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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลกัสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า   129 หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

(1)หมวดวชิาศึกษาทั่วไป       30   หน่วยกติ 
(2) หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      93   หน่วยกติ 
  1) กลุ่มวชิาแกน        24   หน่วยกติ 
  2) กลุ่มวชิาเอก        62   หน่วยกติ 

2.1)วชิาเอกบังคับ      32   หน่วยกติ 
 2.2)วชิาเอกเลือกไม่น้อยกว่า     15   หน่วยกติ 
 2.3) วชิาเลือกภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกติ 
  3) กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพไม่น้อยกว่า    7   หน่วยกติ 

 (3) หมวดวชิาเลือกเสรี          6   หน่วยกติ 
3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร 

(1)วชิาศึกษาทัว่ไป         30   หน่วยกติ 
    1) กลุ่มวชิาบังคับ       15   หน่วยกติ 

 1.1)กลต่มวชิาบูรณาการ        6   หน่วยกิต 
GEIG1001  ไทยในโลกท่ีเปล่ียนแปลง        3(2-2-5) 
 Thailand in a Changing World 
GEIG1002  ความเป็นพลเมืุงในโลกสมยัใหม่       3(2-2-5) 
 Citizenship in  Contemporary World 
 1.2) กลต่มวชิาภาษา         9   หน่วยกิต 
GELT1001  ภาษาไทยเพืุ่การส่ืุสาร        3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
GELE1001  ภาษาุงักฤษเพืุ่การส่ืุสาร        3(3-0-6) 
 English for Communication 
GELE1002  ภาษาุงักฤษเพืุ่การปฏิบติังาน       3(3-0-6) 
 English for Work 

 กลุ่มวชิาเลือก         15   หน่วยกติ 
 1.3) กลต่มวชิาส่งเสริมสตขภาพ        3   หน่วยกิต 
GEHP1101  การุุกก าลงักายเพืุ่สตขภาพ        3(2-2-5) 

 Exercises for Health 



7 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียว                                
 

GEHP1102  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพืุ่สตขภาพ    3(2-2-5) 
 Physical Fitness Promotion for Health 

 1.4)  กลต่มวชิามนตษยศาสตร์      3   หน่วยกิต 
GEHS1101  สตนทรียภาพขุงชีวติ       3(3-0-6) 

 Aesthetics of Life 
GEHS1102  การพฒันาตนเพืุ่ความสตขขุงชีวิต     3(3-0-6) 

 Self-Development for Happiness in Life 
GEHS1103  จริยธรรมทางสังคมและการใชเ้หตตผล     3(3-0-6) 

 Social Morality and Reasoning 
 1.5)  กลต่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3   หน่วยกิต 
GESC1101  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ืุสาร     3(3-0-6) 
 Information Technology and Communication 
GESC1102  วทิยาศาสตร์เพืุ่ชีวติ       3(3-0-6) 

 Sciences for Life 
GESC1103  พืชพรรณเพืุ่ชีวิต       3(3-0-6) 
 Plants for Life 
GESC1104  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลุ้ มเพืุ่ชีวติ    3(3-0-6) 
 Natural Resources and Environment for Life 
GESC1105  ชีวติกบัเทคโนโลย ี       (3-0-6) 
  Life and Technology 
GESC1106  การคิดและการวิเคราะห์เชิงตวัเลขเพืุ่การด าเนินชีวติ   3(3-0-6) 
 Thinking and Numeral Analysis for Living 
 1.6)กลต่มวชิาสังคมศาสตร์      3  หน่วยกิต 
GESO1101  พลวตัสังคมไทย       3(3-0-6) 

 Dynamics of Thai Society 
GESO1102  พลวตัสังคมโลก       3(3-0-6) 

 Dynamics of Global Society 
GESO1103  มนตษยก์บัส่ิงแวดลุ้ ม       3(3-0-6) 
  Man and Environment 
GESO1104กฎหมายเพืุ่การด าเนินชีวติ      3(3-0-6) 

 Law for Living 
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 1.7)กลต่มวชิาภาษาท่ีสาม      3  หน่วยกิต 
GETL1101  ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
 Chinese  in  Daily Life 
GETL1102  ภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั     3(3-0-6) 
 French in Daily Life 
GETL1103  ภาษาญ่ีปต่ นในชีวติประจ าวนั       3(3-0-6) 
 Japanese in Daily Life 
GETL1104  ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
  Korean in Daily Life 
GETL1105  ภาษาขแมร์ในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
 Khmer in Daily Life 
GETL1106  ภาษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนั     3(3-0-6) 
 Vietnamese in Daily Life 

 

 (2)หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      93 หน่วยกติ 
 1)กลุ่มวชิาแกน       24 หน่วยกติ 
             ENGL3701 ภาษาุงักฤษเพืุ่วตัถตประสงคท์างวชิาการ    3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes 
 ENGL3702 ภาษาุงักฤษเพืุ่วตัถตประสงคเ์ฉพาะทางวชิาชีพ   3(3-0-6) 
  English for Specific Career Purposes 
 TRHM1101 ความรู้เบ้ืุงตน้เก่ียวกบัการทุ่งเท่ียวและการโรงแรม   3(3-0-6) 
  Introduction to Tourism  and Hotel  
 TRHM2103 จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมายส าหรับการทุ่งเท่ียว   3(3-0-6)  
  และการโรงแรม 
  Professional  Ethics  and  Laws  for Tourism and Hotel  
 TRHM2202 การส่ืุสารขา้มวฒันธรรมและพฤติกรรมนกัทุ่งเท่ียว   3(3-0-6) 
  Cross Cultural Communication amd Tourist behavior 
 HRDM1102 การจดัการทรัพยากรมนตษยใ์น ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียว   3(3-0-6) 
  Human  Resource Management  in Tourism Industry  
 BCOM4208 ระบบสารสนเทศทางธตรกิจดา้นการทุ่งเท่ียวและการโรงแรม  3(2-2-5) 
  Business  Information  System  for   Tourism  and  Hotel 
             TRHM4201 ศิลปะการตุ้ นรับและจิตวทิยาการบริการ    3(3-0-6) 
  Hospitality  and  Service  Psychology 
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 2) กลุ่มวชิาเอก       62 หน่วยกติ 
 2.1) วชิาเอกบังคับ       32 หน่วยกติ 
 ACCT2302 การบญัชีและการเงินส าหรับธตรกิจน าเท่ียว    3(3-0-6) 
  Accounting   and   Finance  for  Tour  Business 
 TRHM3105 หลกัการมคัคตเทศก ์       3(3-0-6) 
  Tour  Guiding   
  TRHM3106 การตลาดการทุ่งเท่ียว      3(3-0-6) 
  Tourism Marketing 
 TRHM 3107 การจดัการธตรกิจน าเท่ียวและตวัแทนการเดินทางทุ่งเท่ียว  3(3-0-6) 
  Tour  Business  and  Travel Agency  Management 
 TRHM3108 การวางแผนและพฒันาทรัพยากรการทุ่งเท่ียวุยา่งย ัง่ยนื  3(3-0-6)  
  Tourism  Planning  and  Sustainable Tourism Resource Development 
 TRHM3109 การวางแผนและการด าเนินการจดัน าเท่ียว    3(3-0-6) 
  Tour  Planning  and  Tour Operation  
 TRHM3110 โลจิสติกส์ส าหรับ ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียว    3(3-0-6) 
  Logistics  for Tourism Industry 
 TRHM3113 ธตรกิจการบินและการุุกบตัรโดยสาร    3(3-0-6) 
  Airline  Business  and  Ticketing 
 TRHM3901 วธีิวจิยัวทิยาทางการทุ่งเท่ียว     3(3-0-6) 
  Research Methodology  in Tourism 
 TRHM4901 สัมมนาทางการทุ่งเท่ียว      2(0-4-2) 
  Seminar in Tourism  
 TRHM4902 การวจิยัทางการทุ่งเท่ียว      3(0-6-3) 
  Research  in Tourism  
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2.2)วชิาเอกเลือกไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกติ 
 ARTD2403 ศิลปวฒันธรรมทุ้ งถ่ิน      3(3-0-6) 
  Local Arts and Culture 
 ENGL2703 ภาษาุงักฤษส าหรับ ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียว    3(3-0-6) 
  English  for Tourism Industry  
 ENGL3715 ภาษาุงักฤษเพืุ่การส่ืุสารส าหรับมคัคตเทศก์    3(3-0-6) 
  English  for Communication  as  Tourist  Guides   
 GOHI1202 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทย     3(3-0-6) 
  Thai History and Culture  
 GOHI2103 ภูมิศาสตร์การทุ่งเท่ียวไทย      3(3-0-6) 
  Geography of Thai Tourism 
 HOME3112 ความรู้เก่ียวกบัุาหารไทย      3(2-3-4) 
  Knowledge  of  Thai  Food   
 TRHM2203 การจดัการโรงแรม       3(2-2-5) 
  Hotel  Management 
 TRHM3111 การจดัการทุ่งเท่ียวเชิงสตขภาพ     3(3-0-6) 
  Health  Tourism Management 
 TRHM3112 การจดัการนนัทนาการเพืุ่การทุ่งเท่ียว    3(2-2-5) 
  Recreation  Management  for Tourism 
 TRHM3205 การจดัการประชตมนิทรรศการและการทุ่งเท่ียวเพืุ่เป็นรางวลั  3(3-0-6) 
  MICE  Management  
 TRHM4111 หลกัการน าเท่ียว       3(3-0-6) 
  (Procedure of Tour Operation) 
 TRHM4112 การจดัการทุ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม                                                            3(3-0-6)          
  Cultural Tourism Management 
 TRHM4113 การจดัน าเท่ียวต่างประเทศ      3(3-0-6) 
  Conducting Outbound Tour 
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2.3)วชิาเลือกภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า                                           15  หน่วยกติ 
 เลืุกรายวชิาจากกลต่มภาษาตุ่ไปน้ีเพียงกลต่มภาษาเดียว 

