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Bachelor of Arts Program in Tourism and MICE Management 

 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต  

 

โครงสรางหลักสูตร 

แผนการศึกษาแบบปกติ และแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138  หนวยกิต 

 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หนวยกิต 

             - กลุมวิชาภาษาอังกฤษ           9 หนวยกิต 

             - กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ   21 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   96  หนวยกิต  

 กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ                       24  หนวยกิต 

 กลุมวิชาเฉพาะ                                 72      หนวยกิต 

     วิชาเฉพาะบังคับ     42   หนวยกิต 

 วิชาเฉพาะเลือก      30   หนวยกิต 

         - กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ     15      หนวยกิต 

         - กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ    15      หนวยกิต                        

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หนวยกิต  

ง.  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ     6  หนวยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนวยกิต)  

   หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   
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กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)   

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต 

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (24 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ทร. 161 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 161 Introduction to Tourism and Hospitality Industry   

ทร. 162 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 162 Law and Ethics in Tourism and Hospitality Industry  

ทร. 266 การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 266 Accounting and Financial Management for Tourism and Hospitality 

Industry 

 

ทร. 267 พฤติกรรมผูบริโภคและจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 267 Consumer Behavior and Service Psychology in Tourism and Hospitality 

Industry 

 

ทร. 364 กลยุทธการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 364 Digital Marketing and Innovation Strategies in Tourism and Hospitality 

Industry  

 

ทร. 363 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 363 Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry 
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ทร. 461 การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 461 Research for Tourism and Hospitality Industry  

ทท. 376 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการทองเทีย่ว การจัดนิทรรศการและการ

ประชุม 

3 (3 – 0 – 6) 

TM 376 Information Technology for Tourism and MICE Industry  

 

กลุมวิชาเฉพาะ (72 หนวยกิต) 

กลุมวิชาเฉพาะบังคับ (42 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ธบ. 200 ธุรกิจสายการบนิ 3 (3 – 0 – 6) 

AB 200 Airline Business  

ทร. 224 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว 3 (3 – 0 – 6) 

HT 224 Geography for Tourism  

ทท. 272 การจัดการจุดหมายปลายทางเพื่อการทองเที่ยว นิทรรศการและการประชุมอยางยัง่ยืน 3 (3 – 0 – 6) 

TM 272 Tourism and MICE Destination Management for Sustainability  

ทท. 281 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3 (3 – 0 – 6) 

TM 281 Communicative English for Tourism Industry  

ทท. 372 การวางแผน การจัดการ และการปฏิบัติการการทองเที่ยวภายในและระหวางประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

TM 372 Tour Planning Organizing and Operations for Inbound and Outbound 

Tourism  

 

ทท. 374 ไทยศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3 (3 – 0 – 6) 

TM  374 Thai Studies for Tourism Industry   

ทท. 381 หลักการมัคคุเทศก 3 (3 – 0 – 6) 

TM  381 Principle of Tour Guides  

ทท. 377 การเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุม 3 (3 – 0 – 6) 

TM  377 Entrepreneurship in Tourism and MICE Industry  

ทท. 382 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการประชมุ  3 (3 – 0 – 6) 

TM 382 English for MICE Industry   

ทท. 383 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

การจัดนิทรรศการและการประชุม  

3 (3 – 0 – 6) 

TM 383 English for Presentation Techniques in Tourism and MICE Industry  

ทท. 420 การจัดการนิทรรศการและการประชุม 3 (3 – 0 – 6) 

TM  420 MICE Management    

ทท. 421 การจัดการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 3 (3 – 0 – 6) 

TM  421 Special Event Management  
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ทท. 481 แนวโนมและประเด็นในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุม  3 (3 – 0 – 6) 

TM 481 Trends and Issues in Tourism and MICE Industry   

ทท. 484 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก 3 (3 – 0 – 6) 

TM  484 English for Tour Guides  

 

กลุมวิชาเฉพาะเลือก (30 หนวยกิต)  

- กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ  (15 หนวยกิต) 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุมวิชาความสนใจเฉพาะได 1 กลุมจากกลุมวิชาตอไปนี้ หรือเลือกเรียนเฉพาะ

รายวิชาจากกลุมวชิาความสนใจเฉพาะใดๆ ที่เปดในคณะฯ จนครบ 15 หนวยกิต 

 

กลุมวิชาความสนใจเฉพาะดานการจัดการการทองเที่ยว หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ทท. 102 การตลาดดิจทิลัเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุม 3 (3 – 0 – 6) 

TM 102 Digital Marketing for Tourism and MICE Industry  

ทท. 103 การทองเที่ยวทางเลือก  3 (3 – 0 – 6) 

TM 103 Alternative Tourism   

ทท. 104 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  3 (3 – 0 – 6) 

TM 104 Creative Tourism Development  

ทท. 105 การทองเที่ยวโดยชุมชน 3 (3 – 0 – 6) 

TM 105 Community Based Tourism  

ทท. 106 การทองเที่ยวเชิงอาหาร  3 (3 – 0 – 6) 

TM 106 Gastronomic Tourism   

ทท. 107 การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  3 (3 – 0 – 6) 

TM 107 Cultural and Heritage Tourism Management   
 

กลุมวิชาความสนใจเฉพาะดานการจัดการนิทรรศการและการจัดการประชุม 

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ทท. 422 การจัดการการประชุมและการเดินทางเพื่อเปนรางวลั  3 (3 – 0 – 6) 

TM 422 Meeting and Incentive Travel Management   

ทท. 423 การจัดการประชุมวชิาชีพระดบันานาชาต ิ 3 (3 – 0 – 6) 

TM 423 Convention Management  

ทท. 424   การบริหารสถานที่การจัดงาน 3 (3 – 0 – 6) 

TM 424 Venue Management  

ทท. 425 การจัดการนิทรรศการ 3 (3 – 0 – 6) 

TM 425 Exhibition Management  

 

 

 



 

สาขาวิชาการจดัการการทองเท่ียว นิทรรศการและการประชุม 

5 

ทท. 426 ผูมีสวนเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการประชุม  3 (3 – 0 – 6) 

TM 426 Service Providers in MICE Industry  

ทท. 427 การจัดการการขนสงในกิจกรรมการจัดนิทรรศการและการประชุม  3 (3 – 0 – 6) 

TM 427 Logistics for MICE Management  

 

- กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ (15 หนวยกิต) 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจากกลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพได 1 กลุม จากกลุมวิชาตอไปนี้ 

หรือเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาจากกลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพใดๆ ที่เปดในคณะฯ จนครบ 15 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอาราบิกเพื่อการทองเที่ยวและงานบริการ 

  หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ทรอ. 001 ภาษาอาราบิกพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTA 001 Fundamental Arabic for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

ทรอ. 002 ภาษาอาราบิกพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTA 002 Fundamental Arabic for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

ทรอ. 003 ภาษาอาราบิกพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTA 003 Fundamental Arabic for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

ทรอ. 004 ภาษาอาราบิกพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTA 004 Fundamental Arabic for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

ทรอ. 005 ภาษาอาราบิกเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTA 005 Arabic for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry 

 

กลุมวิชาภาษาบาฮาซาเพื่อการทองเที่ยวและงานบริการ 

                  หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ทรบ. 001 ภาษาบาฮาซาพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTB 001 Fundamental Bahasa for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

ทรบ. 002 ภาษาบาฮาซาพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTB 002 Fundamental Bahasa for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

ทรบ. 003 ภาษาบาฮาซาพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTB 003 Fundamental Bahasa for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

ทรบ. 004 ภาษาบาฮาซาพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTB 004 Fundamental Bahasa for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

ทรบ. 005 ภาษาบาฮาซาเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTB 005 Bahasa for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry 
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กลุมวิชาภาษาจนีเพื่อการทองเที่ยวและงานบริการ 

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ทรจ. 001 ภาษาจนีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 001 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

ทรจ. 002 ภาษาจนีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 002 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

ทรจ. 003 ภาษาจนีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 003 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

ทรจ. 004 ภาษาจนีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 004 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

ทรจ. 005 ภาษาจนีเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 005 Chinese for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry  
 

กลุมวิชาภาษาญีปุ่นเพื่อการทองเที่ยวและงานบริการ 

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ทรญ. 001 ภาษาญีปุ่นพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 001 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

ทรญ. 002 ภาษาญีปุ่นพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 002 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

ทรญ. 003 ภาษาญีปุ่นพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 003 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

ทรญ. 004 ภาษาญีปุ่นพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 004 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

ทรญ. 005 ภาษาญีปุ่นเพื่อการปฏิบตัิงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 005 Japanese for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry 

 

 

กลุมวิชาภาษาเกาหลเีพื่อการทองเที่ยวและงานบริการ 

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิศึกษาดวยตนเอง) 

ทรก. 001 ภาษาเกาหลีพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 001 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

ทรก. 002 ภาษาเกาหลีพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 002 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

ทรก. 003 ภาษาเกาหลีพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 003 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  
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ทรก. 004 ภาษาเกาหลีพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 004 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

ทรก. 005 ภาษาเกาหลเีพื่อการปฏิบัตงิานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 005 Korean for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry 

 

 

กลุมวิชาภาษารัสเซียเพื่อการทองเที่ยวและงานบริการ 

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ทรร. 001 ภาษารัสเซียพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTR 001 Fundamental Russian for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

ทรร. 002 ภาษารัสเซียพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTR 002 Fundamental Russian for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

ทรร. 003 ภาษารัสเซียพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTR 003 Fundamental Russian for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

ทรร. 004 ภาษารัสเซียพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTR 004 Fundamental Russian for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

ทรร. 005 ภาษารัสเซียเพื่อการปฏิบัตงิานในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTR 005 Russian for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry 

 

กลุมวิชาภาษาเวียดนามเพื่อการทองเที่ยวและงานบริการ 

                                                                                          หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ทรว. 001 ภาษาเวียดนามพืน้ฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTV 001 Fundamental Vietnamese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

ทรว. 002 ภาษาเวียดนามพืน้ฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTV 002 Fundamental Vietnamese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

ทรว. 003 ภาษาเวียดนามพืน้ฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTV 003 Fundamental Vietnamese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

ทรว. 004 ภาษาเวียดนามพืน้ฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTV 004 Fundamental Vietnamese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

ทรว. 005 ภาษาเวียดนามเพื่อการปฏิบัตงิานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTV 005 Vietnamese for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry 
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ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หนวยกิต 

 นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือ

เลือกเรียนในรายวิชาดังตอไปนี ้

หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 (3 – 0 – 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education   

ทร. 101 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวชิาชพีทองเที่ยวอาเซียน 3 (3 – 0 – 6) 

HT 101 Competencies Development for ASEAN Tourism Professional  

ทร. 164 บุคลิกภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 164 Personality for Service Professionals  

