timetable, special request, ticketing and other tourism information 
searching. 
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119-433 งานมัคคุเทศก์         3  (2-2-5) 
  Tour Guiding 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

            องค์ประกอบพื้นฐานของงานมัคคุเทศก์  ปรัชญา บุคลิกภาพ จรรยาบรรณ   วิธีการพูดในที่
ชุมชนหน้าที่ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ในการรับส่งนักท่องเที่ยวการเตรียมตัวในการน าชาวต่างประเทศชม
สถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ การแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีการศึกษานอกสถานที่ 
            Fundamental and philosophy of the tour guiding, tourist guide personality, 
etiquette, speech delivery, and responsibilities; preparation for sightseeing; currency 
exchange; problem solving in tour guiding; field trip included. 
 
119-434     การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว                     3  (3-0-6) 
                  Tourist Destination Development 
                  วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 

          การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ประเภทและลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว  ผลกระทบทางการ
ท่องเที่ยว  หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  บทบาทและความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน  มีการศึกษานอกสถานที่มีการศึกษาจากกรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานที่  
        Tourist destination development; types and characteristics of destinations ; 
impact of tourism; principles and processes of tourist destination development; capacity 
assessment of tourist destinations; sustainable tourist destination development; roles and 
collaborations between public and private sectors; case studies and field trips required. 
 
119-435 ศิลปะในประเทศไทย เพื่อการท่องเที่ยว              3 (3-0-6) 
  Art in Thailand for Tourism 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาซึ่งน ามาสู่การสร้างศิลปะต่าง ๆ วิวัฒนาการของศิลปะยุคต่าง ๆ   
และการเผยแพร่ศิลปะอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย ทัศนศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความส าคัญทางด้าน
ศิลปะประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 

 Religious beliefs influencing art development; the evolution of art in different 
periods and the expansion of Indian art to Thailand;  Field trips in relation to important 
historical art and architecture for tourism included. 
 
119-428 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ   3(3-0-6) 
 Seminar in Tourism and Hospitality Industry 

วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี 

 การน าเสนอและอภิปรายปัญหาที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ วิเคราะห์
แนวทางแก้ไขปัญหา ฟังค าบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมและเขียน
รายงาน 
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 Presentation and discussion on current interesting issues concerning tourism and 
hospitality industry  industry; analysis of solutions; lectures given by experienced and qualified 
specialists; research and report required. 
 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ด้านการบริการ (15 หน่วยกิต)ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 
119-321 ระบบสารสนเทศส าหรับงานโรงแรม            3  (2-2-5) 

   Information Technology for Hotel  
 วิชาบังคับก่อน :      137-101เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  

               เทคนคิและการปฏิบตังิานด้านคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ใน
การส ารองห้องพัก การลงทะเบียน การคืนห้องพัก การคิดค่าใช้จ่ายเมื่อลูกค้าลงทะเบียนออกจากโรงแรม การ
ปิดรอบ การเขียนจดหมายเพื่อแจ้งข้อความ การบันทึกข้อมูลและการดึงข้อมูลต่างๆของลูกค้า การสื่อสารผ่าน
ระบบสารสนเทศส าหรับการโรงแรมกับทุกแผนกในโรงแรม งานบริการด้านอ่ืน ๆ ในโรงแรม  

  Techniques and operation of computer application in hotel; computer programs 
used in room reservation , check-in and check-out; advance billing and billing for checking-
out;  close account; writing letters for guests’ message; using trace function for filling and 
opening guests’ information; communication through information technology among 
departments in hotel; other services within the hotel that use information technology. 
 
 
119-322 งานแม่บ้าน          3  (2-2-5) 
 Housekeeping Operations 
 วิชาบังคับก่อน    : ไม่มี 

หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้านในโรงแรม  คุณสมบัติการเป็นแม่บ้าน ความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่นๆ การดูแลสุขอนามัยบุคคลเบื้องต้น ท ารายงานและใบรายงานต่างๆที่ควรทราบ ความรู้ด้านการ
ซักรีดและผ้าที่ใช้ในงานแม่บ้านส่วนต่างๆ มาตรฐานการท าความสะอาดห้องพักแขกและพ้ืนที่สาธารณะ
เครื่องมืออุปกรณ์การท าความสะอาด เคมีและน้ ายาท าความสะอาดห้องน้ า มีการศึกษาดูงานในโรงแรม  

Duty and responsibility of the hotel housekeeping department; qualifications of 
housekeepers, relations between housekeeping and other departments; primary check for self 
cleanliness; generating and compleating report; types of fabric; laundry and valet service; 
satandard of housekeeping operations-cleaning guest rooms and public areas; inventory 
control, including cleaning equipments, chemicals and bathroom cleaning liquid; hotel visit 
required. 
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119-323 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม     3  (3-0-6) 
  Environmental Management in Hotel 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

สิ่งแวดล้อม มลภาวะ การประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน 
ระเบียบปฏิบัติและการวางแผนนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม มาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว การ
บริการสีเขียว การวิเคราะห์ผลกระทบอาคารสีเขียวตามมาตรฐานของระบบการให้คะแนนเพื่อประเมินระดับ
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง  

Environment; pollution; energy saving; environmental conservation; global 
warming; laws, regulations and planning  policies for environmental management; standard 
for Green Leaf Hotel; green service; environmental impact assessment; green building 
according to Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). 
 
119-324  การบัญชีโรงแรม          3 (3-0-6) 
  Accounting for Hotel   

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

     ระบบการบัญชีโรงแรม บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการ การจัดท างบทดลอง  และการ
จัดท างบการเงิน  การบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม      ระบบบัญชีโรงแรม  การควบคุมรายได้ใน
ภัตตาคารและจากการจ าหน่ายห้องพัก  การควบคุมลูกหนี้  การควบคุมเงินเดือน  การตรวจสอบรายได้เงินสด
ประจ าวัน  วิเคราะห์และพยากรณ์งบการเงินและการท ารายงานในการด าเนินงาน 

            Hotel accounting system; methods of doing record general journal; posting to 
ledger; prepare trial balance; financial statement; value added tax; room and restaurant 
revenue controlling; planning and controlling function for all the operating debts; control 
staff salary; daily cash flow; reporting of the overall financial performance. 
 
119-325 การจัดท ารายการอาหาร       3 (3-0-6) 
 Menu Planning 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

     การจัดท ารายการอาหาร การจัดซื้อ การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม ต้นทุนการจัดท า
รายการอาหาร การวางแผนการตั้งราคาขาย การพัฒนารายการอาหาร การออกแบบรายการอาหารการ
ควบคุมปริมาณและคุณภาพของอาหาร วิธีใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษในการจัดรายการอาหารอย่างถูกต้อง 

    Menu planning, purchasing;cost control of food and beverage; menu costing; 
planing; pricing; develop menus; menu design; control of food proportion and food quality; 
use English to describe menu correctly. 
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119-326 ครัวและการประกอบอาหารไทย   3  (2-2-5) 
 Kitchen and Thai Cooking 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

      ประเภทของครัวและอุปกรณ์ ค าศัพท์ที่ใช้ในงานครัวและอุปกรณ์ การเลือกซ้ือวัตถุดิบอาหารสด
และอาหารแห้ง ปฏิบัติเกี่ยวกับต ารับอาหารไทย และขนมไทย การเตรียมและตัดแต่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ 
ผัก การเก็บรักษาอาหาร การออกแบบจัดตกแต่งจานอาหารเพื่อการขาย สุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร 
และการค านวณต้นทุนอาหารเพื่อผลก าไร 
      Types of kitchen and cooking utensils; vocabulary and dried food; technical terms 
used in kitchen and culinary; selection techniques and purchasing procedure of fresh and 
ingredients; practice of Thai culinary, including Thai dessert; preparing and arranging raw 
materials; food preservation; food styling and presentation for sale; cooking hygiene and 
safety; cost, value assessment and return of investment. 
 
119-327 อาหารนานาชาติ                 3 (2-2-5)
 International Food 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
       อาหารและขนมนานาชาติ ความเหมือนและความต่างของลักษณะอาหารจากประเทศต่างๆ 
อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุดิบ เครื่องเทศสมุนไพรที่ใช้เพื่อการประกอบ
อาหาร การเตรียมวัตถุดิบทักษะการประกอบอาหารนานาชาติ อย่างมืออาชีพ 
       International food and dessert; similarity and differences of culinary of different 
nations and regions; preparing and arranging cooking utensils, condiments, raw materials and 
herbs used for culinary; preparing and arranging raw materials; professional skills for cooking 
international culinary.  
 
119-328 อาหารไทยประยุกต์   3  (2-2-5) 
      Thai Fusion Cuisine 

     วิชาบังคับก่อน   :   119-326 ครัวและการประกอบอาหารไทย 

      ต ารับอาหารไทยดั้งเดิม เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์อาหารไทยประยุกต์ 
ส่วนประกอบอาหารและการประกอบอาหาร การประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอาหาร ศิลปะการจัดและ
ตกแต่ง และการจัดเสิร์ฟอาหารไทยประยุกต์ 
      Traditional Thai cuisine for inspiration towards innovation of Thai cuisine;  
condiments, ingredients, spices and herbs used for cooking; apply for replacement of 
ingredients; art of decoration and food styling; serving and service providing for Thai fusion 
cuisine. 
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119-421  ศาสตร์การประกอบอาหาร       3 (3-0-6) 
     Gastronomy 

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

     ศาสตร์และศิลปะเกี่ยวกับอาหาร  ความสดใหม่ของส่วนผสมในอาหารนั้นๆ ความงดงาม 
บรรยากาศที่จูงใจ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย การเพ่ิมคุณค่าผ่านการเล่าเรื่องราว 

     Science and arts of food; fresh ingredients; beauty; admosphere; use of technology; 
adding value through story telling. 

 

119-422   อาหารกับโภชนาการ   3 (3-0-6)  
    Food and Nutrition 

              วิชาบังคบัก่อน :    ไม่มี 

     องค์ประกอบของอาหาร การคัดเลือกและการเตรียมวัตถุดิบ การรักษาคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร  การเก็บรักษาวัตถุดิบและการถนอมอาหาร ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร  
แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการอาหารเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ 

Food composition; preparation and selection of ingredients; preservation of nutritive 
value; physicochemical changes of foods; ingredients and food preservation; knowledge of 
food sanitation; knowledge adaptation from food and nutrition to tourism and hospitality 
business.    
 
119-423    ศิลปะการท ากาแฟ        3  (2-2-5) 

     Barista Art 
               วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
 กาแฟ ประวัติต้นก าเนิด ชนิด และพันธุ์เมล็ดกาแฟจากทั่วโลก การเก็บเก่ียวผลกาแฟ 
กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ วิธีการค่ัวเมล็ดกาแฟ การเก็บรักษา การบดอัดกาแฟ ประเภทของเครื่องบดกาแฟ
และเครื่องชงกาแฟ การดูแลรักษาเครื่อง กลิ่น รสสัมผัส ความเข้มข้นของรสชาติ ความเปรี้ยว ฟองครีม และ
รสชาติหลังการดื่ม วิธีการชงกาแฟและเครื่องดื่มกาแฟประเภทต่างๆ การตกแต่งหน้ากาแฟ  

     Coffee; history and origin of coffee; types and origins of coffee bean globally; 
cultivation of coffee plant; production process of coffee cherry to coffee bean; coffee 
roasting; storage of coffee bean; coffee tamping; types of machines for coffee grinder and 
coffee making; maintenance of machines; coffee aroma, body, strength, acidity, crema and 
after taste; coffee brewing and making various types of coffee-related beverage; coffee 
decoration. 
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119-424 การด าเนินงานด้านบาร์และเครื่องดื่ม     3  (2-2-5) 
  Bar and Beverage Operation 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับบาร์และเครื่องดื่ม เริ่มตั้งแต่การท าความสะอาดบาร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการผสมเครื่องดื่ม  การเตรียมการก่อนเปิดบาร์ ประเภทของเครื่องดื่ม การผสมและการเสิร์ฟเครื่องดื่ม
ประเภทต่าง ๆการควบคุมดูแลกิจการ ตลอดจนค าศัพท์ภาษาต่างประเทศท่ีถูกต้อง สุขอนามัย และความ
ปลอดภัยในการด าเนินงานด้านบาร์ และบุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

Bar and beverage operation  with an emphasis on cleaning bar area and 
beverage apparatus; preparation before servicing; types of beverage; production process and 
service procedure; controlling and monitoring business performance; technical terms; safety 
and cleanliness of bar and beverage operation; personality, image and grooming of 
bartender. 

  
119-425  การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง   3 (2-2-5) 
  Restaurant and Banquet Management 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภัตตาคารและการจัดเลี้ยง   รูปการจัดหน่วยงานฝุายภัตตาคารและจัด
เลี้ยง  การท าประมาณการขายอาหารและเครื่องดื่ม  การเตรียมรายการอาหารพิเศษ  ตลอดจนเทคนิคการขาย  
การรับจองและการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ 

  Practice of the work in restaurant and banquet; organizations in the restaurant 
and catering section; food and beverage selling estimation; special menu preparation; selling 
techniques; reservation and banquet on different occasions. 
 
119-426 ธุรกิจสปาและสุขภาพ                     3  (3-0-6) 

        Spa and Wellness Business  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

สปาสุขภาพประวัติและชนิดของสปา การดูแลรักษาสุขภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัย
ในสปา แนวคิดการจัดท าธุรกิจและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และบุคลากร 

Spa and Wellness industry; history and types of spa; health care; hygiene and 
safety; spa and wellness concepts; products and spa menu, staff and job descriptions. 
 
119-427  การจัดดอกไม้และการแกะสลัก        3 (2-2-5) 
  Floral Arrangement and Carving 

วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี 

ชนิดของผัก ผลไม้ และดอกไม้ การคัดเลือก ผัก ผลไม้ และดอกไม้ส าหรับการจัดดอกไม้และ
การแกะสลัก  เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดดอกไม้และการแกะสลัก การใช้้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
ขั้นตอนวิธีการและเทคนิคการจัดดอกไม้และการแกะสลักผัก ผลไม้และอ่ืนๆ เพื่อน ามาตกแต่งจานอาหารรวม
ไปถึงโอกาสอื่นๆ  
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Types of vegetables, fruits and flowers; selections of vegetables, fruits and 
flowers forfloral arrangement and carving; appliances and tools used forfloral arrangement 
and carving; the use and maintenance of carving tools and of floral arrangement; procedures 
and techniques for floral arrangement and carving of vegetable, fruit and ect. for plate 
decoration and for other occasions. 
 
119-428 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ   3(3-0-6) 
 Seminar in Tourism and Hospitality Industry 

วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี 

การน าเสนอและอภิปรายปัญหาที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ วิเคราะห์
แนวทางแก้ไขปัญหา ฟังค าบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมและเขียน
รายงาน 

Presentation and discussion on current interesting issues concerning tourism and 
hospitality industry  industry; analysis of solutions; lectures given by experienced and qualified 
specialists; research and report required. 

 
        2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ (15  หน่วยกิต) 
 
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 
119-141       ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1        3  (2-2-5) 
  Fundamental Japanese 1 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ตัวอักษรฮิระงะนะ และคะตะกะนะ ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุุน ค าศัพท์ที่
ใช้ในชีวิตประจ าวันและส านวนต่างๆอย่างง่าย การฝึกทักษะการฟัง และพูด โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่าย
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 Japanese syllables-hiragana and katakana, phonetic and basic Japanese 
grammatical structure, words used in everyday life and simple expressions; practice listening 
skills and listening skills emphasis on simple conversations for daily communication.  
 
119-242 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2        3  (2-2-5) 
  Fundamental Japanese 2 

วิชาบังคับก่อน  :119-141 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาญี่ปุุนที่ซับซ้อน โดยเน้นประโยค
สนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน และใช้
ส านวนต่างๆอย่างง่าย  
 Practice listening and speaking skills with more complex Japanese grammatical 
structures emphasis on conversations and vocabulary in daily life; practice reading and 
writing short essays in everyday life and simple expressions. 
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119-243 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3       3 (2-2-5) 
  Fundamental Japanese 3 

วิชาบังคับก่อน    :119-242 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษา ญี่ปุุนที่มี

ความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และศึกษา
ค าศัพท์เพ่ิมเติม 

 Practice listening and learning conversations in various settings; learn more 
complex Japanese grammar and develop conversations, reading skill, and writing skills in 
various settings, studying additional vocabulary. 
 
 
119-344 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ    3 (2-2-5) 
  Japanese for HospitalityIndustry  

วิชาบังคับก่อน   :119-243 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 
ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการ

พูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

Vocabulary, expressions and structures of the sentences used hospitality 
industry; emphasizing on listening and speaking skills; explaining pictures and working 
process; pronunciations, timing of speaking, attitude and manners in various situations. 
 
119-345 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว      3  (2-2-5) 
  Japanese for Tourism Industry  

วิชาบังคับก่อน   :119-243 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 
ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเน้น

การพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ 
ลีลา กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

Advanced vocabulary, expressions and structures of the sentences used by 
tourism industry; emphasizing on listening and speaking skills; explaining pictures and tourist 
places; pronunciations, timing of speaking, attitude and manners in various situations. 
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กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 
  
119-151 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1        3 (2-2-5) 
  Fundamental French 1 

วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 
 ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐาน ของภาษา ฝรั่งเศสค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและ ส านวน
ต่างๆอย่างง่าย การฝึกทักษะการฟัง และพูด โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Alphabets, phonetic and basic French grammatical structure, words used in everyday 
life and simple expressions; practice listening skills and listening skills emphasis on simple 
conversations for daily communication.  
 
119-252 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2       3 (2-2-5) 
  Fundamental French 2 

วิชาบังคับก่อน    :   119-151 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาฝรั่งเศสที่ซับซ้อน โดยเน้นประโยค
สนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน และใช้
ส านวนต่างๆอย่างง่าย  
 Practice listening and speaking skills with more complex French grammatical 
structures emphasis on conversations and vocabulary in daily life; practice reading and 
writing short essays in everyday life and simple expressions. 
 
119-253 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3       3  (2-2-5) 
  Fundamental French 3 

วิชาบังคับก่อน    :   119-252 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษา ฝรั่งเศสที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และศึกษาค าศัพท์
เพ่ิมเติม 
 Practice listening and learning conversations in various settings; learn more complex 
French grammar and develop conversations, reading skill, and writing skills in various settings, 
studying additional vocabulary. 
 
119-354 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ     3  (2-2-5) 
  French  for Hospitality Industry  

วิชาบังคับก่อน   :119-253 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 
ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการพูด และ

การฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา กริยาท่าทาง
ของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

Vocabulary, expressions and structures of the sentences used by hospitality industry; 
emphasizing on listening and speaking skills; explaining pictures and working process; 
pronunciations, timing of speaking, attitude and manners in various situations. 
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119-355 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    3 (2-2-5) 
  French for Tourism Industry  

วิชาบังคับก่อน   :119-253 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 
ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเน้นการพูด 

และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

Advanced vocabulary, expressions and structures of the sentences used by tourism 
industry; emphasizing on listening and speaking skills; explaining pictures and tourist places; 
pronunciations, timing of speaking, attitude and manners in various situations. 
 
 
กลุ่มวิชาภาษาจีนกลาง 
119-161 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1       3  (2-2-5) 
  Fundamental Chinese 1 

วิชาบังคับก่อน  :    ไม่มี 
 ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐาน ของภาษา จีนค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและ ส านวนต่างๆ
อย่างง่าย พัฒนา ทักษะ การ ฟัง พูด  การอ่านและการเขียน  โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Alphabets, phonetic and basic Chinese grammatical structure, words used in everyday 
life and simple expressions; practice listening skills and emphasis on simple conversations for 
daily communication.  
 
119-262 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 2        3  (2-2-5) 
  Fundamental Chinese 2 

วิชาบังคับก่อน    :119-161 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาจีนที่ซับซ้อน โดยเน้นประโยคสนทนา
และค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน และใช้ส านวน
ต่างๆอย่างง่าย  
 Practice listening and speaking skills with more complex Chinese grammatical 
structures emphasis on conversations and vocabulary in daily life; practice reading and 
writing short essays in everyday life and simple expressions. 
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119-263 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3        3 (2-2-5) 
  Fundamental Chinese 3 

วิชาบังคับก่อน    :119-262 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยกรณ์ของภาษาจีนที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และศึกษาค าศัพท์เพ่ิมเติม 
 Practice listening and learning conversations in various settings; learn more complex 
Chinese grammar and develop conversations, reading skill, and writing skills in various settings, 
studying additional vocabulary. 
 
 
119-364 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ      3 (2-2-5) 
  Chinese  for Hospitality Industry  

วิชาบังคับก่อน   :119-263 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3 
ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้อุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการพูด และการ

ฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา กริยาท่าทางของ
การพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

Vocabulary, expressions and structures of the sentences used by hospitality industry; 
emphasizing on listening and speaking skills; explaining pictures and working process; 
pronunciations, timing of speaking, attitude and manners in various situations. 
 
 
119-365 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     3  (2-2-5) 
  Chinese for Tourism Industry  

วิชาบังคับก่อน   :119-263 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3 
ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเน้นการพูด 

และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

Advanced vocabulary, expressions and structures of the sentences used by tourism 
industry; emphasizing on listening and speaking skills; explaining pictures and tourist places; 
pronunciations, timing of speaking, attitude and manners in various situations. 
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กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี 
 
119-171      ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1   3  (2-2-5) 

Fundamental Korean 1 
วิชาบังคับก่อน  :    ไม่มี 

           ตวัอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพ้ืนฐาน ของภาษา เกาหลีค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ส านวนต่างๆอย่างง่าย การฝึกทักษะการฟัง และพูด โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
          Alphabets, phonetic and basic Korean grammatical structure, words used in 
everyday life and simple expressions; practice listening skills and listening skills emphasis on 
simple conversations for daily communication.  
 
119-272      ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2   3  (2-2-5) 

Fundamental Korean 2 
วิชาบังคับก่อน    :119-171 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 

           ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา เกาหลี ที่ซับซ้อน โดยเน้น
ประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน 
และใช้ส านวนต่างๆอย่างง่าย  
          Practice listening and speaking skills with more complex Korean grammatical 
structures emphasis on conversations and vocabulary in daily life; practice reading and 
writing short essays in everyday life and simple expressions. 
 
119-273      ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3   3  (2-2-5) 

Fundamental Korean 3 
วิชาบังคับก่อน    :119-272 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2 

            ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษา เกาหลีที่
มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และศึกษา
ค าศัพท์เพ่ิมเติม 
           Practice listening and learning conversations in various settings; learn more 
complex Korean grammar and develop conversations, reading skill, and writing skills in various 
settings, studying additional vocabulary. 
 
 
119-374  ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ   3 (2-2-5) 

 Korean for Hospitality Industry  
วิชาบังคับก่อน   :119-273 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3 

          ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการ
พูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 
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           Vocabulary, expressions and structures of the sentences used by hospitality 
industry;emphasizing on listening and speaking skills; explaining pictures and working process; 
pronunciations, timing of speaking, attitude and manners in various situations. 

 
119-375      ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3 (2-2-5) 

 Korean for Tourism Industry  
วิชาบังคับก่อน   :119-273ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3 

          ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเน้น
การพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ 
ลีลา กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

         Advanced vocabulary, expressions and structures of the sentences used by 
tourism industry;emphasizing on listening and speaking skills; explaining pictures and tourist 
places; pronunciations, timing of speaking, attitude and manners in various situations. 
 
กลุ่มวิชาภาษาสเปน 
 
119-181          ภาษาสเปนพื้นฐาน 1   3  (2-2-5) 

Fundamental Spanish 1 
                    วิชาบังคับก่อน  :    ไม่มี 
           ตวัอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพ้ืนฐาน ของภาษา สเปนค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ส านวนต่างๆอย่างง่าย การฝึกทักษะการฟัง และพูด โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
          Alphabets, phonetic and basic Spanish grammatical structure, words used in 
everyday life and simple expressions; practice listening skills and listening skills emphasis on 
simple conversations for daily communication.  
 
 

119-282      ภาษาสเปนพื้นฐาน 2   3  (2-2-5) 
   Fundamental Spanish 2 

วิชาบังคับก่อน    :119-181 ภาษาสเปนพื้นฐาน 1 
                ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาสเปนที่ซับซ้อน โดยเน้น
ประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน 
และใช้ส านวนต่างๆอย่างง่าย  
 Practice listening and speaking skills with more complex Spanish grammatical 
structures emphasis on conversations and vocabulary in daily life; practice reading and 
writing short essays in everyday life and simple expressions. 
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119-283    ภาษาสเปนพื้นฐาน 3   3  (2-2-5) 

Fundamental Spanish 3 
วิชาบังคับก่อน    :119-282 ภาษาสเปนพื้นฐาน 2 

  ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษา สเปนที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และศึกษา
ค าศัพท์เพ่ิมเติม 
  Practice listening and learning conversations in various settings; learn more 
complex Spanish grammar and develop conversations, reading skill, and writing skills in various 
settings, studying additional vocabulary. 
 
119-384  ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ     3 (2-2-5) 
       Spanish for Hospitality Industry  

วิชาบังคับก่อน   :119-283ภาษาสเปนพื้นฐาน 3 
ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการ

พูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

Vocabulary, expressions and structures of the sentences used by hospitality 
industry: emphasizing on listening and speaking skills; explaining pictures and working 
process; pronunciations, timing of speaking, attitude and manners in various situations. 
 
119-385     ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3 (2-2-5) 

     Spanish for Tourism Industry  
วิชาบังคับก่อน   :119-283ภาษาสเปนพื้นฐาน 3 

          ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเน้น
การพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ 
ลีลา กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

          Advanced vocabulary, expressions and structures of the sentences used by 
tourism industry; emphasizing on listening and speaking skills; explaining pictures and tourist 
places; pronunciations, timing of speaking, attitude and manners in various situations. 
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กลุ่มวิชาภาษารัสเซีย 
 
119-191  ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1    3  (2-2-5) 

Fundamental Russian 1 
วิชาบังคับก่อน  :    ไม่มี 

  ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐาน ของภาษา รัสเซียค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ส านวนต่างๆอย่างง่าย การฝึกทักษะการฟัง และพูด โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Alphabets, phonetic and basic Russian grammatical structure, words used in 
everyday life and simple expressions; practice listening skills and listening skills emphasis on 
simple conversations for daily communication.  
 

119-292  ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 2    3  (2-2-5) 
Fundamental Russian 2 
วิชาบังคับก่อน    :119-191 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1 

  ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษารัสเซียที่ซับซ้อน โดยเน้น
ประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน 
และใช้ส านวนต่างๆอย่างง่าย  
  Practice listening and speaking skills with more complex Russian grammatical 
structures emphasis on conversations and vocabulary in daily life; practice reading and 
writing short essays in everyday life and simple expressions. 
 
119-293       ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3   3 (2-2-5) 

Fundamental Russian 3 
วิชาบังคับก่อน    :119-292 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 2 

            ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษา รัสเซียที่
มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และศึกษา
ค าศัพท์เพ่ิมเติม 
            Practice listening andlearning conversations in various settings; learn more 
complex Russian grammar and develop conversations, reading skill, and writing skills in various 
settings, studying additional vocabulary. 
 

119-394      ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ   3 (2-2-5) 
        Russian for Hospitality Industry  

วิชาบังคับก่อน   :119-293 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 3 
          ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการ

พูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

          Vocabulary, expressions and structures of the sentences used by hospitality 
industry; emphasizing on listening and speaking skills; explaining pictures and working 
process; pronunciations, timing of speaking, attitude and manners in various situations. 
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119-395      ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3 (2-2-5) 
       Russian for Tourism Industry  

วิชาบังคับก่อน   :119-293 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 3 
           ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเน้น

การพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ 
ลีลา กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

           Advanced vocabulary, expressions and structures of the sentences used by 
tourism industry; emphasizing on listening and speaking skills; explaining pictures and tourist 
places; pronunciations, timing of speaking, attitude and manners in various situations. 