 ภาษาจีน 
 CHIN1101  ภาษาจีนพื้นฐาน 1       3(3-0-6) 
  Foundation   Chinese 1 
 CHIN1102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2       3(3-0-6) 
  Foundation   Chinese 2 
 CHIN4721 ภาษาจีนส าหรับ ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียว 1    3(3-0-6) 
  Chinese for Tourism  Industry 1 
 CHIN4722   ภาษาจีนส าหรับ ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียว 2    3(3-0-6) 
  Chinese for Tourism  Industry 2 
 CHIN4723  ภาษาจีนส าหรับมคัคตเทศก ์1      3(3-0-6) 
  Chinese for Tourist Guide  1 
 CHIN4724   ภาษาจีนส าหรับมคัคตเทศก ์2      3(3-0-6) 
  Chinese for Tourist Guide  2 

 ภาษาญีปุ่่น 
 JPAN1101   ภาษาญ่ีปต่ น 1       3(3-0-6) 
  Japanese 1 
 JPAN1102 ภาษาญ่ีปต่ น 2       3(3-0-6) 
  Japanese 2 
 JPAN3721 ภาษาญ่ีปต่ นเพืุ่การทุ่งเท่ียว 1     3(3-0-6) 
  Japanese for Tourism 1  
 JPAN3722 ภาษาญ่ีปต่ นเพืุ่การทุ่งเท่ียว 2     3(3-0-6) 
  Japanese for Tourism 2  
 TRHM3703  ภาษาญ่ีปต่ นส าหรับมคัคตเทศก ์1     3(3-0-6)  
  Japanese for Guide 1 
 TRHM3704 ภาษาญ่ีปต่ นส าหรับมคัคตเทศก ์2     3(3-0-6) 
  Japanese for Guide 2  

ภาษาฝร่ังเศส 
 FREN1701   ภาษาฝร่ังเศสเพืุ่การส่ืุสาร 1     3(3-0-6) 
  French for  Communication  1 
 FREN2702   ภาษาฝร่ังเศสเพืุ่การส่ืุสาร 2     3(3-0-6) 
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  French  for  Communication  2 
 
 FREN2703 ภาษาฝร่ังเศสเพืุ่การส่ืุสาร 3     3(3-0-6) 
  French for  Communication  3 
 FREN3704 ภาษาฝร่ังเศสเพืุ่การส่ืุสาร 4     3(3-0-6) 
  Frenchfor  Communication  4 
 FREN3725 ภาษาฝร่ังเศสเพืุ่การส่ืุสาร 5     3(3-0-6) 
  Frenchfor  Communication  5 
 FREN4716 ภาษาฝร่ังเศสเพืุ่การส่ืุสาร 6     3(3-0-6) 
  Frenchfor  Communication  6 

 ภาษาเกาหล ี
 TRHM1301  ภาษาเกาหลีเพืุ่การบริการ 1      3(3-0-6) 
  Korean  for  Hospitality  1 
 TRHM1302  ภาษาเกาหลีเพืุ่การบริการ 2      3(3-0-6) 
  Korean  for  Hospitality  2 
 TRHM2301  ภาษาเกาหลีเพืุ่การทุ่งเท่ียว 1     3(3-0-6) 
  Korean for Tourism 1 
 TRHM2302  ภาษาเกาหลีเพืุ่การทุ่งเท่ียว 2     3(3-0-6) 
  Korean for Tourism 2 
 TRHM3301 ภาษาเกาหลีส าหรับมคัคตเทศก ์1     3(3-0-6) 
  Korean   for  Tour  Guiding  1 
 TRHM3302  ภาษาเกาหลีส าหรับมคัคตเทศก ์2     3(3-0-6) 
  Korean   for  Tour  Guiding  2 

 กลุ่มภาษาอาเซียน 
 TRHM1601  กลต่มภาษาุาเซียนเพืุ่การทุ่งเท่ียว 1     3(3-0-6) 
  ASEAN  Language for Tourism 1 
 TRHM1602 กลต่มภาษาุาเซียนเพืุ่การทุ่งเท่ียว 2     3(3-0-6) 
  ASEAN Language for Tourism 2 
 TRHM2601 กลต่มภาษาุาเซียนเพืุ่การทุ่งเท่ียว  3     3(3-0-6) 
  ASEAN Language for Tourism  3  
 TRHM2602  กลต่มภาษาุาเซียนเพืุ่การทุ่งเท่ียว 4     3(3-0-6) 
  ASEAN Language for Tourism 4  
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 TRHM3601  กลต่มภาษาุาเซียนเพืุ่การทุ่งเท่ียว 5     3(3-0-6) 
  ASEAN Language for Tourism  5 
 TRHM3602 กลต่มภาษาุาเซียนเพืุ่การทุ่งเท่ียว 6     3(3-0-6) 
  ASEAN Language for Tourism  6 
 

3)กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า                7  หน่วยกติ 
ให้เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่ม 3.1 ) หรือ 3.2) 

  3.1)ฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว   
 TRHM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียว  2 (90) 
  Preparation ofOccupationalPracticumin Tourism Industry 
 TRHM4802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทาง ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียว   5 (450) 
  Occupational Practicum in Tourism Industry  
  3.2)สหกจิศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
 TRHM4803  การเตรียมสหกิจศึกษาทาง ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียว   2 (90) 
  Preparation  for Co-operative Educationin Tourism Industry 
 TRHM4804  สหกิจศึกษาทาง ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียว    6 (540) 
  Co-operative Education in  Tourism  Industry 

(3)หมวดวชิาเลือกเสรี       6   หน่วยกติ 
 ให้เลืุกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  โดยไม่ซ ้ ากบัรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแลว้  และตุ้ งไม่เป็นรายวชิาท่ีก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตในเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 

ACCT2302 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกจิน าเทีย่ว      3(3-0-6) 
  Accounting  and  Finance  for  Tour  Business 

 ทฤษฏีแนวคิด หลกัการบญัชีและการเงิน วิธีการบนัทึกบญัชี การรายงานทางการเงิน 
การวดัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินขุงธตรกิจน าเท่ียวการวิเคราะห์ตน้ทตนและการ
จดัการการเงินขุงธตรกิจ 

 

ARTD2403 ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น        3(3-0-6) 
Local Arts and Culture 

  ประวติัความเป็นมาและเปรียบเทียบวิวฒันาการ และรูปแบบขุงศิลปะไทยในเชิง
ทศันศิลป์  คืุจิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  งานประณีตศิลป์ตลุดจนความรู้
พื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัศิลปะพื้นบา้นุนัเก่ียวกบัชีวิตความเป็นุยูก่ารด ารงชีพความเช่ืุุนัเป็น
พื้นฐานซ่ึงถืุวา่เป็นมรดกหรืุเุกลกัษณ์ทางวฒันธรรมในทุ้ งถ่ินเป็นส าคญั 

 
BCOM4208ระบบสารสนเทศทางธุรกจิด้านการท่องเทีย่วและการโรงแรม   3(2-2-5) 
  Business Information System for Tourism and Hotel 

 ระบบสารสนเทศดา้นการทุ่งเท่ียวและการโรงแรมประเภทขุงสารสนเทศดา้นการ    ทุ่งเท่ียว
และการโรงแรมการน าระบบสารสนเทศต่างๆมาใช้ในการจดัขุ้ มูลดา้นระบบการจดัจ าหน่าย
แบบเบด็เสร็จและระบบ e-Tourism 

 
CHIN1101 ภาษาจีนพืน้ฐาน 1        3(3-0-6) 
  Foundation   Chinese 1 
   การุุกเสียงตามส าเนียงภาษามาตรฐานปักก่ิง  ระบบพินยนิ  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั  

ุกัษรจีน  ศพัท ์ ส านวน  ไวยากรณ์พื้นฐานจากบทสนทนา 
 
CHIN1102    ภาษาจีนพืน้ฐาน 2        3(3-0-6) 
  Foundation   Chinese 2 
   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: CHIN1101 ภาษาจีนพืน้ฐาน 1 
  การุ่านแบ่งวรรคตุน  ศพัท ์ส านวนไวยากรณ์ ในบทสนทนาท่ียากข้ึน สนทนาในสถานการณ์

ต่างๆ และเขียนขุ้ ความสั้นๆ 
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CHIN4721    ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 1      3(3-0-6) 
 Chinese   for   Tourism  Industry 1 

   ค าศพัท ์ ส านวนและบทสนทนาท่ีจ าเป็นในการติดตุ่ส่ืุสารในธตรกิจทุ่งเท่ียว  ตั้งแต่
ค าศพัทเ์ก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม  สถานท่ีทุ่งเท่ียวต่างๆ 