ทท. 171 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุม    3 (3 – 0 – 6) 

TM 171 Introduction to Tourism and MICE Industry  

ทร. 369 การจัดการการขนสงผูโดยสาร 3 (3 – 0 – 6) 

HT 369 Managing Passenger Logistics  

ทท. 445 การจัดการธุรกิจเรือสำราญ                                                                       3 (3 – 0 – 6) 

TM 445 Cruise Business Management  

ทท. 452 การจัดการงานเทศกาล 3 (3 – 0 – 6) 

TM 452 Festival Management   

ทท. 453 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3 (3 – 0 – 6) 

TM  453 Cultural Heritage Management  

ทท. 454 การทองเที่ยวระหวางประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

TM 454 International Tourism    

ทท. 455 ประสบการณวัฒนธรรมตางชาต ิ 3 (3 – 0 – 6) 

TM 455 Cross-Cultural Experience  

ทท. 456 การทองเที่ยวภายในประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

TM 456 Domestic Tourism  

ทท. 457 การคนควาอิสระ 3 (1 – 6 – 6) 

TM 457 Independent Study  

ทท. 458 เศรษฐศาสตรเบื้องตนเพื่อการทองเที่ยว 3 (3 – 0 – 6) 

TM 458 Basic Economics for Tourism  
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ง.  หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต   

 นักศึกษาสามารถเลือกการฝกประสบการณวชิาชีพได ดังนี ้

    - แผนการศึกษาแบบปกติ จะตองลงทะเบียนเรียนวชิา TM 464 และ TM 465  

    - แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จะตองลงทะเบียนเรียนวชิา TM 466 

 

หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิศึกษาดวยตนเอง) 

ทท. 464 การฝกงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3 (0 – 35 – 0) 

TM 464 Internship in Tourism Industry   

ทท. 465 การฝกงานในอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการประชุม 3 (0 – 35 – 0) 

TM 465 Internship in MICE Industry  

ทท. 466 สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุม 6 (0 – 35 – 0) 

TM 466 Cooperative Education in Tourism and MICE Industry  

 

 

หมายเหตุ: ทุกรายวิชาที่เปน 3 (3 – 0 – 6) แบงเปนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีการฝกปฏิบัติรวมกัน

ระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอนและการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห  
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คำอธิบายรายวิชา  

 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนวยกิต) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั                                                                       3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูด

แนะนำตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื ่องที่สนใจ เรื ่องที่เปนความชอบและ

แรงผลักดันสวนตัวของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การ

อาน และการเขียนดวยวิธีเชิงบูรณาการ 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 

informative self-introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well 

as how to express opinions about general issues. Enhance language skills-speaking, listening, reading, 

and writing—through integrated methods. 

 

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม                                                                    3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที ่ใชเปนประจำ เพื ่อการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, 

exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related 

contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and 

creativity. 

 

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล                                                                         3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตความ

เปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และ

การสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 

and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 

communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 
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กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต                                                             3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิด

สรางสรรค การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถ

เลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as 

critical thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-

solving thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to 

their daily life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม                                               3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก

และสังคมอื่นที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อ

พรอมปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 

freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities 

in current times and in the future, such as digital society, multicultural society.  To be able to live 

peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 

4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 

 

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต                                                               3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรู เทาทัน รวมถึงการประยุกตใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ  

ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจน

ศึกษาการใชประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 

applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 

and innovation affects our livelihood.  The course also covers information on intellectual property 

protection as a result of technology and innovation. 
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ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ                                                                    3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรู การใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเร ื ่อง

สุนทรียภาพที่เกี่ยวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตางๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและ

วัฒนธรรม 

 In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related 

to life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different 

forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to 

appreciate art, music, literature, images, films and other forms of art. Students will also learn how to 

depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related 

tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 

 

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก                                                  3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที ่สงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political 

collaborations and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key 

global issues. 

 

ศท. 106 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน                                                     3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการ

ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม

เปนสำคัญ เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision 

making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 

literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to 

highlight key issues and offer practical solutions. 
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ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ                                    3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิดแบบ

เจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอยางมีคุณธรรม

และจริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทันตอ

เหตุการณ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of 

entrepreneurial mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and 

explore entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics 

including leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them 

to effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required. 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (96 หนวยกิต)   

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (24 หนวยกิต) 

ทร. 161 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 161 Introduction to Tourism and Hospitality Industry  

            ศึกษาวิวัฒนาการ รูปแบบ ประเภท โครงสราง และลักษณะของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ ให

ผูเรียนเขาใจถึงลักษณะการทำงานและความสัมพันธของธุรกิจบริการประเภทตางๆ เพื่อเปนพื้นความรูในการศึกษาดาน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการในระดับที่สูงข้ึน 

Study of the evolution, patterns, structure and characteristics of the tourism and hospitality 

industry. Understanding is given of the Characteristics of the tourism system and relationships within the 

hospitality industry as a foundation to further education in the tourism and hospitality industry 

 

ทร. 162 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 162 Law and Ethics in Tourism and Hospitality Industry  

            ศึกษากฎหมายที่เกี ่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว และผู ประกอบอาชีพมัคคุเทศก เชน 

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก พระราชบัญญัติการเดินทางเพื่อเปนรางวัล กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร 

ศุลกากร การคมนาคมขนสง และกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ฯลฯ นอกจากนี้ยังศึกษาจรรยาบรรณที่ผูประกอบธุรกิจ

ดานการทองเที่ยวและการบริการพึงมีตอผูประกอบการ 

A study of laws and regulations for hotel business, tourism-related business, and operating tour 

guides such as Agency Business and Guide Act, Tourism Incentive Act, tourist tax, customs, 

transportations, environment, etc.  The topics of ethics for tourism and service business entrepreneurs 

are also included. 
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ทร. 266 การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 266 Accounting and Financial Management for Tourism and Hospitality 

Industry  

 

ศึกษาความรูพื้นฐานทั่วไปทางการบัญชีเพื่อใหสามารถนำขอมูลทางการบัญชีไปใชประโยชนในการวางแผน 

ตัดสินใจและควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจการทองเที่ยวและการบริการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร โดยจะ

ศึกษาเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี การควบคุมภายในเพื่อสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลในองคกร การวิเคราะหรายงานทาง

การเงินของธุรกิจ ความรูทั่วไปเก่ียวกับตนทุน การวิเคราะหระหวางตนทุน – ปริมาณ – กำไร และการวิเคราะหจุดคุมทุน 

การจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนกำไรและการลงทุน และความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อการวางแผนกำไรและ

การบริหารงานในธุรกิจการทองเที่ยวและการบริการ 

A study of fundamental of accounting for planning, decision making, and controlling the 

business operations in the hotel and tourism industry, accounting information, internal auditing for 

organization’ s good governance, financial report analysis, general knowledge of cost and cost- volume-

profit analysis, break- even point analysis, developing budget report, basic taxation for profit planning, 

investing and management in hotel and tourism business 

 

ทร. 267 พฤติกรรมผูบริโภคและจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 267 Consumer Behavior and Service Psychology in Tourism and Hospitality Industry 

ศึกษาลักษณะ กระบวนการตัดสินใจ ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมผูบริโภค และแนวโนมของพฤติกรรมการบริโภค

ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ และศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชนชาติตางๆ รวมถึงปญหาที่เกิดจาก

ความแตกตางทางวัฒนธรรม ตลอดจนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตในอนาคต แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาที่

เกี่ยวของ หลักมนุษยสัมพันธในการบริการ และปจจัยที่มีอิทธิพลตองานบริการ โดยสามารถนำมาประยุกตใชเพื่อใหเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

 A study of characteristics of consumers, decision making process, factors affecting consumer 

behaviors, and consumer behavior trends in tourism and service industry.  The course also focuses on 

comparing cultures in different countries and problems resulting from cultural differences as well as 

factors affecting tourism and service industry’ s growth in the future.   The psychological theories and 

concepts, human relationships relating to service, and factors affecting jobs in the tourism and service 

industry are focused in order for the student to apply to use in each situation suitably. 
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ทร. 364 กลยุทธการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 364 Digital Marketing and Innovation Strategies in Tourism and Hospitality Industry 

ศึกษาลักษณะเฉพาะของสินคาในธุรกิจโรงแรมและทีพ่ัก และหลักการตลาดเพื่อนำมาใชในธุรกิจ  และเทคนิค

การขาย ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน การสรางกลยุทธเพื่อความไดเปรียบและยกระดับการแขงขันและการสราง

นวัตกรรมใหมๆ 

A study of product and service identity in hotel and lodging businesses, principle of marketing, 

operations, strategy for gaining advantage in competition, and development of innovative products and 

service. 

 

ทร. 363 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 363 Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry  

ศึกษาหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ โดยศึกษาการวางแผน

กำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การทำงานเปนทีม การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ การธำรงรักษาบุคลากร การแรงงานสัมพันธและกฎหมายที่เก่ียวของ 

A study of principles of human resource management in tourism and service industry, including 

human resource planning, recruitment, selection, training and development, team-working, performance 

appraisal, compensation management and welfare measure, employee retention, labor relations and 

related laws. 

 

ทร. 461 การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 461 Research for Tourism and Hospitality Industry  

            ศึกษาข้ันตอนและประโยชนของการวิจัยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ การตั้งปญหาการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย การสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล การเก็บขอมูล การใชโปรแกรมสถิติเพื่อ

วิเคราะหขอมูล ตลอดจนการนำเสนอขอมูลเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจในดานตางๆ 

 A study of the processes and benefits of research in the tourism and hospitality  industry which 

mainly focuses on how to identify research questions, research design, research sampling selection, 

research methodology, data collection, and data analysis derived by statistical software program.  The 

presentation of research findings for business development is included. 
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ทท. 376 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุม  3 (3 – 0 – 6) 

TM  376 Information Technology for Tourism and MICE Industry  

             ศึกษาความเปนมา และความสำคัญของระบบสำรองที่นั่ง รวมทั้งฝกฝนการใชระบบเพื่อทำงานตางๆ เชน การ

สืบคนขอมูลของเที่ยวบิน การสำรองที่นั่งของสายการบิน การคำนวณราคาคาบัตรโดยสาร การใชระบบจองรถเชา หองพัก 

รถไฟ เรือสำราญ และระบบการลงทะเบียนสำหรับผูเขารวมประชุมและสัมมนา จัดการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

A study of the history and importance of the seat reservation system.  Hands on practice with 

the system for flight information retrieval, flight reservation, ticket fare calculation, can rental reservation, 

room reservation, train and cruise reservation, registration system for meeting and seminar.   The study 

is hands-on in computer lab. 