 
การศึกษาเชิงบูรณากับการท างาน (WIL)   
119-412  การเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน   1 (0-2-1) 

     Preparation for Work-Integrated Learning  
      เตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ  ตลอดจนการพัฒนาทักษะการท างานในส านักงาน  การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน  การ
น าเสนองาน และทักษะพ้ืนฐานอื่นๆท่ีจ าเป็นในการท างานเพ่ือสังคม การท างาน ในสถานประกอบการและการ
ท างานส าหรับวิชาชีพเฉพาะ 
      Working skills in order to prepare students internship  for tourism and hospitality 
industry; skill development in office working; job application and interview; work presentation 
including other  related basic working skills that are vital for social responsibility, business 
and professional field. 
 
119-413 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน     5(0-40-0) 
  Work-Integrated Learning 

วิชาบังคับก่อน   :  119-412 การเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน 

กระบวนการจัดการศึกษา ที่มีโปรแกรมการจัดการเรียน ที่ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกงาน
ภาคสนาม สหกิจศึกษา เป็นต้น โดยมีการก าหนดในแผนการเรียนของนักศึกษา โดยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจริง   เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ว  เขียนรายงานวิชาการและน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ 

Work- integrated learning process through work-based training, co-operative 
education in tourism  and hospitality business related to the studied field of students; 
practice to improve practical skills; a project is required to be submitted and presented to 
committee at the end of program. 
***หมายเหตุ*** ให้เลือกสหกิจศึกษาหรือรูปแบบอื่นๆของการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  (WIL) ตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
             ให้เลือกเรยีนจากรายวิชาใดๆ ทีเ่ปิดสอนในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรขีองมหาวทิยาลัยสยาม 
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3.2 ชื่อสกุลเลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน (ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ต ารา งานวิจัย 
บทความวิชาการ 
(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1  
 

นางนันทิรา ภูขาว สนใจ 3 7208 00480 xxx Ph.D.   Tourism,  
Western Sydney University, Australia, 2017 

18 18 ภาคผนวก ค 

MSc 
 

International Hospitality Management,  
Leeds Metropolitan University, United Kingdom 2004 
 

   

BA Business English (Hotel Management), Assumption  
University, Thailand, 2003 
 

   

 

2  
 

นางสาวศุภัตรา  ฮวบเจริญ   1 8599 00076 xxx 
 

บธ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2562 

24 24 ภาคผนวก ค 

บธ.บ. การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  
2556 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน (ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ต ารา งานวิจัย 
บทความวิชาการ 
(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

3  นางสาวนันทินี ทองอร 1 1020 00673 xxx MBA
  

International Tourism and Hospitality Management, 
Griffit University,  
Australia,  2014 

24 24 ภาคผนวก ค 

บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว    
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง, 2549 

   

4 ผศ.  
(ผศ.ด้าน 
อุตสาห 
กรรม

บริการ) 
 

นางชลลดา มงคลวนิช 3 1006 02365 xxx ปร.ด. ภาษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 

18 18 ภาคผนวก ค 

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 2529 

   

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์2527 

   

5  
 
 

นางสาวภัทรภร จิรมหาโภคา 1 1101 00016 xxx ศศ.ม. 
 

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2559 

24 24 ภาคผนวก ค 

ศศ.บ. 
 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  2552 
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3.2.5  อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน (ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ต ารา งานวิจัย 
บทความวิชาการ 
(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1  
 

นางสาวปิยธิดา กังวานสิทธ์ิ 1 2097 003 40 xxx MSc International Hospitality Business Management, 
Business Hotel Management School, Switzerland, 
2015 

24 24 ภาคผนวก ค 

บธ.บ การโรงแรม  
มหาวิทยาลัยบูรพา 2557 
 

   

2 
 

 นางสาวพิมพ์พิชชา  
เลิศสกุลผาสุข 
 

3 1018 00787 xxx MBA Tourism Management,  
Assumption University, 2015 

24 24 ภาคผนวก ค 

BA Accounting,  
Assumption, University, 2004 
 

   

3 
 

 นายวิรุต นาคคะสินธ ์ 1 4505 00028 xxx MSc Master of  Science Management , 
Aussumption University, 2010 

24 24 ภาคผนวก ค 

B.A. Bachelor of Arts 
Aussumption University, 2008 

   

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน (ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ต ารา งานวิจัย 
บทความวิชาการ 
(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
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4  นายอัคร ธนะศิรังกูล 1 1014 013 88 xxx ศศ.ม. 

 
ภาษาศาสตร์ประยุกต ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์2561 

24 24 ภาคผนวก ค 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร  2552 

  ภาคผนวก ค 

5  นางสาวจินต์จุฑา  ไชยศรีษะ 

 

1 1004 004 63 xxx คศ.ม. 
 

สาขาวิชาธุรกิจอาหาร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2555 

24 24 ภาคผนวก ค 

คศ.บ. อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2560 

   

6  MS. PENG LITING G2068 xxx ศศ.ม. 
 

หลักสูตรนานาชาติสาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสยาม 2556 

24 24 ภาคผนวก ค 

BA Thai Language,  
Guangxi University, China, 2013 
 

   

7  นางสาวปัญจมา เปมะโยธิน 3 1022 01129 xxx ศศ.ม. การสอนภาษาฝรั่งเศส  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538 

24 24 ภาคผนวก ค 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2535 
 

   

 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน (ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ต ารา งานวิจัย 
บทความวิชาการ 
(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

8  MR.SEAN MEADOWS 488403 xxx ร.ม. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์2556 

24 24 ภาคผนวก ค 
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B.A. International Relations,   
San Francisco State University, 2006 

   

9  MR.MASAYA NAKAI TH7536 xxx M.A. Foreign Languages and Cultures, 
Kyoto University of Foreign Studies, Japan, 2009 

24 24 ภาคผนวก ค 

B.A. English Literature,   
Otani University, Japan, 1988 

   

10  MR.Paul GOMES 488832058 B.A. History, Quinipiac University,  
USA, 2003 

24 24 ภาคผนวก ค 

 Education, Framingham State University,  
USA, 2016 

   

11  
 

นายสุนทร สอนกิจดี 1 1007 00534 xxx วท.ม. คหกรรมศาสตร ์อาหารและโภชนาการ, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

24 24 ภาคผนวก ค 

วท.บ. คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ-พัฒนา
ผลิตภัณฑ,์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระ
นครใต)้ 2551 

   

ล าดั
บ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน (ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ต ารา งานวิจัย 
บทความวิชาการ 
(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

12  
 
 

นายชาญชัย ประคินกิจ 1 8401 00209 xxx ศศ.ม. การโรงแรมและการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยสยาม 2535 

24 24 ภาคผนวก ค 

Dip.  (Hotel Management) International Institute of 
Tourism and Management , Austria, 1992 
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13  

 
 

นายกฤป จุระกะนิตย ์ 1 9098 00075 xxx Ph.D. Management and Administrative science in sports 
and Recreation, Chulalongkorn University 2018 

24 24 ภาคผนวก ค 

วท.ม.  
 
 

การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2551 

   

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ ่
 2549 
 

   

14  MR.MASAKI YAMAGUCHI TZ1140462 B.A. Spanish Languages, Kansai Gaidai University, 1982  24 24 ภาคผนวก ค 

38 
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4.องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม ( การศึกษาเชิงบูรณา การ กับการท างาน Work-
Integrated Learning) 
 

4.1.1 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม ( การศึกษาเชิงบูรณา การกับการท างาน 
Work-Integrated Learning) 

 กระบวนการจัดการศึกษา ที่มีโปรแกรมการจัดการเรียน ที่ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกงาน
ภาคสนาม สหกิจศึกษา เป็นต้น การฝึกประสบการณ์ภาคสนามสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ จัดไว้ในรายวิชา     119-413  การศึกษาเชิงบูรณา การกับการท างาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ได้แก่ 
ส่วนราชการ บริษัทต่างๆ หรือสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมการบริการอื่นๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ 
 

***หมายเหตุ*** ให้เลือกวิชาสหกิจศึกษาหรือการปฏิบัติงานประเภทใดประเภทหนึ่งในการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (WIL) ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
4.1.2มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม นักศึกษาสามารถ 

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมถึง
มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

5) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น
และนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

6) มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  
7) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการบริการสามารถผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่างๆ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการการบริการ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

9) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและแสวงหาความรู้จากงานวิจัยและแหล่ง
เรียนรู้อื่นอย่างต่อเนื่อง  ในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการรวมทั้งมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 

10) สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
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11) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ

ความรู้จากสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ทั่วไป 
12) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี

ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ท าให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 

13) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
14) สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า สมาชิกของกลุ่ม

ได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ รวมถึงรับฟัง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้ทั้งในฐานะ
ผู้น าและผู้ตาม 

15) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของ
ผู้ร่วมงาน 

16) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

17) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน ตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการรวมถึง
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน  

18) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

19) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน  

20) สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ไปใช้สนับสนุนการด าเนินงานของ
ธุรกิจ 

 
 4.1.3 ช่วงเวลา  

  ปฏิบัติงาน การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning) 
ในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 หรือภาคฤดูร้อน ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4 
 
*หมายเหตุ* หากนักศึกษาเลือกการเรียนแบบเร่งรัดให้ปฏิบัติงานการศึกษาเชิงบูรณากับการท างานใน
ภาคฤดูร้อน ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 3 
 
4.1.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ปฏิบัติงาน การศึกษาเชิงบูรณา การกับการท างาน (Work-Integrated Learning) จัดเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน  
   ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นไปตามข้ันตอนของการท าโครงงาน การศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning) และได้รับความเห็นชอบตามระเบียบว่าด้วย 
การท าโครงงานการศึกษาเชิงบูรณากับการท างาน (Work-Integrated Learning) 
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  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
    หัวข้อโครงงาน การศึกษาเชิงบูรณา การกับการท างาน จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
สามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ สามารถน าความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการใน
ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน ธุรกิจการจัดประชุมเพ่ือการเป็นรางวัล และการบริการอื่นๆ  ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงาน   มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 
  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความสามารถทางด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สถานประกอบการที่
ปฏิบัติงาน  รวมทั้งการสร้างโครงงานที่เป็นประโยชน์ให้กับส่วนงานที่ปฏิบัติงาน และสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมได้ 
 
  5.3  ช่วงเวลา  

   ปฏิบัติงานการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning) 
ในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 หรือภาคฤดูร้อน ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4  
 
*หมายเหตุ* หากนักศึกษาเลือกการเรียนแบบเร่งรัดให้ปฏิบัติงาน การศึกษาเชิงบูรณา การกับการ
ท างานในภาคฤดูร้อน ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 3 
 
  5.4  จ านวนหน่วยกิต  
    5  หน่วยกิต 
 
  5.5  การเตรียมการ  
    นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 116-412  
การเตรียม ความพร้อมส าหรับ การศึกษาเชิงบูรณากับการท างาน และผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อน  จึง
สามารถลงทะเบียนรายวิชา 116-495 การศึกษาเชิงบูรณากับการท างาน และออกปฏิบัติงานได้ มีการ
ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา    นักศึกษายื่นหัวข้อโครงงาน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการของสาขาวิชา  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้  ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาให้นักศึกษารายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค อย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา 
 
  5.6  กระบวนการประเมินผล  
    ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน การนิเทศของอาจารย์ที่
ปรึกษาการจัดสอบการน าเสนอที่มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ กลยุทธ์กิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพและ

ทักษะในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการอย่างมืออาชีพ 

 
 
 

1.   เน้นการสอนแบบองค์รวมของศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
และการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว
และการบริการ เพื่อให้สามารถเป็น
ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติการการทางการ
ท่องเที่ยวและการบริการได้ 

2.   ให้โอกาสนักศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
เพ่ือให้ทราบศักยภาพของตนในการประกอบ
อาชีพในอนาคต  

2. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศท่ี
หลากหลาย เพ่ือสามารถสื่อสารในพหุสังคมใน
ปัจจุบัน  

 
 

1. ให้โอกาสนักศึกษากับเจ้าของภาษาฝึกทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 

2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
3. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่

ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 
4. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ

ภาษาท่ีสามของคณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
อ่ืนๆภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. มีความสามารถในการท างาน ร่วม กับผู้อ่ืนได้ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีมนุษย์
สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

1. มีการมอบหมายรายงาน และงานกลุ่มที่
นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง  

4. มีความรู้ความสามารถ และทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในส่วนงานที่ตนปฏิบัติงาน
อยู่ 

 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือ
เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 

2.  เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิธีการแสวงหา
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศการสืบค้นจากห้องสมุด จาก
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ กลยุทธ์กิจกรรมของนักศึกษา 
ฐานข้อมูลต่างๆ การจัดการเรียนแบบ E-
Learning การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
วิชาชีพ เช่น ระบบ OPERA ที่ใช้ในธุรกิจ
โรงแรม และระบบการจอง AMADEUS 
(Global Distribution System) ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

5. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

1. การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เก่ียวข้องกับ    
จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณธรรมและ
จริยธรรมทางด้านวิชาชีพ 

2. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่งความมีน้ าใจ และความรับผิดชอบต่อ
สังคมเช่น กิจกรรมปรับทัศนคติและ
พฤติกรรมให้มีจิตอาสา 

3. สนับสนุนงบประมาณและการร่วมโครงการที่
เน้นประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ของคณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานอื่นๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม 
2) มีจริยธรรม 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1) ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้าชั้น
เรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ 
กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ท าความดี 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 

4 ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการปลูกฝัง
บ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณี
ตัวอย่าง เช่น พฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 

6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรี  
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รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคท่ีเป็นไปอย่าง

สุจริต 
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย ความเป็นผู้น า 

และผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 

 2.2   ด้านความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2) สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได้ 

หรือน าไปใช้เพื่อการด ารงชีวิตได้ 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นการเรียนการสอนที่เป็น ( Active 
Learning)     

2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคมโลก
ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  

3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพื่อให้มีการ
เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 

5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยค านึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 

6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเสนองานในรูปแบบการท ารายงาน การน าเสนอ
งานทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน 
 2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
 3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน 

4) ประเมินจากผลการการท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการท ารายงาน หรือการน าเสนอ 
งาน ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
    2) แสดงออกถึงความใฝุรู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องใน

รายวิชาที่เรียนได้ 
3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและ

กระบวนการต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่างเหมาะสม 
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2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
ด้วยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จ าลอง 

2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์จากผู้ 

มีประสบการณ์ แล้วน ามาสรุปเป็นสาระความรู้ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      4) จัดการเรียนการสอนแบบ  (Problem based learning) ในลักษณะการประเมินสภาพ

ปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือการแก้ปัญหา 
2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 
2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา 

 3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่การตั้งค าถาม การสืบค้น การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

4) ประเมินจากการจัดท าโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่น ามาใช้ใน
สถานการณ์จริง 

2.4  ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   2) สามารถท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   3) แสดงออกถึงภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีเหมาะสม 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพ่ือฝึกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ

วัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาต่างๆ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยการเรียนรู้ เช่น 

ความส าคัญและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้น า 

และผู้ตามที่ดี เช่น การท างานเป็นกลุ่ม 
 2.4.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะท ากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน 
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2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1   ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ

ด ารงชีวิต 
3) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและน าเสนอข้อมูลได้ 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน 
และการน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และการ
น าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและ
เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์ เชิง
ตัวเลขสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับน าเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การน าเสนอ ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี 
4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค 

   
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

1.คุณธรรม / จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรม และความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติ   
       ตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 

1.1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา     
       เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และมีภาวะผู้น า 

1.1.4 มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.2 สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ 
1.2.2 สอนโดยใช้กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกัน 
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1.2.3 สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (ethic code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
1.2.4 การบรรยายพิเศษ โดยผู้มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่างๆ 
1.2.5 การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.3.1 ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง 

1.3.2 สังเกตการณ์การแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกับผู้สอนทุกคน 
1.3.3 ท างานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน 
1.3.4 ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้ได้ฝึกพูดและกล้าแสดงออก 
1.3.5 ผลการประเมินจากการฝึกปฏิบัติงานโดยองค์กร หน่วยงาน และสถานประกอบการ ที่ผู้เรียนเข้าฝึก

ปฏิบัติงาน 
 
 

2. ความรู ้
2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1.1 มีความรู้ในสาขาวิชาการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล 
และทันต่อสถานการณ์โลก 

2.1.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.1.3 มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดความรู้ในงานอาชีพ 

2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.1 การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 
2.2.2 มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท างานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
2.2.3 ท ารายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการท างานจริง ภาคปฏิบัติ 

2.2.4 อภิปรายกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2.2.5 การศึกษานอกสถานที่และท ารายงาน 
2.2.6 สอนโดยการสาธิตและการฝึกปฏิบัติ 

2.2.7 สอนเสริมส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนอ่อน 
2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.3.1 ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2.3.2 ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
2.3.3 ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
2.3.4 ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
 
 
 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1.1 มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ข้อโต้แย้ง และสังเคราะห์

ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหาแนวทางปูองกันและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 
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3.1.2 สามารถใช้ทักษะในการแก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

3.1.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไปสู่การปฏิบัติงานจริง 

3.1.4 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการ
ท างานให้เกิดประสิทธิผล 

3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.2.1   กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม และการวิจัย 
3.2.2   การอภิปรายกลุ่ม 

3.2.3   การท างานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา 
3.2.4   การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการที่มีความส าเร็จในอาชีพ 
3.2.5   ก าหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการค านวณ เช่น การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม การบัญชี   

โรงแรม เป็นต้น 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.3.1   ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
3.3.2   การสอบข้อเขียน 

3.3.3   การเขียนรายงาน 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1.1  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย   
               เหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 

4.1.2   สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล 

4.1.3   มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรบุคคลเพ่ือการท างานและการบริหาร 
 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.2.1 บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ 
4.2.2 มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม 

4.2.3 สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.3.1 ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 
4.3.2 ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (self assessment  and  peer assessment) 
4.3.3 ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio) 
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
4.3.5 ใช้ผลการประเมินจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 
 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1.1 สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
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5.1.2 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1.3 สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 

5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.2.1 ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 

5.2.2 ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติโดยการสอบข้อเขียนและ
การสัมภาษณ์ 

5.2.3 จัดห้องปฏิบัติการฝึกให้ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจหลายประเภท 
5.2.4 ฝึกให้น าเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน 
5.2.5 บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่างๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถท าได้ 

 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

5.3.1 ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า 
5.3.2 ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
5.3.3 ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 

5.3.4 ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า 
5.3.5 ตั้งค าถามแล้วสังเกตวิธีการตอบ (โดยจับเวลา) 
5.3.6 ประเมินผลจากการย่อเรื่องที่ให้อ่านในห้องเรียน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

Curriculum Mapping 
● ความรับผิดชอบหลัก   

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน              
101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก              
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้น า              
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              
101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม              
101-106 การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว              

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต              
101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต              
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ              
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน              

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่              

101-112 อารยธรรมศึกษา              

101-113 ทักษะการศึกษา              

101-114 จิตวิทยาทั่วไป              

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น              

101-116 หลักเศรษฐศาสตร์              

               



 

 

 

91 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
101-202 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ              
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น               
101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน              
101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ               
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ              
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน              
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน              

101-209 ภาษาจีน 1               
101-210 ภาษาจีน 2              
101-211 ภาษาญี่ปุุน 1              
101-212 ภาษาญี่ปุุน 2              
101-213 ภาษาเกาหลี 1              
101-214 ภาษาเกาหลี 2              

 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

101-301 ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21              

101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ              

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน              

101-304 
 

ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม 
และธุรกิจใหม่   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน              

101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน              
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ              

101-308 คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน              

101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี               
101-311 เคมีในชีวิตประจ าวัน               
101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน              
101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล              
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม              
101-315 สถิติความน่าจะเป็น              

 
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
 

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย              

101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต              

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม              
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน              
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด ารงชึวิต              
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์              

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
119-101 จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ                   
119-102 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ                    
119-103 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                   
119-104 นวัตกรรมการจัดการองค์กรและทุนมนุษย์                   
119-201 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ                    
119-202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                   
119-301 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมมการบริการ                    
119-302 โมบายแอพพลิเคชั่น เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ การ
บริการ 

                  

119-303 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมมการท่องเที่ยว                   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.11. 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 

วิชาเฉพาะบังคับ    
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.11. 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 

119-211  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม                   
119-212 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว                   
119-213 งานส่วนหน้าของโรงแรม                   
119-214 การเดินทางและการขนส่ง                   
119-215 การพัฒนาอย่างย่ังยืนในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ                   
119-216 การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ                   
119-311 การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ                   
119-312 อุตสาหกรรมการบิน                   
119-313 การจัดการประชุมนิทรรศการ และการน าเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล                   
119-411 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ                   

วิชาเฉพาะเลือก   
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการท่องเท่ียว  
119-331 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว                    
119-332 การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ                   
119-333  การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค ์                   
119-334 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                   
119-431 นันทนาการ                    
119-432 การส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารส าหรับธุรกิจการบิน                   
119-433 งานมัคคุเทศก์                    
119-434 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว                    
119-435 ศิลปะในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว                   
119-428 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ                   

 
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการบริการ  
119-321 ระบบสารสนเทศส าหรับงานโรงแรม                   
119-322 งานแม่บ้าน                   
119-323 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม                   
119-324 การบัญชีโรงแรม                   
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.11. 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 

119-325 การจัดท ารายการอาหาร                   
119-326 ครัวและการประกอบอาหารไทย                   
119-327 อาหารนานาชาติ                   
119-328 อาหารไทยประยุกต ์                   
119-421 ศาสตร์การประกอบอาหาร                   
119-422 อาหารกับโภชนาการ                   
119-423 ศิลปะการท ากาแฟ                   
119-424 การด าเนินงานด้านบาร์และเครื่องดื่ม                   
119-425 การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง                   
119-426 ธุรกิจสปาและสุขภาพ                   
119-427 การจัดดอกไม้ และการแกะสลัก                   
119-428 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ                   
วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ)  
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น                   
119-141 ภาษาญี่ปุุนพื้นฐาน 1                   
119-242 ภาษาญี่ปุุนพื้นฐาน 2                   
119-243 ภาษาญี่ปุุนพื้นฐาน 3                   
119-344 ภาษาญี่ปุุนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ                    
119-345 ภาษาญี่ปุุนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                   
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส                   
119-151 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 1                   
119-252 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 2                   
119-253 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 3                   
119-354 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ                    
119-355 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                   
กลุ่มวิชาภาษาจีนกลาง                   
119-161 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 1                   
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.11. 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 

119-262 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 2                   
119-263 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 3                   
119-364 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ                    
119-365 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                   
กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี                   
119-171 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1                   
119-272 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2                   
119-273 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3                   
119-374 ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ                    
119-375 ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                   
กลุ่มวิชาภาษาสเปน                   
119-181 ภาษาสเปนพื้นฐาน 1                   
119-282 ภาษาสเปนพื้นฐาน 2                   
119-283 ภาษาสเปนพื้นฐาน 3                   
119-384 ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ                    
119-385 ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                   
กลุ่มวิชาภาษารัสเซีย                   
119-191 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1                   
119-292 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2                   
119-293 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3                   
119-394 ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ                    
119-395 ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                   
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    (3) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

119-412การเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน 

                  

119-413การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)                     
สรุปรวมหลักสูตร                   
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
    เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาสยามว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

หลักสูตร 
2) ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องใน 

สถานประกอบการ หรือผลงานของนักศึกษา 
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสยาม 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ทราบถึงกฎระเบียบ บทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ 

2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม 
การเตรียมการในระดับภาควิชาและคณะ 

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ค าแนะน าปรึกษาทางด้านการปรับตัว
เข้าสู่การเป็นอาจารย์ การด าเนินการด้านการสอน และการวิจัย ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ โดยมีการประมินและ
ติดตามความก้าวหน้าจากอาจารย์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์อาวุโส 

2) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการฝึกอบรม  และการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ที่จัดโดยหน่วยงานภายใน
และภายนอก อาทิเช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย วิธีการการสมัครทุนวิจัยต่างๆ ความรู้เพ่ิมเติมที่
ทันสมัย การบริหารวิชาการของภาควิชา และคณะ  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การ
สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  

2) มีการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสยามซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการ
สอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับภาควิชาและคณะ 
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะการสอน โดยการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมทั้งจากหน่วยงานภายใน

และภายนอก อาทิเช่น ทักษะการสอน การใช้สื่อการสอนสมัยใหม่ 
2) โครงการการพัฒนาสมรรถนะการวัดและการประเมินผล เช่น เทคนิคการวัดและประเมินผล การ

ออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน การประเมินผลที่ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัยคณะ และภาควิชา 
1) ก าหนดเป็นนโยบายที่อาจารย์ทุกคนควรปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง อาทิเช่นพัฒนาด้านการท าวิจัย 
2) ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุม และเข้ารับการอบรมทักษะปฏิบัติเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3) ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นส าหรับอาจารย์ประจ า รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิม

คุณวุฒิต าแหน่งวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีภาระหน้าที่ในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอาจารย์ทุกคนเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร  และอยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน มีการ
ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ. 7) และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ ต่อเนื่องประจ าทุกปี  

1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 
และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ /หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

1.4 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน 
ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา นักศึกษา 
และอาจารย์ 

 
2. บัณฑิต 

 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

-ด้านคุณธรรมจริยธรรม: บัณฑิตมีความซื่อสัตย์ 
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  และมีจิตสาธารณะ 
-ด้านความรู้ :บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
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ทักษะในการท างาน และสามารถน าความรู้ทางการ
จัดการไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการประกอบ
ธุรกิจ 
-ด้านทักษะทางปัญญา : บัณฑิตมีทักษะการคิด 
สามารถคิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
-ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ : บัณฑิตสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : บัณฑิตมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท างานและการ
ประกอบธุรกิจส่วนตั ว มีความ สามารถ ในการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ บัณฑิตมีผลลัพธ์การเรียนรู้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป 

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาและบัณฑิต มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพ การ
จัดการทั่วไปและการประกอบการ สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ในการท างานให้กับองค์การทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ มีทักษะการ
คิดเชิงบวก การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ 
ตลอดจนมี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความสามารถใน การน า
เทคโนโลยี สมัยใหม่มาประยุกต์ในการท างานและ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีทักษะในการสื่อสารที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  และมีจิตอาสา 
 

3. นักศึกษา 
มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ

แนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
3.1.1 สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะเข้าศึกษาในหลักสูตร ดังนี้ 
 คุณสมบัติทั่วไป :  
-  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา และเป็นผู้มีความประพฤติดี 
-  ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
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-  นักศึกษาที่เทียบโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสยาม 
คุณสมบัติต่างๆที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพในการ 

เรียนรายวิชาต่างๆในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
 

3.1.2 ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้  
-   ผู้เข้าศึกษาจะผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีศูนย์รับนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยสยามเป็นผู้ด าเนินการโดยเปิดรับสมัครทั้งภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2  
-  กรณีที่เป็นนักศึกษาเทียบโอนจาก ปวส. คณาจารย์ของสาขาวิชาจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับ 

นักศึกษาโดยผ่านทางกระบวนการของมหาวิทยาลัยซึ่งจะท าการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น
ของนักศึกษาในใบสมัคร อาทิ เกรดเฉลี่ย  และสาขาวิชาที่จบคณาจารย์ของสาขาวิชาจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกนักศึกษาสัมภาษณ์  ท าการเทียบโอนรายวิชาพร้อมทั้งให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในการเลือกเรียน
รายวิชาให้ครบตามหลักสูตร 

 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

สาขาวิชามีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน
เพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาเพ่ือ ปรับพื้นฐาน และ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่ อาจารย์ประจ า ในสาขาวิชา โดยจะมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ หลักสูตร 
การเรียนการสอนในสาขาวิชา  ลักษณะของรายวิชาต่างๆ  
 
3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาฯมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มี
แนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 