 
CHIN4722     ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 2      3(3-0-6) 
  Chinese   for   Tourism  Industry 2 
   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: CHIN4721 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 

ทกัษะทั้งการพูด การฟัง การุ่าน และการเขียน ภาษาจีน เพืุ่เตรียมในการท างานท่ีเก่ียวขุ้ งกบั
ธตรกิจทุ่งเท่ียว 

 
CHIN4723    ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์  1                                                            3(3-0-6) 
  Chinese   for  Tourist  Guide  1 

ศึกษาค าศพัท ์ ส านวนและบทสนทนาท่ีใชใ้นงานมคัคตเทศก ์ ไดแ้ก่ การบรรยายสถานท่ี
ทุ่งเท่ียว  การวางแผนการเดินทาง 

 
CHIN4724    ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์  2                                                              3(3-0-6) 
 Chinese   for  Tourist  Guide  1 
   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : CHIN4723 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์  1 
   ฝึกทกัษะทั้งการสนทนาภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ  เพืุ่เตรียมพรุ้มในการท างาน 

มคัคตเทศก ์
 
ENGL2703 ภาษาองักฤษส าหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว     3(3-0-6) 
  English for Tourism Industry 

  ศึกษาค าศพัท์ ส านวนภาษา และบทสนทนาท่ีจ าเป็นใน ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียวโดย
มต่งเนน้ฝึกทกัษะภาษาุงักฤษและความรู้เก่ียวกบั ตุตสาหกรรมการทุ่งเท่ียวภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ ได้แก่ แหล่งทุ่งเท่ียวต่างๆ เช่น สถานท่ีทุ่งเท่ียวทางประวติัศาสตร์สถานท่ี
ทุ่งเท่ียวทางธรรมชาติ สถานท่ีทุ่งเท่ียวทางโบราณคดี การบรรยายสถานท่ีทุ่งเท่ียว ประเภทท่ี
พกั ประเภทการเดินทาง การเตรียมตวัและวางแผนการเดินทาง 
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ENGL3701   ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงค์ทางวชิาการ      3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes 
   ศึกษาค าศพัท์ ไวยากรณ์และส านวนภาษาุงักฤษท่ีจ าเป็นตุ้ งใช้ในงานวิชาการและ
การศึกษาขั้นสูงในศาสตร์ขุงแต่ละสาขาวชิา เนน้ทกัษะการฟัง พูด ุ่านและเขียนในเชิงวชิาการ การุ่านเุกสาร 
หนังสืุ ต ารา รายงานวิจยั บทคดัยุ่งานวิจยั บทความวิชาการ หรืุ ผลงานวิชาการรูปแบบต่าง ๆ การพูดและ
เขียนเพืุ่การน าเสนุงานวชิาการ  
 
ENGL3702 ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะทางวชิาชีพ     3(3-0-6) 
  English for Specific Career Purposes 
   ศึกษาค าศัพท์ ไวยากรณ์และส านวนภาษาุังกฤษท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละ
สาขาวิชา เนน้ทกัษะการฟัง พูด ุ่าน และเขียนเพืุ่การส่ืุสาร การสนทนาโตตุ้บทางโทรศพัท ์การเขียนโตตุ้บ
ทางจดหมายและจดหมายุิเล็กทรุนิกส์ การพูดเพืุ่เจรจาตุ่รุง  การมุบหมายงานหรืุค าสั่งท่ีเก่ียวขุ้ งกบัการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ี การสัมภาษณ์ การพูดในท่ีประชตม การุ่านเุกสาร คู่มืุต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน การพูดและ
เขียนเพืุ่การน าเสนุงาน การเขียนรายงาน หรืุุ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นตามบริบทขุงงานในแต่ละสาขาวชิาชีพ 
 
ENGL3715 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับมัคคุเทศก์     3(3-0-6) 
  English for Communication as Tourist Guides 

ศึกษาค าศพัทส์ านวนโครงสร้างทางภาษาุงักฤษและบทสนทนาภาษาุงักฤษส าหรับมคัคตเทศก์
ท่ีใชใ้นการบริการและการน าเท่ียว และเนน้การฝึกทกัษะการบรรยายเพืุ่ส่ืุความหมายเก่ียวกบั
สถาปัตยกรรม จิตรกรรมและประวติัความเป็นมา ความส าคญัขุงสถานท่ีทุ่งเท่ียวท่ีส าคญัทั้ง
ในกรตงเทพและต่างจงัหวดั 
 

FREN1701 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1       3(3-0-6) 
  French for  Communication  1 

ทกัษะการฟัง  พูดอ่าน  เขียน  ในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัการแนะน าตนเองการ
ทักทาย  การกล่าวขอบคุณกล่าวค าขอโทษถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับวนัเวลาดินฟ้าอากาศ
บรรยายรูปร่างลกัษณะบุคคลและกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 
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FREN2702    ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 2       3(3-0-6) 
  French    for  Communication  2 
   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:  FREN1701  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 
   หรือ GEFR1101 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้นเพ่ือการส่ือสาร 

ทกัษะสัมพนัธ์ทั้งการฟังพูด  ุ่าน  เขียน  ส าหรับการติดตุ่ส่ืุสารในชีวติประจ าวนัการ
ุ่านและการเขียนไปรษณียบตัรบตัรุวยพรบตัรเชิญประกาศจดหมายแบบฟุร์มต่าง ๆเล่าเร่ืุง
แบบง่าย ๆ  

 
FREN2703 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 3       3(3-0-6) 
  French   for  Communication  3 
   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:  FREN2702  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 2 

   สนทนาในหัวขุ้ ท่ีเก่ียวกบัุาชีพต่าง ๆโดยการสร้างสถานการณ์สมมตติทกัษะการฟัง  
การพูดในสถานการณ์จากส่ืุวิทยตโทรทศัน์ภาพยนตร์วิดีโุ ซีดีรุมุินเทุร์เน็ตศพัท์ส านวน
เฉพาะด้านเพืุ่การโต้ตุบทางโทรศพัท์การเช้ืุเชิญการตุบรับ-ตุบปฏิเสธค าเช้ืุเชิญการ
แนะน าและการเสนุแนะ  การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนุรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 
FREN3704 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 4       3(3-0-6) 
  Frenchfor  Communication  4 
   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:  FREN2703ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 3  

   สนทนาในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศสในวงการอาชีพธุรกิจ  งานบริษทัและส านกังาน
ต่างๆ สามารถน าภาษาฝร่ังเศสมาใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
รวมทั้งสามารถแนะน าบริษทั  แผนกต่างๆ และกิจการของบริษทัได ้

 
FREN3725 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 5       3(3-0-6) 
  French  for  Communication  5 
   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:FREN3704ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 4 

   สนทนาในหวัขุ้ ท่ีเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศสในวงการุาชีพธตรกิจทุ่งเท่ียว  งานการบริการ  
แหล่งทุ่งเท่ียวต่างๆ ในสถานการณ์หลากหลาย  ซบัซุ้ นมากข้ึน ศพัทแ์ละส านวนภาษาฝร่ังเศส
ท่ีใชใ้นวงการธตรกิจการทุ่งเท่ียวระดบัท่ีสูงข้ึน  รวมทั้งสามารถจดัท าเุกสารเุกสารเก่ียวกบั
การทุ่งเท่ียวเป็นภาษาฝร่ังเศส 
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FREN4716 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 6       3(3-0-6) 
  French  for  Communication  6 
   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:FREN3725ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 5 
   สนทนาในหวัขุ้ ท่ีเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศสท่ีใชใ้นธตรกิจโรงแรม  งานบริการ  การตุ้ นรับ

ลูกคา้การกรุกแบบฟุร์มต่าง ๆการบรรยายลกัษณะหุ้งพกับุกรายละเุียดเก่ียวกบัท่ีตั้งขุง
โรงแรมรู้จักแนะน าลักษณะเด่นเพืุ่เพิ่มคตณค่าขุงโรงแรมสนทนาทางโทรศัพท์เพืุ่ให้
รายละเุียดต่าง ๆ เก่ียวกบัหุ้งพกัภตัตาคาร ราคา การจุงหุ้งพกัตารางเวลาต่าง ๆรวมทั้งการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนเก่ียวกบัหุ้ งพกัได ้

 
GEHP1101 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercises for Health 
  ศึกษาความหมาย ขุบข่าย วตัถตประสงค์ และคตณประโยชน์ขุงการุุกก าลงักายเพืุ่สตขภาพ 

รวมไปถึงหลกัการุุกก าลงักายเพืุ่สตขภาพตามหลกัวิทยาศาสตร์การุุกก าลงักาย  โดยการ
เลืุกปฏิบติักิจกรรมทางกายหรืุการุุกก าลงักายดว้ยวิธีการต่างๆ  เช่น การเดิน การวิ่ง และ
การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตนั แชร์บุล เป็นตน้ หลกัโภชนาศาสตร์
และหลกัการบริโภคุาหารเพืุ่การมีสตขภาพท่ีดี  รวมไปถึงการปุ้งกนัการบาดเจ็บและการปฐม
พยาบาลการบาดเจบ็จากการุุกก าลงักาย 