 

กลุมวิชาเฉพาะ (72 หนวยกิต)  

   กลุมวิชาเฉพาะบังคับ (42 หนวยกิต) 

ธบ. 200 ธุรกิจสายการบนิ 3 (3 – 0 – 6) 

AB 200 Airline Business  

ศึกษาความเปนมาและความสำคัญของธุรกิจสายการบิน ขอมูลที่ใชในการใหบริการการบิน ภูมิศาสตรการบิน 

การจัดตารางเวลา บัตรโดยสารและการคำนวณคาโดยสาร การใหบริการผูโดยสารทั่วไป การสำรองที่นั่ง ระเบียบพิธีการ

เขา-ออกระหวางประเทศ การขนสงสินคาทางอากาศ และขอตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของกับธุรกิจสายการบิน 

A study of the history and importance of the airline business, along with knowledge of airline 

operations, arrangement of timetables, ticketing, basic air fare calculation based on aerial geography, 

passenger services, reservation, regulations of immigration and emigration, air cargo transportation, and 

international agreements related to the airline business. 

 

ทร. 224   ภูมิศาสตรการทองเที่ยว 3 (3 – 0 – 6) 

HT 224 Geography for Tourism  

ศึกษาภูมิศาสตรของโลกและของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ชาติพันธุ  ระบบนิเวศและ

สิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสภาพภูมิศาสตรกับการจัดการทองเที่ยว ศึกษาแหลงทองเที่ยวที่สำคัญๆ ในประเทศไทย

และตางประเทศ โดยมุงเนนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร วิถีชีวิตความเปนอยู เพื่อการ

วางแผนการจัดการนำเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ และมีการศึกษานอกสถานที ่

A study of the geography of the world and Thailand, topography, climate, ethnicity, ecology 

and environment; the relation between geography and tourism management; the tourist attractions in 

Thailand and worldwide by focusing on natural attractions, historical landmarks, way of life in order to 

plan an efficient tour operation. Field trips is included. 
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ทท. 272 การจัดการจุดหมายปลายทางเพื่อการทองเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

อยางยั่งยืน   

3 (3 – 0 – 6) 

TM 272 Tourism and MICE Destination Management for Sustainability  

ศึกษาหลักการและแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุม แนวคิดการ

อนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การสรางจิตสำนึกในการใสใจตอสิ่งแวดลอมและสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว  การวิเคราะห การวางแผน การดำเนินงาน การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และการประเมินผลในการ

จัดการแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน   

A study of principles and guidelines to manage tourism areas, exhibitions, and meetings.  The 

concept of tourism resource preservation for sustainability including creating awareness for 

environmentally friendly, climate changes, analysis, planning, procedures, management of 

environmental effects, and assessment of sustainable tourism attraction management are also 

emphasised. 

 

ทท. 281 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยว  3 (3 – 0 – 6) 

TM  281 Communicative English for Tourism Industry  

            ศึกษาและฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนและคำศัพทเทคนิคที่ใชในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดย

มุงเนนทักษะการฟงและการพูด ศึกษาบทสนทนาข้ันพื้นฐานที่นำมาจากการจำลองสถานการณตางๆ ในอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวและธุรกิจตัวแทนทองเที่ยว 

A study and practice of basic English language for communication purposes including technical 

terms widely used in the tourism Industry. The course emphasizes specifically on listening and speaking 

skills.  Basic English conversations used in different situations in the tourism industry and travel agents 

are also studied and practiced. 

 

ทท. 372 การวางแผน การจัดการ และการปฏิบัติการการทองเที่ยวภายในและระหวาง

ประเทศ 

3 (3 – 0 – 6) 

TM 372 Tour Planning Organizing and Operations for Inbound and Outbound Tourism  

            ศึกษาหลักการและแนวทางการวางแผนพัฒนาการทองเที ่ยวทั ้งภายในและระหวางประเทศ  ตลอดจน

กระบวนการและวิธีการจัดทำแผนธุรกิจ การเขียนรายการนำเที่ยว การคิดราคา รวมทั้งวิธีและขั้นตอนในการจัดนำเที่ยว

ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ แบบบูรณาการ รวมทั้งการปฏิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวกับคนในทองถิ่น และ

การแกไขปญหาเฉพาะหนาในระหวางการนำเที่ยว (วิชานี้มีการฝกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่ทั้งภายในประเทศ

และตางประเทศ) 

 A study of the principles and guidelines for tourism development planning both domestic and 

international; the process and method of creating a business plan, writing package tours, calculating 

prices; methods and procedure including integrated domestic and international tour methods and 

procedures, as well as interaction between tourists and local people and solving immediate problems 

during the tour. This course offers practical training and field trips both domestically and internationally. 
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ทท. 374 ไทยศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยว   3 (3 – 0 – 6) 

TM  374 Thai Studies for Tourism Industry  

ศึกษาลักษณะพื้นฐานความเปนไทย ประวัติศาสตร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ความเชื่อและศาสนา ตั้งแตกอนสมัยประวัติศาสตรจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร รวมทั้งศิลปกรรม วรรณคดี วรรณกรรม  

นาฏศิลป ดนตรีไทย อาหารไทย งานประเพณีและมรดกทางภูมิปญญาไทย โดยการเรียนการสอนเชิงบูรณาการและนำมา

ประยุกตใชในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว วิชานี้มีการฝกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่ 

A study of the basic characteristics of Thainess, history, politics, government, economy, society 

and culture, beliefs and religion from Pre- historic period to Rattanakosin period including fine arts, 

literature, literature, dance, thai music, thai cuisine, traditions and thai wisdom heritage by integrating 

and applying in the tourism industry. This course offers practice and field trips. 

 

ทท. 381 หลักการมัคคุเทศก 3 (3 – 0 – 6) 

TM  381 Principle of Tour Guides  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน  ทท. 374 

ศึกษาบทบาท หนาที่ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก  ฝกทักษะการเปนผูนำ การวางแผนและการเตรียมการกอน

การเดินทาง กระบวนการการรับเขาและสงออกนักทองเที่ยว การนำชมสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญตางๆ ทักษะในการแกไข

ปญหาเฉพาะหนาและการดูแลความปลอดภัยของนกัทองเที่ยว รวมถึงความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่สำคัญ ศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนอารยธรรมของโลก และนำความรูมาประยุกตใชในงานของมัคคุเทศก วิชานี้มี

การฝกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที ่

A study of the role, duties, and ethics of a tour guide, practice of leadership skills; planning 

and preparation before traveling; the process of entering and exporting tourists, and leading them to 

tourist attractions; solving problem skills and taking care of tourists safely; knowledge of art and cultural 

tourist attractions both in Thailand and worldwide and World civilization.  Applying the knowledge to 

use in a tour guide’s job. This course offers practice and field trips. 

 

ทท. 377   การเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและ

การประชุม 

3 (3 – 0 – 6) 

TM  377 Entrepreneurship in Tourism and MICE Industry  

ศึกษาหลักการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดทำแผนธุรกิจ การคำนวณตนทุน กำไรของผลประกอบการ 

การดำเนินงานของธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจตัวแทนทองเที่ยว และธุรกิจการจัดนิทรรศการและการประชุม รวมถึงแนวทางการ

เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุม การเสริมสรางความคิดสรางสรรคทาง

ธุรกิจ และการกำหนดกลยุทธทางการตลาด ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงและวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นในธุรกิจ 

วิชานี้มีการฝกปฏิบัติ 

A study of management, planning, implementing business plan; calculating cost and profits 

in tour operations, travel agencies and MICE organizers; guideline for entrepreneurs in the tourism and 
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MICE industry; starting a creative business, implementing marketing strategies, providing risk and crisis 

management. This course offers practice and field trips. 

 

ทท. 382 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการประชมุ 3 (3 – 0 – 6) 

TM  382 English for MICE Industry  

ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษ คำศัพทเทคนิคที่เก่ียวของในอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการประชุม

โดยมุงเนนการฟงและการพูดจากบทสนทนาที่จำลองมาจากสถานการณตางๆ รวมถึงการอานและเขียนเอกสารที่เก่ียวของ 

A study and practice of English skills used in MICE industry.  This course emphasises technical 

terms used in MICE industry as well as  enhances a student’ s practice of listening and speaking from 

scenarios, including writing and reading comprehension from related papers. 

 

ทท. 383 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

การจัดนิทรรศการและการประชุม 

3 (3 – 0 – 6) 

TM  383 English for Presentation Techniques in Tourism and MICE Industry  

ศึกษาและฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พรอมดวยการฝกการประมวลความคิด การพูดแบบเปนทางการ 

การเตรียมการนำเสนอ และการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุมอยางมือ

อาชีพ 

A study and practice of English communication and thinking process, formal speaking and 

preparation for a professional  presentation in the Tourism and MICE industry. 

 

ทท. 420 การจัดการนิทรรศการและการประชุม 3 (3 – 0 – 6) 

TM  420 MICE Management   

             ศึกษาลักษณะและรูปแบบธุรกิจ หลักการการจัดงานประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การจัดงานแสดง

สินคาและนิทรรศการ รวมถึงมีการวิเคราะหสถานการณ การวางแผนการตลาด งบประมาณ ขั้นตอนการดำเนินการ การ

ประเมินผล  การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและ

ทางออมจากอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการประชุม 

A study of characteristics and forms of MICE business, principles of MICE management and 

analysis of current situations; planning MICE marketing, budgeting, procedures, and evaluation; 

coordinating MICE related organizations; direct and indirect impacts of MICE businesses. 
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ทท. 421 การจัดการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด  3 (3 – 0 – 6) 

TM  421 Special Event Management   

ศึกษาความหมาย รูปแบบและหลักการบริหารการจัดงาน และกระบวนการการจัดงานรูปแบบตางๆ การจัด

งานประชุม สัมมนา นิทรรศการ งานแสดงสินคา การดำเนินการจัดเลี้ยงทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ การติดตอลูกคา 

การแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดงาน ตลอดจนผลกระทบและแนวโนมของธุรกิจรับจัดงานในอนาคต  บทบาทหนาที่

และความสำคัญของ (Event Management Company (EMC) วิชานี้มีการฝกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่) ศึกษา

ความหมาย รูปแบบและหลักการบริหารการจัดงาน และกระบวนการการจัดงานรูปแบบตางๆ การจัดงานประชุม สัมมนา 

นิทรรศการ งานแสดงสินคา การดำเนินการจัดเลี้ยงทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ การติดตอลูกคา การแกไขปญหาและ

อุปสรรคในการจัดงาน ตลอดจนผลกระทบและแนวโนมของธุรกิจรับจัดงานในอนาคต  บทบาทหนาที่และความสำคัญของ 

(Event Management Company: EMC) วิชานี้มีการฝกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่ 

A study of definitions, forms and principles of event management; management procedures of 

various special event types, operational process of inside and outside banquets, communications with 

customers, solving problems and handling obstacles; impacts and trends on event organizer business; 

roles, duties, importances of Event Management Company ( EMC) .   This course provides practical 

experiences and field trips. 