3.3.1 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไก
การดูแลให้ค าปรึกษาในด้านวิชาการ  การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  และด้านอ่ืนๆ 

3.3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา  ทั้งนี้มีการก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3.3 การนัดพบนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ ก าหนดวันเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท้ังนักศึกษาใน
สาขาวิชาและนักศึกษาท่ีเรียนในแต่ละรายวิชาอย่างชัดเจนโดยก าหนดไว้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 
ชั่วโมง  ส าหรับนักศึกษาในสาขาวิชา และสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงต่อรายวิชา ส าหรับนักศึกษาที่
เรียนในแต่ละรายวิชา  ซึ่งการให้ค าปรึกษานั้นเป็นภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนใน
สาขาวิชา ทั้งนี้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของประธานหลักสูตร 

3.3.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็น
ผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถนัด
หมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้ หากมีปัญหาที่รีบด่วน
นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ Line และ Facebook ท าให้นักศึกษา
สามารถรับค าปรึกษาได้ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น 

 
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
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 นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อ ประธานหลักสูตร   และประธาน
หลักสูตรน าเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหาร
ฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา  เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
กรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการประเมินการด าเนินงานการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
4. อาจารย์ 
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  

4.1.1 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของ สกอ.จากนั้นจึงส ารวจจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผน
อัตราก าลังในอนาคต 

4.1.2 หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะวิชา และ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.1.3 ด าเนินการสรรหาโดย การประกาศรับสมัครงานของ ฝุายทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย  
รวมถึงภาควิชาได้สรรหาโดยการประกาศรับสมัครงานในสื่อช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย และ
สรรหาจากเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรที่ผลิตมหาบัณฑิตที่ตรงตามความ
ต้องการของภาควิชา 

4.1.4 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดย ประธานหลักสูตร   และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จะ
พิจารณาคุณสมบัติพื้นฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ส านักงานได้ เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft Word หรือ Excel การท าสื่อการสอนโดยใช้ 
Power Point ได้ การทดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา รวมทั้งพิจารณาคุณวุฒิ 
และประสบการณ์การสอน จากนั้นมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ทดสอบการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ 

4.1.5 ภาควิชา มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับ  กฎระเบียบ การเรียนการสอน การท างานวิจัย และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร 

4.1.6 การทดลองงาน โดยหัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเป็นผู้ประเมินการ
ทดลองงาน 

 
 
 
 
 

4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มี การบริหารหลักสูตร โดย ก าหนดภาระหน้าที่ของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องตามคุณวุฒิและประสบการณ์ของแต่ละคน มีการก ากับดูแลและ
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
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4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

มีระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ อาทิเช่น สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรพัฒนาอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเพ่ือ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ ทั้งโ ครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ประจ าให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพ
ของหลักสูต ร รวมถึง ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ 
การสร้างผลงานวิชาการและการวิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร มีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเสนอขออนุมัติหลักสูตร การเปิด-ปิดหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของสกอ.  โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ  มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อประเมินและเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร  มีการส ารวจ
สถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการ
มีงานท าของบัณฑิต และการส ารวจ สมรรถนะของบัณฑิตของสาขาวิชาฯ ที่สถานประกอบการ โดยเป็นการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้บริหารฝุายทรัพยากรมนุษย์ ศิษย์เก่า และน ามาเป็นข้อมูลและแนวคิดในการ
ออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยค านึงถึงความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการในสาขาวิชา 
 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอน
ของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

5.2.1 คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปี
เพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ 
และวิชาเลือกหลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยการจัด
ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและ
ประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลา
เรียน-เวลาสอบที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขาอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะวิชาโทหรือ
วิชาเลือกเสรี  ตารางเวลาที่เหมาะสมท้ังกับผู้เรียนและผู้สอน 

5.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4  
สาขาวิชาได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาต้องจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 ของแต่ละ
รายวิชาให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์  โดยให้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร่วมกันท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการจัดท า มคอ.3และ มคอ.4  ของทุกรายวิชาให้มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา  และค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนดไว้ 

5.2.3 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบห ลักสูตร  ท า
หน้าที่ก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 และ มคอ.4  ในรูปแบบต่างๆ  
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5.2.4 การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาได้ก าหนดให้มี

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆ ด้านวิจัย ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และด้าน การบริการวิชาการทางสังคม   

 
5.3 การประเมินผู้เรียน  มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ดังนี้  

5.3.1 สาขาวิชาได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพื่อ
ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่าง
ชัดเจน ก าหนดส่งอย่างน้อยภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

5.3.2 ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของ
หลักสูตรฯ จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่
ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
รายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือมคอ. 5ของรายวิชา ภายใน
ภายใน   14  วันหลังสิ้นสุดการสอบปลายภาค   ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

5.3.3 ภายหลังสิ้นสุดปีการศึกษา  หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร   (มคอ.7)  เพ่ือน าส่งคณะวิชาให้คณบดี
ลงนาม  และน าส่งส านักวิชาการ  เพ่ือขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  และรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สาขาวิชาฯจัดให้มีการประชุมเพ่ือ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทุกท่านก าหนด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯน าเสนอต่อคณะวิชาและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการและจะมีการประเมินผลความ พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน รู้ จากอาจารย์ผู้ สอน 
และนักศึกษา  เมื่อสิ้นภาคการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาค
การศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้และเปูาหมาย ปีการศึกษา 
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2562 2563 2564 2565 2566 
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 
2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน  กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

     

10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้และเปูาหมาย ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้(ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 10 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 10 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค และผลการเรียนของนักศึกษา  
4) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามใน

ชั้นเรียน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และ

ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.2 คณะกรรมการด าเนินการส ารวจข้อมูลการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน บัณฑิตที่จบ

การศึกษาผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ภายในหมวดวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.3 ประมวลผลการส ารวจ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ( Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

พิจารณาเพ่ือด าเนินการปรับปรุงตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ต่อไป 
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ภาคผนวก ก. 
 

 

 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ พ.ศ. 2560 
 

และ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ พ.ศ. 2562 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยสยาม 

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 256 2 ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.25 60) โดย จะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 
2562 เนื้อหาหลักท่ีเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 256 2 เป็นเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  เพ่ือปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้สอดคล้องและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ตลอดจนทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติที่เน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และการบริการเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวระดับคุณภาพรวมถึงการพัฒนาบุคลากรส าหรับการรองรับนักท่องเที่ยวและให้บริการกลุ่มลูกค้าที่
หลากหลายอาทิเช่น ผู้สูงอายุ และนักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ท าให้ต้องใช้ทักษะในวิชาชีพที่เป็นความรู้แบบองค์
รวมมากข้ึน  

อันเนื่องจาก ผู้ประกอบการ ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ และนักท่องเที่ยว มีส่วนอย่างมากใน
การผลักดันให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงได้ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตให้มีความสามารถทางการ ด าเนินการด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่
มุ่งเน้นทักษะทางภาษาและสร้างความเข้าใจของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มี คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน มีจิตสาธารณะ จึงเห็นสมควรที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความต้องการของประเทศชาติและสังคมโลก 
 
โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 (เริ่มใช้
ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 35 33 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 72 84 87 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน  24 27 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  30 30 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  30 30 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
4. การฝึกงาน  Work-integrated 

learning 
6 

Work-integrated 
learning 

6 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 108 131 132 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 (เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 
มหาวิทยาลัยสยาม 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 
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1. ชื่อหลักสูตร  
 1.1 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา 
                        อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Arts Program in Tourism  
                              and Hospitality Industry 
2. ชื่อปริญญา 
 2.1 ชื่อภาษาไทย 
  2.1.1 ชื่อเต็ม :     ศิลปศาสตรบัณฑิต  (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
                         และการบริการ) 
  2.1.1 ชื่อย่อ  :     ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) 
 
 2.1 ชื่อภาษาอังกฤษ 
  2.1.1 ชื่อเต็ม :     Bachelor of Arts (Tourism and Hospitality  
                         Industry) 
  2.1.1 ชื่อย่อ  :     B.A.  (Tourism and Hospitality Industry) 
 
3. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต 
 
4. อาจารย์ผู้สอน 
  4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร  
 1.1 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา 
                        อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Arts Program in Tourism  
                              and Hospitality Industry 
2. ชื่อปริญญา 
 2.1 ชื่อภาษาไทย 
  2.1.1 ชื่อเต็ม :     ศิลปศาสตรบัณฑิต  (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
                         และการบริการ) 
  2.1.1 ชื่อย่อ  :     ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) 
 
 2.1 ชื่อภาษาอังกฤษ 
  2.1.1 ชื่อเต็ม :     Bachelor of Arts (Tourism and Hospitality  
                         Industry) 
  2.1.1 ชื่อย่อ  :     B.A.  (Tourism and Hospitality Industry) 
 
3. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต 
 
4. อาจารย์ผู้สอน 
  4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

-ชื่อหลักสูตร - คงเดิม 
 
 
 
 
 
-ชื่อปริญญา - คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร เปลี่ยน
จาก 131 หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยจ านวนหน่วยกิตรวมเท่ากัน
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สาระการแก้ไข 

       ดร.นันทิรา         ภูขาว สนใจ 
       อาจารย์กฤป       จุระกะนิตย์ 
       อาจารย์ยุวริน      ศรีปาน 
       ผศ.ดร.ชลลดา     มงคลวนิช 
       อาจารย์ภัทรภร    จิรมหาโภคา 
 
5. หลักสูตร 
  5.1 จ านวนหน่วยกิตรวม 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต  
   
5.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  35  หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   84  หน่วยกิต  
       กลุ่มวิชา    24  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเอกบังคับ          30  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเอกเลือก      30   หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หน่วยกิต  
ง. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ                    6 หน่วยกิต 
  
5.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน  35  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ดร.นันทิรา         ภูขาว สนใจ 
       อาจารย์ศุภัตรา    ฮวบเจริญ 
       อาจารย์นันทินี     ทองอร 
       ผศ.ดร.ชลลดา     มงคลวนิช 
       อาจารย์ภัทรภร    จิรมหาโภคา 
 
5. หลักสูตร 
  5.1 จ านวนหน่วยกิตรวม 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต 
   
5.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 3  หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   8 7  หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชา    27  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเอกบังคับ          30  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเอกเลือก      30   หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หน่วยกิต  
ง. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ                    6 หน่วยกิต 
  
5.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  33  หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
1) ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่ก าหนด จ านวน 18 หน่วยกิต ดังนี้  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        3        หน่วยกิต 
*101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
               เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน                3(3-0-6) 
  (Sufficiency Economy Philosophy for 
               Sustainable Development) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   9        หน่วยกิต  
*101-201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5) 
              (Thai Language for Communication)   

ทุกคณะวิชาและสาขาวิชาแต่เปิดโอกาสให้
นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจ
มากขึ้น และเปลี่ยนแปลงในหมวดวิชาเฉพาะ 
จากเดิม 84 เป็น 87 หน่วยกิต 
 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับเปลี่ยน
จากอาจารย์กฤป จุระกะนิตย์ เป็นอาจารย์ศุ
ภัตร ฮวบเจริญ และอาจารย์ยุวริน ศรีปาน 
เป็นอาจารย์นันทินี ทองอร 
 
 
-โครงสร้างหลักสูตร เปลี่ยนจาก 131 หน่วย
กิต เป็น 132 หน่วยกิต เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จาก 35 
หน่วยกิต เป็น 33 หน่วยกิต และเปลี่ยนแปลง
ในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 84 เป็น 87 
หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มีการเปลี่ยนแปลงในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จาก 35 หน่วยกิต เป็น 33 หน่วยกิต 
- มีวิชาบังคับ 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต 
- นักศึกษาทุกคณะวิชาเรียนวิชาบังคับเหมือน 
  กันทุกวิชา 
- เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาที่ 3 และ 4 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9  หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจ 
             พอเพียง                                       3 หน่วยกิต 
100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม ่        3 หน่วยกิต 
100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต           3 หน่วยกิต 
100-103 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อ 
            การเรียนรู้ตลอดชีวิต                              3 หน่วยกิต 
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ     3 หน่วยกิต 
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                      3 หน่วยกิต 
100-107 อารยธรรมศึกษา                                3 หน่วยกิต 
100-108 ทักษะการศึกษา                               3 หน่วยกิต 
111-101 จิตวิทยาทั่วไป                    3 หน่วยกิต 

**101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน            3(2-2-5)   
(Daily Life English)  
**101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ      3(2-2-5)    
(English for Academic Study)  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3        หน่วยกิต  
**101-301 ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21             3(2-2-5) 
               (Digital Literacy for 21st Century) 
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   3   หน่วยกิต 
**101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย   3(2-2-5)   (Life, Well-
Being and Sports)   
         
2) และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 
 
 
 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
**101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)  (Civic 
Literacy in Thai and Global Context)   
**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ           
               เพื่อความเป็นผู้น า                3(2-2-5)                                       
               (Designing Your Self and Personality   
               for Leadership)   
**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด            3(3-0-6)  
(Smart Money Management)   
**101-105  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   3(2-2-5)  
               (Community Explorer and Service Learning) 
**101-106  กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว             3(3-0-6)  
  (Politics and Law in Everyday Life) 
101-107  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต            3(3-0-6)
 (Philosophy, Religions and Life Style)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตาม 
  ความสนใจ 15 หน่วยกิต 
 
 
 
 
- นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ก็
ได้ใน 4 กลุ่มวิชาจ านวนไม่น้อยกว่า  
15 หน่วยกิต 
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111-102 สังคมวิทยาเบื้องต้น                            3 หน่วยกิต 
111-103 หลักเศรษฐศาสตร์                               3 หน่วยกิต 
111-106 สันติภาพศึกษา                    3 หน่วยกิต 
111-107 ความรู้เบ้ืองต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา       3 หน่วยกิต 
112-101 อารยธรรม                                      3 หน่วยกิต 
112-102 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับปรัชญาและ            3 หน่วยกิต 
            ตรรกศาสตร ์                                                    
112-103 มนุษย์กับวรรณกรรม                           3 หน่วยกิต 
112-104 มนุษยกับศิลปะ                                 3 หน่วยกิต 
112-106 ไทยศึกษา                                       3 หน่วยกิต 
112-107 ศาสนาเปรียบเทียบ                             3 หน่วยกิต  
112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว                      3 หน่วยกิต 
112-109 ดนตรีปฏิบัติ                                    3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  15 หน่วยกิต 
รายวิชาภาษาไทย               จ านวน    3 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้             
113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 3 หน่วยกิต 
113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ                 3 หน่วยกิต 
รายวิชาภาษาอังกฤษ            จ านวน  12 หน่วยกิต  
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้

101-108  หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู ้
              ตลอดชีวิต                             3(2-2-5) 
              (Principles of Logics and Thinking Skill 
              for Lifelong Learning)   
*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6)
 (Human Relations and Personality 
              Development) 
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6) (Psychology in 
Daily Life) 
*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่              3(3-0-6)
 (ASEAN in the Modern World)   
*101-112 อารยธรรมศึกษา              3(3-0-6)
 (Civilization Studies) 
*101-113 ทักษะการศึกษา              3(2-2-5)
 (Study Skills)    
101-114  จิตวิทยาทั่วไป              3(3-0-6)
 (General Psychology)   
101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น              3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology) 
101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                                3(3-0-6)
 (Principle of Economics)  
  
 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
101-202  ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ             3(2-2-5)
 (Thai Language for Presentation) 
**@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น             3(2-2-5)     
(English for Remediation) 
  (@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) 
  จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน 
  ชีวิตประจ าวัน ได้)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ก็
ได้ใน 4 กลุ่มวิชาจ านวน  ไม่น้อยกว่า  
15 หน่วยกิต 
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114-101 ภาษาอังกฤษ 1                                 2 หน่วยกิต 
114-102 ภาษาอังกฤษ 2                                 2 หน่วยกิต 
114-201 ภาษาอังกฤษ 3                                 2 หน่วยกิต 
114-202 ภาษาอังกฤษ 4                                 2 หน่วยกิต 
เมื่อนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 แล้วต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบได้คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดต้องเรียนรายวิชา 
114-301 ภาษาอังกฤษ 5                                  2 หน่วยกิต 
และ/หรือ 114-302 ภาษาอังกฤษ 6                      2 หน่วยกิต 
หากนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 และสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้แทน 
114-303  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                  2 หน่วยกิต 
114-304  เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 
 ทางวิชาชีพ                                         2 หน่วยกิต 
 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์      9  หน่วยกิต   
ก าหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
121-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ                              3  หน่วยกิต 
  
และเลือกเรียนเพ่ิมอีก จ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
121-102 คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน     3 หน่วยกิต 
121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                 3 หน่วยกิต 
121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ด ี                             3 หน่วยกิต 
121-105 เคมีในชีวิตประจ าวัน                               3 หน่วยกิต 
121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                      3 หน่วยกิต 
121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล                3 หน่วยกิต 
120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                3 หน่วยกิต 
125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                           3 หน่วยกิต 

**101-206  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5)  
(English for Professional Presentation) 
**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
               (English for Proficiency Test) 
**101-208  การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน      3(2-2-5) 
               (Computer Coding for Everyone) 
101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)             3(2-2-5) 
101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)             3(2-2-5) 
101-211  ภาษาญี่ปุุน 1 (Japanese 1)             3(2-2-5) 
101-212 ภาษาญี่ปุุน 2 (Japanese 2)             3(2-2-5) 
101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)             3(2-2-5) 
101-214  ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)             3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
**101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ              3(2-2-5)  
(Data Science and Visualization)              
**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน       3(3-0-6)  
(Green Technology for Sustainable 
               Development) 
**101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้าง    
               นวัตกรรมและธุรกิจใหม่                        3(3-0-6) 
               (Logic and Design Thinking for Innovation  
               and Start Up)   
**101-305  การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งส าหรับทุกคน       3(2-2-5)  
               (Internet of Thing for Everyone)  
**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน            3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ก็
ได้ใน 4 กลุ่มวิชาจ านวน  ไม่น้อยกว่า  
15 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

116 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 
 

สาระการแก้ไข 

126-316 สถิติและความน่าจะเป็น                            3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา           2 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา 
129-101  พลศึกษาและนันทนาการ                          2 หน่วยกิต 
129-102  ศิลปะและสังคีตนิยม                                2 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

*101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ              3(2-2-5)  
(Information Technology)    
*101-308  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน 3(2-2-5)  
(Computer for Studies and Work) 
*101-309  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                           3(3-0-6)  
(Life and Environment) 
*101-310  อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี              3(3-0-6)  
(Healthy Diet) 
*101-311  เคมีในชีวิตประจ าวัน              3(3-0-6)  
(Chemistry in Daily Life) 
*101-312  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6)  
(Mathematics in Daily Life)  
*101-313  สถิติในชีวิตประจ าวัน                            3(3-0-6)              
  (Statistics in Daily life) 
101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม             3(3-0-6)
 (Mathematics in Civilization)   
101-315  สถิติและความน่าจะเป็น                 3(3-0-6)  
 (Statistics and Probability)             
 
 
4.  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
**101-402  ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต   3(3-0-6)   
(Art and Music Appreciation)     
**101-403  นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม               3(3-0-6)  
(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
**101-404  การตามหาและออกแบบความฝัน             3(2-2-5)  
(Designing Your Dream) 
**101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต       3(2-2-5)  
(Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406  การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์             3(2-2-5)  
(Creative Photography) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ก็
ได้ใน 4 กลุ่มวิชาจ านวน  ไม่น้อยกว่า  
15 หน่วยกิต 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน        84 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน  24 หน่วยกิต  ก าหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้        
119-101 จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ      3 หน่วยกิต 
119-102 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ    3 หน่วยกิต 
119-103 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                           3 หน่วยกิต 
119-104 นวัตกรรมการจัดการองค์กรและทุนมนุษย์           3 หน่วยกิต 
119-201 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ    3 หน่วยกิต 
119-202  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสาร 
             ข้ามวัฒนธรรม                                          3 หน่วยกิต 
119-301  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
             และการบริการ                                         3 หน่วยกิต 
119-302  โมบายแอพพลิเคชั่นเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
               และการบริการ                                       3 หน่วยกิต 
 
 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต  ก าหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้        
119-211 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม                 3 หน่วยกิต 
119-212 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว                                   3 หน่วยกิต 
119-213 งานส่วนหน้าของโรงแรม                               3 หน่วยกิต 
119-214 การเดินทางและการขนส่ง                                3 หน่วยกิต 
119-215 การพัฒนาอย่างย่ังยืนในธุรกิจท่องเที่ยว 
            และการบริการ                                              3 หน่วยกิต 
119-216 การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
            และการบริการ                                          3 หน่วยกิต 
119-311 การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

 
 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน        87 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน  27 หน่วยกิต  ก าหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้        
119-101 จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ      3 หน่วยกิต 
119-102 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ    3 หน่วยกิต 
119-103 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                           3 หน่วยกิต 
119-104 นวัตกรรมการจัดการองค์กรและทุนมนุษย์           3 หน่วยกิต 
119-201 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ    3 หน่วยกิต 
119-202  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสาร 
             ข้ามวัฒนธรรม                                          3 หน่วยกิต 
119-301 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ               3 หน่วยกิต                    
119-302  โมบายแอพพลิเคชั่นเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
               และการบริการ                                       3 หน่วยกิต 
119-303  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว           3 หน่วยกิต 
 
 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต  ก าหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้        
119-211 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม                 3 หน่วยกิต 
119-212 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว                                   3 หน่วยกิต 
119-213 งานส่วนหน้าของโรงแรม                               3 หน่วยกิต 
119-214 การเดินทางและการขนส่ง                                3 หน่วยกิต 
119-215 การพัฒนาอย่างย่ังยืนในธุรกิจท่องเที่ยว 
            และการบริการ                                              3 หน่วยกิต 
119-216 การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
            และการบริการ                                          3 หน่วยกิต 
119-311 การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
             และการบริการ                                              3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
-หมวดวิชาเฉพาะ  
- หมวดวิชาเฉพาะเพิ่มจาก 84 หน่วยกิตเป็น 
87 หน่วยกิต โดยเพิ่มวิชาในกลุ่มวิชชาชีพ
พื้นฐาน ดังต่อไปนี้ วิชา 119-301 
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ (3 หน่วยกิต) แยกเป็น 119-
301 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการ
บริการ (3 หน่วยกิต)  และ119-303  
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(3 หน่วยกิต)   
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             และการบริการ                                              3 หน่วยกิต 
119-312 อุตสาหกรรมการบิน                                     3 หน่วยกิต 
119-313 การจัดการประชุม นิทรรศการและ 
            การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล                             3 หน่วยกิต 
119-411 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานในธุรกิจท่องเที่ยว 
             และการบริการ                                          3 หน่วยกิต 
 
 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต  แบ่งเป็น 
 กลุ่มวิชาด้านการท่องเท่ียว 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน   15 หน่วยกิต   
119-331  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว                          3 หน่วยกิต 
119-332  การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ              3 หน่วยกิต                         
119-333  การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค ์          3 หน่วยกิต 
119-334  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม           3 หน่วยกิต    
119-431  นันทนาการ                                          3 หน่วยกิต    
119-432 การส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร 
            ส าหรับธุรกิจการบิน                                  3 หน่วยกิต     
119-433 งานมัคคุเทศก ์                                        3 หน่วยกิต     
119-434 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว                           3 หน่วยกิต    
119-435 ศลิปะในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว            3 หน่วยกิต    
119-428 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
            และการบริการ                                         3 หน่วยกิต 
 
***หมายเหตุ***หากประสงค์ย่ืนขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา จะต้องเรียนรายวิชา 1) 119-331 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 2) 119-431นันทนาการ 3) 
119-433 งานมัคคุเทศก์ 4) 119-434 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5) 119-435 ศิลปะในประเทศไทย
เพื่อการท่องเที่ยว และออกภาคสนามครบตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

 กลุ่มวิชาด้านการบริการ  

119-312 อุตสาหกรรมการบิน                                     3 หน่วยกิต 
119-313 การจัดการประชุม นิทรรศการและ 
            การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล                             3 หน่วยกิต 
119-411 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานในธุรกิจท่องเที่ยว 
             และการบริการ                                          3 หน่วยกิต 
 
 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต  แบ่งเป็น 
 กลุ่มวิชาด้านการท่องเท่ียว 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน   15 หน่วยกิต   
119-331  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว                          3 หน่วยกิต 
119-332  การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ              3 หน่วยกิต                         
119-333  การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค ์          3 หน่วยกิต 
119-334  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม           3 หน่วยกิต    
119-431  นันทนาการ                                          3 หน่วยกิต    
119-432 การส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร 
            ส าหรับธุรกิจการบิน                                  3 หน่วยกิต     
119-433 งานมัคคุเทศก ์                                        3 หน่วยกิต     
119-434 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว                           3 หน่วยกิต    
119-435 ศลิปะในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว            3 หน่วยกิต    
119-428 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
            และการบริการ                                         3 หน่วยกิต 
 
***หมายเหตุ***หากประสงค์ย่ืนขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์จาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะต้องเรียนรายวิชา 1) 119-331 ภูมิศาสตร์
การท่องเที่ยว 2) 119-431นันทนาการ 3) 119-433 งานมัคคุเทศก์ 4) 119-434 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5) 119-435 ศิลปะในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว 
และออกภาคสนามครบตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

 กลุ่มวิชาด้านการบริการ  

 
 
-กลุ่มวิชาเอกบังคับ - คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กลุ่มวิชาเอกเลือก - คงเดิม 
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สาระการแก้ไข 

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน   15 หน่วยกิต   
119-321  ระบบสารสนเทศส าหรับงานโรงแรม                   3 หน่วยกิต 
119-322 งานแม่บ้าน                                            3 หน่วยกิต 
119-323 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม                 3 หน่วยกิต 
119-324 การบัญชีโรงแรม                                       3 หน่วยกิต 
119-325 การจัดท ารายการอาหาร                              3 หน่วยกิต 
119-326 ครัวและการประกอบอาหารไทย                      3 หน่วยกิต 
119-327 อาหารนานาชาต ิ                                       3 หน่วยกิต  
119-328 อาหารไทยประยุกต ์                                  3 หน่วยกิต 
119-421 ศาสตร์การประกอบอาหาร                         3 หน่วยกิต 
119-422  อาหารกับโภชนาการ                              3 หน่วยกิต 
119-423 ศิลปะการท ากาแฟ            3 หน่วยกิต 
119-424  การด าเนินงานด้านบาร์และเครื่องดื่ม            3 หน่วยกิต 
119-425 การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง             3 หน่วยกิต 
119-426  ธุรกิจสปาและสุขภาพ             3 หน่วยกิต 
119-427 การจัดดอกไม้ และการแกะสลัก                   3 หน่วยกิต 
119-428 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
              และการบริการ                                   3 หน่วยกิต 
 
***หมายเหตุ*** หากต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการประกอบอาหาร ให้เรียน 2 วิชา
ดังต่อไปนี้ 1) 119-326 ครัวและการประกอบอาหารไทย 2) 119-328 อาหารไทยประยุกต ์เพื่อให้มี
คุณสมบัติในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามข้อก าหนดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน 
 
 
 
 กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านด้านภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ จ านวน   15 หน่วยกิต  ให้เลือก

