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ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
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2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อภาษาไทย
บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
B.B.A. ( Tourism Management)
3. วิชาเอก
การจัดการการท่องเที่ยว
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
1). จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
2). โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
(ให้เลือกศึกษารายวิชาใด ๆ หนึ่งรายวิชา 3 หน่วยกิต และต้องเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาสุขภาพและ
นันทนาการ (HE) อีกหนึ่งรายวิชา 3หน่วยกิต )
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
87 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน
27
หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาเอกบังคับ
30 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาเอกเลือก
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
6 หน่วยกิต

3). รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
BC 101
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
Introduction to Computer
MATH 101 คณิตศาสตร์พืน้ ฐาน
Fundamental Mathematics
SC 101
พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
Fundamental Environmental Science
1.2 กลุ่มวิชาภาษา จานวน 12 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
CHIN 201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
CHIN 202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
ENGL 101 ภาษาอังกฤษ 1
English I
ENGL 102 ภาษาอังกฤษ 2
English II
ENGL 201 การอ่านภาษาอังกฤษ
English Reading
ENGL 202 การเขียนภาษาอังกฤษ
English Writing
THAI 101 การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
VI 301
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
AYUR 201
EDUC 101
ECON 210
HORA 201
LAW 101
SOC 100
SOC 102
SOC 112
SOC 120
SOC 121
SOC 145
SOC 245
SOC 250
SOC 255
PC 101

ชื่อรายวิชา
อายุรเวทและการใช้สมุนไพร
Ayur-Veda and Herbal Medicine
พื้นฐานทางการศึกษา
Fundamental Education
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
โหราศาสตร์โยติชและการประยุกต์
Astrology Jyotish and Its Applications
กฎหมายเบือ้ งต้น
Introduction to General Law
ศิลปแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์
Arts of Creative Intelligence
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
สังคมกับการเป็นผู้นา
Society and Leadership
อารยธรรมโลก
World Civilizations
อาเซียนศึกษา
ASEAN Study
ธุรกิจกับสังคม
Business and Society
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
จิตวิทยาเบือ้ งต้น
Introduction to Psychology

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

1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา 3หน่วยกิต และต้องเลือก 1 รายวิชา
3 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ (HE)
รหัสวิชา
ANTH 111
ANTH 112
AE 201
CPM 201
CPM 202
HE 101
HE 102
HE 201
PHIL 112
PHIL 113
PHIL 114
PHIL 115
RC 201
RC 330
TK 101
TK 102

ชื่อรายวิชา
พืน้ ฐานวัฒนธรรมไทย
Foundation of Thai Culture
วัฒนธรรมอาเซียน
ASEAN Culture
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
Aesthetics for Life
การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 1
Creating Perfect Man I
การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2
Creating Perfect Man II
สุขศาสตร์ศึกษา
Health Education
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
Population Quality Development
ความรู้พ้ืนฐานทางศาสนา
Fundamental Knowledge of Religion
จริยศาสตร์
Ethics
ปรัชญาอินเดีย
Indian Philosophy
วรรณคดีสง่ เสริมคุณธรรม:รามายณะ
Moral Literature : Ramayana
การพัฒนาจิต
Spiritual Development
การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้
Development of Full Potential of Learning
ความรู้บริบูรณ์ 1
Total Knowledge I
ความรู้บริบูรณ์ 2
Total Knowledge II

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-2-6)
3(1-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
87
2.1 กลุ่มวิชาแกน
จานวน 27
ให้ศกึ ษาจากรายวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต
หน่วยกิต

รหัสวิชา
THM 111

หน่วยกิต
3(3-0-6)

THM 112
THM 113
THM 114

THM 215
THM 216
THM 317

THM 318

THM 319

ชื่อรายวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
Tourism Industry
ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร
Introduction to Lodging and Food Service Business
จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
ไทยศึกษาและทรัพยากรการท่องเที่ยวทีส่ าคัญของไทย
สาหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
Thai Study and The Important Thai Tourism
Resources For Tourism and Hotel
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
Information Technology for Tourism and Hote l
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
Tourist Characteristics and Behavior
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการท่องเที่ยวและ
โรงแรม
Human Resource Management for Tourism and Hotel
กฎหมายสาหรับการท่องเทีย่ วและโรงแรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
Laws for Tourism and Hotel and Professional Ethics
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและความรูเ้ กี่ยวกับกลุ่ม
อาเซียน
Cross-Culture Communication and Knowledge of
ASEAN

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จานวน 30
ให้ศกึ ษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
THM 221
THM 222
THM 223
THM 224

THM 225
THM 326

THM 327
THM 328

THM 329

THM 420

ชื่อรายวิชา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญของโลก
The World Important Tourism Resources
การจัดนาเที่ยวและการจัดการธุรกิจนาเที่ยว
Tour Procedures and Tour Business Management
การดาเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว
Travel Agency Operation and Management
การพัฒนาทรัพยากรและอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Tourism Resource and Tourism Industry
Development for Sustainable Tourism
Management
การตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม
Tourism and Hotel Marketing
การดาเนินงานและการจัดการงานบันเทิงเพื่อ
อุตสาหกรรรมการท่องเที่ยว
Entertainment Operation and Management for
Tourism Industry
งานมัคคุเทศก์
Tour Guiding
การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจท่องเที่ยวและ
โรงแรม
Accounting and Finance for Tourism and Hotel
การสารวจและวิจัยสาหรับการท่องเที่ยวและ
โรงแรม Survey and Research for Tourism and
Hotel
สัมมนาการท่องเที่ยว
Seminar on Tourism

หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวน 30
หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กศึ ก ษาจากรายวิ ช าต่ อ ไปนี้ โดยเลื อ กศึ ก ษาในรายวิช าการท่ อ งเที่ ย วและ
รายวิชาการโรงแรม รวมกัน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และต้องศึกษาจากรายวิชาภาษาต่างประเทศ
เพื่องานอาชีพ อีก 15 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต
1. รายวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

จานวน 15

หน่วยกิต

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
THM 231

THM 232

THM 233

THM 334

THM 335
THM 336
THM 337
THM 338
THM 261
THM 262

ชื่อรายวิชา
การดาเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
Cultural Tourism Operation and Management
การดาเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
Health Tourism Operation and Management
การดาเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวชุมชม
Community-Based Tourism Operation and
Management
การดาเนินงานและการจัดการการประชุม
นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
MICE Operation and Management
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจการบิน
Airline Business Operation and Management
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสาราญ
Cruise Business Operation and Management
โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Logistics for Tourism Industry
ผูน้ าเที่ยวต่างประเทศ
Outbound Tour Leader
การบริการอาหารและงานเลีย้ ง
Catering and Special Events
งานด้านบาร์และเครื่องดื่ม

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

รหัสวิชา
THM 263
THM 264
THM 265
THM 266
THM 267
THM 268
THM 369
THM 370

ชื่อรายวิชา
Bar and Beverage Operation
ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
Food and Restaurant Business
ธุรกิจบริการห้องชุดและบริการที่พักขนาดย่อม
Serviced Apartment and Small Hospitality Service
การจัดการฝ่ายห้องพัก
Room Division Management
ความรูเ้ กี่ยวกับอาหารไทย
Knowledge of Thai Foods
ความรูเ้ กี่ยวกับอาหารตะวันตก
Knowledge of Western Foods
การแกะสลักผักและผลไม้
Fruit and Vegetable Carving
การจัดการโรงแรม
Hotel Management
การจัดการธุรกิจสปา
Spa Business Management