 

ทท. 481   แนวโนมและประเด็นในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจดันทิรรศการและการประชุม 3 (3 – 0 – 6) 

TM  481 Trends and Issues in Tourism and MICE Industry  

ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายเชิงสรางสรรคแบบบูรณาการถึงประเด็นรวมสมัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุมทีม่ีผลกระทบตอการดำเนินงานในปจจุบันและอนาคต (การรับฟงการบรรยาย

จากผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณวิชาชพี) เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา และการสรางกลยุทธ เพื่อแกไขปญหา

ที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุมในสภาวการณปจจุบัน (วิชานี้มีการฝกปฏิบัติ) 

A study analysis, and creative and integrated discussion related to trends and issues in tourism 

and MICE industry that affect current and future operations.  This course also provides lectures from 

experts and professionals so students can use the information for strategy planning to solve problems 

regarding tourism and MICE industries. Practices are required in this course. 

 

ทท. 484 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก 3 (3 – 0 – 6) 

TM  484 English for Tour Guides  

ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศกทั้ง 4 ทักษะ ไดแกการฟง พูด อาน และเขียน รวมทั้ง

ศัพทเทคนิคที ่เกี ่ยวของกับอาชีพมัคคุเทศก ไดแก ศิลปะ วัฒนธรรม นาฏศิลป ดนตรี สถาปตยกรรม สื ่อสารกับ

นักทองเที่ยว และนำชมสถานที่ทองเที่ยวเปนภาษาอังกฤษได    

A study of English and the technical terms used in the tour guide profession relating to arts, 

cultures, dances, music and architecture.  This course enhances a student’ s practice of listening, 

speaking, writing, and reading comprehension for daily usage in the tour guide profession. 
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  กลุมวิชาเฉพาะเลือก (30 หนวยกิต)   

 - กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ (15 หนวยกิต) 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุมวิชาความสนใจเฉพาะได 1 กลุมจากกลุมวิชาตอไปนี้ หรือเลือกเรียนเฉพาะรายวิชา

จากกลุมวิชาความสนใจเฉพาะใดๆ ที่เปดในคณะฯ จนครบ 15 หนวยกิต 

 

กลุมวิชาความสนใจเฉพาะดานการจัดการการทองเที่ยว 

ทท. 102 การตลาดดิจทิลัเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุม 3 (3 – 0 – 6) 

TM 102 Digital Marketing for Tourism and MICE Industry  

ศึกษาแนวคิด บทบาทของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ตลอดจนรูปแบบ การเลือกใช และการพัฒนาสื่อดิจิทัล  การ

จัดการการตลาดบนสังคมออนไลน  โดยประยุกตทักษะและความรูทางการตลาด บูรณาการความรูทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติที่มุงเนนการใชประโยชนไดจริง ไดแก การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในโลกออนไลน การกำหนดกลยุทธการ

สื่อสารการตลาด การวัดประสิทธิผลการดำเนินการ ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหารความสัมพันธลูกคาทาง

การตลาดดิจิทัล 

A study of concepts and roles of technology and digital media, online digital media forms, 

selections, development, applying marketing skills and knowledge, integrated both theories and 

practicals in order to utilise them in the real world; analysis of online consumer's behavior, 

implementation of marketing communications strategies, evaluation of efficient procedures, return on 

investment, and customer relationship management in digital marketing. 

 

ทท. 103 การทองเที่ยวทางเลือก  3 (3 – 0 – 6) 

TM 103 Alternative Tourism  

ศึกษาวิวัฒนาการ หลักการ  แนวความคิด รูปแบบ และประเภทของการทองเที่ยวทางเลือกในยุคปจจุบัน 

ตลอดจนพฤติกรรมนักทองเที ่ยวกลุ มเปาหมายที ่สอดคลองกับการทองเที่ยวรูปแบบดังกลาว ระบบการทองเที่ยว 

องคประกอบของธุรกิจที่เก่ียวของ และโครงสรางของการทองเที่ยวในรูปแบบใหม 

A study of evolution, principles, concepts, various forms of alternation tourism; different types 

of tourists and their behaviors consistent with the particular tourism forms; current tourism systems, 

components of tourism related business and current tourism structures. 

 

ทท. 104 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  3 (3 – 0 – 6) 

TM 104 Creative Tourism Development  

ศึกษาความเปนมา แนวคิด และหลักการการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ตลอดจน คุณลักษณะ ประเภทของ

ทรัพยากร และรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค องคประกอบและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพ เพื่อนำไปสูการสรางมูลคาเพิ่มอยางสรางสรรคและยั่งยืน พฤติกรรมและประเภทของนักทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

รวมทั้ง เมืองตนแบบและกรณีศึกษาที่เก่ียวของ  

A study of background, concepts and principles of creative tourism; types of tourism resources, 

characteristics and particular forms of creative tourism; core components and guidelines to develop and 
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create added value in potential areas creatively and sustainably; types of creative tourists and their 

behaviors. Examples of successful creative cities and case studies. 

 

ทท. 105 การทองเที่ยวโดยชุมชน  3 (3 – 0 – 6) 

TM 105 Community Based Tourism  

ศึกษาแนวคิด หลักการ ผลกระทบ และองคประกอบของการทองเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจน กระบวนการและ

เคร่ืองมือในการวางแผนจัดการการทองเที่ยวอันจะนำไปสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน การวิเคราะหพื้นที่ที่มีศักยภาพและ

ผลกระทบจากการทองเที่ยว บทบาท ความสัมพันธ และการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสียในการจัดการทองเที่ยวโดย

ชุมชน 

A study of concepts, principles, impact and components of community- based tourism; process 

and tools of tourism management planning leading to sustainable community development, analysis of 

potential areas and impacts from tourism; roles, relationships and participation of stakeholders. 

 

ทท. 106 การทองเที่ยวเชิงอาหาร  3 (3 – 0 – 6) 

TM 106 Gastronomic Tourism   

ศึกษาหลักการ แนวคิด รูปแบบ และประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอาหาร ความสัมพันธของอาหารและ

วัฒนธรรม ที่สงผลตออาหารทองถิ่น และอาหารประจำชาติ ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย การออกแบบ

รายการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูเก่ียวกับอาหาร 

A study of principles, concepts, forms and types of gastronomic tourism activities; food and 

culture relationship affecting local and national food, characteristics and behaviors of target tourists.  A 

practice of designing gastronomic tourism programs. 

 

ทท. 107      การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 (3 – 0 – 6) 

TM 107      Cultural and Heritage Tourism Management  

ศึกษาความสำคัญของความยั่งยืน สังคมและวัฒนธรรม รูปแบบการจัดการ ตลอดจนกฎหมายที่มีผลกระทบตอ

การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุม 

A study of the significance of sustainability, sociality, cultures, management forms and laws 

affecting cultural and heritage tourism management in the tourism and MICE industry. 
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กลุมวิชาความสนใจเฉพาะดานการจัดการนิทรรศการและการจัดการประชุม 

ทท. 422 การจัดการการประชุมและการเดินทางเพื่อเปนรางวลั 3 (3 – 0 – 6) 

TM 422 Meeting and Incentive Travel Management  

ศึกษาความสำคัญและประเภทงานประชุมตั้งแตระดับองคกร ข้ันตอนและพิธีการในการจัดงานประชุมตางๆ การ

เลือกสถานที่ การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจน ศึกษาประเภทของการจัดการธุรกิจทองเที่ยวเพื่อเปน

รางวัล ปจจัยสนับสนุน กระบวนการจัดการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การกำหนดกลุมเปาหมาย การวางแผน การคิดตนทุน

ของการจัดโปรแกรมทองเที่ยว การติดตอประสานงาน การเตรียมความพรอม  การสรางความพึงพอใจใหกับหนวยงานและ

นักทองเที่ยว 

A study of importance and types of meetings; procedure and protocol in operating meetings, 

selecting venues, cooperating with related organizations; types of incentive tours, supporting factors, 

procedure in managing incentive tours, specifying target groups, planning, calculating the costs of 

travelling programs, and creating satisfaction for related organizations and tourists.  

 

ทท. 423 การจัดการประชุมวชิาชีพระดบันานาชาต ิ 3 (3 – 0 – 6) 

TM 423 Convention Management  

ศึกษาความสำคัญและประเภทของงานประชุมวิชาชีพระดับนานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวของ ขั้นตอนในการจัดงาน 

การบริหารจัดการดานการเงิน อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมและพิธีการของงานประชุม การประสานงานกับหนวยงานที่

เก่ียวของ และการเสนอตัวเพื่อเปนผูรับจัดการประชุมระดับนานาชาติ   

A study of importance and types of conventions, related business, production process, financial 

management, food and beverages, activities and procedure of convention, coordination with relevant 

agencies and proposing to be a professional convention organizer. 

 

ทท. 424   การบริหารสถานที่การจัดงาน 3 (3 – 0 – 6) 

TM 424 Venue Management  

ศึกษาการจัดการสถานที่จัดงานประชุม งานนิทรรศการ การออกแบบสถานที่จัดงาน งานแสดงสินคา และ

กิจกรรมพิเศษทางการตลาดในรูปแบบโรงแรม รีสอรท ศูนยประชุม ศูนยอเนกประสงค (MPF) และสถานที่จัดงานแบบ

อื่นๆ และความสำคัญของสถานที่จัดงานระดับประเทศและนานาชาติ ทักษะการตอรอง การบริหารจัดการทรัพยากร

สถานที่และบุคคลที่เกี่ยวของกับงานในการจัดนิทรรศการและการประชุม องคประกอบของสถานที่ที่มีผลตอการเลือก

สถานที่จัดงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน ตำแหนงที่ตั้งของสถานที่จัดงาน แผนผังของสถานที่จัดงาน โครงสรางพื้นฐานของ

สถานที่จัดงาน การเดินทางสูสถานที่จัดงาน และการบริหารจัดการสถานที่จัดประชุมและแสดงสินคา (วิชานี้มีทัศนศึกษา

นอกสถานที่) 

 A study of venue management for MICE business; designing venues for tradeshows and special 

events at hotels, resorts, conventional centers, multi- purpose function halls other service venues, 

significance of national and international venues; human resources in MICE venue business, negotiation 

skills, MICE resource management; key factors for selecting appropriate venue, size, location, floor plan, 

infrastructure, transportation, management forms. This course includes field trips. 
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ทท. 425 การจัดการนิทรรศการ  3 (3 – 0 – 6) 

TM 425 Exhibition Management  

ศึกษาหลักการจัดนิทรรศการ กระบวนการจัดนิทรรศการ การวางแผนและการเตรียมการ การเลือกสถานที่จัด

นิทรรศการ การออกแบบนิทรรศการ ธุรกิจการจัดนิทรรศการ ผูแสดงสินคาและผูชมงาน ผลกระทบของการจัดนิทรรศการ 

การประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ วิชานี้มีการฝกปฏิบัติ 

A study of principles and process of exhibition management including planning, preparing, 

selecting and designing venues and events.  Information on exhibitors and participants, impacts upon 

operating exhibitions, communications with related organizations. This course offers practices. 