ภาษาใดภาษาหนึ่งจ านวน 5 รายวิชา 
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 
119-141 ภาษาญี่ปุุนพื้นฐาน 1                                3 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน   15 หน่วยกิต   
119-321  ระบบสารสนเทศส าหรับงานโรงแรม                   3 หน่วยกิต 
119-322 งานแม่บ้าน                                            3 หน่วยกิต 
119-323 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม                 3 หน่วยกิต 
119-324 การบัญชีโรงแรม                                       3 หน่วยกิต 
119-325 การจัดท ารายการอาหาร                              3 หน่วยกิต 
119-326 ครัวและการประกอบอาหารไทย                      3 หน่วยกิต 
119-327 อาหารนานาชาต ิ                                       3 หน่วยกิต  
119-328 อาหารไทยประยุกต ์                                  3 หน่วยกิต 
119-421 ศาสตร์การประกอบอาหาร                         3 หน่วยกิต 
119-422  อาหารกับโภชนาการ                              3 หน่วยกิต 
119-423 ศิลปะการท ากาแฟ            3 หน่วยกิต 
119-424  การด าเนินงานด้านบาร์และเครื่องดื่ม            3 หน่วยกิต 
119-425 การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง             3 หน่วยกิต 
119-426  ธุรกิจสปาและสุขภาพ             3 หน่วยกิต 
119-427 การจัดดอกไม้ และการแกะสลัก                   3 หน่วยกิต 
119-428 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
              และการบริการ                                   3 หน่วยกิต 
 
***หมายเหตุ*** หากต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการประกอบ
อาหาร ให้เรียน 2 วิชาดังต่อไปนี ้1) 119-326 ครัวและการประกอบอาหารไทย 
2) 119-328 อาหารไทยประยุกต ์เพื่อให้มีคุณสมบัตคิรบถ้วนในการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามข้อก าหนดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน 
 
 
 กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านด้านภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ จ านวน   15 

หน่วยกิต  ให้เลือกภาษาใดภาษาหนึ่งจ านวน 5 รายวิชา 
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 
119-141 ภาษาญี่ปุุนพื้นฐาน 1                                3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กลุ่มวิชาภาษาต่างเพ่ืองานอาชีพ - คงเดิม 
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สาระการแก้ไข 

119-242 ภาษาญี่ปุุนพื้นฐาน 2                                  3 หน่วยกิต 
119-243 ภาษาญี่ปุุนพื้นฐาน 3                                  3 หน่วยกิต 
119-344 ภาษาญี่ปุุนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ            3 หน่วยกิต 
119-345 ภาษาญี่ปุุนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว         3 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 
119-151  ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 1                               3 หน่วยกิต 
119-252 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 2                              3 หน่วยกิต 
119-253 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 3                                3 หน่วยกิต 
119-354 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ           3 หน่วยกิต 
119-355 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       3 หน่วยกิต 

 
 
กลุ่มวิชาภาษาจีนกลาง 
119-161  ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 1                             3 หน่วยกิต 
116-262 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 2                              3 หน่วยกิต 
116-263 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 3                              3 หน่วยกิต 
119-364 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ           3 หน่วยกิต 
119-365 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว        3 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาเกาหล ี   
119-171 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1                             3 หน่วยกิต 
119-272 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2                             3 หน่วยกิต 
119-273 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3                                3 หน่วยกิต 
119-374 ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ           3 หน่วยกิต 
119-375 ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว        3 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาสเปน   
119-181 ภาษาสเปนพื้นฐาน 1                                 3 หน่วยกิต 

119-242 ภาษาญี่ปุุนพื้นฐาน 2                                  3 หน่วยกิต 
119-243 ภาษาญี่ปุุนพื้นฐาน 3                                  3 หน่วยกิต 
119-344 ภาษาญี่ปุุนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ            3 หน่วยกิต 
119-345 ภาษาญี่ปุุนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว         3 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 
119-151  ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 1                               3 หน่วยกิต 
119-252 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 2                              3 หน่วยกิต 
119-253 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 3                                3 หน่วยกิต 
119-354 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ           3 หน่วยกิต 
119-355 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       3 หน่วยกิต 

 
 
กลุ่มวิชาภาษาจีนกลาง 
119-161  ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 1                             3 หน่วยกิต 
116-262 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 2                              3 หน่วยกิต 
116-263 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 3                              3 หน่วยกิต 
119-364 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ           3 หน่วยกิต 
119-365 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว        3 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาเกาหล ี   
119-171 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1                             3 หน่วยกิต 
119-272 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2                             3 หน่วยกิต 
119-273 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3                                3 หน่วยกิต 
119-374 ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ           3 หน่วยกิต 
119-375 ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว        3 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาสเปน   
119-181 ภาษาสเปนพื้นฐาน 1                                 3 หน่วยกิต 
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สาระการแก้ไข 

119-282 ภาษาสเปนพื้นฐาน 2                                 3 หน่วยกิต 
119-283 ภาษาสเปนพื้นฐาน 3                                 3 หน่วยกิต 
119-384 ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ            3 หน่วยกิต 
119-385 ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว         3 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาภาษารัสเซีย 
119-191  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1                           3 หน่วยกิต 
119-292  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2                           3 หน่วยกิต 
119-293  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3                           3 หน่วยกิต 
119-394  ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ           3 หน่วยกิต 
119-385  ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว        3 หน่วยกิต  
 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน  6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม  
หมายเหตุ   
       1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทของหลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่นในระดับปริญญาตรีได้ โดยมีจ านวนหน่วย
กิตอย่างน้อย 15 หน่วยกิต และเป็นไปตามข้อบังคับของหลักสูตรนั้นๆ ทั้งนีน้ักศึกษาสาขา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการต้องศึกษาวิชาเฉพาะเลือก 30  หน่วยกิต ให้ครบตาม
หลักสูตร 

2.กรณีนักศึกษาต่างหลักสูตรและ/หรือต่างสาขาวิชา สามารถ 
เลือกเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นวิชาโทได้โดยเรียนกลุ่มรายวิชาเอก
บังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
***หมายเหตุ*** หากเลือกเรียนวิชาโท 15 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจะเกิน 131 หน่วย
กิต 
 
 
 

119-282 ภาษาสเปนพื้นฐาน 2                                 3 หน่วยกิต 
119-283 ภาษาสเปนพื้นฐาน 3                                 3 หน่วยกิต 
119-384 ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ            3 หน่วยกิต 
119-385 ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว         3 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาภาษารัสเซีย 
119-191  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1                           3 หน่วยกิต 
119-292  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2                           3 หน่วยกิต 
119-293  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3                           3 หน่วยกิต 
119-394  ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ           3 หน่วยกิต 
119-385  ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว        3 หน่วยกิต  
 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน  6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม  
หมายเหตุ   
       1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทของหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาอื่นในระดับปริญญาตรีได้ โดยมีจ านวนหน่วยกิตอย่างน้อย 15 หน่วยกิต 
และเป็นไปตามข้อบังคับของหลักสูตรนั้นๆ ทั้งนีน้ักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการต้องศึกษาวิชาเฉพาะเลือก 30  หน่วยกิต ให้ครบตาม
หลักสูตร 

2.กรณีนักศึกษาต่างหลักสูตรและ/หรือต่างสาขาวิชา สามารถ 
เลือกเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นวิชาโทได้โดย
เรียนกลุ่มรายวิชาเอกบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต หรือตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
***หมายเหตุ*** หากเลือกเรียนวิชาโท 15 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรจะเกิน 132 หน่วยกิต 
 
ง. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ   (Work-integrated learning)                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-หมวดวิชาเลือกเสร ี- คงเดิม 
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ง. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ   (Work-integrated learning)                       
                                                    จ านวน   6 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้        
119-412  การเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษา 
              เชิงบูรณาการกับการท างาน                       1 หน่วยกิต 
119-413  การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน            5 หน่วยกิต 
 
***หมายเหตุ***  ให้เลือกสหกิจศึกษาหรือรูปแบบอื่นๆของการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(WIL) ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

                                                    จ านวน   6 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้        
119-412  การเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษา 
              เชิงบูรณาการกับการท างาน                       1 หน่วยกิต 
119-413  การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน            5 หน่วยกิต 
 
***หมายเหตุ***  ให้เลือกสหกิจศึกษาหรือรูปแบบอื่นๆของการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน (WIL) ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  - คงเดิม 
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5.4 แผนการศึกษา 

5.4.1) แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ (ภาคปกติ) 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
114-101 ภาษาอังกฤษ 1 2 101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพ้ืน* (ไม่นับหน่วยกิต) 3  
xxx-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 
3  

xxx-xxx การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร / การใช้ภาษาไทย
เพ่ือการน าเสนอ 

3 101-xxx วิชาศึกษาทั่วไป 1  
(101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและ
สังคมโลก) 

3  

xxx-xxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 119-101 จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3  
119-101 จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 119-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ 3 
119-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ 3    

 รวม 17  รวม 15 
 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
114-102 ภาษาอังกฤษ 2 2 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 
xxx-xxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 101-201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3 
xxx-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 101-xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2 

(101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนา
บุคลิกภาพ) 

3 

119-103 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 119-103 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 
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119-104 นวัตกรรมการจัดการองค์กรและทุนมนุษย์ 3 119-104 นวัตกรรมการจัดการองค์กรและทุนมนุษย์ 3 
119-xxx วิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ 1 3 119-XXX วิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ 1 3 

 รวม 17  รวม 15 
 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 
ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
114-201 ภาษาอังกฤษ 3 2 101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย 2 
xxx-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 101-301 ทักษะดิจิตัลส าหรับศตวรรษที่ 21 3 
xxx-xxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 101-xxx วิชาศึกษาทั่วไป 3  

(101-308 คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการ
ท างาน) 

3 

 รวม 8  รวม 17 
 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
114-202 ภาษาอังกฤษ 4 2 101-205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ 3 
119-201 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ 

 
3 119-201 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ 3 

119-211 การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 3 119-211 การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 3 
119-202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 
3 119-202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 
3 

119-212 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว 3 119-212 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว 3 

119-xxx วิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ 2 3 119-XXX วิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ 2 3 
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 รวม 17  รวม 18 

 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
114-301 ภาษาอังกฤษ 5 2 101-xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4 

(101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม) 
3 

119-213 งานส่วนหน้าของโรงแรม 3 119-213 งานส่วนหน้าของโรงแรม 3 
119-214 การเดินทางและการขนส่ง 3 119-214 การเดินทางและการขนส่ง 3 
119-215 การพัฒนาอย่างยั่งยืนในธุรกิจท่องเที่ยวและการ

บริการ 
3 119-215 การพัฒนาอย่างยั่งยืนในธุรกิจท่องเที่ยวและการ

บริการ 
3 

119-216 การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและการ
บริการ 

3 119-216 การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและการ
บริการ 

3 

119-xxx วิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ 3 3 119-XXX วิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ 3 3 
 รวม 17  รวม 18 

 
 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 
ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
114-302 ภาษาอังกฤษ 6 2 XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1 3 
xxx-xxx กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 

 
 

2 101-xxx วิชาศึกษาทั่วไป 5 
(101-207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบข้อสอบ
มาตรฐาน) 

3 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3    
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 รวม 7  รวม 6 

 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
119-301 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ

บริการ 
3 119-301 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ 3 

119-311 การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

3 119-311 การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

3 

119-312 อุตสาหกรรมการบิน 3 119-312 อุตสาหกรรมการบิน 3 
119-xxx วิชาความสนใจเฉพาะ 1 3 119-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 3 
119-xxx วิชาความสนใจเฉพาะ 2 3 119-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก  2 3 
119-xxx วิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ 4 3 119-XXX วิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ 4 3 

 รวม 18  รวม 18 
 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
119-302 โมบายแอปพลิเคชั่นเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการบริการ 
3 119-302 โมบายแอพพลิเคชั่นเพ่ืออุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและการบริการ 
3 

   119-303 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 
119-313 การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยว

เพ่ือเป็นรางวัล 
3 119-313 การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยว

เพ่ือเป็นรางวัล 
3 

119-xxx วิชาความสนใจเฉพาะ 3 3 119-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 3 
119-xxx วิชาความสนใจเฉพาะ 4 3 119-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก 4 3 
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119-xxx วิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ 5 3 119-XXX วิชาภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ 5 3 

 รวม 15  รวม 18 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxx-411 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานในธุรกิจท่องเที่ยวและการ

บริการ 
3 119-411 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานในธุรกิจท่องเที่ยวและการ

บริการ 
3 

119-412 การเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน 

1 119-412 การเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน 

1 

119-xxx วิชาความสนใจเฉพาะ 5 3 119-XXX กลุ่มวิชาเอกเลือก 5 3 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2 3 

 รวม 10  รวม 10 
 
 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
119-413 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)   5 119-413 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)   5  

 รวม 5  รวม 5  
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6. ค าอธิบายรายวิชา 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับเดิม พ.ศ. 2555 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ของมหาวิทยาลัยสยาม 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจ 
             พอเพียง              3(3-0-6)   
 (Principles of Economics and Philosophy of 
             Sufficiency Economy) 
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด เพื่อให้เกิด อรรถประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วยด้านมห
ภาคว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค 
การออม การลงทุน ระดับรายได้ ระดับราคา งบประมาณของ
รัฐบาล การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ และ
ด้านจุลภาคว่าด้วยพฤติกรรมของผู้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทฤษฎี
การเลือกของผู้บริโภค ทฤษฎีต้นทุน และโครงสร้างของตลาด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยการด าเนินการตามสายกลาง โดย
มิให้มีการใช้จ่ายเกินตัว ทั้งในระดับบุคคล ระดับธุรกิจ และ
ระดับประเทศ เพื่อปูองกันภาวะหลอมละลาย ทางเศรษฐกิจ และ
เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างยั่งยืน 

*101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ 
               การพัฒนาที่ยั่งยืน                           3(3-0-6)
   (Sufficiency Economy Philosophy for 
               Sustainable Development) 
หลักการแนวคิดและความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทัน
ทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
ด ารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือ
กรณีศึกษา 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

100-102  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต        3(3-0-6) 
             (Philosophy, Religions and Life Style) 
หลักปรัชญา ค าสอนของศาสนาต่างๆและความส าคัญของศาสนา
กับการด าเนินชีวิต ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา 
หลักธรรมในการด ารงชีวิต ความส าคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การ
พัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักค าสอนทางศาสนา
ต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความส าเร็จในการท างาน

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต         3(3-0-6)
 ( Philosophy, Religions and Life Style)  
หลักปรัชญา ค าสอนของศาสนาต่างๆ และความส าคัญของศาสนา
กับการด าเนินชีวิต ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา 
หลักธรรมในการด ารงชีวิต ความส าคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การ
พัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักค าสอนทางศาสนา
ต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความส าเร็จในการท างาน

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ 
100-103   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู ้
             ตลอดชีวิต                          3(2-2-5) 
             (Principles of Logics and Thinking Skill for 
             Lifelong Learning)   
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิง
นิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
คิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต 
และการ เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้
เพิ่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อ 
             การเรียนรูต้ลอดชีวิต                         3(2-2-5) 
             (Principles of Logics and Thinking Skill for  
             Lifelong Learning)   
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิง
นิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
คิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต 
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้
เพิ่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ    3(3-0-6)
 ( Human Relations and Personality 
             Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ภาวะผู้น า และการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ตลอดจนมารยาททางสังคม 

*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6)
  (Human Relations and Personality 
              Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ภาวะผู้น า การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
มารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกาย
การแต่งหน้าและการท าผมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่
ชัดเจนและใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์  

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                    3(3-0-6) 
             (Psychology in Daily Life)   
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การพัฒนาทักษะทางจิต-สังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การ
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้ การอธิบายสาเหตุ
แห่งพฤติกรรมและการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ บุคลิกภาพ

*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                   3(3-0-6) 
               (Psychology in Daily Life)   
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
เรียนรู้และการรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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และความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ การจัดการกับความเครียดและความขัดแย้งทางจิต 
สุขภาพจิตและการปรับตัว 

การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว 

100-106  อาเซียนในโลกยุคใหม่                         3(3-0-6) 
             (ASEAN in the Modern World)  
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การจัดระเบียบโลกใหม่ 
ความส าคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อโลกปัจจุบัน ความ
เป็นมาของประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่มีผลต่ออาเซียน อาทิ ปัจจัย
ทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
สภาพการณ์และปัญหาของอาเซียนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อไทยและ
ประชาคมโลก บทบาทของชาติมหาอ านาจต่ออาเซียน 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม่            3(3-0-6)
   (ASEAN in the Modern World)  
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจ
ของโลก ความท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคง
อยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียน
และประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวทีโลก 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

100-107 อารยธรรมศึกษา                               3(3-0-6) 
             (Civilization Studies)  
อารยธรรมและวิวัฒนาการของอารยธรรมโลก อารยธรรมไทย 
ปัจจัยที่ก าหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย ความรู้เรื่อง
ธรรมชาติและประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ การศึกษา 
ค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้มของสังคมและวัฒนธรรม 

*101-112  อารยธรรมศึกษา                              3(3-0-6) 
              (Civilization Studies)  
อารยธรรมที่ส าคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลก
ในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อน
บ้านในกลุ่มอาเซียน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

100-108 ทักษะการศึกษา                                3(2-2-5) 
             (Study Skills)            
คุณค่าของการศึกษา และวิธีการศึกษาที่สัมฤทธิ์ผลโดยวิเคราะห์
เจตคติ  และคุณค่าของตนเอง  ของชีวิต  และความสัมพันธ์กับ
การศึกษาระบบอุดมศึกษา  ศึกษาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา 
อาทิ การใช้ห้องสมุด  การสืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การส่ือสารใหม่  และที่เป็นปัจจุบัน  ศึกษาปัญหา และอุปสรรคใน
การศึกษา  การน าเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เพื่อปรับปรุงทักษะ
การวิเคราะห์หลักการคิดเชิงวิพากษ์  และวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  
การท างานเป็นทีม  การบริหารเวลาในการศึกษา  การบริหาร

*101-113  ทักษะการศึกษา                              3(2-2-5)  
               (Study Skills)            
คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม จิตสาธารณะ 
การบริหารเวลา   

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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ความขัดแย้งทางการศึกษา  ทักษะการอ่าน ฟัง การจดบันทึก การ
จับประเด็น  การจัดท ารายงาน และการน าเสนอ รวมทั้งทักษะ
การใช้ชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ทักษะในการบริหารการเงินส่วนบุคคล  
และทักษะการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ฯลฯ 
111-101  จิตวิทยาทั่วไป                                 3(3-0-6)  
             (General Psychology)  
แนวทางการศึกษา และความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของ
พฤติกรรม เปูาหมายของวิชาจิตวิทยา และคุณค่าในทางปฏิบัติ 
การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย 
สติปัญญา และการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 

101-114  จิตวิทยาทั่วไป                                 3(3-0-6)  
             (General Psychology)  
แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของ
พฤติกรรม เปูาหมายของวิชาจิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ 
การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย 
สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-102  สังคมวิทยาเบื้องต้น                           3(3-0-6) 
             (Introduction to Sociology)   
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และ
บทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของ
บุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้น า เจตคติในการท างาน 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  พิจารณาความส าคัญและวิวัฒนาการของ
สถาบันต่าง ๆ โดยเทียบล าดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น                           3(3-0-6) 
             (Introduction to Sociology)   
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และ
บทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของ
บุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้น า เจตคติในการท างาน 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความส าคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ 
โดยเทียบล าดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-103  หลักเศรษฐศาสตร์                             3(3-0-6) 
             (Principle of Economics)   
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรร
ทรัพยากร  พฤติกรรมของผู้บริโภค แนวความคิดเรื่อง
อรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้
ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่างๆ ที่ก าหนดอุปทานของสินค้าและ
บริการของปัจจัยการผลิต ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการก าหนดปัจจัยการผลิตโดย
ย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 

101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                             3(3-0-6) 
             (Principle of Economics)   
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรร
ทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค แนวความคิดเรื่อง
อรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้
ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่างๆ ที่ก าหนดอุปทานของสินค้าและ
บริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และ
ไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการก าหนดปัจจัยการผลิตโดยย่อใน
ส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-106  สันติภาพศึกษา                                2(2-0-4) - ยกเลิก 
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             (Peace Studies)        
ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา 
กระบวนการส่ือสารของมนุษย์และระดับภาษาที่ใช้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน ทฤษฎีและแนวความคิดของการเมืองและ
เศรษฐกิจในระบบต่างๆ สาเหตุแห่งความขัดแย้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และศาสนา อันน าไปสู่ความขัดแย้งทางอาวุธและ
สงคราม ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
วิเคราะห์ถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและ
ปราศจากความรุนแรงทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว องค์กร 
สังคม รวมทั้งในระดับชาติและในระดับโลกวิธีการในการลดก าลัง
อาวุธ การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสิทธิมนุษยชน  
บทบาทของสหประชาชาติและองค์กรต่าง ๆ ในการผดุงรักษา
สันติภาพของโลก 
111-107  ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4)
 ( Introduction to Intellectual Property) 
ความส าคัญของการปกปูองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการ
ส่งเสริมความคิดริเร่ิมของมนุษย์ตลอดจนการพัฒนาความก้าวหน้า
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และพัฒนาการด้านศิลปะและ
วรรณกรรมความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล  
ธุรกิจ  และองค์กรประเภทต่าง ๆ หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า 
รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และ
เครื่องหมายการค้า  เช่น สนธิสัญญา WTO  TRIP’s  และ  
Patient Cooperation Treaty  บทบาทของ WIPO  ในการ
ส่งเสริมการปกปูองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตลอดจน
การบริหารให้เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
การเรียนการสอนจะเน้นกรณีศึกษา ด้านการประยุกต์หลักการ
ทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในทางเทคโนโลยี 
ธุรกิจ ชีววิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ 

- ยกเลิก 

112-101  อารยธรรม                                      3(3-0-6) 
             (Civilizations)           

- ยกเลิก 
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ประวัติความเป็นมาของอารยธรรม  และวิวัฒนาการของ
มนุษยชาติโดยสังเขป อารยธรรมแม่บททั้งตะวันตกและตะวันออก 
ซ่ึงได้ทิ้งมรดกให้กับโลกในยุคปัจจุบัน อารยธรรมยุคฟื้นฟูศิลปะ
วิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และการปฏิวัติทางภูมิปัญญา ศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ ในด้าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ 
112-102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์ 
                            3(3-0-6) 
 ( Fundamental of Philosophy and Logic) 
พื้นฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ 
สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกตั้งแต่ยุค
โบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ศึกษาลักษณะความคิด กระบวนการของ
ความคิดอย่างมีเหตุผล ทั้งแบบนิรนัยอุปนัยโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน 

- ยกเลิก 

112-103  มนุษย์กับวรรณกรรม                          3(3-0-6) 
             (Man and Literature)   
ความหมาย ก าเนิด และรูปแบบต่าง ๆ ของวรรณคดี  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ การแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
วรรณกรรม วิเคราะห์ความคิด จิตใจ ปรัชญา อุดมการณ์ และ
ค่านิยมของมนุษย์ อันปรากฏในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ คือ บท
กวี นวนิยาย เร่ืองสั้น ความเรียงและบทความที่มีค่าชี้ให้เห็น
ปัญหาของมนุษย์ในภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม
ตลอดจนมรดกอารยธรรมอันมีอิทธิพลต่อนักเขียนเหล่านั้น 

- ยกเลิก 

112-104  มนุษยกับศิลปะ                                3(3-0-6) 
             (Man and Arts)       
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทรรศนะของปรัชญาเมธี และ
ศิลปินกลุ่มส าคัญ ๆ เกี่ยวกับ “ความงาม” มรดกทางอารยธรรมที่
มีต่อศิลปะและดนตรีในยุคสมัยที่ส าคัญ ๆ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึง
ยุคปัจจุบัน ความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและดนตรีทั้งของไทย

- ยกเลิก 
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และสากล รู้จักผลงานอันยิ่งใหญ่ที่มาจากแรงบันดาลใจของศิลปิน
ในสาขาต่างๆ  ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย และ
สากล ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
112-106  ไทยศึกษา                                       3(3-0-6) 
             (Thai Studies)        
ความเป็นมาของชุมชนไทย  ปัจจัยที่ก าหนดลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรมไท ย ความรู้เรื่องธรรมชาติและประยุกตวิทยาใน
สังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา พิธีกรรม  
การละเล่นพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม  
นาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ การศึกษาค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้ม
สังคมและวัฒนธรรม 

- ยกเลิก 

112-107   ศาสนาเปรียบเทียบ                            3(3-0-6) 
             (Comparative Religions)   
ศาสนาที่ส าคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น ศาสนาพราหมณ์ (ฮินด)ู ยิว ชินโต  
เต๋า เชน พุทธ ขงจื้อ คริสต์ อิสลาม บาไฮ โดยน าศาสนาต่าง ๆ 
ดังกล่าวมาเปรียบเทียบในหัวข้อที่ส าคัญ ๆ เช่น  เปรียบเทียบเรื่อง
กาลเวลาและสถานที่ เปรียบเทียบศาสนาโบราณและสมัยปัจจุบัน 
ศาสนาฝุายเทวนิยมกับอเทวนิยม การสร้างและการสลายโลก 
ศรัทธาและฐานะของมนุษย์ ชีวิต อุปนิสัยและการปฏิบัติแห่ง
ศาสดา สังคมในสมัยนั้น ๆ อภินิหาร วิธีประกาศศาสนา นักพรต 
ค าสอนเรื่องความหวังให้ผู้มาโปรด และเปรียบเทียบหลักความดี
อันสูงสดุ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก 

112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว                   2(2-0-4) 
             (Family Life Planning)   
ความรู้เข้าใจในความส าคัญของความแตกต่างเกี่ยวกับเพศศึกษา  
ตระหนักในพัฒนาการของสัมพันธภาพ และน าไปสู่แนวคิดที่
ถูกต้องด้านชีวิตสังคม ความรับผิดชอบต่อตนเองในการด าเนินชีวิต
ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เน้นการ
เตรียมการวางแผนชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้ง
การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้านวัฒนธรรมและ

- ยกเลิก 
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ด้านสังคม 
112-109 ดนตรีปฏิบัติ                                    2(1-2-3) 
             (Music Practice)        
ประวัติ ลักษณะ และชนิดของศิลปะและดนตรี เสียงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ การตอบสนองอารมณ์ต่อดนตรี คุณค่าของศิลปะ  
และดนตรีกับการด ารงชีวิตลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ทั้ง
เครื่องดนตรีไทยและสากล  ฝึกทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
อย่างน้อย 1 ชนิด การฝึกซ้อมเบื้องต้นที่ถูกต้องทั้งแบบเดี่ยวและ
แบบผสมวง การอ่านโน้ตดนตรี ทักษะในการฟังเพื่อให้ซาบซึ้งถึง
คุณประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมและการเล่นดนตรี 

- ยกเลิก 

 **101-102  ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย 
                และสังคมโลก                          3(3-0-6)                                         
      (Civic Literacy in Thai and Global  
                Context)   
สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
กลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศ
ไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการ
ทางความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้หน้าที่
ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของ
ประเทศ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

เปิดใหม่ 

 **101-103  การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ 
                เพื่อความเป็นผู้น า               3(2-2-5)
    (Designing Your Self and Personality for 
                Leadership) 
การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การก าหนดเปูาหมายในชีวิต 
การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
เสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะน าตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อื่น 
การพัฒนาภาวะผู้น า ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม   

เปิดใหม่ 
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 **101-104  การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด       3(3-0-6) 
                (Smart Money Management)  
การเงินกับชีวิตประจ าวัน สิทธิและหน้าที่ เปูาหมายการเงิน การ
บริหารการเงินส่วนบุคคล นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนใน
ประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การ
วางแผนภาษี การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน 
การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

เปิดใหม่เพื่อพัฒนา 
financial literacy 

 **101-105  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   
               3(2-2-5) 
 (Community Explorer and Service Learning) 
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็น
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริม
ทักษะการเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิต
และทักษะด้านสังคม การส่ือสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริการ 
การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรม
บริการชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและ
นักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่าง
ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 

 

 **101-106  กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว            3(3-0-6)
    (Politics and Law in Everyday Life) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา 
สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร 
และกฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม 

 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
113-108   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5) 
             (Thai Usage for Communication)   
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดภาษาเขียน และการส่ือสาร 
ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและ
ไม่เป็นทางการส านวนโวหาร ค าราชาศัพท์ หลักการอ้างอิง การ

*101-201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(2-2-5) 
               (Thai Language for Communication)  
การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับ
ใจความ หลักการใช้ภาษาในการพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และ