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

2. รายวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ จานวน 15 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาภาษาใดภาษาหนึ่งดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ENTHM 241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
English for Conversation and Communication
ENTHM 242 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
English for Tourism Business
ENTHM 343 ภาษาอังกฤษสาหรับการนาเที่ยว
English for Tour Conducting
ENTHM 344 ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรการท่องเที่ยว
English for Tourism Personnel
ENTHM 445 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการบริการ
English for Hospitality Industry
FRTHM 251 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
French for Conversation and Communication
FRTHM 252 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
French for Tourism Business
FRTHM 353 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการนาเที่ยว
French for Tour Conducting
FRTHM 354 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากรการท่องเที่ยว
French for Tourism Personnel
FRTHM 455 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับอุตสาหกรรมการบริการ
French for Hospitality Industry
TRSMJ 271 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
Japanese for Conversation and Communication
JPTHM 272 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
Japanese for Tourism Business
JPTHM 373 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการนาเที่ยว
Japanese for Tour Conducting
JPTHM 374 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับบุคลากรการท่องเที่ยว
Japanese for Tourism Personnel

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
JPTHM 475 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
Japanese for Hospitality Industry
CNTHM 281 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
3(2-2-5)
Chinese for Conversation and Communication
CNTHM 282 ภาษาจีนสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Chinese for Tourism Business
CNTHM 383 ภาษาจีนสาหรับการนาเที่ยว
3(2-2-5)
Chinese for Tour Conducting
CNTHM 384 ภาษาจีนสาหรับบุคลากรการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Chinese for Tourism Personnel
CNTHM 485 ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
Chinese for Hospitality Industry
ASTHM 291 ภาษาในกลุ่มอาเซียนเพื่อการสนทนาและการ
3(2-2-5)
สื่อสาร
ASEAN Languages for Conversation and
Communication
ASTHM 292 ภาษาในกลุ่มอาเซียนสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
ASEAN Languages for Tourism Business
ASTHM 393 ภาษาในกลุ่มอาเซียนสาหรับการนาเที่ยว
3(2-2-5)
ASEAN Languages for Tour Conducting
ASTHM 394 ภาษาในกลุ่มอาเซียนสาหรับบุคลากรการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
ASEAN Languages for Tourism Personnel
ASTHM 495 ภาษาในกลุ่มอาเซียนสาหรับอุตสาหกรรมการ
3(2-2-5)
บริการ
ASEAN Languages for Hospitality Industry
หมายเหตุ : สถาบันฯ เปิดกว้างกลุ่มวิชาภาษาในกลุ่มอาเซียนไว้เพื่อโครงการแลกเปลี่ยนระดับ
นานาชาติในอนาคต จึงไม่ระบุว่าเป็นภาษาใด

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิด
สอนในระดับปริญญาตรีในสถาบันรัชต์ภาคย์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขา
4. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
THM 490 สหกิจศึกษา
( Co-operative Education)
THM 492 การฝึกงาน
(Practical Training)

6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
6(540 ชั่วโมง)
6(400 ชั่วโมง)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
A B C D – XX วิชา XXXXXXXXX
3 (3-0-0) หน่วยกิต
ABCD
เป็นภาษาโรมันมีความหมายดังนี้
MATH และ PHYS
หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ENGL, THAI, SANS
หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา
SOC, HORA, ATUR, EDUC หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์
ANTH, PHIL, HE, PE, RC หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์
BA
หมายถึง วิชาแกนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
AC
หมายถึง วิชาเอกในสาขาวิชาการบัญชี
FN
หมายถึง วิชาเอกในสาขาวิชาการเงิน
MK
หมายถึง วิชาเอกในสาขาวิชาการตลาด
MG, HO, IM
หมายถึง วิชาเอกในสาขาวิชาการจัดการ
BC
หมายถึง วิชาเอกในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
THM
หมายถึง วิชาเอกในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ENTHM
หมายถึง กลุ่มภาษาอังกฤษในวิชาชีพการท่องเที่ยว
FRTHM
หมายถึง กลุ่มภาษาฝรั่งเศสในวิชาชีพการท่องเที่ยว
JPTHM
หมายถึง กลุ่มภาษาญี่ปุ่นในวิชาชีพการท่องเที่ยว
CNTHM
หมายถึง กลุ่มภาษาจีนกลางในวิชาชีพการท่องเที่ยว
ASTHM
หมายถึง กลุ่มภาษาอาเซียนในวิชาชีพการท่องเที่ยว

XXX ตัวเลขมีความหมายดังนี้
หลักร้อย
หลักสิบ
หลักหน่วย

หมายถึง ระดับชั้นปีการศึกษา
หมายถึง กลุ่มวิชาเอก
หมายถึง ลาดับวิชา

ความหมายของตัวเลขในวงเล็บที่อยู่หลังตัวเลขจานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง
จานวนชั่วโมงปฏิบัติ 0 ชั่วโมง
จานวนชั่วโมงบรรยาย 3 ชั่วโมง
จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต

คาบรรยายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จานวน 129 หน่วยกิต
จานวน 30 หน่วยกิต

3.1.5.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
BC 101

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
(Introduction to Computer)
วิ วั ฒ นาการเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ส่ ว นประกอบของคอมพิ ว เตอร์ และหน้ า ที่
ฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ระบบปฏิ บั ติ ง านคอมพิ ว เตอร์ หลั ก การท างานของระบบปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Word MS, Excel MS, Power Point
MATH 101

คณิตศาสตร์พ้นื ฐาน
3 (3-0-6)
(Fundamental Mathematics)
ทฤษ ฎี เ ซต ตรรกศาสตร์ หลั ก เกณฑ์ ท างตรรกศาสตร์ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ สู จ น์
ระบบจานวนจริง สมการ อสมการ การแก้สมการและอสมการ เมตริกและดีเทอร์มิแนนต์
SC 101

พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Fundamental Environmental Science)
ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม ความสมดุลธรรมชาติโลก ระบบนิเ วศน์ ทรัพยากร
ธรรมชาติ ผลกระทบของมลพิษที่มตี ่อสิ่งแวดล้อม แนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดี

3.1.5.2 กลุ่มวิชาภาษา จานวน 12 หน่วยกิต
CHIN 201

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3 -0-6)
(Chinese for Communication I)
ฝึกทักษะในการฟัง การพูด การอ่านจากคาโดด วลี และประโยคสั้นๆให้ถูกต้อง ฝึก
ทักษะวิธีการเขียนตัวอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนตัวอักษรจีน

CHIN 202

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3 -0-6)
(Chinese for Communication II)
เพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะการฟังการพูดคาศัพท์ วลี สานวน และประโยคการสนท
นาเกี่ยวกับการติดต่อหรือหน้าที่การงาน ตลอดจนทักษะการอ่านและเขียนบทสนทนาที่ใช้ในวงการ
ธุรกิจ
ENGL 101

ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
(English I)
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในลั ก ษณะที่ ผ สมผสานกั น ทั้ ง 4 ทั ก ษะ โดยอาศั ย
การศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาเป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการอ่าน เพื่อช่วยให้
สามารถใช้ภาษาทางด้านการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
ENGL 102

ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : ENGL 101 หรือได้รับการยกเว้น
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพิ่มเติม ในลักษณะเชื่อมโยง ประสานกันทั้ง 4 ทักษะ
โดยอาศัยการศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์เป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการเขียน เพื่อช่วยให้
สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง ในด้านการสื่อสารในชีวติ ประจาวันและในการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นสูง