 
GEHP1102 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ     3(2-2-5) 
  Physical Fitness Promotion for Health 
   ศึกษาุงคป์ระกุบ ความหมายและความส าคญั  วิธีการทดสุบและประเมิน  หลกัการ

และวิธีการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวขุ้งกับสต ขภาพตามหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา การน าหลกัการโภชนาการและค านวณปริมาณุาหารส าหรับการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย 

 
GEHS1101   สุนทรียภาพของชีวติ                                       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Life  
  ศึกษาความหมายขุงสตนทรียศาสตร์  และความงดงามขุงศาสตร์ทางดนตรี  นาฏศิลป์

และศิลปะทั้ งไทยและสากลให้เกิดความซาบซ้ึงและเห็นคตณค่าขุงศาสตร์ทางความงาม  
สามารถวิเคราะห์ คตณค่าทางสตนทรียศิลป์ โดยผา่นขั้นตุนการเรียนรู้เชิงคตณค่าุนัเป็นประโยชน์
ตุ่การพฒันารสนิยม  สามารถด ารงตนุยูใ่นสังคมไดุ้ ยา่งมีความสตข 
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GEHS1102   การพฒันาตนเพ่ือความสุขของชีวติ                                 3(3-0-6) 
  Self-Development for Happiness in Life 
  พฤติกรรมมนตษยก์บัการพฒันาตน  ุงคป์ระกุบขุงพฤติกรรมพื้นฐานทางสรีรวิทยาท่ีส่งผลตุ่

พฤติกรรมมนตษย ์ พฒันาการขุงมนตษยท์ตกช่วงวยั  การศึกษาตนเุง  และการประเมินตนเุงเพืุ่
การพฒันาบตคลิกภาพ และการปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง การเสริมสร้างบตคลิกภาพ  
มนตษยสัมพนัธ์ในการท างาน  สตขภาพจิตและการจดัการความเครียด  การสร้างเสริมชีวิตให้มี
ความสตข 

 
GEHS1103    จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล                                 3(3-0-6) 
  Social Morality and Reasoning 

   แนวคิดพื้นฐานขุงมนตษย ์ โลกทศัน์  ชีวทศัน์  การส่งเสริมคตณธรรม  จริยธรรม  การมี
วินยั  ความรับผิดชุบ  การพฒันาปัญญาตามหลกัศาสนธรรม  การใช้เหตตผลุย่างสร้างสรรค ์ 
เพืุ่การด ารงชีวติในสังคมุยา่งมีสันติสตข  และสันติธรรม 

 
GEIG1001  ไทยในโลกทีเ่ปลีย่นแปลง        3(2-2-5) 
  Thailand in a Changing World 

รับรู้ความเปล่ียนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย  ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม
วฒันธรรม  และการเมืุง  ตลุดจนการเปล่ียนแปลงขุงระบบกายภาพขุงผนืพิภพ และสภาวะ
แวดลุ้ ม  จนผลกระทบสืบเน่ืุงมาจากรูปแบบการพฒันาประเทศจวบจนปัจจตบนั และเขา้ใจถึง
มิติุงค์กรในเชิงขุงวิวฒันาการ โดยเฉพาะุงค์กรภาครัฐและภาคธตรกิจ  บริษัทข้ามชาติ  
พนัธมิตรทางธตรกิจ (Alliance) ตลุดจนธตรกิจขนาดยุ่ม  ธตรกิจเพืุ่สังคม (Social enterprises) 
และเศรษฐกิจพุเพียง  เขา้ใจถึงความเส่ียงและโุกาสขุงประเทศไทย และสังคมทุ้ งถ่ินใน
โลกและภูมิภาคุาเซียน  เข้าใจถึงความจ าเป็นในการปรับปรต งบทบาทขุงมนตษย์ในการ
เปล่ียนแปลง 
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GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่       3(2-2-5) 
  Citizenship in  Contemporary World 
   เขา้ใจถึงบทบาทและความรับผิดชุบร่วมกนัขุงมนตษย ์ ตุ่การเปล่ียนแปลงในระดบั

โลก ภูมิภาค ประเทศและทุ้ งถ่ิน และตระหนกัถึงความจ าเป็นในการปรับบทบาทขุงตนเุง 
ในฐานะความเป็นพลเมืุงไทยพลเมืุงโลก (Global Thai Citizen) ตระหนกัถึงบทบาทในการมี
ส่วนร่วม แกไ้ขปัญหาสังคมดว้ยการพฒันาจิตส านึกดา้นจิตุาสา และงานในบริบทพหตชาติพนัธต์  
พหตวฒันธรรม และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในยตคใหม่ ตลุดจนการใชส้ารสนเทศ (ICT) ใหม่
ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัและการประกุบสัมมาชีพ 

 
GELT1001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร        3(3-0-6) 
  Thai for Communication 
  พฒันาทกัษะทางภาษาเพืุ่การส่ืุสารและทกัษะการเขียนท่ีเก่ียวขุ้ งกบัชีวิตประจ าวนั       โดย

เนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 
 
GELE1001   ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร       3(3-0-6) 
  English for Communication 
          พฒันาทกัษะภาษาุงักฤษดา้นการฟัง  พูด  ุ่าน  และเขียน  เน้นการฟัง  การพูด  เพืุ่การ

ส่ืุสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ ให้มีทกัษะในการุ่านส่ืุส่ิงพิมพ์ในชีวิตประจ าวนั  
สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและขุ้ ความสั้นๆ เพืุ่ใชใ้นการส่ืุสาร 

 
GELE1002   ภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน       3(3-0-6) 
  English for Work 
   ศึกษาค าศพัท์และภาษาท่ีใช้ในการปฏิบติังาน ท่ีเก่ียวกับต าแหน่งงานต่างๆ ในการ

ปฏิบติังาน ตุปกรณ์เคร่ืุงใช้ในส านกังาน ตลุดจนมารยาทในการปฏิบติัตนในสถานท่ีท างาน  
การรับโทรศพัท์รวมถึงงานเุกสารทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผูเ้รียนมีโุกาสในการ
ฝึกฝนตน รวมถึงการศึกษาวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างในส านักงานขุงแต่ละประเทศใน
ุาเซียน 
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GESC1101    เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร      3(3-0-6) 
  Information Technology and Communication 
  ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคุมพิวเตุร์ ระบบเครืุข่ายคุมพิวเตุร์  ุินเตุร์เน็ตและ

โทรคมนาคม  ระบบการจดัการสารสนเทศ  การใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โปรแกรมระบบ
และโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ เพืุ่ประยตกต์ใช้งานกับการด าเนินชีวิตประจ าว ันุย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญา และตระหนกัถึงคตณธรรมจริยธรรม  และผลกระทบ
ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
GESC1102 วทิยาศาสตร์เพ่ือชีวติ        3(3-0-6) 
  Sciences for Life 
  ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ความส าคญัขุง

พลงังานตุ่โลกและชีวติ การใชส้ารเคมีในชีวิตประจ าวนัุยา่งถูกตุ้ งและเหมาะสม ยาและสาร
เสพติด  สาธารณภยั  การประเมินและวิเคราะห์สตขภาพส่วนบตคคล   การสร้างเสริมสตขภาพเพืุ่
การพฒันาคตณภาพชีวติ 

 
GESC1103   พืชพรรณเพ่ือชีวติ        3(3-0-6) 
  Plants for Life 
  คตณและค่าขุงพืชพรรณท่ีมีตุ่ชีวิต  และการจดัการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการ

ุนตรักษพ์นัธตกรรมพืชุนัเน่ืุงมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสตดาฯ สยามบรมราช
กตมารี 

 
GESC1104   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวติ     3(3-0-6) 
  Natural Resources and Environment for Life 
  ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลุ้มการุนต รักษ์  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความก้าวหน้าด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีตุ่ทรัพยากรทางดา้นกายภาพ  ชีวภาพ  และการด ารงชีวิตขุง
มนตษย ์การมีส่วนร่วมในการจดัการฟ้ืนฟู ส่งเสริม บ ารตงรักษา คตม้ครุงทรัพยากร ตามหลกัการ
ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลุ้ มเพืุ่การพฒันาุยา่งย ัง่ยนื 
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GESC1105  ชีวติกบัเทคโนโลยี        3(3-0-6) 
  Life and Technology 
  ความกา้วหนา้และการพฒันาเทคโนโลยีในปัจจตบนัและุนาคต  บทบาทและผลกระทบ      ขุง

เทคโนโลยต่ีุวถีิชีวิต  เทคโนโลยดีา้นเทคโนโลยชีีวภาพ  นาโนเทคโนโลย ี เทคโนโลยพีลงังาน  
เทคโนโลยสีตขภาพและความปลุดภยั  เทคโนโลยสีะุาด  และการใชเ้ทคโนโลยีุ ยา่งชาญฉลาด 

 
GESC1106  การคิดและการวเิคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือการด าเนินชีวติ    3(3-0-6) 
  Thinking and Numeral Analysis for Living 
  กระบวนการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขและการใหเ้หตตผล  ุตัราส่วนและรุ้ยละ  สกตลเงินและุตัรา

แลกเปล่ียน ดุกเบ้ีย  ภาษี การแปลความหมายทางคณิตศาสตร์ การประยตกต์คณิตศาสตร์และ
สถิติ  เพืุ่การตดัสินใจ  และแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั 