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
แก้ค าอธิบายรายวิชา 



 

 

 

138 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 

สื่อสารทางโทรศัพท์ หลักการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมาย
สมัครงาน การเขียนประวัติของตนเอง การบันทึกและการสรุป
ความ การเขียนโต้ตอบหนังสือทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ ฝึก
ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

วิเคราะห์สารที่อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

113-109   การใช้ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ            3(2-2-5) 
             (Thai Usage for Presentation)  
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้ค า ประโยค ค าเช่ือม ส านวนโวหาร 
การออกเสียงค าที่ถูกต้อง และการพูดในสถานการณ์ต่างๆ การ
แสดงความคิดเห็นและการน าเสนอ อาทิ การน าเสนอเชิงวิชาการ 
การน าเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน ตลอดจน
การเขียนโครงการ การเลือกช่องทางการส่ือสาร และการอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติ 

*101-202  ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ                  3(2-2-5) 
               (Thai Language for Presentation)  
การใช้ภาษาไทยน าเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การ
น าเสนอข้อมูลทางวิชาการ การน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การน าเสนอข้อมูลที่มีความ
น่าเช่ือถือ  การเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการท างาน 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
แก้ค าอธิบายรายวิชา 

114-101  ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกการ
ฟังในระดับประโยค การพูดเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การเชื้อเชิญ การแนะน า การแสดงความยินดีหรือ
เสียใจและอื่นๆเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึก
ทักษะการอ่านข้อความในระดับประโยคและย่อหน้า โดยใช้ความรู้
ด้านไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคมาประกอบ ศึกษาการใช้
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนตอบค าถามโดยใช้ประโยคที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

- ยกเลิก 

114-102  ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ศึกษา
วัฒนธรรม วิธีการแสดงออกของเจ้าของภาษา ปัญหาและความ
แตกต่างของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อน าไปสู่ทักษะการพูด โดยการ
ใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ดี ฝึกทักษะการอ่านขั้นต้น 
ประกอบด้วยการจับใจความและรายละเอียดต่างๆ ความสัมพันธ์
ของประโยคหลักและประโยคขยาย ฝึกการอ่านในระดับเร่ือง
รวมทั้งการเขียนตอบค าถามโดยใช้ประโยค ศัพท์และส านวนอื่นๆ 
ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

- ยกเลิก 

114-201  ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)            2(1-2-3) - ยกเลิก 
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ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ยากขึ้น 
ฝึกการฟังและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีระดับ
ความยากมากขึ้น เช่น การพูดทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ การเล่า
เร่ืองและอื่นๆ ฝึกการอ่านในระดับเร่ืองที่มีความยาวเพิ่มขึ้น ศึกษา
การเขียน อนุเฉทและข้อความต่างๆโดยเน้นความถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน 
114-202  ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารได้ดี ฝึกทักษะการเขียนย่อความ การจดบันทึก 
การจับใจความจากข้อความหรือบทความที่อ่านหรือฟังจากผู้สอน
หรือเทปบันทึกเสียง ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในหัวเร่ืองที่ก าหนด
หรือตามความสนใจ โดยสามารถใช้ส านวนที่ถูกต้องตามความนิยม
และหลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการทดสอบ
มาตรฐาน  

- ยกเลิก 

114-301  ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน
และฝึกฝนทักษะ ทั้งสี่ทักษะเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการทดสอบ
ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

- ยกเลิก 

114-302  ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน
และฝึกฝนทักษะ ในระดับที่ยากขี้นทั้งส่ีทักษะเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  

- ยกเลิก 

114-303   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ              2(1-2-3) 
             (English Usage for Profession) 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการส่ือสาร ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและ
ภาษาพูด ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ หลักการพื้นฐาน ใน
การแปลอย่างเป็นระบบ ศัพท์เทคนิคและศัพท์เฉพาะของ
สาขาวิชา ทั้งการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ 

- ยกเลิก 

114-304   เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทาง 
             วิชาชีพ              2(1-2-3) 

- ยกเลิก 
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 ( English Presentation Techniques for  
             Profession) 
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้ค า ประโยค ค าเช่ือม โวหาร การ
ออกเสียงค าที่ถูกต้อง และการพูด ในสถานการณ์ต่างๆ การแสดง
ความคิดเห็นและการน าเสนอ อาทิ การน าเสนอเชิงวิชาการ การ
น าเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน 
113-103   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)            2(1-2-3) 
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin ค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า และส านวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึก
สนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

101-209 ภาษาจีน 1  ( Chinese 1)            3(2-2-5) 
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin ค าศัพท์ประมาณ 
300 ค า และส านวนต่าง ๆ อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึก
สนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

113-104 ภาษาจีน 2 ( Chinese 2)            2(1-2-3) 
ฝึกเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาค าศัพท์จากพจนานุกรมจีน-
ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเร่ืองที่เป็นที่สนใจ ศึกษาค าศัพท์
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 ค า    

101-210 ภาษาจีน 2  ( Chinese 2)            3(2-2-5) 
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาค าศัพท์จากพจนานุกรมจีน-
ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเร่ืองที่เป็นที่สนใจ ศึกษาค าศัพท์
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 ค า 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

113-201  ภาษาจีน 3 (Chinese 3)            2(1-2-3) 
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อน สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเร่ืองที่
เป็นที่สนใจ ศึกษาค าศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 ค า  

- ยกเลิก 

113-202  ภาษาจีน 4 (Chinese 4)            2(1-2-3)
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อนอื่นๆ มากขึ้น ศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างตัวอักษรเต็ม และตัวอักษรย่อจีน สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเร่ืองที่เป็นที่สนใจ ศึกษาค าศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 
ค า     

- ยกเลิก 

113-105 ภาษาญี่ปุ่น 1  (Japanese 1)            2(1-2-3) 
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุุนขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาญี่ปุุนและไวยากรณ์ ศึกษาระบบเสียงและโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษาญี่ปุุน ฝึกทักษะการอ่านประโยคอย่างง่าย และการเขียน
ด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1 ( Japanese 1)            3(2-2-5) 
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุุนขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาญี่ปุุน ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุุน ค าศัพท์ และ ส านวน
อย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วย
ตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

113-106 ภาษาญี่ปุ่น 2 ( Japanese 2)            2(1-2-3)  
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน
ขึ้น และค าศัพท์ใหม่ ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนบทความใน
ชีวิตประจ าวันและใช้ส านวนต่างๆ อย่างง่าย 

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2)            3(2-2-5) 
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น 
ค าศัพท์และส านวนอย่างง่าย  ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉท
ในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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113-203 ภาษาญี่ปุ่น 3 ( Japanese 3)            2(1-2-3) 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาการอ่านคันจิจากที่ได้
ศึกษามาก่อนหน้านี้ 

- ยกเลิก 

113-204 ภาษาญี่ปุ่น 4 ( Japanese 4)            2(1-2-3) 
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุุน เรียนรู้ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของญี่ปุุน พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนแบบคันจิ 
เรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มเติม ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

- ยกเลิก 

113-111 ภาษาเกาหลี 1 ( Korean 1)            2(1-2-3)             
ตัวอักษร ระบบเสียง  และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาเกาหลี ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการฟังและ
การพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

101-213 ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1)            3(2-2-5) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาเกาหลี ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟังและการ
พูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

113-112 ภาษาเกาหลี 2 ( Korean 2)            2(1-2-3)
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
เกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจ าวันและใช้ส านวนต่าง ๆ อย่างง่าย 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  ( Korean 2)            3(2-2-5)             
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
เกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนาอย่างง่าย และ ค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวันโดยใช้ส านวนอย่างง่าย 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

113-113 ภาษาเกาหลี 3 ( Korean 3)            2(1-2-3) 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การ
อ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่
เหมาะสม และศึกษาค าศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

113-114 ภาษาเกาหลี 4 ( Korean 4)            2(1-2-3) 
พัฒนาความสามารถในการพูด เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเกาหลี พัฒนาทักษะการอ่าน พัฒนาการอ่านและการ
เขียน เรียนค าศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อท า
ความเข้าใจภาษาเกาหลีที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่าง
ถูกต้อง 

- ยกเลิก 

102-101 ภาษาพม่า 1 ( Burmese 1)            2(1-2-3) 
ตัวอักษร  ระบบเสียง  และรูปแบบประโยค เรียนรู้โครงสร้าง

- ยกเลิก 
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พื้นฐานของภาษาพม่าค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการ
ฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
102-102 ภาษาพม่า 2 (Burmese 2)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
พม่าที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจ าวันและใช้ส านวนต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

102-103 ภาษาพม่า 3 ( Burmese 3)            2(1-2-3) 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ของภาษาพม่า ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะ
การสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาค าศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

102-104 ภาษาพม่า 4 ( Burmese 4)            2(1-2-3) 
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ประเพณีของพม่า พัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร เรียน
ค าศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อท าความเข้าใจ
ภาษาพม่าที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1                  2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 1)   
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซีย ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า และ
ส านวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยค
สนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

- ยกเลิก 

102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2                  2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 2)   
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
บาฮาซาอินโดนีเซีย ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจ าวันและใช้ส านวนต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3                  2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 3)   

- ยกเลิก 
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ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาค าศัพท์
เพิ่มเติม 
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย  4                  2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 4)   
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ประเพณีของอินโดนีเซียพัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร 
เรียนค าศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อท าความ
เข้าใจภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้
อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1                    2(1-2-3) 
             (Bahasa Malaysia 1)   
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของภาษาบาฮาซามาเลเซีย 
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า และส านวนต่าง ๆ 
อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่าง
ง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- ยกเลิก 

102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2                     2(1-2-3) 
             (Bahasa Malaysia 2)   
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
บาฮาซามาเลเซีย ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจ าวันและใช้ส านวนต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3                    2(1-2-3) 
             (Bahasa Malaysia 3)   
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซามาเลเซียที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาค าศัพท์
เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 
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102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4                    2(1-2-3) 
             (Bahasa Malaysia 4)   
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ประเพณีของมาเลเซีย พัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร 
เรียนค าศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อท าความ
เข้าใจภาษาบาฮาซามาเลเซียที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้
อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

 **101-203  ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น            3(2-2-5)
    (English for Remediation)  
การวัดผล :  ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน 
(Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) 
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ได ้
ค าศัพท์ส านวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และทักษะการ
สื่อสารที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน การอ่านและการเขียนข้อความ
สั้นๆ การต้ังค าถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่ายใน
ระดับค า วลี และประโยคสั้นๆ 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-203 ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการปรับพื้น (English for Remediation) 

เปิดใหม่ 

 **101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน            3(2-2-5) 
      (Daily Life English)         
ค าศัพท์ ส านวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการ
สื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อในชีวิตประจ าวัน ความสนใจส่วนบุคคล 
และสถานการณ์ปัจจุบัน 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ( Daily Life English) และให้ได้
เกรด A ในรายวิชาดังกล่าว 

เปิดใหม่ 

 **101-205  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) เปิดใหม่ 
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                (English for Academic Study)  
การฝึกทักษะที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การ
อ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และค าศัพท ์

 **101-206  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ
                           3(2-2-5) 
                (English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้ค า ประโยค ค าเช่ือม โวหาร การออก
เสียงค า และการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็น
และการน าเสนอเชิงวิชาการ การน าเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์งาน 

เปิดใหม่ 

 **101-207  ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน 
                                       3(2-2-5) 
                (English for Proficiency Test)  
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนเพื่อการสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้
นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึก
เทคนิคที่เป็นประโยชน์ส าหรับท าข้อสอบ 

เปิดใหม่ 

 **101-208  การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน 3(2-2-5)
    (Computer Coding for Everyone) 
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพ
ทอน เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การ
ประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับ
ข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานค าสั่งทางเลือก การใช้
งานค าสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทางคณิตศาสตร์และ
กราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก  

เปิดใหม่ 

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา 
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ                         3(2-2-5) 
             (Information Technology)  
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ หน้าที่การท างานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบ
การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม 

*101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ                        3(2-2-5) 
              (Information Technology)   
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ หน้าที่การท างานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบ
การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม
ประมวลผลค า และการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งาน
โปรแกรมประมวลผลค า การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

121-102  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน 
               3(2-2-5) 
 (Computer for Studies and Works)       
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟูมข้อมูลและ
สารสนเทศ อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและวุฒิบัตรด้าน
คอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการ
ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมตารางท างาน และโปรแกรมน าเสนอ
งาน 

*101-308  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน 
               3(2-2-5) 
  (Computer for Studies and Works)       
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟูมข้อมูล 
อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้าน
คอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน
โปรแกรมตารางท างาน  โปรแกรมน าเสนองาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                            3(3-0-6)           
             (Life and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ
ในเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ
พลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

*101-309  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                          3(3-0-6)           
               (Life and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
ต่อมลภาวะและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี                         3(3-0-6)
 (Food for Good Health)  
ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลง
ของสารอาหารในกระบวนการผลิต ข้อเท็จจริงและความเชื่อ
เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารกับ
โรค และแนวโภชนาการเพื่อการบ าบัด ฉลากโภชนาการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของ
อาหาร 

*101-310  อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี                       3(3-0-6) 
               (Healthy Diet)   
ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและ
พลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค โภชนาการเพื่อการปูองกันและ
การบ าบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อน
และการเสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความเชื่อ
ของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหาร
และทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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121-105 เคมีในชีวิตประจ าวัน                          3(3-0-6) 
             (Chemistry in daily life)   
ความส าคัญของเคมี สสารและการจ าแนกสสาร  โลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่ส าคัญในชีวิตประจ าวัน อาทิ แก้ว กระดาษ 
สารพอลิเมอร์ พลาสติก สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและ
สารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องส าอาง สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง 
สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การปูองกันและแก้พิษ
จากสารเคมี 

*101-311  เคมีในชีวิตประจ าวัน                         3(3-0-6) 
               (Chemistry in Daily Life)   
ความส าคัญของเคมี สสารและการจ าแนกสสาร โลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่ส าคัญในชีวิตประจ าวัน สีจากธรรมชาติและ
สีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องส าอาง 
สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การปูองกันและแก้พิษจากสารเคมี 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                3(3-0-6) 
             (Mathematics in Daily Life)  
ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
กับตัวเลขและสัญลักษณ์คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การ
ประยุกต์ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น การสร้างตัวแบบและการแก้ปัญหา
ตัวแบบการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

*101-312  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(3-0-6) 
               (Mathematics in Daily Life)  
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการ
แปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล         3(3-0-6) 
 (Basic Statistics for Data Analysis) 
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ได้แก่ ความหมาย ขอบเขต ลักษณะของ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความ
น่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบทวินาม การแจก
แจงแบบปัวซอง การแจงแจงแบบปกติการทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

*101-313  สถิติในชีวิตประจ าวัน                        3(3-0-6) 
   (Statistics in Daily Life) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึก
ข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน การบันทึกข้อมูลทาง
ธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจ าวันเพื่อการ
ตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การท านายผลการลงทุน และ 
การพยากรณ์อากาศ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อ
วิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                          3(3-0-6) 
             (Man and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  ปัญหาเร่ืองมลภาวะของ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ  ปัญหาของการ
เพิ่มประชากร  การอนุรักษ์ปุาไม้  ต้นน้ า  ล าธาร  การใช้ผืนดิน
และน้ าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การพัฒนาพื้นดินและน้ าที่

- ยกเลิก 
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เส่ือมโทรมให้กลับคงสภาพที่ดี  โดยวิธีการทางธรรมชาติ  รวมถึง
การปูองกันการท าลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้อยู่ในสภาพ
สมดุลกับการด ารงชีวิตมนุษย์อย่างมีความสุข  โดยการท าให้
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติดีขึ้น 
125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                    3(3-0-6) 
             (Mathematics in Civilization)  
หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบ
การคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การน าเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้
ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจ านวนและ
พัฒนาการของความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้
พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะน าไปสู่การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป 

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                    3(3-0-6) 
             (Mathematics in Civilization)  
หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบ
การคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การน าเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้
ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจ านวนและ
พัฒนาการของความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้
พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะน าไปสู่การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

126-316 สถิติและความน่าจะเป็น                      3(3-0-6) 
             (Statistics and Probability)   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจก
แจง แบบทวินาม แบบปัวซอง และแบบปกติ การแจกแจงของ
ค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนและ
สัดส่วนของประชากร การหาค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การท าสอบสมมติฐานส าหรับหนึ่งและสอง
ประชากร 

*101-315  สถิติและความน่าจะเป็น                     3(3-0-6) 
               (Statistics and Probability)   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงความถี่ การประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและ
สัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

 **101-301  ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21        3(2-2-5) 
     (Digital Literacy for 21ST Century) 
ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความ
ปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเส่ียงในการใช้งานทาง
อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคม
ออนไลน์ การท าธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซ้ือสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง

เปิดใหม่ 
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ความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมส านักงาน การสร้าง
อินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    

 **101-302  วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ              3(2-2-5) 
    (Data Science and Visualization)        
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การ
ใช้ประโยชน์และการตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล 
การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
แอพลิเคชัน 
 

เปิดใหม่ 

 **101-303  เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)            
                (Green Technology for Sustainable 
                Development) 
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัด
การพลังงาน การลดของเสีย ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

เปิดใหม่ 

 **101-304  ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้าง 
                 นวัตกรรมและธุรกิจใหม่                3(3-0-6) 
                 (Logic and Design Thinking for  
                 Innovation and Start Up)    
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรม
และธุรกิจใหม่ การส ารวจปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์
เพื่อส ารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการ
แก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับ
ความต้องการของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ การ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 

เปิดใหม่ 

 **101-305  การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งส าหรับทุกคน  3(2-2-5)               
                (Internet of Thing for Everyone) 
ท าความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การ

เปิดใหม่ 
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สื่อสารข้อมูลภายในและการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการ
เช่ือมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 

 **101-306   ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน    3(2-2-5)
    ( Living Lab for Campus Sustainability) 
หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการ
ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจ าลองเพื่อขยายผลและ
ประยุกต์ใช้ในสถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหาร
โครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อ
ประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 

เปิดใหม่ 

4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา 
129-101   พลศึกษาและนันทนาการ                     2(1-2-3) 
             (Physical Education and Recreation)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มีความส าคัญและ
ความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบัน รวมถึง
ศึกษาชนิดของกีฬาและนันทนาการ  ความต้องการนันทนาการใน
วัยต่าง ๆ การจัดการและการบริหารนันทนาการและให้เลือกพล
ศึกษา 1 ชนิดกีฬา เพื่อศึกษากฎ กติกา มารยาท และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งฝึกทักษะการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจน
การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้อง 

- ยกเลิก 

129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม                          2(1-2-3) 
             (Art and Music Appreciation)  
ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี หลักการทาง
สุนทรียศาสตร์ และลักษณะส าคัญของศิลปะและดนตรีแต่ละแบบ 
ปลูกฝังความเข้าใจการเห็นคุณค่าและความชื่นชมในศิลปะและ
ดนตรี ศึกษาผลงานศิลปะชิ้นส าคัญในด้านต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณ
จนถึงปัจจุบันแรงบันดาลใจของศิลปิน เบื้องหลังการสร้างสรรค์
ผลงานเหล่านั้น โดยเน้นถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรีในฐานะ 
เป็นเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจมนุษย์ 

- ยกเลิก 

 **101-401  ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย   3(2-2-5) 
                 (Life, Well-Being and Sports)           

เปิดใหม่ 
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 สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการ
เลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องส าอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดความปลอดภัย การออกก าลัง
กาย คุณค่าและผลของการออกก าลังกายที่มีต่อระบบต่างๆใน
ร่างกาย การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถ ภาพของร่างกาย 
และการออกก าลังกายในลักษณะของกีฬาเพื่อการแข่งขัน 

 **101-402  ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต 
                 (Art and Music Appreciation)      3(3-0-6)                                
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัย
ต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความ
ซาบซึ้งในศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจ าวัน และคุณค่า
ความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลง
จิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์     

เปิดใหม่  

 **101-403   นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม        3(3-0-6)
    (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มี
คุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา คติความเชื่อและ
ค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน  
แนวทางอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

เปิดใหม่  

 **101-404  การตามหาและออกแบบความฝัน        3(2-2-5) 
    (Designing Your Dream)  
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเร่ืองที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการ
ของตนเอง ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์
สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการ

เปิดใหม่ 
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สืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 **101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต   3(2-2-5) 
    (Yoga, Meditation and Art of Living) 
การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญาโยคะ 
ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะ
ประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผ่อน
คลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึก
โยคะ ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการ
ด ารงชีวิต 

เปิดใหม่ 

 **101-406  การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์            3(2-2-5) 
    (Creative Photography) 
การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้อง
โทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้
ในชีวิตประจ าวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การส่ือสารด้วย
ภาพถ่าย การจัดองค์ประกอบศิลป์ พื้นฐานการจัดองค์ประกอบ
ภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของภาพ 
แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการส่ือ
ความหมาย 
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สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

119-101จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ3 (3-0-6) 
119-101  Service Psychology and Personality 
Development 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิด  และทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและจิตวิทยาใน
อุตสาหกรรมการบริการ  หลักมนุษยสัมพันธ์  หลักการส่ือสาร  
ปรากฏการณ์ทางสังคม  เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียว  ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  และ
หลักการประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการบริการการพัฒนาบุคลิกภาพ 
และการสร้างเสริมภาพลักษณ์ 
 

119-101จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ3 (3-0-6) 
119-101  Service Psychology and Personality 
Development 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิด  และทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและจิตวิทยาใน
อุตสาหกรรมการบริการ  หลักมนุษยสัมพันธ์  หลักการส่ือสาร  
ปรากฏการณ์ทางสังคม  เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียว  ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  และ
หลักการประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการบริการการพัฒนาบุคลิกภาพ 
และการสร้างเสริมภาพลักษณ์ 
 

คงเดิม 

119-201กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ3 (3-0-6) 
119-201 Tourism and Hospitality Business Law 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
วิเคราะห์ระเบียบและกฎหมายที่ส าคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจการบริการและ
ธุรกิจการท่องเท่ียว  จรรยาบรรณวิชาชีพ และการแก้ปัญหาโดยอาศัย
กฎหมาย  กรณีศึกษา 

 

119-201กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ3 (3-0-6) 
119-201 Tourism and Hospitality Business Law 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
วิเคราะห์ระเบียบและกฎหมายที่ส าคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจการบริการและ
ธุรกิจการท่องเท่ียว  จรรยาบรรณวิชาชีพ และการแก้ปัญหาโดยอาศัย
กฎหมาย  กรณีศึกษา 

 

คงเดิม 
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สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

119-103 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3 (3-0-6) 
119-103 Tourism Industry 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 วิวัฒนาการ  ความหมาย  ความส าคัญ  แนวโน้มลักษณะ  
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบสนับสนุนของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว  ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   แนวคิดเกี่ยวกับ
การวางแผนและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  บทบาทและ
นโยบายของรัฐในการพัฒนา  องค์กรทางการท่องเท่ียวระดับชาติและ
ระดับนานาชาติรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
 

119-103 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3 (3-0-6) 
119-103 Tourism Industry 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 วิวัฒนาการ  ความหมาย  ความส าคัญ  แนวโน้มลักษณะ  
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบสนับสนุนของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว  ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   แนวคิดเกี่ยวกับ
การวางแผนและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  บทบาทและ
นโยบายของรัฐในการพัฒนา  องค์กรทางการท่องเท่ียวระดับชาติและ
ระดับนานาชาติรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
 

คงเดิม 

119-102ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ3 (3-0-6) 
119-102 Introduction to Hospitality Industry 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ประวัติและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการบริการ  เช่น โรงแรม 
สายการบิน ท่าอากาศยาน โรงพยาบาล ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร  การ
ด าเนินงานการบริการประเภทต่างๆ  โครงสร้างการบริหารงาน  
หลักการจัดการธุรกิจการบริการความรู้และทักษะในการให้บริการ
เบื้องต้น การต้อนรับ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ความสัมพันธ์
ระหว่างแผนกต่างๆในองค์กรที่เน้นการบริการ และการประสานงาน
ระหว่างธุรกิจการบริการกับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

119-102ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ3 (3-0-6) 
119-102 Introduction to Hospitality Industry 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ประวัติและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการบริการ  เช่น โรงแรม 
สายการบิน ท่าอากาศยาน โรงพยาบาล ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร  การ
ด าเนินงานการบริการประเภทต่างๆ  โครงสร้างการบริหารงาน  
หลักการจัดการธุรกิจการบริการความรู้และทักษะในการให้บริการ
เบื้องต้น การต้อนรับ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ความสัมพันธ์
ระหว่างแผนกต่างๆในองค์กรที่เน้นการบริการ และการประสานงาน
ระหว่างธุรกิจการบริการกับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

คงเดิม 
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สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

119-104 นวัตกรรมการจัดการองค์กรและทุนมนุษย์3 (3-0-6) 
119-104 Innovation for Organization and Human Capital 
Management  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักและทฤษฎีการจัดองค์การ    การจัดการสภาพแวดล้อม
ในการบริหารองค์กรธุรกิจการบริการและองค์กรธุรกิจการท่องเท่ียวแบบ
สร้างสรรค์   หน้าที่บทบาทของบุคลากร  การจัดโครงสร้างองค์กร  
พฤติกรรมองค์กร  การวางแผนและการควบคุมองค์กร นวัตกรรมการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

119-104 นวัตกรรมการจัดการองค์กรและทุนมนุษย์3 (3-0-6) 
119-104 Innovation for Organization and Human Capital 
Management  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักและทฤษฎีการจัดองค์การ    การจัดการสภาพแวดล้อม
ในการบริหารองค์กรธุรกิจการบริการและองค์กรธุรกิจการท่องเท่ียวแบบ
สร้างสรรค์   หน้าที่บทบาทของบุคลากร  การจัดโครงสร้างองค์กร  
พฤติกรรมองค์กร  การวางแผนและการควบคุมองค์กร นวัตกรรมการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

คงเดิม 

119-202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสาร 
ข้ามวัฒนธรรม   3 (3-0-6) 
119-202  Tourist Behavior and Cross-cultural  
Communication 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ประเภทของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมและแรงจูงใจในการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวความต้องการและความแตกต่างขอพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากวัตถุประสงค์ของการเดินทาง วัฒนธรรม 
ลักษณะทางประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม เปรียบเทียบ
แรงจูงใจทางการท่องเท่ียว ค่านิยมและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มา
จากต่างวัฒนธรรมรวมทั้งการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 
 

119-202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสาร 
ข้ามวัฒนธรรม   3 (3-0-6) 
119-202  Tourist Behavior and Cross-cultural  
Communication 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ประเภทของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมและแรงจูงใจในการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวความต้องการและความแตกต่างขอพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากวัตถุประสงค์ของการเดินทาง วัฒนธรรม 
ลักษณะทางประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม เปรียบเทียบ
แรงจูงใจทางการท่องเท่ียว ค่านิยมและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มา
จากต่างวัฒนธรรมรวมทั้งการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 
 

คงเดิม 
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สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

119-301ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและการบริการ 3 (2-2-5) 
119-301  English for Tourism and  
Hospitality Industry  
วิชาบังคับก่อน   :    114-202  ภาษาอังกฤษ  4 

สนทนาและเรียนรู้ค าศัพท์อย่างเข้มข้น ในสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว การฝึก เขียน พูด 
อ่าน ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อการท างานในธุรกิจการท่องเท่ียวและการ
บริการ จ าลองสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นในวิชาชีพ  
 

119-301 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 3 (2-2-5) 
119-301  English for Hospitality Industry  
วิชาบังคับก่อน   :  101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 

สนทนาและเรียนรู้ค าศัพท์อย่างเข้มข้น ในสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ การฝึก เขียน พูด อ่าน ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพเพื่อการท างานในธุรกิจการบริการ จ าลองสถานการณ์การใช้
ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นในวิชาชีพ  