ENGL 201

การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Reading)
วิชาบังคับก่อน : ENGL 102 หรือได้รับการยกเว้น
กลวิธีต่าง ๆ ที่ช่วยให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็ว โดยศึกษาวิธีการหา
ความหมายของศัพท์ ความเข้าใจประโยคซับซ้อน การอ่านจับใจความความสาคัญ การหาใจความ
สนับสนุนฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจและฝึกการอ่านด้วยตนเอง
ENGL 202

การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Writing)
วิชาบังคับก่อน : ENGL 201 หรือได้รับการยกเว้น
ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเขียนด้วยโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ฝึก
การรวมประโยค ศึกษาหลักการและฝึกฝนการเขียนสรุปความ การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ
การเขียนจดหมายและการเขียนรายงาน
THAI 101

การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
(Thai Usage )
ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การคิด การเขียนและการพูด ด้านการฟังและการอ่านจะ
เป็นการจับใจความสาคัญและการแสดงความคิดเห็น สาหรับการอ่านจะเน้นการอ่านออกเสียง ด้าน
การเขียนจะเน้นการใช้ภาษา การเขียนย่อหน้า สานวนโวหาร ภาพพจน์ ตลอดจนการเก็บและบันทึก
ข้อมูล ด้านการพูดจะเน้นการสนทนา การสัมภาษณ์ การเล่า เรื่อง การประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถใช้ทักษะดังกล่าวถ่ายทอดความรู้ ความคิดอย่างมีขั้นตอนและสมเหตุสมผล
VI 301

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(Vietnamese for Communication)
ฝึ ก ทั ก ษะทั้ ง 4 ฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ศึ ก ษารู ป ประโยคและไวยากรณ์ พื้ น ฐานฝึ ก บท
สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้แก่การทักทายการแนะนาตนเองการบอกเวลาการซื้อของ การอ่าน
ข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคาถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆได้

3.1.5.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
AYUR 201

อายุรเวทและการใช้สมุนไพร
3 (2-2-5)
(Ayur-Veda and Herbal Medicine)
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ และรู้จักสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล
ธาตุ 5 ชนิด การฝึกโยคะ การบริหารร่างกายและการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามลักษณะของ
แต่ละบุคคล ศึกษาข้อแตกต่างระหว่างอายุรเวทและแพทย์ตะวั นตก ศึกษาสมุนไพรประเภทต่างๆ รู้วิธี
นามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค ประกอบเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
EDUC 101

พื้นฐานทางการศึกษา
3 (3-0-6)
(Fundamental Education)
ปัจจั ย ทางการศึ ก ษาในแง่มุ มของผู้ เ รี ย น พื้ นฐานการศึ ก ษา และทฤษฏี ก ารเรี ย นรู้
ความส าคั ญ ของศาสตร์ส าขาต่างๆ ที่มีต่อผู้เ รีย น วิธีก ารพัฒนาความสามารถในการเรีย นรู้ หลั ก
การศึกษา ปรัชญาการศึกษา
ECON 210

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Economics)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจปัจจัย
กาหนดอุปสงค์อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ลักษณะของตลาดแบบต่างๆ
การก าหนดรายได้ป ระชาชาติ นโยบายการเงิน การคลังโดยสังเขป ตลอดจนนโยบายการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ
HORA 201

โหราศาสตร์โยติชและการประยุกต์
3 (2-2-5)
(Astrology Jyotish and Its Applications)
โหราศาสตร์ โครงสร้ า งของจั ก รวาล การเคลื่ อ นที่ ข องดวงดาวและหมู่ ด าวเข้ า สู่
จักรราศี การคานวณตาแหน่งดวงดาว ความหมายของดวงดาว หมู่ดาว จักรราศีบ้าน การวิเคราะห์
ข้อมูลจากการคานวณ การตีความหมายจากสถิติที่ไ ด้ การศึกษาสภาพอิทธิพลของดวงดาวที่มีต่อ
ชีวติ ประจาวันด้วยหลักคณิตศาสตร์และตรรกะ รวมทั้งการฝึกพยากรณ์โดยกรณีตัวอย่าง

LAW 101

กฏหมายเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to General Law)
ที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องกฎหมาย
การยกเลิกกฎหมาย บุคคลตามสิทธิ ลักษณะของนิติกรรม หลักเกณฑ์ ลักษณะของสัญญา ประเภท
ของสัญญา การเลิกสัญญา ลักษณะทั่วไปของหนีแ้ ละละเมิด
SOC 100

ศิลปแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Arts of Creative Intelligence)
แนะนาและสืบค้นคุณสมบัติต่างๆ ของภูมิปัญญาสร้างสรรค์หรือกฏธรรมชาติทั้งหลาย
ที่สร้าง ค้าจุน และรักษาชีวิตทุกชีวิต รวมทั้งวิธีที่ภูมิปัญญาเหล่านี้เริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นในชีวิตของ
นักศึกษาเมื่อนักศึกษาพัฒนาจิตสานึกของตนผ่านการฝึกจิตแบบล่วงพ้น (ทรานเซ็นเด็นเทิ้ล เมดิเทชั่น)
เป็นประจา วันละ 2 ครั้งนักศึกษายังเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาเหล่านี้ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิต
ของตน กับธรรมชาติ โลกโดยรวม การแสดงออกทางศิลปะ รวมทั้งกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่ตนศึกษาอยู่
SOC 102

เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
(Sufficiency Economy)
ความหมาย หลักการ แนวทาง ของทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง การสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสาหรับบุคคล และสังคม เพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของส่วนตนและส่วนรวม
SOC 112

สังคมกับการเป็นผู้นา
3 (3-0-6)
(Society and Leadership)
สังคมและการเป็นผู้นาชุมชนที่ดี การแสดงออกของผู้นาทั้งทางคาพูดและการกระทา
การทดลองทฤษฎีเบื้องต้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความกลมกลืนในชุมชนและการพัฒนา
บุคลากรที่มีอาชีพต่างกัน รวมทั้งศึกษาลักษณะสถานการณ์ของการเป็นผู้นาที่ดีโดยยึดหลักคุณภาพ
จริยธรรม

SOC 120

อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
(World Civilizations)
วิวั ฒนาการของอารยธรรมที่สาคัญ ของโลกตั้ งแต่สมัย โบราณถึงสมัย ใหม่มีผลต่ อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของโลกตะวันตกและตะวันออก
SOC 121
อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
(ASEAN Study)
ประวัติความเป็นมา ความสาคัญ ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน กฏบัตรอาเซียน ความมั่นคง
บทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน บทบาทของประชาคมอาเซียนที่มีต่อ
โลกทั้งทางวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ สังคม
SOC 145

ธุรกิจกับสังคม
3 (3-0-6)
(Business and Society)
การจัดการ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การพัฒนาบุคลากร กฎหมาย
และสภาพแวดล้อมของสังคมและธุรกิจในเมืองไทย ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการ
จัดการ
SOC 245

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
(Personality Development)
ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การศึกษาธรรมชาติ
ของมนุษ ย์ และการปรั บ ตัว ให้เ ข้ากั บ สภาพแวดล้อ ม การพั ฒนาระดั บ พื้น ฐานของบุคลิ ก ภาพทาง
ร่างกาย และจิตใจที่ดี ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการทางาน รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ศึกษาถึง
หลักการ และตัวแปรที่มีผลต่อการเป็นผู้นา และผู้ตามที่ดี ความมีมนุษยสัมพันธ์ มารยาทในสังคมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