 
GESO1101 พลวตัสังคมไทย         3(3-0-6) 
  Dynamics of Thai Society 
  ความเป็นมาและววิฒันาการขุงสังคมไทย  ในดา้นการเมืุงการปกครุง  เศรษฐกิจ  สังคมและ

วฒันธรรม  ศึกษาเหตตการณ์และบตคคลส าคัญท่ีมีุิทธิพลตุ่การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
เุกลกัษณ์ขุงสังคมไทยและวฒันธรรมไทย  ปลูกฝังแนวทางการด าเนินชีวิตในสังคมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพุเพียง  ภูมิปัญญาทุ้ งถ่ิน เพืุ่รักษาและส่งเสริมความเป็นไทย 

 
GESO1102 พลวตัสังคมโลก         3(3-0-6) 
  Dynamics of Global Society 
  วิวฒันาการขุงมนตษย์และสังคม  ุารยธรรม  ระบบความคิด  ระบบเศรษฐกิจ  และระบบ

การเมืุงการปกครุง  โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใตร้ะบุบประชาธิปไตยเน้นหลกัสิท ธิ  
เสรีภาพ ความเสมุภาคและหนา้ท่ีขุงพลเมืุง  รวมทั้งวเิคราะห์สถานการณ์ความเปล่ียนแปลง
ต่างๆ  ขุงสังคมโลกและมีผลกระทบตุ่สังคมไทย  เพืุ่ให้รู้จกั  เขา้ใจ  และสามารถด ารงชีวิต
ไดุ้ย่างมีดตลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปัจจตบันและุนาคตไดุ้ย่างมีส านึกและความ
รับผดิชุบตุ่ความเป็นสังคมพลเมืุง (Civil society) ทั้งในระดบัชาติและระดบัโลกตุ่ไป 
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GESO1103 มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม        3(3-0-6) 
  Man and Environment 
  ศึกษาความหมาย ความสัมพนัธ์ขุงส่ิงแวดลุ้ ม ท่ีมีุิทธิพลตุ่การด ารงชีวิตขุงมนตษย ์ สร้าง

จิตส านึกสาธารณะในการุนตรักษ์ส่ิงแวดลุ้ม และการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลุ้ม 
เพืุ่ใหม้นตษยมี์คตณภาพชีวติท่ีดี  โดยไม่เป็น ตุปสรรคตุ่หลกัการพฒันาส่ิงแวดลุ้ มุยา่งย ัง่ยนื 

 
GESO1104 กฎหมายเพ่ือการด าเนินชีวติ       3(3-0-6) 
  Law for Living 

   ศึกษากฎหมายท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ว่าด้วยบตคคล  เุกเทศสัญญา ทรัพยสิ์น ครุบครัวและมรดก กฎหมายุาญา  กฎหมายขุ้ มูล

ข่าวสารขุงราชการ กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่และกฎหมายวธีิพิจารณาความุาญาเบ้ืุงตน้ 

 
 
 
GETL1101   ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั       3(3-0-6) 
  Chinese  in  Daily Life 
  ทกัษะพื้นฐานภาษาจีนเบ้ืุงตน้ดา้นการฟัง พูด ุ่าน เขียน ในหวัขุ้ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั  การ

แนะน าตวั  การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขุบคตณ  การกล่าวขุโทษ  กล่าวค าุ าลา ถามและให้
ขุ้ มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดิน ฟ้า ุากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 

 
GETL1102   ภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั       3(3-0-6)  
 French in Daily Life 

   ทักษะพื้นฐานภาษาฝร่ังเศสเบ้ืุงต้นด้านการฟัง พูด ุ่าน เขียน  ในหัวขุ้ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  การแนะน าตวั  การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขุบคตณ  การกล่าวขุโทษ  กล่าวค า
ุ าลา ถามและใหขุ้้ มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดิน ฟ้า ุากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 

 
GETL1103   ภาษาญีปุ่่นในชีวติประจ าวนั       3(3-0-6)  

 Japanese in Daily Life 
   ทักษะพื้นฐานภาษาญ่ีปต่ นเบ้ืุงต้นด้านการฟัง  พูด  ุ่าน  เขียน  ในหัวขุ้ท่ีใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั  การกล่าวทกัทาย  การแนะน าตวั  การกล่าวขุบคตณ  การกล่าวขุโทษ  กล่าวค า
ุ าลา ถามและใหขุ้้ มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดิน ฟ้า ุากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 
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GETL1104   ภาษาเกาหลใีนชีวติประจ าวนั       3(3-0-6) 

 Korean in Daily Life 
   ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบ้ืุงต้นด้านการฟัง  พูด  ุ่าน  เขียน  ในหัวขุ้ท่ีใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัการกล่าวทกัทาย  การแนะน าตวั  การกล่าวขุบคตณ  การกล่าวขุโทษ  กล่าวค า
ุ าลา ถามและใหขุ้้ มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดิน ฟ้า ุากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 

 
GETL1105   ภาษาขแมร์ในชีวติประจ าวนั       3(3-0-6) 
  Khmer in Daily Life 

   ทักษะพื้นฐานภาษาขแมร์เบ้ืุงต้นด้านการฟัง พูด ุ่าน เขียน ในหัวขุ้ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  การกล่าวทกัทาย  การแนะน าตวั  การกล่าวขุบคตณ  การกล่าวขุโทษ  กล่าวค า
ุ าลา ถามและใหขุ้้ มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดิน ฟ้า ุากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 

 
 
GEVN1106   ภาษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนั       3(3-0-6) 

 Vietnamese in Daily Life 
   ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบ้ืุงต้นด้านการฟัง พูด ุ่าน เขียน ในหัวขุ้ท่ีใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั  การกล่าวทกัทาย  การแนะน าตวั  การกล่าวขุบคตณ  การกล่าวขุโทษ  กล่าวค า
ุ าลา ถามและใหขุ้้ มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดิน ฟ้า ุากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 

 
GOHI1202    ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมไทย       3(3-0-6) 
 Thai History and Culture 
   ประวัติความเป็นมาขุงไทย เมืุงส าคัญ สถานท่ีส าคัญ บตคคลส าคัญขุ งไทย  

ประวติัศาสตร์และต านานทุ้งถ่ิน  ศิลปวฒันธรรมขุงคนไทยโดยส่วนรวมและทุ้งถ่ิน
การละเล่นในทุ้งถ่ินต่างๆขุงไทย วิวฒันาการการด ารงชีวิตให้มีความรู้จนสามารถุธิบาย
ความเป็นมาแสดงความคิดเห็นและใหท้ศันวจิารณ์ได ้
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GOHI2103    ภูมิศาสตร์การท่องเทีย่วไทย       3(3-0-6) 
 Geography of Thai Tourism 

สภาพทางภูมิศาสตร์ขุงแหล่งทุ่งเท่ียวในประเทศไทย ท่ีตั้ ง การเข้าถึงเส้นทาง
คมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการก าเนิดขุงแหล่งทุ่งเท่ียว วฒันธรรมและประวติั 
ประเภทขุงแหล่งทุ่งเท่ียวุงค์ประกุบท่ีเหมาะส าหรับการทุ่งเท่ียวสถานบริการและ
หน่วยงานการทุ่งเท่ียว  การวางแผนการจดัการทุ่งเท่ียวและฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 

 
HOME3112   ความรู้เกีย่วกบัอาหารไทย              3(2-3-4) 
  Knowledge  of  Thai  Food 
   รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้หลกัสูตรอ่ืนทีต้่องมาเรียน 
   ความส าคญัและคตณค่าขุงุาหารไทย  เุกลกัษณ์ขุงุาหารไทยวตัถตดิบและกรรมวิธี

ในการปรตง การจดัรายการุาหารไทย ุาหารประจ าภาค หลกัการจดัุาหารให้สุดคลุ้งกับ
วฒันธรรมไทย การตกแต่งและจดัเสิร์ฟ 

 
HRDM1102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
  Human Resource Management in Tourism Industry 

 การบริหารจัดการทรัพยากรมนตษย์ในธตรกิจโรงแรมและทุ่งเท่ียว ศึกษาทฤษฎีท่ี   
เก่ียวขุ้ งกบัระบบหน้าท่ี การจดัการบตคคล การวางแผน การุุกแบบลกัษณะงานให้ตรงกบั
ความตุ้ งการ การสรรหา การคดัเลืุก การฝึกุบรมและพฒันาบตคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการทรัพยากรมนตษย ์การสร้างทีมงาน และ
ควบคตมระบบการท างาน โดยประยตกต์จากแนวคิดและทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบติังานได้โดย
สุดคลุ้ งกบัมาตรฐานร่วมส าหรับวชิาชีพท่ีท างานไดใ้นประเทศุาเซียน(MRA) 

 
 