เปลี่ยนแปลง 
วิชา119-301 ภาษาอังกฤษ
เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ (3 หน่วยกิต) 
แยกเป็น 119-301 
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
การบริการ (3 หน่วยกิต)  และ
119-303  ภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (3 
หน่วยกิต)  วิชาบังคับก่อน
เปลี่ยนจาก 114-202 
ภาษาอังกฤษ 4 เป็น 101-205
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
ทางวิชาการ 

 

119-303 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 
119-303  English for Tourism Industry 
วิชาบังคับก่อน   :  101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 

สนทนาและเรียนรู้ค าศัพท์อย่างเข้มข้น ในสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การฝึก เขียน พูด อ่าน ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อการท างานในธุรกิจการท่องเท่ียว จ าลอง
สถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นในวิชาชีพ  

119-302 โมบายแอพพลิเคชั่นเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และการบริการ 3 (3-0-6) 
119-302  Mobile Application for Tourism and  
Hospitality Industry 
วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี 

 การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น โทรศัพท์มือถือ 
แท็บเล็ต เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและเพื่อเพิ่มช่องทางในการ
สื่อสารกับผู้บริโภคมากขึ้น การค้นคว้าข้อมูลทางการท่องเที่ยว  การบริการ  
ข้อมูลโรงแรม ที่พักและข้อมูลบริษัททัวร์ ใช้เป็นเครื่องมือในการจองห้องพัก 
การจองทัวร์ การสั่งอาหาร การน าไปใช้ในธุรกิจ MICE ที่สามารถจัดท าระบบ
การลงทะเบียน การช าระเงิน ข้อมูลการประชุม สัมมนาและนิทรรศการ  
 

119-302 โมบายแอพพลิเคชั่นเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และการบริการ 3 (3-0-6) 
119-302  Mobile Application for Tourism and  
Hospitality Industry 
วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี 

 การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น โทรศัพท์มือถือ 
แท็บเล็ต เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและเพื่อเพิ่มช่องทางในการ
สื่อสารกับผู้บริโภคมากขึ้น การค้นคว้าข้อมูลทางการท่องเที่ยว  การบริการ  
ข้อมูลโรงแรม ที่พักและข้อมูลบริษัททัวร์ ใช้เป็นเครื่องมือในการจองห้องพัก 
การจองทัวร์ การสั่งอาหาร การน าไปใช้ในธุรกิจ MICE ที่สามารถจัดท าระบบ
การลงทะเบียน การช าระเงิน ข้อมูลการประชุม สัมมนาและนิทรรศการ  
 

คงเดิม 

 

ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
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119-211   การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
119-211  Food and Beverage Service  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  รวมถึงการ
ท าความสะอาดและการดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ชนิดต่าง ๆ  การ
เตรียมการก่อนเปิดบริการ  ความรู้เกี่ยวกับการบริการอาหารและ
เครื่องดื่มแบบต่าง ๆ ในธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียว   ตลอดจน
ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ถูกต้อง การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม 
 

119-211   การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
119-211  Food and Beverage Service  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  รวมถึงการ
ท าความสะอาดและการดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ชนิดต่าง ๆ  การ
เตรียมการก่อนเปิดบริการ  ความรู้เกี่ยวกับการบริการอาหารและ
เครื่องดื่มแบบต่าง ๆ ในธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียว   ตลอดจน
ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ถูกต้อง การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม 
 

คงเดิม 

119-411ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานในธุรกิจท่องเที่ยว 
และการบริการ 3(3-0-6) 
119-411  Basic Research Method in Tourism  
and Hospitality Business 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ขั้นตอนของการวิจัยเบื้องต้น  ชนิดของงานวิจัยข้อมูลและตัว
แปรการสร้างรหัสข้อมูลและการก าหนดของตัวอย่าง  วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลประเภทต่างๆ การประมวลผลข้อมูล  และตีความหมาย  โดยสรุป   
เน้นตัวอย่างการเก็บข้อมูลในธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียว 
 

119-411ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานในธุรกิจท่องเที่ยว 
และการบริการ 3(3-0-6) 
119-411  Basic Research Method in Tourism  
and Hospitality Business 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ขั้นตอนของการวิจัยเบื้องต้น  ชนิดของงานวิจัยข้อมูลและตัว
แปรการสร้างรหัสข้อมูลและการก าหนดของตัวอย่าง  วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลประเภทต่างๆ การประมวลผลข้อมูล  และตีความหมาย  โดยสรุป   
เน้นตัวอย่างการเก็บข้อมูลในธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียว 
 

คงเดิม 

119-216การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
และการบริการ 3(3-0-6) 
119-216  Digital Marketing for Tourism and 

Hospitality Business 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความหมายและความส าคัญของการตลาดในฐานะเป็น

119-216การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
และการบริการ 3(3-0-6) 
119-216  Digital Marketing for Tourism and 

Hospitality Business 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความหมายและความส าคัญของการตลาดในฐานะเป็น

คงเดิม 
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กิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง การตลาดดิจิทัล  บทบาทของ
การตลาดดิจิทัลที่มีต่อการบริการและการท่องเท่ียว การบริหารงานขาย 
และการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดยุคดิจิทัล ทฤษฎีและแนวความคิด
ทางการตลาดยุคดิจิทัล เทคนิคและกลยุทธ์ที่น าไปสู่การวางแผนและ
ปฏิบัติใช้แผนการตลาดของธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียว พร้อม
กรณีศึกษา 

กิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง การตลาดดิจิทัล  บทบาทของ
การตลาดดิจิทัลที่มีต่อการบริการและการท่องเท่ียว การบริหารงานขาย 
และการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดยุคดิจิทัล ทฤษฎีและแนวความคิด
ทางการตลาดยุคดิจิทัล เทคนิคและกลยุทธ์ที่น าไปสู่การวางแผนและ
ปฏิบัติใช้แผนการตลาดของธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียว พร้อม
กรณีศึกษา 

119-213 งานส่วนหน้าของโรงแรม   3(3-0-6) 
119-213  Hotel Front Office  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรมและการ
จัดการงานฝุายห้องพัก  การส ารองห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียน  
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุายงานส่วนหน้า
กับฝุายแม่บ้าน  บริษัทน าเท่ียว และบริษัทตัวแทนการเดินทาง   มี
การศึกษานอกสถานที่ 

119-213 งานส่วนหน้าของโรงแรม   3(3-0-6) 
119-213  Hotel Front Office  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรมและการ
จัดการงานฝุายห้องพัก  การส ารองห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียน  
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุายงานส่วนหน้า
กับฝุายแม่บ้าน  บริษัทน าเท่ียว และบริษัทตัวแทนการเดินทาง   มี
การศึกษานอกสถานที่ 

คงเดิม 

119-214  การเดินทางและการขนส่ง 3(3-0-6) 
119-214  Travel and Trasportation 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ประวัติและประเภทของโลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยเน้นทางด้านการเดินทางและการขนส่ง  โลจิสติกส์และโซ่
คุณค่า โครงสร้างของระบบขนส่ง  การขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร  
กฎหมายเกี่ยวกับการเดินทาง  การด าเนินงานของภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเดินทางกับนักท่องเที่ยว  การขนส่งที่มี
บทบาทต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ความร่วมมือด้านการ
ขนส่งระหว่างประเทศ  ปัญหาด้านการแข่งขัน  รวมทั้งแนวโน้มของการ
เดินทางและการขนส่งในอนาคต 

119-214  การเดินทางและการขนส่ง 3(3-0-6) 
119-214  Travel and Trasportation 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ประวัติและประเภทของโลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยเน้นทางด้านการเดินทางและการขนส่ง  โลจิสติกส์และโซ่
คุณค่า โครงสร้างของระบบขนส่ง  การขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร  
กฎหมายเกี่ยวกับการเดินทาง  การด าเนินงานของภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเดินทางกับนักท่องเที่ยว  การขนส่งที่มี
บทบาทต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ความร่วมมือด้านการ
ขนส่งระหว่างประเทศ  ปัญหาด้านการแข่งขัน  รวมทั้งแนวโน้มของการ
เดินทางและการขนส่งในอนาคต 

คงเดิม 
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119-215 การพัฒนาอย่างยั่งยืนในธุรกิจท่องเที่ยว 
และการบริการ3 (3-0-6) 
119-215  Sustainable Development in Tourism and 
Hospitality Business 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวและการ
บริการ  ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รายได้และการจัดการรายได้
จากการจัดการการท่องเท่ียวและการบริการ ประเภทและแหล่ง
ท่องเที่ยว ธุรกิจบริการที่หลากหลาย  เทคนิคการส่ือความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่บริการ มีการศึกษาจากกรณีศึกษาและการศึกษา
นอกสถานที ่
 

119-215 การพัฒนาอย่างยั่งยืนในธุรกิจท่องเที่ยว 
และการบริการ3 (3-0-6) 
119-215  Sustainable Development in Tourism and 
Hospitality Business 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวและการ
บริการ  ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รายได้และการจัดการรายได้
จากการจัดการการท่องเท่ียวและการบริการ ประเภทและแหล่ง
ท่องเที่ยว ธุรกิจบริการที่หลากหลาย  เทคนิคการส่ือความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่บริการ มีการศึกษาจากกรณีศึกษาและการศึกษา
นอกสถานที ่
 

คงเดิม 

119-212 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว                      3 (3-0-6) 
119-212  Tour Business Management 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 รูปแบบการจัดและการด าเนินงานของบริษัทน าเท่ียว  การ
วางแผนการจัดรายการน าเที่ยวและเทคนิคการเขียนรายการน าเที่ยวใน
รูปแบบต่างๆ  การคิดต้นทุนก าไร ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์    
ภูมิอากาศกับการจัดน าเท่ียว  การแก้ปัญหาในเรื่องการจัดน าเท่ียวใน
รูปแบบต่าง ๆ การส ารองที่พักและการส ารองที่นั่งในการเดินทาง  การ
ปูองกันอุบัติเหตุในการท่องเท่ียว  และการให้ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

119-212 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว                      3 (3-0-6) 
119-212  Tour Business Management 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 รูปแบบการจัดและการด าเนินงานของบริษัทน าเท่ียว  การ
วางแผนการจัดรายการน าเที่ยวและเทคนิคการเขียนรายการน าเที่ยวใน
รูปแบบต่างๆ  การคิดต้นทุนก าไร ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์    
ภูมิอากาศกับการจัดน าเท่ียว  การแก้ปัญหาในเรื่องการจัดน าเท่ียวใน
รูปแบบต่าง ๆ การส ารองที่พักและการส ารองที่นั่งในการเดินทาง  การ
ปูองกันอุบัติเหตุในการท่องเท่ียว  และการให้ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

คงเดิม 
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สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

119-311 การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
และการบริการ3 (3-0-6) 
119-311  Tourism and Hospitality Entrepreneurship
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่ม ี
 ผู้ประกอบการธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียวกลยุทธ์ 
และการวางแผนการด าเนินธุรกิจ  โอกาสและแหล่งเงินทุน การ จัดการ
ความเส่ียง วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม โอกาสทางธุรกิจ การต่อรองทาง
ธุรกิจความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
คุณธรรม จริยธรรม ความอยู่รอดของกิจการ โดยใช้หลักการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
 

119-311 การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
และการบริการ3 (3-0-6) 
119-311  Tourism and Hospitality Entrepreneurship
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่ม ี
 ผู้ประกอบการธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียวกลยุทธ์ 
และการวางแผนการด าเนินธุรกิจ  โอกาสและแหล่งเงินทุน การ จัดการ
ความเส่ียง วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม โอกาสทางธุรกิจ การต่อรองทาง
ธุรกิจความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
คุณธรรม จริยธรรม ความอยู่รอดของกิจการ โดยใช้หลักการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
 

คงเดิม 

119-312 อุตสาหกรรมการบิน  3 (3-0-6) 
119-312  Aviation Industry 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

อุตสาหกรรมการบิน การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร
ทางการบิน การควบกิจการ ลักษณะการบริการที่แตกต่างของแต่ละสาย
การบิน ประเภทของเครื่องบินและการดูแลรักษา องค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมการบิน สิทธิทางการบิน สายการบินและเครือข่ายการบิน 
ระบบการส ารองที่นั่งและจ าหน่ายบัตรโดยสาร การบริหารผู้โดยสาร 
ระเบียบพิธีเข้าออกระหว่างประเทศ ระเบียบกรมศุลกากร การขนส่ง
สินค้าทางอากาศ เเนวโน้มในอุตสาหกรรมการบิน และองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง
  

 
 
 

119-312 อุตสาหกรรมการบิน  3 (3-0-6) 
119-312  Aviation Industry 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

อุตสาหกรรมการบิน การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร
ทางการบิน การควบกิจการ ลักษณะการบริการที่แตกต่างของแต่ละสาย
การบิน ประเภทของเครื่องบินและการดูแลรักษา องค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมการบิน สิทธิทางการบิน สายการบินและเครือข่ายการบิน 
ระบบการส ารองที่นั่งและจ าหน่ายบัตรโดยสาร การบริหารผู้โดยสาร 
ระเบียบพิธีเข้าออกระหว่างประเทศ ระเบียบกรมศุลกากร การขนส่ง
สินค้าทางอากาศ เเนวโน้มในอุตสาหกรรมการบิน และองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง 

คงเดิม 
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สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

119-313 การจัดการประชุม  นิทรรศการและ 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  3 (3-0-6) 
119-313 MICE Industry  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความส าคัญ และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดประชุมองค์กร การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ขั้นตอนการด าเนินงาน
ก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงาน ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจส าหรับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน การบริหารจัดการสถานที่
จัดงาน ระบบโลจิสติกส์และมาตรฐานต่างๆในอุตสาหกรรม พร้อม
กรณีศึกษาจากการศึกษาดูงานประชุม งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
นอกสถานที่ 
 

119-313 การจัดการประชุม  นิทรรศการและ 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  3 (3-0-6) 
119-313 MICE Industry  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความส าคัญ และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดประชุมองค์กร การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ขั้นตอนการด าเนินงาน
ก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงาน ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจส าหรับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน การบริหารจัดการสถานที่
จัดงาน ระบบโลจิสติกส์และมาตรฐานต่างๆในอุตสาหกรรม พร้อม
กรณีศึกษาจากการศึกษาดูงานประชุม งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
นอกสถานที่ 
 

คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ  กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านการบริการ และด้านการท่องเที่ยว  
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สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านการบริการ กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านการบริการ คงเดิม 
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สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

119-324 การบัญชีโรงแรม  3 (3-0-6) 
119-324  Accounting for Hotel   
วิชาบังคับก่อน :ไม่ม ี

 ระบบการบัญชีโรงแรม บันทึกรายการในสมุดบันทึก
รายการ การจัดท างบทดลอง  และการจัดท างบการเงิน  การบัญชี
เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม      ระบบบัญชีโรงแรม  การควบคุม
รายได้ในภัตตาคารและจากการจ าหน่ายห้องพัก  การควบคุมลูกหนี้  
การควบคุมเงินเดือน  การตรวจสอบรายได้เงินสดประจ าวัน  วิเคราะห์
และพยากรณ์งบการเงินและการท ารายงานในการด าเนินงาน 

 

119-324 การบัญชีโรงแรม  3 (3-0-6) 
119-324  Accounting for Hotel   
วิชาบังคับก่อน :ไม่ม ี

 ระบบการบัญชีโรงแรม บันทึกรายการในสมุดบันทึก
รายการ การจัดท างบทดลอง  และการจัดท างบการเงิน  การบัญชี
เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม      ระบบบัญชีโรงแรม  การควบคุม
รายได้ในภัตตาคารและจากการจ าหน่ายห้องพัก  การควบคุมลูกหนี้  
การควบคุมเงินเดือน  การตรวจสอบรายได้เงินสดประจ าวัน  วิเคราะห์
และพยากรณ์งบการเงินและการท ารายงานในการด าเนินงาน 

 

คงเดิม 

119-323 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม 3  (3-0-6) 
119-323  Environmental Management in Hotel 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

สิ่งแวดล้อม มลภาวะ การประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน ระเบียบปฏิบัติและการวางแผนนโยบายการ
จัดการส่ิงแวดล้อมภายในโรงแรม มาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว การ
บริการสีเขียว การวิเคราะห์ผลกระทบอาคารสีเขียวตามมาตรฐานของ
ระบบการให้คะแนนเพื่อประเมินระดับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง  

 

119-323 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม 3  (3-0-6) 
119-323  Environmental Management in Hotel 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

สิ่งแวดล้อม มลภาวะ การประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน ระเบียบปฏิบัติและการวางแผนนโยบายการ
จัดการส่ิงแวดล้อมภายในโรงแรม มาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว การ
บริการสีเขียว การวิเคราะห์ผลกระทบอาคารสีเขียวตามมาตรฐานของ
ระบบการให้คะแนนเพื่อประเมินระดับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง  

 

คงเดิม 

119-426 ธุรกิจสปาและสุขภาพ                 3  (3-0-6) 

119-426  Spa and Wellness Business 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

สปาสุขภาพประวัติและชนิดของสปา การดูแลรักษาสุขภาพ  
สุขอนามัย และความปลอดภัยในสปา แนวคิดการจัดท าธุรกิจและ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์และบุคลากร 

119-426 ธุรกิจสปาและสุขภาพ                 3  (3-0-6) 

119-426  Spa and Wellness Business 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

สปาสุขภาพประวัติและชนิดของสปา การดูแลรักษาสุขภาพ  
สุขอนามัย และความปลอดภัยในสปา แนวคิดการจัดท าธุรกิจและ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์และบุคลากร 

คงเดิม 

119-326 ครัวและการประกอบอาหารไทย3 (2-2-5) 119-326 ครัวและการประกอบอาหารไทย3 (2-2-5) คงเดิม 
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สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

119-326  Kitchen and Thai Cooking 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ประเภทของครัวและอุปกรณ์ ค าศัพท์ที่ใช้ในงานครัวและ
อุปกรณ์ การเลือกซ้ือวัตถุดิบอาหารสดและอาหารแห้ง ปฏิบัติเกี่ยวกับ
ต ารับอาหารไทย และขนมไทย การเตรียมและตัดแต่งอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ ผัก การเก็บรักษาอาหาร การออกแบบจัดตกแต่งจานอาหาร
เพื่อการขาย สุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร และการค านวณ
ต้นทุนอาหารเพื่อผลก าไร 

 

119-326  Kitchen and Thai Cooking 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ประเภทของครัวและอุปกรณ์ ค าศัพท์ที่ใช้ในงานครัวและ
อุปกรณ์ การเลือกซ้ือวัตถุดิบอาหารสดและอาหารแห้ง ปฏิบัติเกี่ยวกับ
ต ารับอาหารไทย และขนมไทย การเตรียมและตัดแต่งอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ ผัก การเก็บรักษาอาหาร การออกแบบจัดตกแต่งจานอาหาร
เพื่อการขาย สุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร และการค านวณ
ต้นทุนอาหารเพื่อผลก าไร 

 
119-427   การจัดดอกไม้และการแกะสลัก3 (2-2-5) 
119-427    Floral Arrangement and Carving 
วิชาบังคับก่อน :    ไม่ม ี

ชนิดของผัก ผลไม้ และดอกไม้ การคัดเลือก ผัก ผลไม้ และ
ดอกไม้ส าหรับการจัดดอกไม้และการแกะสลัก  เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดดอกไม้และการแกะสลัก การใช้้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
ขั้นตอนวิธีการและเทคนิคการจัดดอกไม้และการแกะสลักผัก ผลไม้และ
อื่นๆ เพื่อน ามาตกแต่งจานอาหารรวมไปถึงโอกาสอื่นๆ  

 

119-427   การจัดดอกไม้และการแกะสลัก3 (2-2-5) 
119-427    Floral Arrangement and Carving 
วิชาบังคับก่อน :    ไม่ม ี

ชนิดของผัก ผลไม้ และดอกไม้ การคัดเลือก ผัก ผลไม้ และ
ดอกไม้ส าหรับการจัดดอกไม้และการแกะสลัก  เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดดอกไม้และการแกะสลัก การใช้้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
ขั้นตอนวิธีการและเทคนิคการจัดดอกไม้และการแกะสลักผัก ผลไม้และ
อื่นๆ เพื่อน ามาตกแต่งจานอาหารรวมไปถึงโอกาสอื่นๆ  

 

คงเดิม 

119-428 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และการบริการ  3(3-0-6) 
119-428   Seminar in Tourism and Hospitality Industry 
วิชาบังคับก่อน :    ไม่ม ี

 การน าเสนอและอภิปรายปัญหาที่น่าสนใจในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและการบริการ วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ฟังค า
บรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและ
เขียนรายงาน 

119-428 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และการบริการ  3(3-0-6) 
119-428   Seminar in Tourism and Hospitality Industry 
วิชาบังคับก่อน :    ไม่ม ี

 การน าเสนอและอภิปรายปัญหาที่น่าสนใจในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและการบริการ วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ฟังค า
บรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและ
เขียนรายงาน 

คงเดิม 

119-321 ระบบสารสนเทศส าหรับงานโรงแรม      3 (2-2-5) 

119-321   Information Technology for Hotel  

119-321 ระบบสารสนเทศส าหรับงานโรงแรม      3 (2-2-5) 

119-321   Information Technology for Hotel  

คงเดิม 



 

 

 

164 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 
 

สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

วิชาบังคับก่อน :   137-101เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  

          เทคนิคและการปฏบิติังานด้านคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส ารองห้องพัก การลงทะเบียน การคืน
ห้องพัก การคิดค่าใช้จ่ายเมื่อลูกค้าลงทะเบียนออกจากโรงแรม การปิด
รอบ การเขียนจดหมายเพื่อแจ้งข้อความ การบันทึกข้อมูลและการดึง
ข้อมูลต่างๆของลูกค้า การส่ือสารผ่านระบบสารสนเทศส าหรับการ
โรงแรมกับทุกแผนกในโรงแรม งานบริการด้านอื่น ๆ ในโรงแรม 

วิชาบังคับก่อน :   137-101เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  

          เทคนิคและการปฏบิติังานด้านคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส ารองห้องพัก การลงทะเบียน การคืน
ห้องพัก การคิดค่าใช้จ่ายเมื่อลูกค้าลงทะเบียนออกจากโรงแรม การปิด
รอบ การเขียนจดหมายเพื่อแจ้งข้อความ การบันทึกข้อมูลและการดึง
ข้อมูลต่างๆของลูกค้า การส่ือสารผ่านระบบสารสนเทศส าหรับการ
โรงแรมกับทุกแผนกในโรงแรม งานบริการด้านอื่น ๆ ในโรงแรม 

119-322 งานแม่บ้าน  3  (2-2-5) 
119-322   HousekeepingOperations 
วิชาบังคับก่อน    : ไม่มี 

หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้านในโรงแรม  
คุณสมบัติการเป็นแม่บ้าน ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ การดูแล
สุขอนามัยบุคคลเบื้องต้น ท ารายงานและใบรายงานต่างๆที่ควรทราบ 
ความรู้ด้านการซักรีดและผ้าที่ใช้ในงานแม่บ้านส่วนต่างๆ มาตรฐานการ
ท าความสะอาดห้องพักแขกและพื้นที่สาธารณะเครื่องมืออุปกรณ์การท า
ความสะอาด เคมีและน้ ายาท าความสะอาดห้องน้ า มีการศึกษาดูงานใน
โรงแรม  
 

119-322 งานแม่บ้าน  3  (2-2-5) 
119-322   HousekeepingOperations 
วิชาบังคับก่อน    : ไม่มี 

หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้านในโรงแรม  
คุณสมบัติการเป็นแม่บ้าน ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ การดูแล
สุขอนามัยบุคคลเบื้องต้น ท ารายงานและใบรายงานต่างๆที่ควรทราบ 
ความรู้ด้านการซักรีดและผ้าที่ใช้ในงานแม่บ้านส่วนต่างๆ มาตรฐานการ
ท าความสะอาดห้องพักแขกและพื้นที่สาธารณะเครื่องมืออุปกรณ์การท า
ความสะอาด เคมีและน้ ายาท าความสะอาดห้องน้ า มีการศึกษาดูงานใน
โรงแรม  
 

คงเดิม 

119-325 การจัดท ารายการอาหาร3 (3-0-6) 
119-325  Menu Planning 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การจัดท ารายการอาหาร การจัดซ้ือ การควบคุมต้นทุน
อาหารและเครื่องดื่ม ต้นทุนการจัดท ารายการอาหาร การวางแผนการต้ัง
ราคาขาย การพัฒนารายการอาหาร การออกแบบรายการอาหารการ
ควบคุมปริมาณและคุณภาพของอาหาร วิธีใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษในการ
จัดรายการอาหารอย่างถูกต้อง 

 
 

119-325 การจัดท ารายการอาหาร3 (3-0-6) 
119-325  Menu Planning 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การจัดท ารายการอาหาร การจัดซ้ือ การควบคุมต้นทุน
อาหารและเครื่องดื่ม ต้นทุนการจัดท ารายการอาหาร การวางแผนการต้ัง
ราคาขาย การพัฒนารายการอาหาร การออกแบบรายการอาหารการ
ควบคุมปริมาณและคุณภาพของอาหาร วิธีใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษในการ
จัดรายการอาหารอย่างถูกต้อง 

 
 

คงเดิม 



 

 

 

165 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 
 

สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

119-327 อาหารนานาชาต ิ                             3 (2-2-5) 
119-327  International Food 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 อาหารและขนมนานาชาติ ความเหมือนและความต่างของ
ลักษณะอาหารจากประเทศต่างๆ อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการประกอบ
อาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุดิบ เครื่องเทศสมุนไพรที่ใช้เพื่อการประกอบ
อาหาร การเตรียมวัตถุดิบทักษะการประกอบอาหารนานาชาติ อย่างมือ
อาชีพ 
 

119-327 อาหารนานาชาต ิ                             3 (2-2-5) 
119-327  International Food 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 อาหารและขนมนานาชาติ ความเหมือนและความต่างของ
ลักษณะอาหารจากประเทศต่างๆ อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการประกอบ
อาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุดิบ เครื่องเทศสมุนไพรที่ใช้เพื่อการประกอบ
อาหาร การเตรียมวัตถุดิบทักษะการประกอบอาหารนานาชาติ อย่างมือ
อาชีพ 
 

คงเดิม 

119-328 อาหารไทยประยุกต ์                              3 (2-2-5) 
119-328 Thai Fusion Cuisine 
วิชาบังคับก่อน   :   119-326 ครัวและการประกอบอาหารไทย 

 ต ารับอาหารไทยดั้งเดิม เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์อาหารไทยประยุกต์ ส่วนประกอบอาหารและการประกอบ
อาหาร การประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอาหาร ศิลปะการจัดและ
ตกแต่ง และการจัดเสิร์ฟอาหารไทยประยุกต ์

119-328 อาหารไทยประยุกต ์                              3 (2-2-5) 
119-328 Thai Fusion Cuisine 
วิชาบังคับก่อน   :   119-326 ครัวและการประกอบอาหารไทย 

 ต ารับอาหารไทยดั้งเดิม เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์อาหารไทยประยุกต์ ส่วนประกอบอาหารและการประกอบ
อาหาร การประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอาหาร ศิลปะการจัดและ
ตกแต่ง และการจัดเสิร์ฟอาหารไทยประยุกต ์

คงเดิม 

119-421 ศาสตร์การประกอบอาหาร  3 (3-0-6) 
119-421   Gastronomy  

ศาสตร์และศิลปะเกี่ยวกับอาหาร  ความสดใหม่ของส่วนผสม
ในอาหารนั้นๆ ความงดงาม บรรยากาศที่จูงใจ การใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาช่วย การเพิ่มคุณค่าผ่านการเล่าเรื่องราว 
 