 

ทท. 426 ผูมีสวนเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการประชุม 3 (3 – 0 – 6) 

TM 426 Service Providers in MICE Industry  

ศึกษาบทบาทหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของหลักในอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการประชุม เชน Travel 

Management Company ( TMC) , Destination Management Company ( DMC) , Incentive Organization/ 

Incentive House, Professional Convention Organizer ( PCO) , Professional Exhibition Organizer ( PEO) , 

Convention and Visitors Bureau (CVB) และบทบาทหนาที ่ของผู มีสวนเกี ่ยวของอื ่นๆ รวมถึงบทบาทหนาที่ของ

หนวยงานภาครัฐและองคกรตางๆ ที่มีสวนสนับสนุนในอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการประชุม 

A study of roles of the key stakeholder in MICE industry such as Travel Management Company 

(TMC), Destination Management Company (DMC), Incentive Organization/  Incentive House, Professional 

Convention Organizer ( PCO) , Professional Exhibition Organizer ( PEO) , Convention and Visitors Bureau 

(CVB), and other related stakeholders including supporting government units and organizations. 

 

ทท. 427 การจัดการการขนสงในกิจกรรมการจัดนิทรรศการและการประชุม  3 (3 – 0 – 6) 

TM 427 Logistics for MICE Management  

ศึกษารูปแบบของการขนสงทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ ระบบราง และระบบโลจิสติกสและการขนสง ใน

อุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการประชุม ตลอดผูมีสวนเก่ียวของที่สำคัญในระบบโลจิสติกสและการขนสง 

 A study of logistics forms, including air, land, water and rail transportation in MICE business. 

Relevant stakeholders in logistics and transportation in MICE business. 
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 - กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ (15 หนวยกิต) 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจากกลุมวิชาภาษาตางประเทศเพือ่งานอาชพีได 1 กลุมจากกลุมวชิาตอไปนี้ 

หรือเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาจากกลุมวิชาภาษาตางประเทศเพือ่งานอาชพีใดๆ ที่เปดในคณะฯ จนครบ 15 หนวยกิต 

 

กลุมวิชาภาษาอาราบิกเพื่อการทองเที่ยวและงานบริการ 

ทรอ. 001 ภาษาอาราบิกพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTA 001 Fundamental Arabic for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

การฝกการอาน และการเขียนตัวอักษรภาษาอาราบิกเบื ้องตน พรอมทั ้งเรียนรู คำศัพท และไวยากรณ

ระดับพื้นฐาน  เนนการฝกสนทนาในชีวิตประจำวัน การอานขอความสั้นๆ แลวสามารถตอบคำถามได 

A study of reading and writing basic Arabic characters as well as vocabulary and basic grammar. 

This course emphasizes daily conversation practice, short message reading and answering question. 

 

ทรอ. 002 ภาษาอาราบิกพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTA 002 Fundamental Arabic for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรอ. 001 

การฝกทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟงอยางตอเนื่องจากภาษาอาราบิกพื้นฐานสำหรับ

บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 1 พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจ

บริการระดับตน เนนการสนทนา การอานขอความในบริบทธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม 

ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แลวสามารถสรุปเนื้อหา และตอบคำถามได  รวมทั้งการเขียนประโยคอยาง

งายได 

A continuous practice of Fundamental Arabic for Personnel in Tourism and Hospitality Industry 

in reading, writing, speaking and listening skills.  The course provides a study of vocabulary, sentence 

structure, idiom and grammar which are used in basic hospitality business context such as tourism 

business, airline business, hotel, restaurant and other relevant businesses and emphasizes conversation, 

message reading.  Students are expected to be able to summarize the message content and answer 

questions including writing basic Arabic sentences. 
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ทรอ. 003 ภาษาอาราบิกพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTA 003 Fundamental Arabic for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียนวิชา ทรอ. 002 

เพิ่มพูนทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรู คำศัพท รูปประโยค สำนวน และ

ไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่สูงขึ้นตอจากภาษาอาราบิกพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม

บริการ 2 โดยเนนทักษะการฟง และการอานบทความ การตีความ กระบวนการเขียนเพื่อติดตอสื่อสาร และการพูดแสดง

ความคิดเห็นในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่

เก่ียวของ 

Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, sentence 

structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses in a higher 

level than Fundamental Arabic for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II.  This course 

emphasizes listening skills, article reading and interpreting, communicative writing and opinion expressing. 

 

ทรอ. 004 ภาษาอาราบิกพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTA 004 Fundamental Arabic for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรอ. 003 

เสริมสรางความชำนาญในทักษะดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค 

สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่ซับซอนขึ้นจากภาษาอาราบิกพื้นฐานสำหรับบุคลากรใน

อุตสาหกรรมบริการ 3 เนนเพิ่มพูนประสิทธิภาพทักษะดานการฟง การอาน การเขียนบทความ ขาว สำนวน คำศัพทเฉพาะ 

การตีความข้ันสูง และการสนทนาในสถานการณตางๆ  ในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม 

ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, sentence 

structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses in a higher 

level than Fundamental Arabic for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III.  This course 

emphasizes listening, news article reading and writing, idioms, technical terms, high- level interpretation, 

and conversation in various situations in tourism business, airline business, hotel, restaurant and other 

relevant businesses. 
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ทรอ. 005 ภาษาอาราบิกเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTA 005 Arabic for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry 

วิชาบังคับกอน: เคยเรียนวิชา ทรอ. 004 

ฝกการใชทักษะภาษาอาราบิกในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางบูรณาการ  เพื่อการปฏิบัติงาน

ในสวนตางๆ ของธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ การ

ตอบปญหาที่ซับซอนและขอสงสัยของลูกคา ตลอดจนการศึกษาวัฒนธรรมการบริการสำหรับลูกคา 

An integrated practice of Arabic listening, speaking, reading, and writing for professions in 

hospitality businesses such as tourism business, airline business, hotel, restaurant and other relevant 

businesses.  This course emphasizes answering complex questions as well as service culture and 

etiquettes. 

 

กลุมวิชาภาษาบาฮาซาเพื่อการทองเที่ยวและงานบริการ 

ทรบ. 001 ภาษาบาฮาซาพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTB 001 Fundamental Bahasa for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

การฝกการอาน และการเขียนตัวอักษรภาษาบาอาซาเบื้องตน 

พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท และไวยากรณระดับพื้นฐาน  เนนการฝกสนทนาในชีวิตประจำวัน การอานขอความสั้นๆ แลว

สามารถตอบคำถามได 

A study of reading and writing basic Bahasa characters as well as vocabulary and basic grammar. 

This course emphasizes daily conversation practice, short message reading and answering question. 

 

ทรบ. 002 ภาษาบาฮาซาพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTB 002 Fundamental Bahasa for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรบ. 001 

การฝกทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟงอยางตอเนื่องจากภาษาบาฮาซาพื้นฐานสำหรับ

บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 1 พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจ

บริการระดับตน เนนการสนทนา การอานขอความในบริบทธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม 

ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ แลวสามารถสรุปเนื้อหา และตอบคำถามได รวมทั้งการเขียนประโยคอยางงาย

ได 

A continuous practice of Fundamental Bahasa for Personnel in Tourism and Hospitality Industry 

I in reading, writing, speaking and listening skills.  The course provides a study of vocabulary, sentence 

structure, idiom and grammar which are used in basic hospitality business context such as tourism 

business, airline business, hotel, restaurant and other relevant businesses and emphasizes conversation, 

message reading.  Students are expected to be able to summarize the message content and answer 

questions including writing basic Bahasa sentences. 
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ทรบ. 003 ภาษาบาฮาซาพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTB 003 Fundamental Bahasa for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียนวิชา ทรบ. 002 

เพิ่มพูนทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรู คำศัพท รูปประโยค สำนวน และ

ไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่สูงขึ้นตอจากภาษาบาฮาซาพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม

บริการ 2 โดยเนนทักษะการฟง และการอานบทความ การตีความ กระบวนการเขียนเพื่อติดตอสื่อสาร และการพูดแสดง

ความคิดเห็นในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่

เก่ียวของ 

Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, sentence 

structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses in a higher 

level than Fundamental Bahasa for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II. This course 

emphasizes listening skills, article reading and interpreting, communicative writing and opinion expressing. 

 

ทรบ. 004 ภาษาบาฮาซาพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTB 004 Fundamental Bahasa for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรบ. 003 

เสริมสรางความชำนาญในทักษะดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค 

สำนวน และไวยากรณที่เกีย่วของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่ซับซอนขึ้นจากภาษาบาฮาซาพื้นฐานสำหรับบุคลากรใน

อุตสาหกรรมบริการ 3 เนนเพิ่มพูนประสิทธิภาพทักษะดานการฟง การอาน การเขียนบทความ ขาว สำนวน คำศัพทเฉพาะ 

การตีความข้ันสูง และการสนทนาในสถานการณตางๆ ในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบนิ การโรงแรม 

ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, sentence 

structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses in a higher 

level than Fundamental Bahasa for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III. This course 

emphasizes listening, news article reading and writing, idioms, technical terms, high- level interpretation, 

and conversation in various situations in tourism business, airline business, hotel, restaurant and other 

relevant businesses. 
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ทรบ. 005 ภาษาบาฮาซาเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTB 005 Bahasa for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry 

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรบ. 004 

ฝกการใชทักษะภาษาบาฮาซาในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางบูรณาการ เพื่อการปฏิบัติงาน

ในสวนตางๆ ของธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ การ

ตอบปญหาที่ซับซอนและขอสงสัยของลูกคา ตลอดจนการศึกษาวัฒนธรรมการบริการสำหรับลูกคา 

An integrated practice of Bahasa listening, speaking, reading, and writing for professions in 

hospitality businesses such as tourism business, airline business, hotel, restaurant and other relevant 

businesses.  This course emphasizes answering complex questions as well as service culture and 

etiquettes. 

 

กลุมวิชาภาษาจนีเพื่อการทองเที่ยวและงานบริการ 

ทรจ. 001 ภาษาจนีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 001 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

การฝกการอาน และการเขียนตัวอักษรภาษาจีนเบื้องตน พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท และไวยากรณระดับพื้นฐาน 

เนนการฝกสนทนาในชีวิตประจำวัน การอานขอความสั้นๆ แลวสามารถตอบคำถามได 

A study of reading and writing basic Chinese characters as well as vocabulary and basic grammar. 