JPAN1101     ภาษาญีปุ่่น 1         3(3-0-6) 
  Japanese 1 

ทกัษะ 4 ุย่างบูรณาการ โดยฝึกทกัษะการฟัง การุุกเสียง การพูดขั้นพื้นฐานท่ีใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั  ฝึกทกัษะการเขียนประโยคง่ายๆทกัษะการุ่านขุ้ ความสั้ นๆและศพัท์ท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั รวมทั้งศึกษาและฝึกฝนตวัุกัษรฮิรางานะ คาตะตานะและตวัุกัษรคนัจิระดบัตน้
ประมาณ 40 ตวั 
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JPAN1102 ภาษาญีปุ่่น 2         3(3-0-6) 
  Japanese 2 
   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: JPAN1101 ภาษาญีปุ่่น 1 
  ทกัษะ4 ุยา่งตุ่เน่ืุงจากภาษาญ่ีปต่ นเบ้ืุงตน้ 1ในแวดวงชีวติท่ีกวา้งขวางข้ึน ศึกษาและ

ฝึกฝนภาษาคนัจิเพิ่มเติมประมาณ 80 ตวัซ่ึงเม่ืุเรียนจบแลว้ ผูเ้รียนจะมีความรู้ในุกัษรคนัจิใน
ระดบัเบ้ืุงตนุ้นัจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาตวัุกัษรคนัจิในระดบัสูงตุ่ไป 
 

JPAN3721 ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการท่องเทีย่ว 1        3(3-0-6) 
Japanese for Tourism 1  

  ทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาส านวนท่ีใช้ในการบริการและสนทนากับ
นกัทุ่งเท่ียวโดยจดัสถานการณ์จ าลุงในการปฏิบติังานเช่นสนามบินโรงแรมภตัตาคารร้านคา้
เป็นตน้ 

 
 
JPAN3722 ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการท่องเทีย่ว 2        3(3-0-6) 

Japanese for Tourism 2  
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: JPAN3721ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการท่องเทีย่ว 1 
 การใช้ภาษาตุ่จากภาษาญ่ีปต่ นเพืุ่การทุ่งเท่ียว 1ในการปฏิบติังานตามสถานท่ีต่างๆ
เช่นสถานท่ีทุ่งเท่ียวบริษทัน าเท่ียวฝึกพูดโทรศพัทใ์นธตรกิจทุ่งเท่ียว 
 

 
JPAN3703 ภาษาญีปุ่่นส าหรับมัคคุเทศก์1        3(3-0-6) 

Japanese for Guide 1  
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: JPAN3722ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการท่องเทีย่ว2 

ศึกษาค าศพัท ์ ส านวนและบทสนทนาท่ีใชใ้นงานมคัคตเทศก ์ สถานการณ์จ าลุงต่างๆ  
เช่น  การตุ้ นรับนกัทุ่งเท่ียว  การวางแผนการเดินทาง  การแจง้ก าหนดการเดินทาง  การส่ง
นกัทุ่งเท่ียวกลบัประเทศ 
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JPAN3704 ภาษาญีปุ่่นเพ่ืองานมัคคุเทศก์2        3(3-0-6) 
Japanese for Guide 2  
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: JPAN3723 ภาษาญีปุ่่นส าหรับมัคคุเทศก์ 1 
 ฝึกทกัษะการใชภ้าษาญ่ีปต่ นในการปฏิบติังานขุงมคัคตเทศก์  เพืุ่น าชมสถานท่ีทุ่งเท่ียว
ต่างๆ โดยเน้นค าศพัท์และส านวนท่ีเก่ียวขุ้ งกบัประวติัศาสตร์  ความเป็นมา  ศิลปวฒันธรรม
รวมถึงรายละเุียดขุงสถานท่ีส าคญัในประเทศไทย 
 

TRHM1101 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัการท่องเทีย่วและการโรงแรม    3(3-0-6)  
Introduction to Tourism  and Hotel  
 ตน้ก าเนิดและพฒันาการการทุ่งเท่ียวความหมายและความส าคญัขุงการทุ่งเท่ียว
ุงคป์ระกุบและบทบาทขุง ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียว รูปแบบการจดัการทุ่งเท่ียวประเภทต่างๆ
ประเภทขุงนกัทุ่งเท่ียวปัจจยัท่ีเป็นุงค์ประกุบขุง ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียวการบริการดา้น
โรงแรมการน าเท่ียวการขนส่งภตัตาคารร้านุาหาร ร้านขายขุงท่ีระลึกหน่วยงานภาครัฐและ
เุกชนท่ีเก่ียวขุ้ งใน ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียว 

 
TRHM1201 การพฒันาบุคลกิภาพในอุตสาหกรรมบริการ     3(3-0-6)  

Personality Development for Hospitality Industry 
 ความหมายและขุบเขตขุงบตคลิกภาพุงค์ประกุบท่ีท าให้มนตษย์มีบต คลิกภาพท่ี
แตกต่างกันบตคลิกภาพขุงบตคลากรใน ตุตสาหกรรมบริการความหมายและความส าคญัขุง
มนตษยส์ัมพนัธ์ความหมายและความส าคญัขุงวาทศิลป์การเตรียมและการจดัเร่ืุงมารยาทการ
ฟังและการพูด ในการบริการเทคนิคในการติดตุ่ส่ืุสารท่ีดีกบันกัทุ่งเท่ียว 
 
 

TRHM1301 ภาษาเกาหลเีพ่ือการบริการ 1       3(3-0-6)  
Korean  for  Hospitality  1 
 ทกัษะเบ้ืุงต้นขุงภาษาเกาหลีในด้านการฟังการพูดฝึกฟังบทสนทนาและขุ้ ความ
ต่างๆท่ีเก่ียวขุ้ งกบัการบริการ 
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TRHM1302 ภาษาเกาหลเีพ่ือการบริการ 2         3(3-0-6)  
Korean  for  Hospitality  2 

รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: TRHM1301 ภาษาเกาหลเีพ่ือการบริการ 1  
 เทคนิคการุ่านงานเขียนภาษาเกาหลี เน้นการุ่านเพืุ่จับใจความโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์และค าศพัทท่ี์เก่ียวขุ้ งกบัการบริการ 

 
TRHM1601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพ่ือการท่องเทีย่ว 1      3(3-0-6) 

ASEAN Language for Tourism  
 ทกัษะเบ้ืุงตน้ขุงภาษาเวียดนามในดา้นการฟังการพูดฝึกฟังบทสนทนาและขุ้ ความ
ต่างๆท่ีเก่ียวขุ้ งกบัการบริการ 

 
TRHM1602 กลุ่มภาษาอาเซียนเพ่ือการท่องเทีย่ว 2       3(3-0-6) 

ASEAN Language for Tourism  
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: TRHM1601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพ่ือการท่องเทีย่ว1  
 เทคนิคการุ่านงานเขียนภาษาเวียดนาม เน้นการุ่านเพืุ่จบัใจความ โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์และค าศพัทท่ี์เก่ียวขุ้ งกบัการบริการ 

 
TRHM2103 จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเทีย่วและการโรงแรม  3(3-0-6)  

Professional  Ethics  and  Laws for Tourism and Hotel 
 บทบาทและความรับผิดชุบขุงธตรกิจการทุ่งเท่ียวและการโรงแรมท่ีมีตุ่ลูกคา้และ
สังคมแนวคิดเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในงานบริการแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพกฎหมายท่ีเก่ียวขุ้งกับการทุ่งเท่ียวการโรงแรมและสถานบริการ
ศตลกากรและการตรวจคนเขา้เมืุง โบราณสถานโบราณวตัถต ตุทยานแห่งชาติและ ตุตสาหกรรม
ทุ่งเท่ียวระหวา่งประเทศ 
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TRHM2202 การส่ือสารข้ามวฒันธรรมและพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว     3(3-0-6)  

Cross Cultural Communication and Tourist behavior  
ศึกษาลักษณะ ตุปนิสัยพฤติกรรมมารยาททางสังคมขุงนักทุ่งเท่ียวแต่ละประเทศ

แนวคิดและทฤษฎีในการส่ืุสารขา้มวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ผลกระทบดา้นการทุ่งเท่ียวท่ีมี
ตุ่ปฏิสัมพนัธ์และพฤติกรรมขุงนกัทุ่งเท่ียวกบัคนในทุ้ งถ่ิน การเรียนรู้วิธีการติดตุ่ส่ืุสาร
โดยใชภ้าษากายขุงแต่ละประเทศแนวทางในการบริหารจดัการความหลากหลายทางวฒันธรรม
เพืุ่ ใหเ้กิดประสิทธิภาพและมาตรฐานในการท างานสู่ระดบัสากลและในกลต่มประชาคมุาเซียน 

 
TRHM2203 การจัดการโรงแรม        3(2-2-5)  

Hotel  Management 
 วิวฒันาการโรงแรมขุงไทยและต่างประเทศ ประเภทขุงโรงแรม รูปแบบการบริหาร 
ธตรกิจโรงแรมแบบต่างๆ โครงสร้างการบริหารงานและหน้าท่ีความรับผิดชุบขุงแผนกต่างๆ
ในโรงแรม ฝึกปฏิบติัเทคนิคการบริการในแผนกต่างๆขุงโรงแรม กฎหมายท่ีเก่ียวขุ้ งกบัการ
จดัตั้งและควบคตมกิจการโรงแรม แนวโนม้และปัญหาในการประกุบธตรกิจโรงแรม 

 
TRHM2301 ภาษาเกาหลเีพ่ือการท่องเทีย่ว 1       3(3-0-6)  