119-421 ศาสตร์การประกอบอาหาร  3 (3-0-6) 
119-421   Gastronomy  

ศาสตร์และศิลปะเกี่ยวกับอาหาร  ความสดใหม่ของส่วนผสม
ในอาหารนั้นๆ ความงดงาม บรรยากาศที่จูงใจ การใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาช่วย การเพิ่มคุณค่าผ่านการเล่าเรื่องราว 
 

คงเดิม 

119-422  อาหารกับโภชนาการ                           3 (3-0-6) 
119-422 Food and Nutrition 
วิชาบังคับก่อน :    ไม่ม ี

องค์ประกอบของอาหาร การคัดเลือกและการเตรียมวัตถุดิบ การรักษา
คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร  การเก็บ
รักษาวัตถุดิบและการถนอมอาหาร ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร  แนว
ทางการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการอาหารเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและการ

119-422  อาหารกับโภชนาการ                           3 (3-0-6) 
119-422 Food and Nutrition 
วิชาบังคับก่อน :    ไม่ม ี

องค์ประกอบของอาหาร การคัดเลือกและการเตรียมวัตถุดิบ การรักษา
คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร  การเก็บ
รักษาวัตถุดิบและการถนอมอาหาร ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร  แนว
ทางการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการอาหารเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและการ

คงเดิม 
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บริการ บริการ 
119-423 ศิลปะการท ากาแฟ                3 (2-2-5) 
119-423  Barista Art 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
กาแฟ ประวัติต้นก าเนิด ชนิด และพันธุ์เมล็ดกาแฟจากทั่วโลก การเก็บ
เกี่ยวผลกาแฟ กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ วิธีการค่ัวเมล็ดกาแฟ การ
เก็บรักษา การบดอัดกาแฟ ประเภทของเครื่องบดกาแฟและเครื่องชง
กาแฟ การดูแลรักษาเครื่อง กลิ่น รสสัมผัส ความเข้มข้นของรสชาติ 
ความเปร้ียว ฟองครีม และรสชาติหลังการด่ืม วิธีการชงกาแฟและ
เครื่องดื่มกาแฟประเภทต่างๆ การตกแต่งหน้ากาแฟ  
 

119-423 ศิลปะการท ากาแฟ                3 (2-2-5) 
119-423  Barista Art 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
กาแฟ ประวัติต้นก าเนิด ชนิด และพันธุ์เมล็ดกาแฟจากทั่วโลก การเก็บ
เกี่ยวผลกาแฟ กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ วิธีการค่ัวเมล็ดกาแฟ การ
เก็บรักษา การบดอัดกาแฟ ประเภทของเครื่องบดกาแฟและเครื่องชง
กาแฟ การดูแลรักษาเครื่อง กลิ่น รสสัมผัส ความเข้มข้นของรสชาติ 
ความเปร้ียว ฟองครีม และรสชาติหลังการด่ืม วิธีการชงกาแฟและ
เครื่องดื่มกาแฟประเภทต่างๆ การตกแต่งหน้ากาแฟ  
 

คงเดิม 

119-424 การด าเนินงานด้านบาร์และเครื่องดื่ม           3 (2-2-5) 
119-424   Bar and Beverage Operation 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับบาร์และเครื่องดื่ม เร่ิมตั้งแต่การท า
ความสะอาดบาร์และอุปกรณ์ต่าง ๆในการผสมเครื่องดื่ม  การเตรียมการ
ก่อนเปิดบาร์ ประเภทของเครื่องดื่ม การผสมและการเสิร์ฟเครื่องดื่ม
ประเภทต่าง ๆการควบคุมดูแลกิจการ ตลอดจนค าศัพท์
ภาษาต่างประเทศที่ถูกต้อง สุขอนามัย และความปลอดภัยในการ
ด าเนินงานด้านบาร์ และบุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ 
 
 
 
 

119-424 การด าเนินงานด้านบาร์และเครื่องดื่ม           3 (2-2-5) 
119-424   Bar and Beverage Operation 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับบาร์และเครื่องดื่ม เร่ิมตั้งแต่การท า
ความสะอาดบาร์และอุปกรณ์ต่าง ๆในการผสมเครื่องดื่ม  การเตรียมการ
ก่อนเปิดบาร์ ประเภทของเครื่องดื่ม การผสมและการเสิร์ฟเครื่องดื่ม
ประเภทต่าง ๆการควบคุมดูแลกิจการ ตลอดจนค าศัพท์
ภาษาต่างประเทศที่ถูกต้อง สุขอนามัย และความปลอดภัยในการ
ด าเนินงานด้านบาร์ และบุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ 
 
 
 
 

คงเดิม 

119-425 การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง      3 (2-2-5) 
119-425   Restaurant and Banquet Management 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภัตตาคารและการจัดเลี้ยง   รูปการจัด

119-425 การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง      3 (2-2-5) 
119-425   Restaurant and Banquet Management 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภัตตาคารและการจัดเลี้ยง   รูปการจัด

คงเดิม 
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หน่วยงานฝุายภัตตาคารและจัดเลี้ยง  การท าประมาณการขายอาหาร
และเครื่องดื่ม  การเตรียมรายการอาหารพิเศษ  ตลอดจนเทคนิคการ
ขาย  การรับจองและการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ 
 
 

หน่วยงานฝุายภัตตาคารและจัดเลี้ยง  การท าประมาณการขายอาหาร
และเครื่องดื่ม  การเตรียมรายการอาหารพิเศษ  ตลอดจนเทคนิคการ
ขาย  การรับจองและการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ 
 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านการท่องเท่ียว กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านการท่องเท่ียว คงเดิม 

119-332 การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ       3(3-0-6) 
119-332S pecial Interest Tourism 
วิชาบังคับก่อน :    ไม่ม ี

 ความหมาย  รูปแบบ  ประเภท  และกิจกรรมของการ
ท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษตามรสนิยม  รูปแบบการด าเนินชีวิต เช่น  
การท่องเท่ียวส าหรับผู้สูงอายุ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิง
อาหาร การท่องเท่ียวของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวเพียงคนเดียว การ
ท่องเที่ยวแบบเนิบช้า การท่องเท่ียวเชิงผจญภัย  การท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์    การท่องเท่ียวเพื่อการพนันและการซ้ือของ การ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา  การท่องเท่ียวจากละครและภาพยนตร์ เป็นต้น   
 
 
 
 
 

119-332 การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ       3(3-0-6) 
119-332S pecial Interest Tourism 
วิชาบังคับก่อน :    ไม่ม ี

 ความหมาย  รูปแบบ  ประเภท  และกิจกรรมของการ
ท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษตามรสนิยม  รูปแบบการด าเนินชีวิต เช่น  
การท่องเท่ียวส าหรับผู้สูงอายุ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิง
อาหาร การท่องเท่ียวของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวเพียงคนเดียว การ
ท่องเที่ยวแบบเนิบช้า การท่องเท่ียวเชิงผจญภัย  การท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์    การท่องเท่ียวเพื่อการพนันและการซ้ือของ การ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา  การท่องเท่ียวจากละครและภาพยนตร์ เป็นต้น   
 
 
 
 
 

คงเดิม 

119-431 นันทนาการ  3 (2-2-5) 
119-431  Recreation 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความหมาย คุณลักษณะและเปูาหมายของนันทนาการ 
คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ ชนิดและประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ คุณลักษณะของผู้น านันทนาการผ่านการจัดโครงการ
กิจกรรมค่ายนันทนาการ ความสัมพันธ์ของนันทนาการกับอาชีพทางด้าน
การโรงแรมและการท่องเท่ียว ความจ าเป็นของนันทนาการในสังคม

119-431 นันทนาการ  3 (2-2-5) 
119-431  Recreation 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความหมาย คุณลักษณะและเปูาหมายของนันทนาการ 
คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ ชนิดและประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ คุณลักษณะของผู้น านันทนาการผ่านการจัดโครงการ
กิจกรรมค่ายนันทนาการ ความสัมพันธ์ของนันทนาการกับอาชีพทางด้าน
การโรงแรมและการท่องเท่ียว ความจ าเป็นของนันทนาการในสังคม

คงเดิม 
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ปัจจุบัน แนวโน้มของนันทนาการในอนาคต 
 

ปัจจุบัน แนวโน้มของนันทนาการในอนาคต 
 

119-334 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม         3 (3-0-6) 
119-334 Cultural Tourism Management 

วิชาบังคับก่อน :    ไม่ม ี

 ความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ความซับซ้อนทางวัฒนธรรมเม่ือท าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การใช้วัฒนธรรมในรูปแบบของทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียว  โดยเน้นบริบทในเรื่องการใช้ชีวิต ของศาสนา 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การวางแผน 
การบริหาร และการจัดน าเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 

119-334 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม         3 (3-0-6) 
119-334 Cultural Tourism Management 

วิชาบังคับก่อน :    ไม่ม ี

 ความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ความซับซ้อนทางวัฒนธรรมเม่ือท าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การใช้วัฒนธรรมในรูปแบบของทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียว  โดยเน้นบริบทในเรื่องการใช้ชีวิต ของศาสนา 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การวางแผน 
การบริหาร และการจัดน าเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 

คงเดิม 

119-331 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว  3 (3-0-6) 
119-331   Geography for Tourism 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม การขนส่ง  และปัจจัยอื่น ๆ ซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อการท่องเท่ียวในประเทศและนานาชาติการวางแผนงานส าหรับการ
จัดการการท่องเท่ียว และมีการศึกษานอกสถานที่ 
 

119-331 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว  3 (3-0-6) 
119-331   Geography for Tourism 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม การขนส่ง  และปัจจัยอื่น ๆ ซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อการท่องเท่ียวในประเทศและนานาชาติการวางแผนงานส าหรับการ
จัดการการท่องเท่ียว และมีการศึกษานอกสถานที่ 
 

คงเดิม 

119-333 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค ์   3 (3-0-6) 
119-333   Creative Community-based Tourism  
วิชาบังคับก่อน :    ไม่ม ี

การท่องเท่ียวที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เกิด
ความยั่งยืน การสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างกลมกลืน 
อยู่บนพื้นฐานของคุณค่าทางสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน 
วิถีความเป็นชุมชน สถาปัตยกรรม หัตถกรรม มาจัดการให้เกิดความ

119-333 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค ์   3 (3-0-6) 
119-333   Creative Community-based Tourism  
วิชาบังคับก่อน :    ไม่ม ี

การท่องเท่ียวที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เกิด
ความยั่งยืน การสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างกลมกลืน 
อยู่บนพื้นฐานของคุณค่าทางสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน 
วิถีความเป็นชุมชน สถาปัตยกรรม หัตถกรรม มาจัดการให้เกิดความ

คงเดิม 
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น่าสนใจสอดคล้องตามคุณค่าของชุมชนการเรียนรูร้ะหว่างนักท่องเที่ยว
กับชุมชน 
 

 

น่าสนใจสอดคล้องตามคุณค่าของชุมชนการเรียนรูร้ะหว่างนักท่องเที่ยว
กับชุมชน 
 

 

119-432 การส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร  
ส าหรับธุรกิจการบิน               3 (2-2-5) 
119-432   Airline Reservation and Ticketing  
for Airline Business 
วิชาบังคับก่อน : 137-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
              เทคนิคและการปฏบิติังานด้านระบบการส ารองที่นั่งของ
ธุรกิจสายการบิน  ซ่ึงเนื้อหาจะครอบคลุมการศึกษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส ารองที่นั่งบนเครื่องบิน  การหาข้อมูลตาราง
เครื่องบิน   การขอค าสั่งพิเศษต่างๆ  การออกบัตรโดยสาร และการ
ค้นหาข้อมูลด้านการท่องเท่ียวอื่น ๆ 

119-432 การส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร  
ส าหรับธุรกิจการบิน               3 (2-2-5) 
119-432   Airline Reservation and Ticketing  
for Airline Business 
วิชาบังคับก่อน : 137-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
              เทคนิคและการปฏบิติังานด้านระบบการส ารองที่นั่งของ
ธุรกิจสายการบิน  ซ่ึงเนื้อหาจะครอบคลุมการศึกษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส ารองที่นั่งบนเครื่องบิน  การหาข้อมูลตาราง
เครื่องบิน   การขอค าสั่งพิเศษต่างๆ  การออกบัตรโดยสาร และการ
ค้นหาข้อมูลด้านการท่องเท่ียวอื่น ๆ 

คงเดิม 

119-433 งานมัคคุเทศก์   3 (2-2-5) 
119-433  Tour Guiding 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 องค์ประกอบพื้นฐานของงานมัคคุเทศก์  ปรัชญา บุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณ   วิธีการพูดในที่ชุมชนหน้าที่ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์
ในการรับส่งนักท่องเที่ยวการเตรียมตัวในการน าชาวต่างประเทศชม
สถานที่แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ การแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีการศึกษานอกสถานที่ 

119-433 งานมัคคุเทศก์   3 (2-2-5) 
119-433  Tour Guiding 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 องค์ประกอบพื้นฐานของงานมัคคุเทศก์  ปรัชญา บุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณ   วิธีการพูดในที่ชุมชนหน้าที่ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์
ในการรับส่งนักท่องเที่ยวการเตรียมตัวในการน าชาวต่างประเทศชม
สถานที่แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ การแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีการศึกษานอกสถานที่ 

คงเดิม 

119-434 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว                     3 (3-0-6) 
119-434   Tourist Destination Development 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ประเภทและลักษณะของแหล่ง
ท่องเที่ยว  ผลกระทบทางการท่องเท่ียว  หลักการและขั้นตอนของการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ

119-434 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว                     3 (3-0-6) 
119-434   Tourist Destination Development 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ประเภทและลักษณะของแหล่ง
ท่องเที่ยว  ผลกระทบทางการท่องเท่ียว  หลักการและขั้นตอนของการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ

คงเดิม 
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นักท่องเที่ยว  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  บทบาทและความ
ร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน  มีการศึกษานอกสถานที่มี
การศึกษาจากกรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานที ่
 

นักท่องเที่ยว  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  บทบาทและความ
ร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน  มีการศึกษานอกสถานที่มี
การศึกษาจากกรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานที ่
 

119-435 ศิลปะในประเทศไทย เพื่อการท่องเที่ยว3 (3-0-6) 
119-435   Art in Thailand for Tourism 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาซ่ึงน ามาสู่การสร้างศิลปะต่าง ๆ วิวัฒนาการ
ของศิลปะยุคต่าง ๆ   และการเผยแพร่ศิลปะอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย 
ทัศนศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความส าคัญทางด้านศิลปะ
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเท่ียว 

119-435 ศิลปะในประเทศไทย เพื่อการท่องเที่ยว3 (3-0-6) 
119-435   Art in Thailand for Tourism 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาซ่ึงน ามาสู่การสร้างศิลปะต่าง ๆ วิวัฒนาการ
ของศิลปะยุคต่าง ๆ   และการเผยแพร่ศิลปะอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย 
ทัศนศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความส าคัญทางด้านศิลปะ
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเท่ียว 

คงเดิม 

 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ  กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านภาษาต่างประเทศส าหรับวิชาชีพ  
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สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น กลุ่มภาษาญี่ปุ่น คงเดิม 

119-141    ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1            3 (2-2-5) 119-141    ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1            3 (2-2-5) คงเดิม 
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119-141     Fundamental Japanese 1 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ตัวอักษรฮิระงะนะ และคะตะกะนะ ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาญี่ปุุน ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและส านวนต่างๆอย่างง่าย การ
ฝึกทักษะ การ ฟัง และ พูด โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

119-141     Fundamental Japanese 1 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ตัวอักษรฮิระงะนะ และคะตะกะนะ ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาญี่ปุุน ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและส านวนต่างๆอย่างง่าย การ
ฝึกทักษะ การ ฟัง และ พูด โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
119-242 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2   3 (2-2-5) 
119-242 Fundamental Japanese 2 
วิชาบังคับก่อน  :  119-111ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ของภาษาญี่ปุุนที่
ซับซ้อน โดยเน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน และใช้ส านวน
ต่างๆอย่างง่าย  

119-242 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2   3 (2-2-5) 
119-242 Fundamental Japanese 2 
วิชาบังคับก่อน  :  119-111ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ของภาษาญี่ปุุนที่
ซับซ้อน โดยเน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน และใช้ส านวน
ต่างๆอย่างง่าย  

คงเดิม 

119-243 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3                    3 (2-2-5) 
119-243   Fundamental Japanese 3 
วิชาบังคับก่อน    :   119-212ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 

 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยกรณ์
ของภาษาญี่ปุุนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน 
การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และศึกษาค าศัพท์เพิ่มเติม 

119-243 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3                    3 (2-2-5) 
119-243   Fundamental Japanese 3 
วิชาบังคับก่อน    :   119-212ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 

 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยกรณ์
ของภาษาญี่ปุุนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน 
การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และศึกษาค าศัพท์เพิ่มเติม 

คงเดิม 

119-344 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ  3 (2-2-5) 
119-344   Japanese for HospitalityIndustry  
วิชาบังคับก่อน   :119-213  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการ
ฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

 

119-344 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ  3 (2-2-5) 
119-344   Japanese for HospitalityIndustry  
วิชาบังคับก่อน   :119-213  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการ
ฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

 

คงเดิม 
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119-345 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       3 (2-2-5) 
119-345  Japanese for Tourism Industry  
วิชาบังคับก่อน   :119-213  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้ง
การฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง 
จังหวะ ลีลา กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้น  ๆ

119-345 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       3 (2-2-5) 
119-345  Japanese for Tourism Industry  
วิชาบังคับก่อน   :119-213  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้ง
การฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง 
จังหวะ ลีลา กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

คงเดิม 

กลุ่มภาษาฝร่ังเศส กลุ่มภาษาฝร่ังเศส  

119-151 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1               3 (2-2-5) 
119-151   Fundamental French 1 
วิชาบังคับก่อน   :   ไม่ม ี
 ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐาน ของภาษาฝร่ังเศส
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและส านวนต่างๆอย่างง่าย การฝึกทักษะ
การฟัง และพูด โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

119-151 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1               3 (2-2-5) 
119-151   Fundamental French 1 
วิชาบังคับก่อน   :   ไม่ม ี
 ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐาน ของภาษาฝร่ังเศส
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและส านวนต่างๆอย่างง่าย การฝึกทักษะ
การฟัง และพูด โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

คงเดิม 

119-252 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 3 (2-2-5) 
119-252  Fundamental French 2 
วิชาบังคับก่อน    :    119-121ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ของ
ภาษา ฝร่ังเศส ที่ซับซ้อน โดยเน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน 
และใช้ส านวนต่างๆอย่างง่าย 
  

119-252 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 3 (2-2-5) 
119-252  Fundamental French 2 
วิชาบังคับก่อน    :    119-121ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ของ
ภาษา ฝร่ังเศส ที่ซับซ้อน โดยเน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน 
และใช้ส านวนต่างๆอย่างง่าย 
  

คงเดิม 

119-253 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 3 (2-2-5) 
119-253  Fundamental French 3 
วิชาบังคับก่อน    :    119-222ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยกรณ์ของภาษา ฝร่ังเศสที่มีความซับซ้อน มากขึ้น พัฒนาทักษะ
การสนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และ
ศึกษาค าศัพท์เพิ่มเติม 

119-253 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 3 (2-2-5) 
119-253  Fundamental French 3 
วิชาบังคับก่อน    :    119-222ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยกรณ์ของภาษา ฝร่ังเศสที่มีความซับซ้อน มากขึ้น พัฒนาทักษะ
การสนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และ
ศึกษาค าศัพท์เพิ่มเติม 

คงเดิม 
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119-354 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 3 (2-2-5) 
119-354   French  for HospitalityIndustry  
วิชาบังคับก่อน   :119-223  ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการ
ฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

119-354 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 3 (2-2-5) 
119-354   French  for HospitalityIndustry  
วิชาบังคับก่อน   :119-223  ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการ
ฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

คงเดิม 

119-355 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 
119-355  French for Tourism Industry  
วิชาบังคับก่อน   :119-223  ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้ง
การฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง 
จังหวะ ลีลา กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้น  ๆ

 

119-355 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 
119-355  French for Tourism Industry  
วิชาบังคับก่อน   :119-223  ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้ง
การฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง 
จังหวะ ลีลา กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

 

คงเดิม 

กลุ่มภาษาจีนกลาง กลุ่มภาษาจีนกลาง  

119-161 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1          3 (2-2-5) 
119-161  Fundamental Chinese 1 
วิชาบังคับก่อน  :    ไม่ม ี
 ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐาน ของภาษาจีนค าศัพท์
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและส านวนต่างๆอย่างง่าย การฝึกทักษะการฟัง 
และพูด โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

119-161 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1          3 (2-2-5) 
119-161  Fundamental Chinese 1 
วิชาบังคับก่อน  :    ไม่ม ี
 ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐาน ของภาษาจีนค าศัพท์
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและส านวนต่างๆอย่างง่าย การฝึกทักษะการฟัง 
และพูด โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

คงเดิม 

119-262 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 2            3 (2-2-5) 
119-262  Fundamental Chinese 2 
วิชาบังคับก่อน    :   119-131 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ของ
ภาษาจีนที่ซับซ้อน โดยเน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน 

119-262 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 2            3 (2-2-5) 
119-262  Fundamental Chinese 2 
วิชาบังคับก่อน    :   119-131 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ของ
ภาษาจีนที่ซับซ้อน โดยเน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน 

คงเดิม 
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และใช้ส านวนต่างๆอย่างง่าย  และใช้ส านวนต่างๆอย่างง่าย  
119-263 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3                       3 (2-2-5) 
119-263  Fundamental Chinese 3 
วิชาบังคับก่อน    :   119-232 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยกรณ์ของภาษา จีนที่มีความซับซ้อน มากขึ้น พัฒนาทักษะการ
สนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และศึกษา
ค าศัพท์เพิ่มเติม 

119-263 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3                       3 (2-2-5) 
119-263  Fundamental Chinese 3 
วิชาบังคับก่อน    :   119-232 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยกรณ์ของภาษา จีนที่มีความซับซ้อน มากขึ้น พัฒนาทักษะการ
สนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และศึกษา
ค าศัพท์เพิ่มเติม 

คงเดิม 

119-364 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ  3 (2-2-5) 
119-364  Chinese  for HospitalityIndustry  
วิชาบังคับก่อน   :119-233 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้
อุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการ
ฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

 
 

 

119-364 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ  3 (2-2-5) 
119-364  Chinese  for HospitalityIndustry  
วิชาบังคับก่อน   :119-233 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้
อุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการ
ฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

 
 

 

คงเดิม 

119-365 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว      3 (2-2-5) 
119-365  Chinese for Tourism Industry  
วิชาบังคับก่อน   :119-233 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้ง
การฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง 
จังหวะ ลีลา กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้น  ๆ

 

119-365 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว      3 (2-2-5) 
119-365  Chinese for Tourism Industry  
วิชาบังคับก่อน   :119-233 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้ง
การฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง 
จังหวะ ลีลา กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

 

คงเดิม 

กลุ่มภาษาเกาหล ี กลุ่มภาษาเกาหล ี  

119-171  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1                      3 (2-2-5) 
119-171Fundamental Korean 1 

119-171  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1                      3 (2-2-5) 
119-171Fundamental Korean 1 

คงเดิม 
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วิชาบังคับก่อน  :    ไม่ม ี
 ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐาน ของภาษาเกาหลี
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและส านวนต่างๆอย่างง่าย การฝึกทักษะ
การฟัง และพูด โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

วิชาบังคับก่อน  :    ไม่ม ี
 ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐาน ของภาษาเกาหลี
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและส านวนต่างๆอย่างง่าย การฝึกทักษะ
การฟัง และพูด โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

119-272    ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2                      3 (2-2-5) 
119-272   Fundamental Korean 2 
วิชาบังคับก่อน    :119-141 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ของ
ภาษา เกาหลี ที่ซับซ้อน โดยเน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน 
และใช้ส านวนต่างๆอย่างง่าย 

 

119-272    ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2                      3 (2-2-5) 
119-272   Fundamental Korean 2 
วิชาบังคับก่อน    :119-141 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ของ
ภาษา เกาหลี ที่ซับซ้อน โดยเน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน 
และใช้ส านวนต่างๆอย่างง่าย 

 

คงเดิม 

119-273     ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3                    3 (2-2-5) 
119-273    Fundamental Korean 3 
วิชาบังคับก่อน    :   119-242 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยกรณ์ของภาษา เกาหลี ที่มีความซับซ้อน มากขึ้น พัฒนาทักษะ
การสนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และ
ศึกษาค าศัพท์เพิ่มเติม 

 

119-273     ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3                    3 (2-2-5) 
119-273    Fundamental Korean 3 
วิชาบังคับก่อน    :   119-242 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยกรณ์ของภาษา เกาหลี ที่มีความซับซ้อน มากขึ้น พัฒนาทักษะ
การสนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และ
ศึกษาค าศัพท์เพิ่มเติม 

 

คงเดิม 

119-374 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ  3 (2-2-5) 
119-374  Korean  for HospitalityIndustry  
วิชาบังคับก่อน   :119-233 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้
อุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการ
ฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 
 

119-374 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ  3 (2-2-5) 
119-374  Korean  for HospitalityIndustry  
วิชาบังคับก่อน   :119-233 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้
อุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการ
ฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 
 

คงเดิม 

119-375  ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     3 (2-2-5) 119-375  ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     3 (2-2-5) คงเดิม 
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119-375  Korean for Tourism Industry  
วิชาบังคับก่อน   :   119-243ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้ง
การฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง 
จังหวะ ลีลา กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้น  ๆ
 

119-375  Korean for Tourism Industry  
วิชาบังคับก่อน   :   119-243ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้ง
การฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง 
จังหวะ ลีลา กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 
 

กลุ่มภาษาสเปน กลุ่มภาษาสเปน  
119-181  ภาษาสเปนพื้นฐาน 1                         3 (2-2-5) 
119-181Fundamental Spanish 1 
วิชาบังคับก่อน  :    ไม่ม ี
 ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐาน ของภาษาสเปนค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ ส านวนต่างๆอย่างง่าย การฝึกทักษะ การฟัง และพูด 
โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

119-181  ภาษาสเปนพื้นฐาน 1                         3 (2-2-5) 
119-181Fundamental Spanish 1 
วิชาบังคับก่อน  :    ไม่ม ี
 ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐาน ของภาษาสเปนค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ ส านวนต่างๆอย่างง่าย การฝึกทักษะ การฟัง และพูด 
โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

คงเดิม 

119-282   ภาษาสเปนพื้นฐาน 2                    3 (2-2-5) 
119-282Fundamental Spanish 2 
วิชาบังคับก่อน    :   119-151 ภาษาสเปนพื้นฐาน 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ของ
ภาษาสเปนที่ซับซ้อน โดยเน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน 
และใช้ส านวนต่างๆอย่างง่าย  

119-282   ภาษาสเปนพื้นฐาน 2                    3 (2-2-5) 
119-282Fundamental Spanish 2 
วิชาบังคับก่อน    :   119-151 ภาษาสเปนพื้นฐาน 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ของ
ภาษาสเปนที่ซับซ้อน โดยเน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน 
และใช้ส านวนต่างๆอย่างง่าย  

คงเดิม 

119-283   ภาษาสเปนพื้นฐาน 3                     3 (2-2-5) 
119-283    Fundamental Spanish 3 
วิชาบังคับก่อน    :   119-252 ภาษาสเปนพื้นฐาน 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยกรณ์ของภาษาสเปนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการ
สนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และศึกษา
ค าศัพท์เพิ่มเติม 

119-283   ภาษาสเปนพื้นฐาน 3                     3 (2-2-5) 
119-283    Fundamental Spanish 3 
วิชาบังคับก่อน    :   119-252 ภาษาสเปนพื้นฐาน 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยกรณ์ของภาษาสเปนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการ
สนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และศึกษา
ค าศัพท์เพิ่มเติม 