This course emphasizes daily conversation practice, short message reading and answering question. 

 

ทรจ. 002 ภาษาจนีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 002 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรจ. 001            

การฝกทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟงอยางตอเนื่องจากภาษาจีนพื้นฐานสำหรับบุคลากร

ในอุตสาหกรรมบริการ 1 พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค สำนวน และไวยากรณที่เก่ียวของกับบริบทธุรกิจบริการระดับ

ตน เนนการสนทนา การอานขอความในบริบทธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การจัดนิทรรศการ และการประชุม การ

บิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  แลวสามารถสรุปเนื้อหา และตอบคำถามได รวมทั้งการเขียน

ประโยคอยางงายได 

A continuous practice of Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry 

I in reading, writing, speaking and listening skills.  The course provides a study of vocabulary, sentence 

structure, idiom and grammar which are used in basic hospitality business context such as tourism, airline 

business, hotel, restaurant and other relevant businesses and emphasizes conversation, message reading. 

Students are expected to be able to summarize the message content and answer questions including 

writing basic Chinese sentences. 
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ทรจ. 003 ภาษาจนีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 003 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรจ. 002  

เพิ่มพูนทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรู คำศัพท รูปประโยค สำนวน และ

ไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่สูงขึ้นตอจากภาษาจีนพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 

2 โดยเนนทักษะการฟง และการอานบทความ การตีความ กระบวนการเขียนเพื่อติดตอสื่อสาร และการพูดแสดงความ

คิดเห็นในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การจัดนิทรรสการ และการประชุม การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร 

และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, sentence 

structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses in a higher 

level than Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II.  This course 

emphasizes listening skills, article reading and interpreting, communicative writing and opinion expressing. 

 

ทรจ. 004 ภาษาจนีพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 004 Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรจ. 003  

เสริมสรางความชำนาญในทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั ้งเรียนรู คำศัพท  

รูปประโยค สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่ซับซอนขึ้นจากภาษาจีนพื้นฐานสำหรับ

บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 3 โดยเนนเพิ่มพูนประสิทธิภาพทักษะดานการฟง การอาน การเขียนบทความ ขาว สำนวน  

คำศัพทเฉพาะ การตีความขั้นสูง และการสนทนาในสถานการณตางๆ  ในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว  

การจัดนิทรรศการและการประชุม การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, sentence 

structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses in a higher 

level than Fundamental Chinese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III.  This course 

emphasizes listening, news article reading and writing, idioms, technical terms, high- level interpretation, 

and conversation in various situations in tourism business, airline business, hotel, restaurant and other 

relevant businesses. 
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ทรจ. 005 ภาษาจนีเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTC 005 Chinese for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry 

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรจ. 004 

ฝกการใชทักษะภาษาจีนในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางบูรณาการ  เพื่อการปฏิบัตงิานใน

สวนตางๆ ของธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเทีย่ว การจัดนิทรรศการ และการประชุม การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และ

ธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การตอบปญหาที่ซับซอนและขอสงสัยของนักทองเที่ยว ตลอดจนการศึกษาวัฒนธรรมการ

บริการสำหรับนักทองเที่ยว 

An integrated practice of Chinese listening, speaking, reading, and writing for professions in 

hospitality businesses such as tourism business, airline business, hotel, restaurant and other relevant 

businesses.  This course emphasizes answering complex questions as well as service culture and 

etiquettes. 

 

กลุมวิชาภาษาญีปุ่นเพื่อการทองเที่ยวและงานบริการ 

ทรญ. 001 ภาษาญีปุ่นพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 001 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

การฝกการอาน และการเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุนเบื้องตน พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท และไวยากรณระดับพื้นฐาน 

เนนการฝกสนทนาในชีวิตประจำวัน การอานขอความสั้นๆ แลวสามารถตอบคำถามได 

A study of reading and writing basic Japanese characters as well as vocabulary and basic grammar. 

This course emphasizes daily conversation practice, short message reading and answering question. 

 

ทรญ. 002 ภาษาญีปุ่นพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 002 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

วิชาบังคับกอน:  เคยเรียน ทรญ.001 

การฝกทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟงอยางตอเนื่องจากภาษาญี่ปุนพื้นฐานสำหรับบุคลากร

ในอุตสาหกรรมบริการ 1 พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค สำนวน และไวยากรณที่เก่ียวของกับบริบทธุรกิจบริการระดับ

ตน เนนการสนทนา การอานขอความในบริบทธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การจัดนิทรรศการ และการประชุม การ

บิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ แลวสามารถสรุปเนื้อหา และตอบคำถามได รวมทั้งการเขียน

ประโยคอยางงายได 

A continuous practice of Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry 

I in reading, writing, speaking and listening skills.  The course provides a study of vocabulary, sentence 

structure, idiom and grammar which are used in basic hospitality business context such as tourism 

business, airline business, hotel, restaurant and other relevant businesses and emphasizes conversation, 

message reading.  Students are expected to be able to summarize the message content and answer 

questions including writing basic Japanese sentences. 

 

 



 

สาขาวิชาการจดัการการทองเท่ียว นิทรรศการและการประชุม 

32 

ทรญ. 003 ภาษาญีปุ่นพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 003 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

วิชาบังคับกอน:  เคยเรียน ทรญ.002  

เพิ่มพูนทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค สำนวน และ

ไวยากรณที่เก่ียวของกับบริบทธรุกิจบริการในระดับที่สงูข้ึนตอจากภาษาญีปุ่นพื้นฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรม

บริการ 2 โดยเนนทักษะการฟง และการอานบทความ การตีความ กระบวนการเขียนเพื่อติดตอสื่อสาร และการพูดแสดง

ความคิดเห็นในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธรุกิจทองเที่ยว การจัดนิทรรศการ และการประชมุ การบิน การโรงแรม 

ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, sentence 

structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses in a higher 

level than Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II. This course 

emphasizes listening skills, article reading and interpreting, communicative writing and opinion 

expressing. 

 

ทรญ. 004 ภาษาญีปุ่นพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 004 Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

วิชาบังคับกอน:  เคยเรียน ทรญ.003 

เสริมสรางความชำนาญในทักษะดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูป

ประโยค สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่ซับซอนขึ้นจากภาษาญี่ปุนพื้นฐานสำหรับ

บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 3 เนนเพิ่มพูนประสิทธิภาพทักษะดานการฟง การอาน การเขียนบทความ ขาว สำนวน 

คำศัพทเฉพาะ การตีความข้ันสูง และการสนทนาในสถานการณตางๆ  ในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การ

จัดนิทรรศการ และการประชุม การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, sentence 

structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses in a higher 

level than Fundamental Japanese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III. This course 

emphasizes listening, news article reading and writing, idioms, technical terms, high-level interpretation, 

and conversation in various situations in tourism business, airline business, hotel, restaurant and other 

relevant businesses. 
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ทรญ. 005 ภาษาญีปุ่นเพื่อการปฏิบตัิงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTJ 005 Japanese for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry  

วิชาบังคับกอน:  เคยเรียน ทรญ.004 

ฝกการใชทักษะภาษาญี่ปุนในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน อยางบูรณาการ  เพื่อการปฏิบัติงานใน

สวนตางๆ ของธุรกิจบริการ การตอบปญหาและขอสงสัยของลูกคา ตลอดจนการศึกษาวัฒนธรรมการบริการสำหรับลูกคา

ชาวญี่ปุน การปฏิบัติงานในสำนักงาน และการปฏิบัติงานดานการบริการกับลูกคาชาวญี่ปุน 

An integrated practice of Japanese listening, speaking, reading, and writing for professions in 

hospitality businesses such as tourism business, airline business, hotel, restaurant and other relevant 

businesses.  This course emphasizes answering complex questions as well as service culture and 

etiquettes. 

 

กลุมวิชาภาษาเกาหลเีพื่อการทองเทีย่วและงานบริการ 

ทรก. 001 ภาษาเกาหลีพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 001 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

การฝกการอาน และการเขียนตัวอักษรภาษาเกาหลีเบื้องตน พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท และไวยากรณระดับพื้นฐาน 

เนนการฝกสนทนาในชีวิตประจำวัน การอานขอความสั้นๆ แลวสามารถตอบคำถามได 

A study of reading and writing basic Korean characters as well as vocabulary and basic grammar. 

This course emphasizes daily conversation practice, short message reading and answering question. 

 

ทรก. 002 ภาษาเกาหลีพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 002 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

วิชาบังคับกอน:  เคยเรียน ทรก.001 

การฝกทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟงอยางตอเนื่องจากภาษาเกาหลีพื้นฐานสำหรับบุคลากร

ในอุตสาหกรรมบริการ 1 พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการ

ระดับตน เนนการสนทนา การอานขอความในบริบทธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การจัดนิทรรศการ และการประชุม 

การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ แลวสามารถสรุปเนื้อหา และตอบคำถามได  รวมทั้งการ

เขียนประโยคอยางงายได 

A continuous practice of Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry 

I in reading, writing, speaking and listening skills.  The course provides a study of vocabulary, sentence 

structure, idiom and grammar which are used in basic hospitality business context such as tourism 

business, airline business, hotel, restaurant and other relevant businesses and emphasizes conversation, 

message reading.  Students are expected to be able to summarize the message content and answer 

questions including writing basic Korean sentences. 
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ทรก. 003 ภาษาเกาหลีพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 003 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

วิชาบังคับกอน:  เคยเรียน ทรก.002 

เพิ่มพูนทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค สำนวน และ

ไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่สูงขึ้นตอจากภาษาเกาหลีพื้นฐานสำหรับบุคลากรใน อุตสาหกรรม

บริการ 2 โดยเนนทักษะการฟง และการอานบทความ การตีความ กระบวนการเขียนเพื่อติดตอสื่อสาร และการพูดแสดง

ความคิดเห็นในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การจัดนิทรรศการ และการประชุม การบิน การโรงแรม 

ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, sentence 

structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses in a higher 

level than Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II. This course 

emphasizes listening skills, article reading and interpreting, communicative writing and opinion 

expressing. 