SOC 250

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
ความหมาย ธรรมชาติของมนุษย์ ลักษณะทั่วไปของสังคม ความสัมพันธ์ของมนุษย์
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม องค์ ป ระกอบ โครงสร้ า งของสั ง คม และกระบวนการทางสั ง คม การ
เปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคม วิเคราะห์สังคมแบบต่างๆพิจารณาปัญหาสาคัญต่าง ๆ ของ
สังคมโดยทั่วไป และปัญหาของสังคมไทย เรียนรู้วธิ ีแก้ไขปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เรียนรู้ถึงลักษณะและวิธีสร้างสังคมในอุดมคติ
SOC 255

จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Ethics)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ หลักธรรมใน
องค์ ก ร อิ ท ธิ พ ลต่ อ จริ ย ธรรมในองค์ ก รธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมระหว่ า งประเทศ ธรรมาภิ บ าล บรร ษั ท ภิบาล อานาจและอิทธิพล กฎระเบียบของจริยธรรม การพัฒนาตนเอง ปัญหาและความคาดหวังด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ
PC 101

จิตวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Psychology)
กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ การเรียนรู้ การคิด การจา การ
ลืม เชาวน์ปัญญา วุฒิภาวะการปรับตัว บุคลิกภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล

3.1.5.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
ANTH 111

พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
(Foundation of Thai Culture)
วิวัฒนาการของสังคมไทยในด้านชีวิตการเป็นอยู่ความคิดความเชื่อและการแสดงออก
ด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมซึ่งก่อให้เกิดบูรณาการของวัฒนธรรมไทยในด้าน การเมืองเศรษฐกิจ
ตลอดจนในด้านลักษณะความคิดความเชื่อภูมปิ ัญญาและงานสร้างสรรค์
ANTH 112

วัฒนธรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
(ASEAN Culture)
ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต ค่านิยม ภูมิปัญญา ศิลปกรรม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน
AE 201

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
3 (2-2-5)
(Aesthetics for Life)
แนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อ
การดารงชีวิตศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติศิลปะการแสดงดนตรี
วรรณกรรมสุ น ทรี ย ะที่ ผ สานสั ม พั น ธ์ กั บ บริ บ ทสั ง คมวั ฒ นธรรมธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยมุ่ ง เน้ น
กระบวนการเรียนรูส้ ื่อและประสบการณ์ที่หลากหลาย
CPM 201

การสร้างความเป็นมนุษย์ท่สี มบูรณ์ 1
3 (3 - 0 - 6)
(Creating Perfect Man I)
การค้นพบพระเวทและวรรณคดีพระเวทในสรีระมนุษย์เบื้องต้น กฎธรรมชาติที่ควบคุม
การทางานของจักรวาล กฎที่ควบคุมสรีระมนุษย์ สิ่งที่เชื่อมโยงชีวิตมนุษย์กับสากลจักรวาล การสร้าง
ชีวติ มนุษย์ที่สมบูรณ์

CPM 202

การสร้างความเป็นมนุษย์ท่สี มบูรณ์ 2

3 (3 - 0 - 6)

(Creating Perfect Man II)
วิชาบังคับก่อน : CPM 201 การสร้างความเป็นมนุษย์ท่สี มบูรณ์ 1
พระเวทและวรรคดีพระเวท 40 สาขา เพื่ออธิบายสรีระมนุษย์ที่มาจากโครงร่างของ
กฎธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับกฎธรรมชาติในการสร้างความสมบูรณ์ของชีวิตของแต่ละบุคคล ของ
สังคมและของชาติ
HE 101

สุขศาสตร์ศึกษา
3 (3-0-6)
(Health Education)
อนามั ย ส่ว นบุ ค คลทั้ ง ด้ านร่ า งกายและจิ ต ใจ ความปลอดภั ย ชนิ ด และสาเหตุ ข อง
อุบัติเ หตุ วิธี ป้องกั นและหลีก เลี่ย งการเกิดอุบัติเ หตุต่าง ๆ สร้างเจตคติ ใ ห้นัก ศึก ษาเกี่ย วกั บ ความ
ปลอดภัยจนเกิดเป็นสวัสดินิสัย เรียนรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล วิธีการและขั้นตอนการให้การปฐม
พยาบาลเบือ้ งต้นตามอาการที่ปรากฏ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลแก่ผบู้ าดเจ็บจาก
อุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน
HE 102

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (1-2-6)
(Exercise for Health)
หลักการออกกาลังกายการสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพประโยชน์ของออก
กาลังกายการออกกาลังกายในรูปแบบต่างๆการออกแบบกิจกรรมการออกกาลังกายให้เหมาะสมกับ
สมรรถภาพทางกายเพศวัยความปลอดภัยในการออกกาลังกาย

HE 201

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
3 (3-0-6)
(Population Quality Development)
ความหมาย แนวคิด ลักษณะชีวิตที่มีคุณภาพการเปลี่ยนแปลงประชากรประชากรกับ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมประชากรกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิต นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของตนเองและดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็น
สุข

PHIL 112

ความรู้พื้นฐานทางศาสนา
3 (3-0-6)
(Fundamental Knowledge of Religion)
ปรัชญาเบือ้ งต้น ความหมาย มูลเหตุของการเกิดศาสนา ประโยชน์ลักษณะพืน้ ฐานของ
ศาสนาสาคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม และคาสั่งสอนของ
พระพุ ท ธเจ้ า วิเ คราะห์ ถึ ง ศาสนาหลั ก ใหญ่ ๆ ของโลก การบรรลุถึ งเป้ าหมายของคาสั่ง สอนของ
พระพุทธเจ้า และศาสนาอื่น ๆ ศึกษาปัจจัยและวิธีการปฏิบัติ ให้เข้าถึงสภาวะของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
และการนาหลักธรรม คาสั่งสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวติ และสังคม
PHIL 113

จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
(Ethics)
ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์ จากแนวความคิดของนักปรัชญาตะวันตก
และตะวันออกในปัญหาเรื่องความดี ความชัง คุณธรรม กฎเกณฑ์ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ รวม
ตลอดถึงมาตรฐานในการตัดสินความจริง ความประพฤติของบุคคล การปฏิบัติตน เพื่อให้มีพฤติกรรม
ที่ดแี ละสอดคล้องกับวิวัฒนาการของสังคมในยุคปัจจุบัน
PHIL 114

ปรัชญาอินเดีย
3 (3-0-6)
(Indian Philosophy)
ความหมาย และแหล่งกาเนิดความรู้อันลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตสานึกแห่งความเป็นมนุษย์ที่
แท้จริง โดยการศึกษาพระเวท อุปนิสัย และคัมภีร์ภควัทคีตาธรรมะ ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เชื่อถือ
ได้อย่างแท้จริง และการนามาปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง และการนามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต
การศึกษาหน้าที่ ศีลธรรมทางการเมือง การปกครอง และบทบาทของปรัชญาอินเดียต่อสังคมปัจจุบัน
PHIL 115

วรรณคดีส่งเสริมคุณธรรม:รามายณะ
3 (3-0-6)
(Moral Literature: Ramayana)
เรื่องราวของรามายณะ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของรามเกียรติ์ โดยเป็นพืน้ ฐานของวรรณคดีไทย
ศึกษาถึงข้อคิด คติธรรมสอนในความมีคุณธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณีที่ดีงาม เน้นถึงความรัก
หน้าที่ ความมีสัจจะ การเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข การมี
ครอบครัวที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดี การเป็นผู้นาที่ดี ตลอดถึงการปกครองบ้านเมืองให้อยู่อย่างร่มเย็น
เป็นสุข โดยการศึกษาจากพระจริยาวัตรอันงดงามของพระรามและวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิต ใจให้ดีงาม
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความดีทั้งปวง