คงเดิม 
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119-384   ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ3 (2-2-5) 
119-384   Spanish for HospitalityIndustry  
วิชาบังคับก่อน   :   119-253ภาษาสเปนพื้นฐาน 3 
ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การบริการโดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึกบรรยาย
ภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา กริยาท่าทาง
ของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

119-384   ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ3 (2-2-5) 
119-384   Spanish for HospitalityIndustry  
วิชาบังคับก่อน   :   119-253ภาษาสเปนพื้นฐาน 3 
ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การบริการโดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึกบรรยาย
ภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา กริยาท่าทาง
ของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

คงเดิม 

119-385    ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3 (2-2-5) 
119-385  Spanish for Tourism Industry  
วิชาบังคับก่อน   :   119-253ภาษาสเปนพื้นฐาน 3 
ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว โดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึก
บรรยายภาพและสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

119-385    ภาษาสเปนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3 (2-2-5) 
119-385  Spanish for Tourism Industry  
วิชาบังคับก่อน   :   119-253ภาษาสเปนพื้นฐาน 3 
ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว โดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการฝึก
บรรยายภาพและสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

คงเดิม 

กลุ่มวิชาภาษารัสเซีย กลุ่มวิชาภาษารัสเซีย  
119-191 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 3 (2-2-5) 
119-191  Fundamental Russian 1 
วิชาบังคับก่อน  :    ไม่มี 
 ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐาน ของภาษารัสเซีย
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและส านวนต่างๆอย่างง่าย การฝึกทักษะ
การฟัง และพูด โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

119-191 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 3 (2-2-5) 
119-191  Fundamental Russian 1 
วิชาบังคับก่อน  :    ไม่มี 
 ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐาน ของภาษารัสเซีย
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและส านวนต่างๆอย่างง่าย การฝึกทักษะ
การฟัง และพูด โดยเน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

คงเดิม 

119-292 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2 3 (2-2-5) 
119-292 Fundamental Russian 2 
วิชาบังคับก่อน    :   119-191 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ของ
ภาษารัสเซียที่ซับซ้อน โดยเน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน 
และใช้ส านวนต่างๆอย่างง่าย  

119-292 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2 3 (2-2-5) 
119-292 Fundamental Russian 2 
วิชาบังคับก่อน    :   119-191 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ของ
ภาษารัสเซียที่ซับซ้อน โดยเน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบทความในชีวิตประจ าวัน 
และใช้ส านวนต่างๆอย่างง่าย  

คงเดิม 

119-293  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3 3 (2-2-5) 119-293  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3 3 (2-2-5) คงเดิม 
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119-293   Fundamental Russian 3 
วิชาบังคับก่อน    :   119-292 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยกรณ์ของภาษา รัสเซียที่มีความซับซ้อน มากขึ้น พัฒนาทักษะ
การสนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และ
ศึกษาค าศัพท์เพิ่มเติม 

119-293   Fundamental Russian 3 
วิชาบังคับก่อน    :   119-292 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยกรณ์ของภาษา รัสเซียที่มีความซับซ้อน มากขึ้น พัฒนาทักษะ
การสนทนา การอ่าน การเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และ
ศึกษาค าศัพท์เพิ่มเติม 

119-394  ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ   3 (2-2-5) 
119-394  Russian for HospitalityIndustry  
วิชาบังคับก่อน   :119-293 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการ
ฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

119-394  ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ   3 (2-2-5) 
119-394  Russian for HospitalityIndustry  
วิชาบังคับก่อน   :119-293 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการบริการโดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้งการ
ฝึกบรรยายภาพและการท างานต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง จังหวะ ลีลา 
กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 

คงเดิม 

119-395  ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3 (2-2-5) 
119-395   Russian for Tourism Industry  
วิชาบังคับก่อน   :119-293 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้ง
การฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง 
จังหวะ ลีลา กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้น  ๆ
 

119-395  ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3 (2-2-5) 
119-395   Russian for Tourism Industry  
วิชาบังคับก่อน   :119-293 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และส านวนในการพูดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยเน้นการพูด และการฟังเป็นหลัก รวมทั้ง
การฝึกบรรยายภาพและสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ เลียนเสียง ส าเนียง 
จังหวะ ลีลา กริยาท่าทางของการพูดในสถานการณ์นั้นๆ 
 

คงเดิม 
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ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Work-Integrated Learning) 

 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 
 

สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

119-412  การเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการท างาน           1 (0-2-1) 
119-412   Preparation forWork-Integrated Learning  
 เตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  ตลอดจนการ
พัฒนาทักษะการท างานในส านักงาน  การสมัครงานและการสัมภาษณ์
งาน  การน าเสนองาน และทักษะพื้นฐานอื่นๆที่จ าเป็นในการท างานเพื่อ
สังคม การท างานในสถานประกอบการ และการท างานส าหรับวิชาชีพ
เฉพาะ 

119-412  การเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการท างาน           1 (0-2-1) 
119-412   Preparation forWork-Integrated Learning  
 เตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  ตลอดจนการ
พัฒนาทักษะการท างานในส านักงาน  การสมัครงานและการสัมภาษณ์
งาน  การน าเสนองาน และทักษะพื้นฐานอื่นๆที่จ าเป็นในการท างานเพื่อ
สังคม การท างานในสถานประกอบการ และการท างานส าหรับวิชาชีพ
เฉพาะ 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 
 

สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

119-413 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน5(0-40-0) 
119-413   Work-Integrated Learning 
วิชาบังคับก่อน   :  119-412 การเตรียมความพร้อมส าหรับ 

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

             กระบวนการจดัการศึกษา ท่ีมีโปรแกรมการจดัการเรียน ที่
ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกงานภาคสนาม สหกิจศึกษา เป็นต้น โดยมี
การก าหนดในแผนการเรียนของนักศึกษา โดยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและการบริการ ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริง   เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว  เขียนรายงานวิชาการ
และน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ 
***หมายเหตุ*** ให้เลือกศึกษาสหกิจศึกษาหรือรูปแบบอื่นๆของ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ตามค าแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษา 

119-413 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน5(0-40-0) 
119-413   Work-Integrated Learning 
วิชาบังคับก่อน   :  119-412 การเตรียมความพร้อมส าหรับ 

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

             กระบวนการจดัการศึกษา ท่ีมีโปรแกรมการจดัการเรียน ที่
ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกงานภาคสนาม สหกิจศึกษา เป็นต้น โดยมี
การก าหนดในแผนการเรียนของนักศึกษา โดยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและการบริการ ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริง   เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว  เขียนรายงานวิชาการ
และน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ 
***หมายเหตุ*** ให้เลือกศึกษาสหกิจศึกษาหรือรูปแบบอื่นๆของ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ตามค าแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษา 

คงเดิม 

 
 
 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 

สาระในการแก้ไขปรับปรุง 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 
 

สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

วิชาเลือกเสรี                                               
6 หน่วยกิต 

 

วิชาเลือกเสรี                                               
6 หน่วยกิต 

 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 

 

หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560-
2561 ได้พิจารณาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม
คณะศิลปศาสตร์ แล้วมีมติว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงเห็นควรให้น าเสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
รายชื่อคณะกรรมการ 
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ภาคผนวก ค 
 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย์  : ชลลดา  มงคลวนิช 
ประวัติการศึกษา : 
- ระดับปริญญาเอก   : ปร.ด.ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี 2543 
- ระดับปริญญาโท   : ศศ.ม.ภาษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 2529 
- ระดับปริญญาตรี   : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2527 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้าน อุตสาหกรรมการบริการ 
 
การอบรมเพ่ิมเติม 
-  Cert. Hotel Management and Tourism,   International Institute of Tourism and 
Management, Austria ปี 1989 
-   Cert. Marketing in the Hospitality Industry, International  Hotel and Tourism Industry 
Management School, Bangkok ปี 1989 
-   Cert. Seminar on Japanese Tourists Asean Promotion Center  on Trade, Investment and 
Tourism, Tokyo, Japan ปี 1991 
-   Cert. Effective Front Office Operation, The Oriental Hotel  Apprenticeship Programmer, 
Bangkok ปี 1992 
-   Cert. Educating the Educators in Tourism, World Tourism Organization, 1998 
-   Cert. Seminar on the US Inbound and Outbound travel   Markets, 2002 
-    ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง  (นบม.)  มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 16 ปี 2549 
-    ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารโครงการวิจัยระดับหัวหน้า โครงการ   รุ่นที่ 9 ปี 2551  ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
-    ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6ปี 2551 
-     สัมฤทธิบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ให้การอบรม ( Training of the Trainers)ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย ปี 2553 
- Cert. Training of the Trainers TACE/WACE Programme , World Association for Cooperative 

Education, 2010 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Coach the Coaches Program for MICE Industry ASEAN’s 1st Ever MICE 

Curriculum, TCEP, 2556 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Tourism Management Training Program, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 

2559 
- Cert. Teaching and Learning Studio Workshop, Standford University, USA, 2561 
- Cert. ISOI 9011:2011 Guidelines for Auditing Management System Course, Management 

System Certificate (Thailand) 
 

ประวัติการท างานและประสบการณ์ 
- ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจ า สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสยาม  
(2527– ปัจจุบัน) 
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ :   นันทิรา ภูขาว สนใจ 
ประวัติการศึกษา : 
- ระดับปริญญาเอก: Ph.D. in Tourism, Western Sydney University, Sydney, Australia, 2016 
- ระดับปริญญาโท: MSc in International Hospitality Management, Leeds 
   Metropolitan University, Leeds, England, 2004 
- ระดับปริญญาตรี : B.A., Assumption University, Bangkok, Thailand (Major: English, Minor: 

Hotel Management), 2003 
- ประกาศนียบัตร : -Amadeus Certificate from Thai-Amadeus Southeast Asia, 2016 

-อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษานานาชาติ จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2017 
      -Top Enrollment of the Year (Millennium Hilton Bangkok), 2007 

- Certificate of Fidelio and OperaProgram, 2017 
-Certificate titled ‘working with the internationals: keys to assertiveness 
and accountability’from Millennium Hilton Bangkok, 2007 
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-ประกาศนียบัตรอบรมเรื่องการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว จัดโดย
มหาวิทยาลัยมหิดล และ Creative Cultural and Heritage Tourism (CCHT), 
2016 

 

ประวัติการท างานและประสบการณ์ 
-  หัวหน้าภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม (2559 – ปัจจุบัน) 
-  อาจารย์ประจ าภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม (2551 – ปัจจุบัน) 
-  อาจารย์แบบไม่เต็มเวลา  (casual academic) ภาควิชา Social Sciences and Psychology ที่ Western 

Sydney University, Sydney, Australia, รายวิชา Contemporary Debates in Social Science, 2013 
และ 2014 

-  Front Desk Assistant at Millennium Hilton, Bangkok, 2007 
-  Executive Floor Guest Service Agent at Rembrandt Hotel, Bangkok, 2006 
- Assistant and Secretary to Managing Director at Harpers Freight International Air Cargo, Main 

Branch, Bangkok, 2005 
- Guest Relations Officer (GRO) Trainee at Sheraton Grande Sukhumvit, Bangkok, 2004 
- อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ IELTS แบบไม่เต็มเวลาที่ TCIAP Language School, 2008  
- วิทยากรรับเชิญเพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  ของบริษัท  Hamilton International, 2008-
2011 
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ประวัติด้านอ่ืนๆ  
-  คณะอนุกรรมการฝุายวิชาการสหกิจศึกษาโลก ณ ศูนย์ประชุม The Empress International Convention 

Center เชียงใหม่  (WACE WORLD CONFERENCE on cooperative and work integrated 
education 2017, Chiang Mai, Thailand) 

- ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
      ของประเทศ พ.ศ. 2560-2564โดย กรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินงาน  
      วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ 
- กรรมการร่วมพิจารณามาตรฐานโรงแรม ของมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ตามโครงการมาตรฐาน  
   โรงแรมในประเทศไทย  2552 
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตร

นานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560 และ 2561 
- คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม 
- คณะกรรมการจัดงาน 'Knowledge, Culture, Social Change International Conference', the Centre 

of Cultural Research, Western Sydney University, Parramatta Campus, Sydney, Australia, 
7-9 November 2011 

- คณะกรรมการ อ่านทวนหนังสือของสมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotel Association) ชื่อ Marketing for 
hospitality and tourism management, Bangkok: Thai Hotel Association, 2011 

- อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาท่ีเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “Foodstylist Gen Club” ของนิตยสาร  Foodstylist 
:   Healthy Food Team วันที่ 25   กรกฎาคม  2552 ณ สวนสันติภาพ มหาวิทยาลัยสยาม 

- คณะกรรมการจัดงาน The 14Th Asia Pacific Tourism Association Annual Conference 2008 at 
Imperial  Queen’s Park Hotel 9 – 12 July , 2008 

- การอบรมเทคนิคการสร้างเครื่องมือในการท างานวิจัย โดย รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2560 

- โครงการจัดท า มคอ และการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ( TQF) จัดโดยส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจภาคการโรงแรมและการท่องเที่ยว (2551-ปัจจุบัน) 
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมืองานวิจัยจากหลายหน่วยงาน 
 
หนังสือ / ต ารา/ผลงานตีพิมพ์/ประชุมวิชาการ   
-  เอกสารประกอบการสอนวิชา 119-215 การพัฒนาอย่างยั่งยืนในธุรกิจท่องเที่ยวและและการบริการ 
- เอกสารประกอบการสอนวิชา 119-213 งานส่วนหน้าของโรงแรม 
- เอกสารประกอบการสอนวิชา 116-412 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม 
- เอกสารประกอบการสอนวิชา 116-324 การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ  
- เอกสารประกอบการสอนวิชา 114-302 ภาษาอังกฤษ 6 
- เอกสารประกอบการสอนวิชา116-428 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
- เอกสารการสอนวิชา 116-411 การด าเนินงานส่วนหน้าของโรงแรม 
- เอกสารประกอบการสอนวิชา 509-225Marketing Mechanism for Hotel and Tourism (IMBA 
Program) 
- เอกสารประกอบการสอนวิชา 509-223Sustainable Development of Tourism (IMBA and MBA 
Program) 
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- เอกสารประกอบการสอนวิชาMICE (IMBA Program) 
 
 
ผลงานวิชาการ / งานวิจัย 
Pookhao Sonjai,N, Bushell, R, Hawkins, M & Staiff, R 2018, 'Community-based ecotourism: 

beyond authenticity and commodification of local people', Journal of Ecotourism, vol. 
17, no. 3, pp. 252-267. 

Pookhao, N, Bushell, R, Hawkins, M & Staiff, R 2018, 'Empowerment of community-based 
ecotourism in a globalised world: global-local nexus ', in VT King & IBd Lima (eds), 
Tourism and Ethnodevelopment: Ethnic Minority Groups in Tourism Development, 
Routledge, p. 65-81.  

Pookhao Sonjai 2017, 'Tourism research method for language barrier and cultural differences', 
International Symposium: Commemorating the 130th andniversary of Thailand-Japan 
Diplomatic establishment Thai-Japan Culture Research Center Siam University, 4-5 
November 2017, Siam University. 

Pookhao, N & de Vries, A 2017, 'A case study of law enforcement and community 
development in a tourist destination inside a UNESCO World Heritage site', paper 
presented to Policing, Governance and Justice in Multicultural societies: Challenges in 
the Age of High Technology and Advanced Communication, Mahidol University, Salaya, 
Thailand, July 26th -28th, 2017. 

นันทิรา ภูขาว และยุวริน  ศรีปาน 2560 , 'The application of ethnographic techniques for 
community-based tourism research', การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจ าปี 
2560, 25 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

Pookhao, N 2016, 'Community-based ecotourism: help or hindrance from external forces?', in 
M Aslam, MJM Cooper, Na Othman & AA Lew (eds), Sustainable Tourism in the Global 
South: Communities, Environments and Experiences, Cambridge Scholars Publishing, 
Newcastle, pp. 50-74. 

Pookhao, N 2016, Community-based tourism: the commodification of local identity and 
authenticity. Paper presented at the Interdisciplinary Research and Innovation Strategy 
for Competitiveness and Community Development, Christian University of Thailand. 

Pookhao, N 2016, 'Sufficiency Economy Philosophy and Community-based Tourism at Busai 
village, Thailand', Tourism and Community, vol. Feb 2016. 

Pookhao, N 2014, 'Community-based ecotourism: the transformation of local community', 
paper presented at The 4th International Conference on Tourism Research in 
association with The 5th International Rural Responsible Tourism Symposium and 
International Mountain Day, The Pacific Sutera, Sutera Harbour Resort, Kota Kinabalu, 
Sabah-Malaysian Borneo, Malaysia, 9-11 December 2014. http://www.shs-
conferences.org/articles/shsconf/abs/2014/09/shsconf_4ictr2014_01033/shsconf_4ictr20
14_01033.html.  
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Pookhao, N 2014, 'Community-based ecotourism: the help or hindrance of the external 

forces', paper presented at Tropical Tourism Outlook Conference Sri Lanka 
incorporating The 7th Tourism Outlook Conference and The 3rd Tropical, Coastal and 
Island Tourism Conference, Heritance Kandalama, Dambulla, Sri Lanka, 8-10 August 
2014.  

 
 
ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ :   ศุภัตรา   ฮวบเจริญ 
ประวัติการศึกษา : 
- ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท   :   กจ.ม. สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  คณะการจัดการ
และ    การท่องเที่ยว    มหาวิทยาลัยบูรพา  ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมองเปริเย่ 2 
    ( Montpellier University 2) ประเทศฝรั่งเศส  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน 
 - ระดับปริญญาตรี  :  บธ.บ.  สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  คณะการจัดการและการ

ท่องเที่ยว   มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  

ประวัติการท างานและประสบการณ์ด้านอาจารย์ 
- อาจารย์ประจ าภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม สอนใน รายวิชา  Tour 

Guiding,  Tour Business, Geography for Tourism, Cultural Tourism Management (๒๕๕– 
ปัจจุบัน) 

 
ประวัติด้านอ่ืนๆ     

- เข้าอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”   ณ โรงแรมรามา การ์เด้น  กรุงเทพ วันที่  ๒๙ 
ก.พ.- ๒ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ /๕๙  เรื่อง “ตามรอยนาคีที่ค าชะโนด  เส้นทาง
จังหวัดอุดรธานี – หนองคาย ”  และ  เรื่อง “การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางชายฝั่งทะเลของ
ชุมชนแสนตอ  เขตบางขุนเทียนผ่าน Facebook Page” พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- เข้าร่วมโครงการจัดท า มคอ, และการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ( TQF) จัดโดย
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- เข้าอบรมเทคนิคการสร้างเครื่องมือในการท างานวิจัย โดย  รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- เป็นหัวหน้าทัวร์รับจ้างงานทั่วไป   ออกทัวร์ดูแลลุกค้าในทวีปเอเชีย (รับงานอิสระ)   พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๖๐ 

- ที่ปรึกษาด้านการขาย  ที่  บริษัท อินสปายเรชั่น  เอ็ดดูเคชั่นลีเซอร์แอนด์  ทราเวล จ ากัด   พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

- ผู้จัดการ  แผนกขายทัวร์เส้นทางอินโดจีน   ที่ บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์  จัดท ากรุ๊ปมีกิจกรรมพิเศษให้
กลุ่ม Incentive และท าหน้าที่น าทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ  พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗ 

- ผู้จัดการทั่วไป  ที่  บริษัท ทริป อิน ไทย  จ ากัด  เป็นบริษัทจัดน าเที่ยวภายในประเทศกับกลุ่มลูกค้า
ชาวไทย  จัดการขาย  คิดราคา  เสนอราคาให้ลูกค้า   ติดต่อประสานงานกับรถบัส รถตู้  สายการบิน  
พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ 
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- วิทยากรบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”   สาขาการ

จัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว    มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

- เข้าร่วมส ารวจเส้นทางท่องเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์  ๖  วัน  ๕ คืน  กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประสบการณ์ด้านการจัดโครงการ 
- จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  เส้นทางภาคอีสาน บุรีรัมย์  สุรินทร์ ศีรษะเกษ นครราชสีมา ๓ 

วัน ๒ คืน โดยรถบัส  จ านวน  ๑๐๘  ท่าน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  เส้นทางภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก  สุโขทัย  ก าแพงเพชร    ๒ 

วัน ๑ คืน โดยรถบัส  จ านวน  ๕๐  ท่าน  พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
- จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  อัมพวา  สายน้ ามีชีวิต ๑ 

วัน  โดยรถตู้  จ านวน  ๑๕  ท่าน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หนังสือ / ต ารา /ผลงานวิชาการ    
ศุภัตรา  ฮวบเจริญ และนันทินี  ทองอร 2560 “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย : 

กรณีศึกษาตลาดน้ าคลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ในวารสารการบริการการท่องเที่ยว
ไทย  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2560)” P.82-93 

 
-  เอกสารประกอบการสอนวิชา ๑๑๖-๔๒๗  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
รายวิชาที่สอน 
 ๑๑๖-๓๒๓ การจัดการธุรกิจน าเที่ยว   
 ๑๑๖-๔๒๑ งานมัคคุเทศก์  
 ๑๑๖-๔๒๓ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว  
 ๑๑๖-๔๒๗ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ :   นันทินี  ทองอร 
ประวัติการศึกษา : 
- ระดับปริญญาโท: บธ.ม. สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยกริฟฟิสรัฐควีนแลนด์  ออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
-ระดับปริญญาตรี: บธ.บ. สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

ประวัติการท างานและประสบการณ์ 
-  อาจารย์ประจ าภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม สอนใน รายวิชา  การด าเนินการ

ด้านบาร์และเครื่องดื่ม , ความรู้เบี้องต้นเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม , การควบคุมอาหารและเครื่อดื่ม  (๒๕๕๙ – 
ปัจจุบัน) 

 
ประวัติด้านอ่ืนๆ  
- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (๒๕๕๙ – ปัจจุบัน) 
- อบรมประเมินผลคุณการศึกษา (SAR ๒๕๕๙) 
- อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาท่ีเข้าร่วมแข่งขันโครงการ เชฟจูเนียร์ วันที่ ๒๕พฤจิกายน  ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยสยาม 
- การอบรมเทคนิคการสร้างเครื่องมือในการท างานวิจัย โดย รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ แข่งขันของบริษัท ทิพรส (๒๕๖๐) 
 
หนังสือ / ต ารา /ผลงานวิชาการ  
นันทินี  ทองอร และศุภัตรา  ฮวบเจริญ 2560 “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย : 

กรณีศึกษาตลาดน้ าคลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ในวารสารการบริการการท่องเที่ยว
ไทย  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2560)” P.82-93 

  
- เอกสารประกอบการสอนวิชา ๑๑๖- ๒๐๔ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม   
- เอกสารประกอบการสอนวิชา ๑๑๖-๔๓๓ การด าเนินการด้านบาร์และเครื่องดื่ม 
- เอกสารประกอบการสอนวิชา ๑๑๖- ๓๓๑ การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม 
 
รายวิชาที่สอน 
 ๑๑๖-๔๓๓ การด าเนินการด้านบาร์และเครื่องดื่ม 
 ๑๑๖- ๓๓๑ การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม 
 ๑๑๖-๒๐๔ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม  
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ :   ภัทรภร จิรมหาโภคา 
ประวัติการศึกษา : 
- ระดับปริญญาเอก: ปร.ด. สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ  คณะการจัดการ

การท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ก าลังศึกษา) 
- ระดับปริญญาโท: ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  คณะการจัดการการท่องเที่ยว  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2559 
- ระดับปริญญาตรี : ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  พ.ศ. 

2552 
 

ผลงานวิจัย 
ภัทรภร จิรมหาโภคา. (2557). แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์. 

กรุงเทพมหานคร :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์จากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับการจัดสรรจากทบวงมหาวิทยาลัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558) 
บทความวิจัย / บทความวิชาการ 

ภัทรภร จิรมหาโภคา และ พัทรียา หลักเพ็ชร . (2558 ). การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการ
บริการทางการแพทย์ . วารสารมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่22 ฉบับที่2  กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2558 

ภัทรภร จิรมหาโภคา . (2560). การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชาวอีสานล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน . วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

ภัทรภร จิรมหาโภคา . (2562). การพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 
2562 

ประวัติการท างานและประสบการณ์ 
-  อาจารย์ประจ าภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม สอนในรายวิชางานบริการของสาย

การบิน วิชาการส ารองท่ีนั่งและการออกบัตรโดยสาร วิชาการเดินทางและการขนส่ง วิชาสัมมนาทางการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว (2559 – ปัจจุบัน) 

-  ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการเพ่ิมรายได้จากนักท่องเที่ยวในเส้นทางเขตระเบียงเสรษฐกิจตะวันออก
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ (2561) 

-  ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือความร่วมมือพันธมิตรทาง
การตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางหลักในภูมิภาคอาเซียนส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
สูงอายุชาวญี่ปุุนที่ต้องการพ านักระยะยาว (2560) 
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-  อาจารย์ประจ าภาควิชาการท่องเที่ยว เกริกวิทยาลัย สอนในรายวิชาธุรกิจโรงแรม วิชาธุรกิจ MICE วิชา

พฤติกรรมและวัฒนธรรมนักท่องเที่ยว วิชาบุคลิกภาพนักขาย วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และวิชาธุรกิจ
ท่องเที่ยว   (2559) 

-  ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการโอกาสการต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรมไมซ์” เพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในจังหวัดน าร่อง กรุงเทพ เชียงใหม่ พัทยา ขอนแก่น ภูเก็ต (2556-2558) 

- Passenger Service Lead Agent บริษัท Bangkok Flight Service ปฏิบัติงาน ณ . สนามบินสุวรรณภูมิ 
(2552-2554) 

- Sales Executive บริษัท Porton Thailand (2552) 
- Ticketing Executive บริษัท D-Exit Co,Ltd บริษัททัวร์ Incentive  (2551) 
- Sales associate บริษัท Mcintyre Circle Enterprises Inc (USA) โครงการ Work & Travel (2550) 
 
ประวัติด้านอ่ืนๆ  
- เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสร้างเครื่องมือในการท างานวิจัย โดย รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 
- เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดย

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 
2560 

- เป็นคณะท างานโครงการสัมมนาโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
เครือข่ายความร่วมมือพันธมิตรทางการตลาดบริหารธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางภูมิภาค
หลักในอาเซียนส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูงอายุชาวญี่ปุุนที่ต้องการพ านักระยะยาว” ซึ่งเป็น
โครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

- เข้าร่วมการอบรมการใช้กรณีศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน สาขาการท่องเที่ยว การ
โรงแรม และการบริการหรือในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน 
(Global Sustainable)2560 

- การอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows และการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม AMOS2560 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 

- เป็นคณะท างานในการจัดงานโครงการแข่งขันตอบค าถามระดับชาติทางด้านการท่องเที่ยว โรงแรม 
และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากรครั้งที่ 6 ประจ าปี 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการวัดผล เทคนิคการสร้างข้อสอบ
และการวิเคราะห์ข้อสอบ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสยาม 2560 

- เข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรม Amadeus หน่วยงาน Thai-Amadeus Southeast Asia  
วันที่ 22-26สิงหาคม 2559สถานที่จัด The Office at Central World Building, Thai-Amadeus 
Southeast Asia 

- เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 ณ.โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน  
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาวันที่ 7 –11 พฤษภาคม 2556 
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หนังสือ / ต ารา    
-  เอกสารประกอบการสอนวิชา 116-426 การส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร 
-  เอกสารประกอบการสอนวิชา 116-422 งานบริการของสายการบิน 
-  เอกสารประกอบการสอนวิชา 116-321 การเดินทางและการขนส่ง 
-  เอกสารประกอบการสอนวิชา 116-442 สัมมนาทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
 
รายวิชาที่สอน 

116-426 การส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร 
116-422 งานบริการของสายการบิน 
116-321 การเดินทางและการขนส่ง 
116-442 สัมมนาทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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ภาคผนวก ง 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
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