 

ทรก. 004 ภาษาเกาหลีพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 004 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

วิชาบังคับกอน:  เคยเรียน ทรก.003  

เสริมสรางความชำนาญในทักษะดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค 

สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่ซับซอนขึ้นจากภาษาเกาหลีพื้นฐานสำหรับบุคลากรใน

อุตสาหกรรมบริการ 3 เนนเพิ่มพูนประสิทธิภาพทักษะดานการฟง การอาน การเขียนบทความ ขาว สำนวน คำศัพทเฉพาะ 

การตีความข้ันสูง และการสนทนาในสถานการณตางๆ  ในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การจัดนิทรรศการ 

และการประชุม การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, sentence 

structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses in a higher 

level than Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III.  This course 

emphasizes listening skills, article reading and interpreting, communicative writing and opinion 

expressing. 
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ทรก. 005 ภาษาเกาหลีเพื่อการปฏิบัตงิานในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTK 005 Korean for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry  

วิชาบังคับกอน:  เคยเรียน ทรก.004  

ฝกการใชทักษะภาษาเกาหลีในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางบูรณาการ  เพื่อการปฏบิัตงิาน

ในสวนตางๆ  ของธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ การ

ตอบปญหาที่ซับซอนและขอสงสัยของลูกคา ตลอดจนการศึกษาวัฒนธรรมการบริการสำหรับลูกคา 

An integrated practice of Korean listening, speaking, reading, and writing for professions in 

hospitality businesses such as tourism business, airline business, hotel, restaurant and other relevant 

businesses.  This course emphasizes answering complex questions as well as service culture and 

etiquettes. 

 

กลุมวิชาภาษารัสเซียเพื่อการทองเที่ยวและงานบริการ 

ทรร. 001 ภาษารัสเซียพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTR 001 Fundamental Russian for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

การฝกการอาน และการเขียนตัวอักษรภาษารัสเซียเบื้องตนพรอมทั้งเรียนรูคำศัพท และไวยากรณระดับพื้นฐาน  

เนนการฝกสนทนาในชีวิตประจำวัน การอานขอความสั้นๆ แลวสามารถตอบคำถามได 

A study of reading and writing basic Russian characters as well as vocabulary and basic grammar. 

This course emphasizes daily conversation practice, short message reading and answering question. 

 

ทรร. 002 ภาษารัสเซียพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTR 002 Fundamental Russian for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรร. 001 

การฝกทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟงอยางตอเนื่องจากภาษารัสเซียพื้นฐานสำหรับบุคลากร

ในอุตสาหกรรมบริการ 1 พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค สำนวน และไวยากรณที่เก่ียวของกับบริบทธุรกิจบริการระดับ

ตน เนนการสนทนา การอานขอความในบริบทธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจ

บริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ แลวสามารถสรุปเนื้อหา และตอบคำถามได รวมทั้งการเขียนประโยคอยางงายได 

A continuous practice of Fundamental Russian for Personnel in Tourism and Hospitality Industry 

I in reading, writing, speaking and listening skills.  The course provides a study of vocabulary, sentence 

structure, idiom and grammar which are used in basic hospitality business context such as tourism 

business, airline business, hotel, restaurant and other relevant businesses and emphasizes conversation, 

message reading.  Students are expected to be able to summarize the message content and answer 

questions including writing basic Japanese sentences. 
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ทรร. 003 ภาษารัสเซียพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTR 003 Fundamental Russian for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรร. 002 

เพิ่มพูนทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรู คำศัพท รูปประโยค สำนวน และ

ไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่สูงขึ้นตอจากภาษารัสเซียพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม

บริการ 2 โดยเนนทักษะการฟง และการอานบทความ การตีความ กระบวนการเขียนเพื่อติดตอสื่อสาร และการพูดแสดง

ความคิดเห็นในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่

เก่ียวของ 

Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, sentence 

structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses in a higher 

level than Fundamental Russian for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II.  This course 

emphasizes listening skills, article reading and interpreting, communicative writing and opinion expressing. 

 

ทรร. 004 ภาษารัสเซียพืน้ฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTR 004 Fundamental Russian for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรร. 003 

เสริมสรางความชำนาญในทักษะดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค 

สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่ซับซอนขึ้นจากภาษารัสเซียพื้นฐานสำหรับบุคลากรใน

อุตสาหกรรมบริการ 3 เนนเพิ่มพูนประสิทธิภาพทักษะดานการฟง การอาน การเขียนบทความ ขาว สำนวน คำศัพทเฉพาะ 

การตีความข้ันสูง และการสนทนาในสถานการณตางๆ ในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบนิ การโรงแรม 

ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, sentence 

structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses in a higher 

level than Fundamental Russian for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III.  This course 

emphasizes listening, news article reading and writing, idioms, technical terms, high- level interpretation, 

and conversation in various situations in tourism business, airline business, hotel, restaurant and other 

relevant businesses. 
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ทรร. 005 ภาษารัสเซียเพื่อการปฏิบัตงิานในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTR 005 Russian for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry 

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรร. 004 

ฝกการใชทักษะภาษารัสเซียในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางบูรณาการ เพื่อการปฏิบัติงานใน

สวนตางๆ ของธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การ

ตอบปญหาที่ซับซอนและขอสงสัยของลูกคา ตลอดจนการศึกษาวัฒนธรรมการบริการสำหรับลูกคา 

An integrated practice of Russian listening, speaking, reading, and writing for professions in 

hospitality businesses such as tourism business, airline business, hotel, restaurant and other relevant 

businesses.  This course emphasizes answering complex questions as well as service culture and 

etiquettes. 

 

กลุมวิชาภาษาเวียดนามเพื่อการทองเที่ยวและงานบริการ 

ทรว. 001 ภาษาเวียดนามพืน้ฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 1 3 (3 – 0 – 6) 

HTV 001 Fundamental Vietnamese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I  

การฝกการอาน และการเขียนตัวอักษรภาษาเวียดนามเบื ้องตน พรอมทั ้งเรียนรู คำศัพท และไวยากรณ

ระดับพื้นฐาน  เนนการฝกสนทนาในชีวิตประจำวัน การอานขอความสั้นๆ แลวสามารถตอบคำถามได 

A study of reading and writing basic Vietnamese characters as well as vocabulary and basic 

grammar.  This course emphasizes daily conversation practice, short message reading and answering 

question. 

 

ทรว. 002 ภาษาเวียดนามพืน้ฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 3 (3 – 0 – 6) 

HTV 002 Fundamental Vietnamese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II 

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรว. 001 

การฝกทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟงอยางตอเนื่องจากภาษาเวียดนามพื้นฐานสำหรับ

บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 1 พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค สำนวน และไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจ

บริการระดับตน เนนการสนทนา การอานขอความในบริบทธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม 

ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ แลวสามารถสรุปเนื้อหา และตอบคำถามได รวมทั้งการเขียนประโยคอยางงาย

ได 

A continuous practice of Fundamental Vietnamese for Personnel in Tourism and Hospitality 

Industry I in reading, writing, speaking and listening skills.  The course provides a study of vocabulary, 

sentence structure, idiom and grammar which are used in basic hospitality business context such as 

tourism business, airline business, hotel, restaurant and other relevant businesses and emphasizes 

conversation, message reading.  Students are expected to be able to summarize the message content 

and answer questions including writing basic Vietnamese sentences. 
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ทรว. 003 ภาษาเวียดนามพืน้ฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 3 (3 – 0 – 6) 

HTV 003 Fundamental Vietnamese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III 

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรว. 002 

เพิ่มพูนทักษะในดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรู คำศัพท รูปประโยค สำนวน และ

ไวยากรณที่เกี่ยวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่สูงขึ้นตอจากภาษาเวียดนามพื้นฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม

บริการ 2 โดยเนนทักษะการฟง และการอานบทความ การตีความ กระบวนการเขียนเพื่อติดตอสื่อสาร และการพูดแสดง

ความคิดเห็นในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่

เก่ียวของ 

Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, sentence 

structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses in a higher 

level than Fundamental Vietnamese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry II.  This course 

emphasizes listening skills, article reading and interpreting, communicative writing and opinion expressing. 

 

ทรว. 004 ภาษาเวียดนามพืน้ฐานสำหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 4 3 (3 – 0 – 6) 

HTV 004 Fundamental Vietnamese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry IV 

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรว. 003 

เสริมสรางความชำนาญในทักษะดานการอาน การเขียน การพูด และการฟง พรอมทั้งเรียนรูคำศัพท รูปประโยค 

สำนวน และไวยากรณที่เก่ียวของกับบริบทธุรกิจบริการในระดับที่ซับซอนข้ึนจากภาษาเวียดนามพื้นฐานสำหรับบุคลากรใน

อุตสาหกรรมบริการ 3 เนนเพิ่มพูนประสิทธิภาพทักษะดานการฟง การอาน การเขียนบทความ ขาว สำนวน คำศัพทเฉพาะ 

การตีความข้ันสูง และการสนทนาในสถานการณตางๆ  ในบริบททางธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม 

ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอ่ืนๆ  ที่เก่ียวของ 

Enhancing reading, writing, speaking and listening skills as well as learning vocabulary, sentence 

structures, idioms and grammar which can be found in the context of hospitality businesses in a higher 

level than Fundamental Vietnamese for Personnel in Tourism and Hospitality Industry III.  This course 

emphasizes listening, news article reading and writing, idioms, technical terms, high- level interpretation, 

and conversation in various situations in tourism business, airline business, hotel, restaurant and other 

relevant businesses. 
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ทรว. 005 ภาษาเวียดนามเพื่อการปฏิบัตงิานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HTV 005 Vietnamese for Service Operations in Tourism and Hospitality Industry 

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทรว. 004 

ฝกการใชทักษะภาษาเวียดนามในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางบูรณาการ  เพื่อการ

ปฏิบัติงานในสวนตางๆ ของธุรกิจบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่

เก่ียวของ การตอบปญหาที่ซับซอนและขอสงสัยของลูกคา ตลอดจนการศึกษาวัฒนธรรมการบริการสำหรับลูกคา 

An integrated practice of Vietnamese listening, speaking, reading, and writing for professions in 

hospitality businesses such as tourism business, airline business, hotel, restaurant and other relevant 

businesses.  This course emphasizes answering complex questions as well as service culture and 

etiquettes. 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  (6 หนวยกิต) 

นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือเลือกเรียน

ในรายวิชาดังตอไปนี ้

 

สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 (3 – 0 – 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education  

ศึกษาแนวคิดและความเขาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมและทักษะดานตางๆ 

อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขารับการสัมภาษณงาน การพัฒนาทักษะ

ในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปนทีม สรางสรรคการทำงานดวยกิจกรรม 5 ส. วัฒนธรรมองคกร เทคนิคการคิด

อยางสรางสรรค เทคนิคการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเปนผูประกอบการ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึง

จรรยาบรรณในวิชาชีพ ขอควรปฏิบัติในระหวางการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

The course provides concepts and knowledge related to pre- cooperative education system 

while prepares students to be able to possesses different skills such as job application, firm selection, 

interview techniques, communication and people skills, personal grooming and personality, activity-

based project, organizational culture, creative thinking, writing and presenting skills, entrepreneurial 

skills, moral, ethics, and work protocol as well as work safety. 