RC 201

การพัฒนาจิต
3 (1-2-6)
(Spiritual Development)
การฝึกจิตเบื้องต้นเพื่อให้มีสมาธิดีและเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้ วิเคราะห์
การฝึกจิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การเพ่ง การกาหนด การไตร่ตรอง ศึกษาผลประโยชน์ต่อผู้ฝึกในด้าน
จิตใจและร่างกาย เทคนิคคลายความเครียด เทคนิคลดความเหน็ดเหนื่อย
RC 330

การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้
3 (1-2-6)
(Development of Full Potential of Learning)
ความรู้ที่สมบูรณ์ เทคนิคและวิธีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมีป ระสิทธิภาพ
เทคนิคการพัฒนาสมอง และระบบประสาทให้ทางานอย่างสมบูรณ์ เทคนิคในการรักษาสภาวะของการ
พักที่ลึกซึ้งและตื่นตัวของจิต เรียนรู้วิธีการพัฒนาให้จิต และการทางานประสานกลมกลืนจนเป็นหนึ่ง
สามารถสั่งร่างกายได้ การเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองขณะปฏิบัติ และหลังปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่ได้รับ
ทาให้การคิด การพูด การกระทา สอดคล้องตามกฎธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความสาเร็จในชีวิต ไม่ทา
ผิดพลาด มีความสุขในการดาเนินชีวติ ต่อตนเองและสังคม
TK 101

ความรู้บริบูรณ์ 1
3 (3-0-6)
(Total Knowledge I)
ความรูบ้ ริบูรณ์และสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาติ การค้นพบกฎธรรมชาติทั้ง
มวลในสรีระมนุษย์ การทาความเข้าใจกับความรู้บริบูรณ์ และการนาเอาความรู้บริบูรณ์ไปใช้เพื่อความ
สมบูรณ์สู่ทุกๆ ของข่ายชีวิตมนุษย์
TK 102

ความรู้บริบูรณ์ 2
3 (3-0- 6)
(Total Knowledge II)
วิชาบังคับก่อน :TK 101 ความรู้บริบูรณ์ 1
ความรู้บริบูรณ์และสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาติในระดับที่สูงขึ้น การค้นพบ
กฎธรรมชาติทั้งมวลในสรีระมนุษย์ การทาความเข้าใจกับความรู้บริบูรณ์และการนาเอาความรู้บริบูรณ์
ไปใช้เพื่อความสมบูรณ์สู่ทุกๆ ส่วนของข่ายชีวิตมนุษย์

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

จานวน 93 หน่วยกิต

3.1.5.5 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ จานวน 27 หน่วยกิต
THM 111

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Tourism Industry)
ความหมาย ความส าคั ญ วิ วั ฒ นาการ แนวโน้ ม ลั ก ษณะองค์ ป ระกอบหลั ก และ
องค์ป ระกอบสนับ สนุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ย ว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ย ว
สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การเมืองในปัจจุบันที่มี ต่อแนวคิดเกี่ยวกับ
การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในบริบทของการเปิดเสรีทางการค้าการบริการ
นโยบายและบทบาทของรัฐในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระดับมหภาคและจุลภาค
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรทางการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ
THM 112

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร
3(3-0-6)
(Introduction to Lodging and Food Service Business)
ความหมาย ความส าคั ญ วิ วั ฒ นาการ แนวโน้ ม โครงสร้ า งการบริ ห ารและการ
ดาเนินงานของธุรกิจที่พักและบริการอาหาร แนวคิด รูปแบบ หลักการจัดการที่ใช้ในการดาเนินงานของ
ธุรกิจ ทิศทางการแข่งขันของธุรกิจและมีการศึกษานอกสถานที่
THM 113

จิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
(Service Psychology )
การใช้จิตวิทยาการบริการ และมนุษยสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล
การเรี ย นรู้ แรงจู ง ใจ ค่ า นิ ย มในการท างานและการพั ก ผ่ อ น การปรั บ หลั ก จิ ต วิ ท ยาไปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และเปรียบเทียบสาระสาคัญด้านต่างๆ ในด้านประวัติศาสตร์
สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะและอื่นๆ ที่สาคัญต่ออุตสาหกรรมการบริการ

THM 114

ไทยศึกษาและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญของไทย
3(3-0-6)
สาหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
(Thai Study and The Important Thai Tourism Resources For Tourism
and Hotel)
ประวั ติ ศาสตร์ ไ ทยเพื่อ การท่ องเที่ย ว สั ง คมไทย วัฒ นธรรมไทย พุ ท ธศาสนาและ
ศาสนาอื่นๆในประเทศไทย ศิลปกรรมไทยประวัติศาสตร์ศิลปะ หัตถกรรมไทย วรรณคดีไทย นาฏศิลป์
และดนตรีไทย เทศกาลงานประเพณี อาหารและขนมไทย ผลไม้ไทย มรดกภูมิปัญญาไทย ภูมิศาสตร์
การท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย แหล่งโบราณคดีที่สาคัญของไทยรวมถึงแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สง่ ผลและมีความสาคัญต่อการท่องเที่ยว
THM 215

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
3(2-2-5)
(Information Technology for Tourism and Hotel )
แนวคิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม การนาระบบสารสนเทศมาใช้ใ นการจัดการข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและทันเวลา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปใน งานบริการของสายการบิน การธนาคาร
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
THM 216

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Tourist Characteristics and Behavior)
พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและชาวต่ า งประเทศ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ท าง
จิตวิทยาเพื่อเข้าใจแรงจูงใจในการเดินทางและพฤติกรรมการบริโภค ความต้องการและความแตกต่าง
ของพฤติก รรมของนัก ท่องเที่ ย วที่เ กิ ด จากวั ตถุ ป ระสงค์ของการเดิน ทาง วั ฒนธรรม ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
THM 317

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6)
(Human Resource Management for Tourism and Hotel)
แนวคิด หลักการ วิธีการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของภาครัฐและธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

THM 318

กฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6)
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(Laws for Tourism and Hotel and Professional Ethics)
บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้าและสังคม
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ จริย ธรรมทางธุ ร กิ จ กฎหมายที่เ กี่ย วข้ องกั บ ธุ รกิ จการท่อ งเที่ ย วและการโรงแรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วไป จรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ปัญหาทางจริยธรรมของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม แนวทางการแก้ไขและพัฒนา
THM 319

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6)
(Cross-Culture Communication and Knowledge of ASEAN)
ความส าคั ญ และอิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต่ อ การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล ความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรม และอื่นๆ ของกลุ่มประเทศอาเซีย น (ASEAN) ที่มีความสาคัญ ต่อ การปฏิบัติงาน
และวิถีชีวติ

3.1.5.6 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 87 หน่วยกิต
THM 221

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญของโลก
3(3-0-6)
(The World Important Tourism Resources )
ความหมาย ความสาคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญของ
โลก เอกลักษณ์ และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน
และ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ
THM 222