Korean  for Tourism 1 
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: TRHM1302 ภาษาเกาหลเีพ่ือการบริการเบ้ืองต้น 2  
 ค าศพัทแ์ละส านวนเก่ียวกบัการทุ่งเท่ียวขุงประเทศไทยในดา้นสังคมศิลปวฒันธรรม
และประวติัศาสตร์โดยบรรยายเป็นภาษาเกาหลีได ้

 
TRHM2302 ภาษาเกาหลเีพ่ือการท่องเทีย่ว 2       3(3-0-6)  

Korean  for  Tourism 2 
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: TRHM2301 ภาษาเกาหลเีพ่ือการท่องเทีย่ว 1 
 ทกัษะทางภาษาเกาหลีท่ีใชใ้นการใหขุ้้ มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขุ้ งกบั ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียว
และการโรงแรมการใช้ภาษาเกาหลีในการุธิบายและให้ขุ้ มูลส าหรับนักทุ่งเท่ียวเก่ียวกับ
ศิลปะและวฒันธรรมไทย 

 

 
 
 



30 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียว                                
 

 
TRHM2601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพ่ือการท่องเทีย่ว 3       3(3-0-6) 

ASEAN Language for Tourism 3  
 ทกัษะเบ้ืุงต้นขุงภาษามาเลยใ์นด้านการฟังการพูดฝึกฟังบทสนทนาและขุ้ ความ
ต่างๆท่ีเก่ียวขุ้ งกบัการบริการ 

 
TRHM2602 กลุ่มภาษาอาเซียนเพ่ือการท่องเทีย่ว 4      3(3-0-6) 

ASEAN Language for Tourism 4  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: TRHM2601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพ่ือการท่องเทีย่ว 3   
เทคนิคการุ่านงานเขียนภาษามาเลยก์ารุ่านเพืุ่จบัใจความโครงสร้างทางไวยากรณ์

และค าศพัทท่ี์เก่ียวขุ้ งกบัการบริการ 
 

TRHM3105 หลกัการมัคคุเทศก์        3(3-0-6)  
 Tour  Guiding   
 ความหมายและความส าคญัขุงมัคคต เทศก์บทบาทและหน้าท่ีขุงมัคคต เทศก์ท่ีมีตุ่
ตุตสาหกรรมการทุ่งเท่ียวบตคลิกลกัษณะท่ีจ าเป็นขุงมคัคตเทศก์จรรยาบรรณขุงมคัคตเทศก์

ความรู้เก่ียวกับสถานท่ีทุ่งเท่ียวด้านโบราณสถานโบราณวตัถตประวติัศาสตร์ภูมิศาสตร์
ศิลปวฒันธรรมวรรณคดีไทยพตทธศาสนาและศาสนาุ่ืนๆแต่ละภาคในประเทศไทยฝึกปฏิบติั
ภาคสนามในกรตงเทพฯและจงัหวดัใกลเ้คียง 

TRHM3106 การตลาดการท่องเทีย่ว        3(3-0-6) 
Tourism Marketing 
 การศึกษา ตุปสงค์และ ตุปทานทางการทุ่งเท่ียว  ส่วนประกุบขุงตลาดเพืุ่การ
ทุ่งเท่ียวความส าคญัขุงตลาดเป้าหมายการก าหนดต าแหน่งทางการตลาดส่วนประสมทาง
การตลาดทุ่งเท่ียวการวางแผนและการก าหนดกลยตทธ์ทางการตลาดเพืุ่การทุ่งเท่ียว 

 
TRHM3107 การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและตัวแทนการเดินทางท่องเทีย่ว    3(3-0-6)  

Tour  Business  and  Travel Agency  Management  
 ความหมายความส าคญัลกัษณะและบทบาทขุงธตรกิจน าเท่ียวและตวัแทนการเดินทาง
ทุ่งเท่ียวการจดัตั้งธตรกิจน าเท่ียว ประเภทและโครงสร้างขุงุงค์กรการด าเนินงานดา้นต่างๆ
ขุงธตรกิจน าเท่ียวและตวัแทนการเดินทางทุ่งเท่ียวการใชน้วตักรรมในการจดัการธตรกิจน าเท่ียว 
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TRHM3108 การวางแผนและพฒันาทรัพยากรการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน    3(3 -0-6)  

Tourism Planning  and Sustainable Tourism Resource  Development  
 ความหมายรูปแบบและเทคนิคการท าแผนพฒันาการทุ่งเท่ียวแนวโน้มบทบาทและ
หนา้ท่ีขุงภาครัฐและภาคเุกชนในการวางแผนและพฒันาการทุ่งเท่ียวประเภทขุงทรัพยากร
ทางการทุ่งเท่ียวตามลักษณะภูมิศาสตร์ การุนต รักษ์และพัฒนาทรัพยากรการทุ่งเท่ียว
ุงคป์ระกุบและวิธีการประเมินศกัยภาพแหล่งทุ่งเท่ียวการวางแผนและพฒันาทรัพยากรการ
ทุ่งเท่ียวุยา่งย ัง่ยนื 

 
TRHM3109 การวางแผนและการด าเนินการจัดน าเทีย่ว      3(3-0-6)  

Tour  Planning  and  Tour Operation 
 ุงค์ประกุบท่ีส าคญัขุงการจดัน าเท่ียวการส ารวจเส้นทางเพืุ่จดัรายการน าเท่ียว
หลกัการเขียนและการคิดราคารายการน าเท่ียวการวางแผนการใชง้บประมาณในการจดัน าเท่ียว
การด าเนินการจดัน าเท่ียว กลวิธีและเทคนิคท่ีใช้ในการน าเท่ียว การแก้ปัญหาระหว่างการน า
เท่ียวการติดตุ่ประสานงานกบัผูป้ระกุบการท่ีเก่ียวขุ้ ง 

 
TRHM3110 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว     3(3-0-6)  
  Logistics for Tourism Industry  

 ความส าคญัุงค์ประกุบและประเภทขุงการขนส่งเพืุ่การทุ่งเท่ียวการจดัการและ
การตลาดขุงการขนส่งผูโ้ดยสารเพืุ่การทุ่งเท่ียวกระบวนการและนวตักรรมดา้นโลจิสติกส์
เพืุ่การเดินทางและการทุ่งเท่ียว 

 
TRHM3111 การจัดการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ       3(3-0-6)  

Health  Tourism  Management 
 ความรู้และวิธีในการบริการขุงธตรกิจเพืุ่สตขภาพประเภทและุงค์ประกุบขุงการ
บริการเพืุ่สตขภาพความตุ้ งการขุงผูใ้ช้บริการ หลกัในการบริการให้เหมาะสมกบักลต่มลูกคา้
มารยาทและการปฏิบติัตนขุงพนกังานเพืุ่การใหบ้ริการุยา่งมีประสิทธิภาพ 
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TRHM3112 การจัดการนันทนาการเพ่ือการท่องเทีย่ว      3(2-2-5) 
Recreation Management for Tourism 
 แนวคิดและทฤษฎีการจดัการนันทนาการ การประยตกต์ทฤษฎีภาวะผูน้ าในการสร้าง
มนตษยส์ัมพนัธ์การท างานเป็นทีมในการจดัการเกมส์และกิจกรรมนนัทนาการฝึกปฏิบติัในการ
จดัท าเกมส์และกิจกรรมนนัทนาการ 

 
TRHM3113 ธุรกจิการบินและการออกบัตรโดยสาร      3(3-0-6)  

Airline Business  and  Ticketing 
 ขุ้มูลทั่วไปเก่ียวกับธตรกิจการบินภูมิศาสตร์การบินกฎและระเบียบการจราจรทาง
ุากาศตารางเวลาก าหนดการบินชนิดเคร่ืุงบินและประสิทธิภาพการบิน วิธีการส ารุงท่ีนั่ง
เส้นทางการบินขุงสายการบินต่างๆการบริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืุงบินและการบริการผูโ้ดยสาร
ภาคพื้นดิน 
 

TRHM3205 การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั   3(3-0-6) 
  MICE  Management  

 ศึกษาแนวคิดบทบาทขุงธต รกิจ  MICE (การจัดประชตมนานาชาติการจัดแสดง
นิทรรศการและการทุ่งเท่ียวเพืุ่เป็นรางวลั)การศึกษารูปแบบการจดัประชตมการุุกแบบวาง
แผนการจดันิทรรศการแนวทางการบริหารจดัการการทุ่งเท่ียวเพืุ่เป็นรางวลัศึกษากรณีตวัุยา่ง
เพืุ่วางแผนกลยตทธ์ในการด าเนินงานและการประเมินผลแนวโนม้และนวตักรรมในการพฒันา
ธตรกิจMICE  สู่ระดบันานาชาติใหไ้ดม้าตรฐานสากลและรุงรับุาเซียน 

 
TRHM3301  ภาษาเกาหลสี าหรับมัคคุเทศก์ 1       3(3-0-6) 