 

ทร. 101 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวชิาชพีทองเที่ยวอาเซียน 3 (3 – 0 – 6) 

HT 101 Competencies Development for ASEAN Tourism Professional  

ศึกษารูปแบบของการขนสงทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ ระบบราง และระบบโลจิสติกสและการขนสง 

ในอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการประชุม ตลอดผูมีสวนเก่ียวของที่สำคัญในระบบโลจิสติกสและการขนสง 

A study of logistics forms, including air, land, water and rail transportation in MICE business. 

Relevant stakeholders in logistics and transportation in MICE business. 
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ทร. 164 บุคลิกภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

HT 164 Personality for Service Professionals  

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของบุคลิกภาพที่มีตอบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งหลักในการพัฒนา

บุคลิกภาพดานตางๆ เชน การติดตอสื่อสาร การแตงกาย มารยาททางสังคม และการสรางมนุษยสัมพันธ 

A study of roles and importance of personality for service professionals.   Principles of 

personality developments in many areas such as communication, grooming, social etiquette, and 

human relations development are focused. 

 

ทร. 369 การจัดการการขนสงผูโดยสาร 3 (3 – 0 – 6) 

HT 369 Managing Passenger Logistics  

ศึกษาหลักทั ่วไปและองคประกอบของการจัดการขนสงผู โดยสาร ทั ้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ  

การวางแผน การตั้งราคา การบริหารการตลาด การจัดจำหนาย และการพัฒนาการบริการ ตลอดจนหนวยงานและ

กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ 

A study of general principles and components of passenger logistics management including 

land, water, and air transportations.   Planning, pricing, and marketing management, distribution, and 

service development.  Related organizations and related laws will be studied in this course. 

 

ทท. 171 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุม 3 (3 – 0 – 6) 

TM 171 Introduction to Tourism and MICE Industry   

ศึกษาแนวความคิดเกี ่ยวกับการทองเที่ยว ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยว องคประกอบของ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว อาทิ ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ระบบโลจิสติกส ของที่ระลึก แหลงทองเที่ยว และธุรกิจ

ทองเที่ยว เปนตน ตลอดจนศึกษารูปแบบ การดำเนินงานในการจัดนิทรรศการและการประชุม มูลคาของอุตสาหกรรม

การจัดนิทรรศการและการประชุมในปจจุบันและนโยบายของรัฐบาล หนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุม ตลอดจนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตในอนาคตและแนวโนม

ของการเจริญเติบโต 

A study of the fundamentals of tourism and factors that influence tourism.  Components of 

tourism such as lodging, food and beverage, logistic systems, souvenir, tourist attractions, and tourism 

business.   Study of operations in MICE industry, current value of MICE industry, the policies of 

government and other organizations that are related to MICE industry, and factors that influence the 

growth and trends of MICE industry. 
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ทท. 445 การจัดการธุรกิจเรือสำราญ 3 (3 – 0 – 6) 

TM 445 Cruise Business Management  

ศึกษาวิวัฒนาการ สิ่งอำนวยความสะดวก วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมนันทนาการ กลยุทธการตลาด  

กลุมธุรกิจที่เก่ียวของ และแนวโนมของธุรกิจเรือสำราญ 

A study of evaluation, facilities, service procedures, recreational activities, marketing 

strategies and cruise-related businesses and trends of cruise businesses. 

 

ทท. 452 การจัดการงานเทศกาล 3 (3 – 0 – 6) 

TM 452 Festival Management   

ศึกษาการวางแผน การออกแบบ การประสานงาน การทำการตลาดสำหรับการจัดงานเทศกาลตางๆ  

การแกปญหาสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาล และการประเมินผลการจัดงาน โดยมีการฝก

ปฏิบัติในรายวิชา 

A study of planning, designing, coordinating, marketing for various festival arrangements; 

solving different unexpected situations during the management process; evaluation of the festival 

events. This course includes practical learning. 

 

ทท. 453 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3 (3 – 0 – 6) 

TM 453 Cultural Heritage Management  

ศึกษาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการทองเที่ยวทางวฒันธรรม  

และการวางแผนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

A study of guidelines for cultural heritage management, implementation of cultural heritage 

tourism programs and activities, and planning sustainable cultural tourism. 

 

ทท. 454 การทองเที่ยวระหวางประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

TM 454 International Tuurism  

ศึกษาการวางแผน การขาย การทำการตลาดการทองเที่ยวระหวางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

การจัดการทองเที ่ยวระหวางประเทศ นักศึกษาจะไดมีโอกาสเรียนรู การนำเที่ยว พิธีการการเขาออกประเทศ  

การปฏิสัมพันธระหวางเจาบานกับผูมาเยือน และการแกไขปญหาเฉพาะหนาในระหวางการนำเที่ยว 

A study of planning, sales management, and international tourism marketing for increasing 

student’ s experience in international travel management.  This course offers learning opportunities 

in tour guiding, customs clearance process, interactions between host and guest, and solving an 

unexpected situation during travel. 
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ทท. 455 ประสบการณวัฒนธรรมตางชาต ิ 3 (3 – 0 – 6) 

TM 455 Cross-Cultural Experience  

ฝกฝนทักษะการใชภาษาตางประเทศกับเจาของภาษา เรียนรูวถีิชีวิตความเปนอยูศิลปวฒันธรรมของผูคนใน

ประเทศนั้นๆ โดยมีการศึกษาหรือฝกงานในตางประเทศ 

A practice of using foreign languages with native speakers and learning ways of life and 

cultures of people in the destination by interning overseas. 

 

ทท. 456 การทองเที่ยวภายในประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

TM 456 Domestic Tourism  

ศึกษาการวางแผน การขาย การทำการตลาดสำหรับการทองเที่ยวภายในประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ

การจัดการทองเที่ยวภายในประเทศ นักศึกษาจะไดมีโอกาสเรียนรูการนำเที่ยว การปฏิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยว

กับคนในทองถิ่น และการแกไขปญหาเฉพาะหนาในระหวางการนำเที่ยว โดยมีการฝกภาคปฏิบัติการจัดนำเที่ยว

ภายในประเทศ 

A study of domestic tourism planning, sales and marketing to gain experiences in domestic 

tourism operations. This course offers learning opportunities in tour guiding, interactions with tourists 

and locals, and solving unexpected problems during trips.  A practical training on domestic trips is 

included. 

 

ทท. 457 การคนควาอิสระ 3 (1 – 6 – 6) 

TM 457 Independent Study  

ศึกษาและคนควาในประเด็นทางการทองเที่ยวที่นักศึกษามีความสนใจเปนพิเศษ ภายใตการดูแลและ 

การใหคำที่ปรึกษาของอาจารยผูสอน  

Students study and conduct research or project  based on individual’ s interest related to 

trends and issues in tourism context under the instructor’s supervision. 

 

ทท. 458   เศรษฐศาสตรเบื้องตนเพื่อการทองเที่ยว 3 (3 – 0 – 6) 

TM 458 Basic Economics for Tourism  

ศึกษาความหมาย ความสำคัญและความเชื่อมโยงของแนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่มีตอธุรกิจการทองเที่ยว 

รวมถึงปจจัยที ่มีอิทธิพลตออุปสงคและอุปทานของการทองเที ่ยว ตลอดจนบทบาทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศที่มีตอธุรกิจการทองเที่ยว โดยการประยุกตหลักเศรษฐศาสตรเขากับธุรกิจการทองเที่ยวในภาคตางๆ เชน  

โรงแรม รานอาหาร และสายการบิน เปนตน รวมทั้งผลกระทบของธุรกิจการทองเที่ยวที่มีตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

โดยใชตวัอยางของการทองเที่ยวในประเทศไทยและตางประเทศ 

A study of definitions, importances and interrelations between economic concepts and 

tourism businesses including factors that influence tourism demand and supply and also influence 

of currency exchange rate on tourism businesses by applying economic concepts to tourism sectors 
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such as hotels, restaurants, and airline businesses, effects of tourism towards macroeconomics by 

using case studies of domestic and international tourism. 

 

ง.  หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพ (6 หนวยกิต)   

 นักศึกษาสามารถเลือกการฝกประสบการณวชิาชีพได ดังนี ้

    - แผนการศึกษาแบบปกติ จะตองลงทะเบียนเรียนวชิา TM 464 และ TM 465  

    - แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จะตองลงทะเบียนเรียนวชิา TM 466 

ทท. 464 การฝกงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3 (0 – 35 – 0) 

TM 464 Internship in Tourism Industry  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทร.161 

เปนการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อใหโอกาสนักศึกษาไดนำความรู ความเขาใจที่ไดเลาเรียนไปใชในสถานการณ

จริง นักศึกษาสามารถฝกงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวหรือหนวยงานที่เก่ียวของไดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

การศึกษานี้จะอยูภายใตการควบคุมดูแลและประเมินผลของสาขาวิชารวมกับหนวยงานที่รับนักศึกษาเขาฝกงาน 

Students apply the studied theories to real working situations in tourism industries or related 

organizations in both domestic and overseas. The internship is under the faculty’s supervision and 

evaluated by both faculty and training organization. 

 

ทท. 465 การฝกงานในอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการประชุม 3 (0 – 35 – 0) 

TM 465 Internship in MICE Industry  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทร.161 

เปนการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อใหโอกาสนักศึกษาไดนำความรู ความเขาใจที่ไดเลาเรียนไปใชในสถานการณ

จริง นักศึกษาสามารถฝกงานในอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการประชุมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ การศึกษานี้จะอยูภายใตการควบคุมดูแลและประเมินผลของสาขาวิชารวมกับหนวยงาน 

ที่รับนักศึกษาเขาฝกงาน 

Students apply the studied theories to real working situations in MICE industries or related 

organizations in both domestic and overseas. The internship is under the faculty’s supervision and 

evaluated by both faculty and training organization. 
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ทท. 466 สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดนิทรรศการและการประชุม 6 (0 – 35 – 0) 

TM 466 Cooperative Education in Tourism and MICE Industry  

วิชาบังคับกอน: เคยเรียน ทร.161 และ สอบได สศ.301 

ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรางให

นักศึกษามีความพรอมดานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอยางมีหลักการและเปนระบบ นักศึกษาจะตองมี 

การฝกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห  

ซึ่งเปนงานที่มีคุณภาพหรือเปนงานที่เนนประสบการณทำงาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ

ของนักศึกษาหรือโครงงาน (Project Based Learning) ที่เปนงานที่เปนประโยชนตอองคกร รวมถึงมีการประเมินผล 

การทำงานจากคณาจารยรวมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะตองจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

The study of actual working processes in a real- world establishment in the capacity of an 

employee to prepare the student for future careers in the most systematic manner possible.  The 

student will be assigned to a full- time position at an establishment for a minimum period of one 

educational term or sixteen weeks. The job is one of quality which offers the possibility of relevant 

work-integrated learning or project-based learning and contributes to the benefit of the entity. The 

student will be evaluated for their performance by the faculty and the establishment. As well, the 

student will be required to deliver a report summarizing their performance following the conclusion 

of their co-operative education work assignment. 

 

 