การจัดนาเที่ยวและการจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3(3-0-6)
(Tour Procedures and Tour Business Management)
บทบาทของธุรกิจนาเที่ยว การจัดตั้ง ประเภทโครงสร้างองค์กร การดาเนินงาน การ
ผลิตรายการนาเที่ยว และองค์ประกอบของการจัดนาเที่ยว การประสานงานและระบบอัตโนมัติที่ใช้กับ
หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การจัด นาเที่ย วและด าเนินธุ รกิ จร่ว มกั น การคิด ราคา การเจรจาต่อ รอง
แผนการตลาด การออกใบงานและเอกสารต่า งๆ การบริหารงานบุ คลากร งานการเงิน และการ
ประเมินผลการดาเนินการ มีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

THM 223

การดาเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Travel Agency Operation and Management )
ความหมาย ความสาคัญ ขอบข่าย ประเภท บทบาท ความร่วมมือของธุรกิจตัวแทน
จาหน่ายทางการท่องเที่ยว การดาเนินธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร แนวโน้ม
ของธุรกิจทั้งระดับชาติและนานาชาติ
THM 224

การพัฒนาทรัพยากรและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
เพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(Tourism Resources and Tourism Industry Development for
Sustainable Tourism Management)
ความสาคัญ และแนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านต่างๆ การประเมิน
ศักยภาพ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ กับหลักการและขั้นตอนของการพัฒนา เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน การประมาณการงบประมาณ แนว
ทางการดาเนินงาน การควบคุม และการประเมินผล การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว

ตามหลักการ การแก้ปัญหาและลดความขัดแย้ง เพื่อนาไปใช้สาหรับการจัดการการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน ตลอดจนบทบาทและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
THM 225

การตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6)
(Tourism and Hotel Marketing)
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การตลาดการท่ อ งเที่ ย วและโรงแรม การแบ่ ง ส่ ว นตลาด
พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว ส่วนประสมของการตลาดการท่องเที่ยว และโรงแรม หลักการ
และกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ ยวและโรงแรม
ทั้งภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด
THM 326

การดาเนินงานและการจัดการงานบันเทิงเพื่ออุตสาหกรรรมการท่องเที่ยว
(Entertainment Operation and Management for Tourism Industry)
3(2-2-5)
พัฒนาความรู้ความสามารถ การปรับบุคลิกภาพ เทคนิคการใช้เสียงสาหรับการพูด
การแสดง การคิดสร้างสรรค์การแสดงด้านต่างๆ การจัดการและดาเนินงานด้านกิจกรรมต่างๆ ทั้งบน
เวที และ กิจกรรมสันทนาการ การละเล่นเกมต่างๆ พิธีกรดาเนินรายการ ผู้อภิปราย ผู้บรรยาย การ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ในกรณีเกิดเหตุกาณ์เฉพาะหน้า
THM 327

งานมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
(Tour Guiding)
บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะและจรรยาบรรณของมั ค คุ เ ทศก์
วาทศิ ล ป์ การพู ด ในที่ ชุ ม ชน กระบวนการวิ ธี ก ารเทคนิ ค การน าเที่ ย ว มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ส าหรั บ งาน
มั ค คุ เ ทศก์ นั น ทนาการ การปฐมพยาบาล การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ แ ละการให้ ค วามปลอดภั ย แก่
นักท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักรและพิธีการ
ทางศุลกากร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีการศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่
THM 328

การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3(3-0-6)
(Accounting and Finance For Tourism and Hotel Business)
ทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชีและการเงิน โปรแกรมประยุกต์สาหรับการบัญชีและ
การเงิน ในธุรกิจนาเที่ยว และธุรกิจโรงแรม กลยุทธ์การจัดการรายได้และการควบคุมต้นทุน

THM 329

การสารวจและวิจัยสาหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6)
(Survey and Research for Tourism and Hotel)
หลัก การสารวจและวิธีการวิจัย การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหา การกาหนด
รูปแบบการวิจัย การกาหนดวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การสร้าง
แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงาน
และการนาเสนอผลการวิจัย
THM 420

สัมมนาการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(Seminar on Tourism)
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่มคี วามสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต
รายวิชาการท่องเที่ยวและรายวิชาการโรงแรม เลือกศึกษา 15 หน่วยกิต
THM 231

การดาเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
(Cultural Tourism Operation and Management)
ความหมายของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม หลั ก การ แนวคิ ด รู ป แบบ และ
องค์ประกอบ ของการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บทบาทของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การ
อนุ รั ก ษ์ และการจั ด การปั ญ หาและอุ ป สรรคของการด าเนิ น งานในการจัด การการท่ อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรมและแนวทางแก้ไขกรณีศกึ ษา
THM 232

การดาเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3(3-0-6)
(Health Tourism Operation and Management )
ความหมาย ความสาคัญ และวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน การปรับใช้ภูมิปัญญาในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
THM 233

การดาเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
3(3-0-6)
(Community - Based Tourism Operation and Management)
ความหมายของการท่องเที่ยวชุมชน การวิเคราะห์บทบาทและความสาคัญของชุมชนใน
แหล่งท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึก การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนใน การจัด การ และพั ฒนาการท่อ งเที่ ย ว บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ปัญ หา
ข้อจากัดและแนวทาง การจัดการที่ดี กรณีศกึ ษา
THM 334

การดาเนินการและการจัดการประชุม นิทรรศการ
3(3-0-6)
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
(M I C E Operation and Management )
ความหมาย ความส าคั ญ วิ วั ฒ นาการ และบทบาทของธุ ร กิ จ การจั ด ประชุ ม
นิ ท รรศการและการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล ประเภทของการจั ดประชุ ม และนิ ท รรศการ
การวางแผน การบริหารงาน การดาเนินงาน การเจรจาต่อรอง การตลาด และการประเมินผล

THM 335

การดาเนินการจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-3)
(Airline Business Operation and Management)
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงานของสายการบิน ระบบสารองที่นั่งและบัตรโดยสาร
การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการบนเครื่องบิน การบริการงานคลังสินค้าทางอากาศ
พฤติก รรมผู้บ ริโ ภคของสายการบิน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การตลาดและการขาย
กฎหมาย ระเบียบและพิธีการในธุรกิจการบิน มีการศึกษานอกสถานที่
THM 336

การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสาราญ
3(3-0-3)
(Cruise Business Operation and Management )
ประเภทและลักษณะของเรือสาราญ โครงสร้างการบริหารงานบริษัทเรือสาราญ ส่วน
ปฏิบัติงานหน้าที่ในเรือด้านเทคนิค ด้านการบริการ และส่วนปฏิบัติงานหน้าที่ภาคพื้นดิน การเตรียม
ความพร้อมในการให้บริการและลักษณะการสั่งการ การสั่งการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจเรือสาราญ
การควบคุมคุณภาพการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภคเรือสาราญ และการวางแผนงานการตลาด
THM 337

โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-3)
(Logistics for Tourism Industry )
การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งและการกระจายสินค้าจากผู้ผลิต
สินค้าและการบริก ารการท่องเที่ย ว การลาเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ์ การประกั นภัย ในการขนส่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์ การวางแผนเพื่อการรองรับอุปสงค์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การตลาดเชิงกลยุทธ์ของการบริการ
THM 338

ผู้นาเที่ยวต่างประเทศ
3(2-2-5)
(Outbound Tour Leader)
การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อการนาเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ
ของโลกเพื่อใช้ในหน้าที่ผู้นาเที่ยวต่างประเทศ เทคนิคการแปลสรุปความเพื่อนาชมสถานที่ท่องเที่ยว
เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การควบคุมและดาเนินการนาเที่ยว และจริยธรรมในการเป็นผู้นา
เที่ยวต่างประเทศ