Korean  for  Tour  Guiding  1 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: TRHM2302ภาษาเกาหลเีพ่ือการท่องเทีย่ว2 
 ค าศพัทส์ านวนโครงสร้างภาษาเกาหลีการสนทนาท่ีจ าเป็นในการติดตุ่ส่ืุสารส าหรับ
มคัคตเทศก์และการน าเท่ียวค าศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการส่ืุความหมายเก่ียวกับสถาปัตยกรรม  
ประติมากรรม  จิตรกรรม  และประวติัขุงสถานท่ีทุ่งเท่ียวส าคญัในกรตงเทพมหานคร 
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TRHM3302  ภาษาเกาหลสี าหรับมัคคุเทศก์ 2       3(3-0-6) 
Korean   for  Tour  Guiding  2 
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: TRHM3301ภาษาเกาหลสี าหรับมัคคุเทศก์1 
 ค าศพัทส์ านวนโครงสร้าง บทสนทนาภาษาเกาหลีส าหรับมคัคตเทศก์ท่ีใชใ้นการบริการ
และการน าเท่ียวในระดบัท่ีสูงข้ึนฝึกทกัษะการบรรยายเพืุ่ส่ืุความหมายเก่ียวกบัวฒันธรรมและ
ความเช่ืุทางศาสนาการใชภ้าษาเกาหลีในการน าชมแหล่งทุ่งเท่ียวส าคญัในต่างจงัหวดั 

 

 TRHM3601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพ่ือการท่องเทีย่ว5     3(3-0-6) 
ASEAN Language for Tourism 5 
 ทกัษะเบ้ืุงตน้ขุงภาษาุินโดนีเซีย(บาฮาซา)ในดา้นการฟังการพูดฝึกฟังบทสนทนา
และขุ้ ความต่างๆท่ีเก่ียวขุ้ งกบัการบริการ 

 

TRHM3602 กลุ่มภาษาอาเซียนเพ่ือการท่องเทีย่ว6     3(3-0-6) 
ASEAN Language for Tourism 6 
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: TRHM3601กลุ่มภาษาอาเซียนเพ่ือการท่องเทีย่ว5   
 เทคนิคการุ่านงานเขียนภาษาุินโดนีเซีย(บาฮาซา)การุ่านเพืุ่จบัใจความโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์และค าศพัทท่ี์เก่ียวขุ้ งกบัการบริการ 

 

TRHM3901 วธีิวจัิยวทิยาทางการท่องเทีย่ว       3(3-0-6)  
Research Methodology in Tourism  
 รูปแบบระเบียบวิธีวิจยัท่ีเหมาะสมและสุดคลุ้ งกบัดา้นทุ่งเท่ียวประเภทขุงการวจิยั
ขั้นตุนการวจิยัการเลืุกปัญหาการวิจยัการก าหนดจตดมต่งหมาย  เทคนิคการตั้งสมมตติฐาน การตั้ง
ค  าถามการก าหนดประชากรกลต่มตวัุย่างตัวแปรรูปแบบการวิจัยเคร่ืุงมืุและวิธีการเก็บ
รวบรวมขุ้มูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขุ้มูลการใช้คุมพิวเตุร์ในการเตรียมขุ้มูลและ
ประมวลผลขุ้ มูลการเขียนเคา้โครงการวจิยัการเขียนรายงานการวจิยัและประเมินผลการวจิยั 
 

TRHM4111 หลกัการน าเทีย่ว         3(3-0-6)  
 Procedure of Tour Operation 
 วชิาทีบ่ังคับก่อน : TRHM3105  หลกัการมัคคุเทศก์ 
 รูปแบบการน าเท่ียว หลกัการน าเท่ียว เทคนิคท่ีใช้ในการน าเท่ียว ความสามารถในการ
เป็นผู ้น าเท่ียว การแก้ปัญหาและ ตุปสรรคท่ีุาจเกิดข้ึนระหว่างการน าเท่ียว การติดตุ่
ประสานงานกับหน่วยการท่ีเก่ียวขุ้งในแหล่งทุ่งเท่ียวการปุ้งกัน ตุบติัเหตต และการปฐม
พยาบาลแก่นกัทุ่งเท่ียว  
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TRHM4112 การจัดการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม      3(3-0-6)          

Cultural Tourism Management 
 แนวคิดรูปแบบและุงค์ประกุบขุงการจดัการทุ่งเท่ียวทางวฒันธรรมบทบาทขุง
ผูเ้ก่ียวขุ้ งต่างๆในการทุ่งเท่ียวทางวฒันธรรมการพฒันา การุนตรักษ ์การจดัการทุ่งเท่ียวทาง
วฒันธรรมปัญหาเก่ียวกบัการทุ่งเท่ียวทางวฒันธรรมและแนวทางแกไ้ขกรณีศึกษาและการลง
ปฏิบติัในพื้นท่ีจริง 
 

TRHM4113 การจัดน าเทีย่วต่างประเทศ       3(3-0-6)  
Out - bound  Operator 
 ุงคป์ระกุบขุงการจดัน าเท่ียวต่างประเทศการจดัรายการทุ่งเท่ียวให้สุดคลุ้ งกบั
ความตุ้ งการขุงตลาดการประชาสัมพนัธ์รายการทุ่งเท่ียวการท าหนงัสืุเดินทางและวีซ่าการ
ประกนัความปลุดภยัในการเดินทางกฎระเบียบการเดินทางเขา้ประเทศและุุกต่างประเทศมี
การฝึกปฏิบติัการจดัน าเท่ียวไปต่างประเทศและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
 

TRHM4201 ศิลปะการต้อนรับและจิตวทิยาการบริการ      3(3-0-6) 
 Hospitality  and  Service  Psychology 
 แนวคิดพื้นฐานและความตุ้งการขุงนักทุ่งเท่ียวปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ีมีผลตุ่
พฤติกรรมขุงผูใ้ช้บริการและนกัทุ่งเท่ียวการน าแนวคิดทางจิตวิทยามาประยตกต์ใช้กบัความ
ตุ้ งการในด้านการบริการขุงนักทุ่งเท่ียวการสร้างจิตส านึกในการให้บริการการตุ้นรับ
ผูใ้ช้บริการและนักทุ่งเท่ียวความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการปัญหาในการ
บริการและเทคนิคในการแกปั้ญหาการบริการุยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

TRHM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว   2(90) 
Preparation of Occupational Practicum in Tourism Industry  
 กิจกรรมเพืุ่เตรียมความพรุ้มขุงผูเ้รียนกุ่นุุกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในดา้นการ
รับความรู้ลกัษณะและโุกาสขุงการประกุบุาชีพการพฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้ทกัษะเจต
คติแรงจูงใจและคตณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพสังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบติัดา้น
ตุตสาหกรรมทุ่งเท่ียวแบบครบวงจรการจดัใหมี้การศึกษาดูงานนุกสถานท่ี 
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TRHM4802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว    5(400)  
Occupational Practicum in Tourism Industry  
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: TRHM4801การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทาง 
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
 จดัให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการทุ่งเท่ียวในหน่วยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจหรืุธตรกิจเุกชนทั้ งในและต่างประเทศโดยน าความรู้ทั้ งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัท่ีไดไ้ปใช้ในสถานการณ์จริงจดัให้มีการปฐมนิเทศเก่ียวกบัรายละเุียดขุงการฝึก
ประสบการณ์และจดัให้มีการปัจฉิมนิเทศเพืุุ่ภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนและ
เสนุแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาใหส้ าเร็จโดยจดัใหฝึ้กประสบการณ์ทั้งหมด 
 

TRHM4803 การเตรียมสหกจิศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว     2(90) 
Preparation  for Co-operative Education in Tourism Industry 
 การจดักิจกรรมเตรียมความพรุ้มให้ผูเ้รียนกุ่นเขา้สู่สหกิจศึกษาดา้นการรับรู้ลกัษณะ
และโุกาสขุงการประกุบุาชีพการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ทกัษะเจตคติแรงจูงใจและ
คตณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมกุ่นการฝึกปฏิบติังานดา้นการ
ทุ่งเท่ียวในสถานการณ์จริง 
 

TRHM4804 สหกจิศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว      6(540)  
Co-operative Education in Tourism Industry 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM4803การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว 
 การฝึกงานวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบติัในสถานประกุบการโดยความร่วมมืุขุงสถาน
ประกุบการและสถานศึกษาร่วมกันมีการคัดเลืุกนักศึกษาปฏิบัติงานจริงเพืุ่เรียนรู้
ประสบการณ์ปฏิบติังานจริงคตณสมบติัขุงบณัฑิตตรงตามความตุ้ งการขุงสถานประกุบการ
มีระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่ต ่ากวา่1ภาคการศึกษาปกติมีการประเมินผลและน าเสนุรายงาน
สหกิจศึกษา 
 

TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเทีย่ว        2(0-4-2)  
Seminar in Tourism  
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: วชิาเอกของสาขาการท่องเทีย่วไม่น้อยกว่า18หน่วยกติ 
 การวิเคราะห์กรณีศึกษา  การแสดงความคิดเห็นการุภิปรายปัญหาและการตดัสินใจ
ตามหลกัการทฤษฎีและความเหมาะสมขุงสถานการณ์ในประเด็นดา้นการทุ่งเท่ียว 
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TRHM4902 การวจัิยทางการท่องเทีย่ว        3(0-6-3)  

Research  in Tourism  
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: TRHM3901วธีิวจัิยวทิยาทางการท่องเทีย่ว 
 แนวคิดรูปแบบการวิจยัทางการทุ่งเท่ียว การเลืุกหัวขุ้ท่ีจะท าวิจยั การเสนุเค้า
โครงการวจิยั การด าเนินการวจิยัการเสนุผลการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