THM 261

การบริการอาหารและงานเลี้ยง
3(3-0-6)
(Catering and Special Events)
หน้าที่ความรับผิดชอบ เทคนิค การวางแผนการให้บริการอาหาร และการจัดงานเลี้ยง
รวมถึงการจัดสรรกาลังคนและงบประมาณ การควบคุมคุณภาพและต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่ม
THM 262

งานด้านบาร์และเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
(Bar and Beverage Operation)
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบาร์และเครื่อ งดื่ม การเตรียม การดูแลรักษาความสะอาดของ
บาร์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ศึก ษาประเภทของเครื่องดื่มและการเสิร์ฟ การจัดเครื่องดื่มให้
เหมาะสมกับรายการอาหาร หน้าที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพ จรรยาบรรณของพนักงานฝ่ายบาร์
และเครื่องดื่ม การควบคุมสต๊อกตลอดจนการควบคุมต้นทุนของบาร์และเครื่องดื่ม การป้องกันการ
สูญเสียของเครื่องดื่ม
THM 263

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
3(3-0-6)
(Food and Restaurant Business)
การดาเนินงานด้านการผลิตอาหารและภัตตาคาร การควบคุมคุณภาพของอาหาร
การบริการ การเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ การจัดการด้านบุคลากร การกาหนดและควบคุมต้นทุน การ
พัฒนา รูปแบบ คุณภาพของภัตตาคาร อาหาร และการบริการ ให้สอดคล้องกับการสุขาภิบาล
THM 264

ธุรกิจบริการห้องชุดและบริการที่พักขนาดย่อม
3(3-0-6)
(Serviced Apartment and Small Hospitality Service )
รู ป แบบของธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ พั ก แรม แบบบริ ก ารห้ อ งชุ ด และ ที่ พั ก ขนาดย่ อ มการ
ให้บริการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน และวางแผนการประชาสัมพันธ์ การขาย การบริหารและเลือกสรร
บุคลากร และการพัฒนาธุรกิจ

THM 265

การจัดการฝ่ายห้องพัก
3(3-0-6)
(Room Division Management )
ศิล ปะในการจั ด องค์ ก รและหน้าที่ต่ างๆ ของฝ่า ยห้องพั ก งานบริก ารส่วนหน้าของ
โรงแรมประเภทต่างๆ ระบบการด าเนินงาน งานสารองห้องพัก นโยบายเกี่ย วกับ อัตราค่าห้องพัก
กระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านห้องพัก การต้อนรับ ตลอดจนการลงทะเบียนเข้าพัก ศึกษา
การจัด องค์ก รของแผนกแม่บ้ านตามขนาดธุ รกิจ การปฏิบัติง านของพนัก งานแม่บ้าน การบริหาร
ค่าใช้จ่ายของแผนกแม่บ้าน ระบบงานด้านเอกสารของแผนกแม่บ้าน
.
THM 266
ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
3(2-2-5)
(Knowledge of Thai Foods )
วิธี ก ารปรุ งอาหารไทย อาหารคาว อาหารหวาน ส่ ว นผสมและวิธี ก ารปรุ งอาหาร
โดยเฉพาะอาหารไทยยอดนิยมพร้อมองค์ประกอบต่างๆ รูปแบบการจัดวางและแนวทางการพัฒนา
สร้างรายการอาหารใหม่ ๆ
THM 267

ความรู้เกี่ยวกับอาหารตะวันตก
3(2-2-5)
(Knowledge of Western Foods)
วิธีการปรุงอาหารคาว อาหารหวานแบบตะวันตก ส่วนผสมและวิธีการปรุง ตลอดจน
ลาดับขั้นการรับประทาน พร้อมองค์ประกอบ รูปแบบการจัดวาง
THM 268

การจัดวาง

การแกะสลักผักและผลไม้
3(1-2-6)
(Fruit and Vegetable Carving )
ฝึกฝนวิธีการเลือกผัก ผลไม้ เพื่อนามาแกะสลัก ศิลปะและวิธีการแกะสลักและรูปแบบ

THM 369

การจัดการโรงแรม
3(3-0-6)
(Hotel Management)
ความสาคัญของธุรกิจโรงแรม บทบาทของโรงแรมที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประวัติวิวัฒนาการที่พัก ประเภทโรงแรม ลักษณะทั่วไปของงานโรงแรม นโยบายการบริหารโรงแรม
กฎหมายเกี่ยวกับการโรงแรม หลักการบริหารโรงแรม การจัดองค์การภายในโรงแรม การปฏิบัติการ
ของแผนกต่างๆ ในโรงแรม ศึกษาหลักการของกลุ่มโรงแรมนานาชาติ แนวโน้มการตลาด การแข่งขัน
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานกิจการโรงแรม
.
THM 370
การจัดการธุรกิจสปา
3(3-0-6)
(Spa Business Management)
ความเป็น มา โครงสร้างธุ รกิจสปา ลัก ษณะการดาเนิ นงาน หน่ วยงานหรือองค์ก ร
ที่เกี่ย วข้อง การตลาดและกลุ่มลู กค้าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นและ
แนวโน้มในอนาคตของสปา

รายวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ เลือกศึกษาภาษาใดภาษาหนึ่ง 15 หน่วยกิต
ENTHM 241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
3(2-2-5)
(English for Conversation and Communication)
ทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสาหรับการสนทนาและการสื่อสาร
ในสถานที่แตกต่างกัน การทักทาย การแนะนาตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
ENTHM 242 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(English for Tourism Business)
ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการให้ข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม การใช้ภาษาอังกฤษในการนาเที่ยว นาชมสถานที่ท างประวัติศาสตร์และโบราณคดีใ น
ประเทศไทย การอธิบายและการให้ข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ไทย
ENTHM 343 ภาษาอังกฤษสาหรับการนาเที่ยว
3(2-2-5)
(English for Tour Conducting)
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพซึ่งจาเป็นต่อการนาเที่ยว ให้ข้อมูลสถานที่ทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดีอย่างมีประสิทธิผล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การใช้ภาษอังกฤษในการตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับศิลปะ งานฝีมอื วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทย
ENTHM 344 ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(English for Tourism Personnel)
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขีย นภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อ สาร และแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม การสร้ า งบทบาทใน
สถานการณ์จาลองในฐานะพนักงานตัวแทนจาหน่ายทางการท่องเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก์
และพนักงานต้อนรับ มีการเขียนโครงงาน การนาเสนอโครงงานด้วยวาจา และการอภิปราย

ENTHM 445 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
(English for Hospitality Industry)
การใช้ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการสาหรับ
พนักงานผู้ใ ห้บริการทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทน
จาหน่ายทางการท่องเที่ยว การนาเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
FRTHM 251 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
3(2-2-5)
(French for Conversation and Communication)
ทักษะการฟัง และการพูดภาษาฝรั่งเศสที่เหมาะสมสาหรับการสนทนาและการสื่อสาร
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การทักทาย การแนะนาตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสารการใช้
ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
FRTHM 252 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(French for Tourism Business)
ทักษะภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม การใช้ภาษาฝรั่งเศสในการนาเที่ย วนาชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีใ น
ประเทศไทย การอธิบายและการให้ข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ไทย
FRTHM 353 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการนาเที่ยว
3(2-2-5)
(French for Tour Conducting)
ภาษาฝรั่ ง เศสในวิ ช าชี พ ซึ่ ง จ าเป็ น ต่ อ การน าเที่ ย วสถานที่ ท างประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
โบราณคดีอย่างมีประสิทธิผล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การใช้ภาษาฝรั่งเศสในการตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับศิลปะ งานฝีมอื วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทย
FRTHM 354 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากรการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(French for Tourism Personnel )
การบูรณาการทัก ษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
สื่ อ สาร และแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม การสร้ า งบทบาทใน
สถานการณ์จาลองในฐานะพนักงานตัวแทนจาหน่ายทางการท่องเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก์
และพนักงานต้อนรับ มีการเขียนโครงงาน การนาเสนอโครงงานด้วยวาจา และการอภิปราย

FRTHM 455 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
(French for Hospitality Industry)
การใช้ภาษาฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการสาหรับ
พนักงาน ผู้ให้บริการทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทน
จาหน่ายทางการท่องเที่ยว การนาเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
JPTHM 271

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Japanese for Conversation and Communication)
ทักษะการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมสาหรับการสนทนาและการสื่อสารใน
สถานการณ์ ที่แตกต่างกัน การทักทาย การแนะนาตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
JPTHM 272 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(Japanese for Tourism Business)
ทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม การใช้ภาษาญี่ปุ่นการนาเที่ยวนาชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศ
ไทย การอธิบายและการให้ข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทย
JPTHM 373 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการนาเที่ยว
3(2-2-5)
(Japanese for Tour Conducting)
ภาษาญี่ปุ่นในวิชาชีพซึ่งจาเป็นต่อการนาเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ
ศิลปะ งานฝีมอื วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทย
JPTHM 374 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับบุคลากรการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(Japanese for Tourism Personnel)
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม การสร้างบทบาทในสถานการณ์
จาลองในฐานะพนักงานตัวแทนจาหน่ายทางการท่องเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก์ และพนักงาน
ต้อนรับ มีการเขียนโครงงาน การนาเสนอโครงงานด้วยวาจา และการอภิปราย

JPTHM 475 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
(Japanese for Hospitality Industry )
การใช้ ภาษาญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมการบริก าร โดยเน้นภาษาที่เ ป็นทางการสาหรั บ
พนักงาน ผู้ให้บริการทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทน
จาหน่ายทาง การท่องเที่ยว การนาเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
CNTHM 281 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Chinese for Conversation and Communication )
ทักษะการฟัง และการพูดภาษาจีนที่เหมาะสมสาหรับการสนทนาและการสื่อสารใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน การทักทาย การแนะนาตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
CNTHM 282 ภาษาจีนสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(Chinese for Tourism Business)
ทักษะภาษาจีนที่ใช้ในการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม การใช้ภาษาจีนการนาเที่ยวนาชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย การ
อธิบายและการให้ขอ้ มูลสาหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทย
CNTHM 383 ภาษาจีนสาหรับการนาเที่ยว
3(2-2-5)
(Chinese for Tour Conducting)
ภาษาจีนในวิชาชีพซึ่งจาเป็นต่อการนาเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การใช้ภาษาจีนในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับศิลปะ
งานฝีมอื วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทย

CNTHM 384 ภาษาจีนสาหรับบุคลากรการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(Chinese for Tourism Personnel)
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจี นเพื่อการสื่อสาร
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม การสร้างบทบาทในสถานการณ์
จาลองในฐานะพนักงานตัวแทนจาหน่ายทางการท่องเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก์ และพนักงาน
ต้อนรับ มีการเขียนโครงงาน การนาเสนอโครงงานด้วยวาจา และการอภิปราย
CNTHM 485 ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
(Chinese for Hospitality Industry)
การใช้ ภ าษาจี น ในอุ ต สาหกรรมการบริ ก าร โดยเน้ น ภาษาที่ เ ป็ น ทางการส าหรั บ
พนักงานผู้ใ ห้บริการทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทน
จาหน่ายทางการท่องเที่ยว การนาเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ASTHM 291 ภาษาในกลุ่มอาเซียนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
3(2-2-5)
(ASEAN Languages for Conversation and Communication)
ทัก ษะการฟั ง และการพู ด ภาษาในกลุ่ ม อาเซี ย นภาษาใดๆที่ เ หมาะสมส าหรั บ การ
สนทนาและการสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การทักทาย การแนะนาตัว การนัดหมาย การให้
ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ASTHM 292 ภาษาในกลุ่มอาเซียนสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(ASEAN Languages for Tourism Business)
ทักษะภาษาในกลุ่มอาเซียนภาษาใดๆที่ใช้ในการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม การใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียนภาษาใด ๆ เพื่อการนาเที่ยว
นาชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย การอธิบายและการให้ข้อมูลสาหรับ
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทย

ASTHM 393 ภาษาในกลุ่มอาเซียนสาหรับการนาเที่ยว
3(2-2-5)
(ASEAN Languages for Tour Conducting)
ภาษาในกลุ่ ม อาเซี ย นภาษาใดๆในวิ ช าชี พ ซึ่ ง จ าเป็ น ต่ อ การน าเที่ ย วสถานที่ ท าง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างมีประสิทธิผล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การใช้ภาษาในกลุ่ม
อาเซียนภาษาใดๆในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับศิลปะ งานฝีมอื วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทย
ASTHM 394 ภาษาในกลุ่มอาเซียนสาหรับบุคลากรการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(ASEAN Languages for Tourism Personnel)
การบูรณาการทัก ษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขีย นภาษาในกลุ่มอาเซีย น
ภาษาใดๆเพื่อการสื่อสาร และแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม การสร้าง
บทบาทในสถานการณ์จาลองในฐานะพนักงานตัวแทนจาหน่ายทางการท่องเที่ยว บริษัทสายการบิน
มัคคุเทศก์ และพนักงานต้อนรับ มีการเขียนโครงงาน การนาเสนอโครงงานด้วยวาจา และการอภิปราย
ASTHM 495 ภาษาในกลุ่มอาเซียนสาหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
(ASEAN Languages for Hospitality Industry)
การใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียนภาษาใดๆในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเน้นภาษาที่เป็น
ทางการส าหรับ พนั ก งานผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทุ ก ขั้ นตอนการปฏิ บัติ ง านในโรงแรม การบริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่ม ตัวแทนจาหน่ายทางการท่องเที่ยว การนาเที่ยว การบริการนันทนาการและการบริการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

หมวดวิชาเลือกเสรี

จานวน 6 หน่วยกิต

นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรีในสถาบันรัชต์ภาคย์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวหน้าสาขา
หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

จานวน 6 หน่วยกิต

THM 490

สหกิจศึกษา
6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education)
เข้าทางานในหน่วยงานทางการท่องเที่ยวที่เป็นสหกิจศึกษาของสถาบันฯ และได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันกับองค์กร
THM 492

การฝึกงาน
6(400 ชั่วโมง)
(Practical Training)
ฝึก งาน 400 ชั่ ว โมง ในสถานประกอบการด้ า นการท่ องเที่ ย ว หรื อธุ ร กิ จ บริ ก ารที่
เกี่ย วข้องกั บอุตสาหกรรมการท่องเที่ย ว โรงแรม ธุ รกิจการบิน องค์กรเกี่ย วกั บการท่องเที่ย ว การ
บริการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้ าสาขาวิชา และรับการประเมินจาก
สถานประกอบการร่วมกับอาจารย์นเิ ทศก์

