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อธิการ
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ช่่อปริญญา ศิลัปิศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ)

  ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ)

  Bachelor of Arts (Tourism and Hospitality Management)

  B.A. (Tourism and Hospitality Management)

จุุดเด่นของหลักสููตร

 1. บูรณาการเชิงปิระยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวิข้องมาพัฒนาเปิ็นหลัักสูตรวิิชาชีพที่ทันสมัยเปิ็น

สากลั   เน้นทั�งภาคืทฤษฎีแลัะปิฏิิบัติ ผลัิตบัณฑิตที่สามารถท�างานได้จริงทั�งในภาคืรัฐแลัะภาคืเอกชน ระดับ

ชาต ิภมูภิาคืแลัะนานาชาต ิคืรอบคืลุัมการวิางแผนพฒันาการบริการ การสือ่สาร เทคืโนโลัยีสารสนเทศ ภาษา

ต่างปิระเทศ กฎหมาย การอนุรักษ์สิ่งแวิดลั้อม แลัะคืวิามเปิ็นเอกลัักษณ์ของชาติ

 2. หลักัสูตรรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วิ ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลัักสูตรนี�เปิน็ทีต้่องการ

ของตลัาด หางานท�าได้ง่าย โดยเฉพาะตลัาดการท่องเที่ยวิในปิระเทศอาเซีียน

 3. มีโอกาสไปิท�างานด้านท่องเที่ยวิในปิระเทศสมาชิกอาเซีียน ทั�ง 10 ปิระเทศ เมื่อส�าเร็จการ

ศึกษา ในระดับปิริญญาตรีแลั้วิจะได้รับการอนุญาตให้ท�างานได้เช่นเดียวิกันกับปิระชากรของปิระเทศเหลั่า

นั�น เพราะปิระเทศไทยมีข้อตกลังเฉพาะสาขาท่องเที่ยวิกับปิระเทศอาเซีียน เปิิดเสรีด้านการท�างานในสาขา

ที่เกี่ยวิข้องให้เลัื่อนไหลัไปิท�างานด้วิยกันได้

 4. มีหลัักสูตรการท่องเที่ยวิเรือส�าราญ เตรียมนักศึกษาไปิท�างานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวิเรือ

ส�าราญ  ซีึง่ก�าลังัเปิน็ทีนิ่ยมสงูมาก นกัทอ่งเทีย่วิทีใ่ชจ้า่ยสงูจะเดนิทางมาดว้ิยเรอืส�าราญมากขึ�น ปิระเทศไทย

ก�าลัังจะสร้างท่าเรือขนาดใหญ่รองรับเรือปิระเภทเรือส�าราญทั�งฝ่�งทะเลัอันดามันแลัะปิรับปิรุงท่าจอดเรือด้น

อ่าวิไทยจะท�าให้การท่องเที่ยวิปิระเภทนี�มีโอกาสสูงมากในการรับนักท่องเที่ยวิแลัะมีงานที่น่าสนใจ มีโอกาส

มากกวิ่าส�าหรับผู้เรียนวิิชานี�

โครงสูร้างหลักสููตร

 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสููตร 4 ปี  (สูามารถเรียนจุบได้ภายใน 3 ปี)

 จุำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสููตร    126  หน่วยกิต

  1. หมวิดวิิชาศึกษาทั่วิไปิ    30  หน่วิยกิต

  2. หมวิดวิิชาเฉพาะ     84  หน่วิยกิต

   1)  วิิชาพื�นฐานวิิชาชีพ    24  หน่วิยกิต

   2)  วิิชาชีพ     60  หน่วิยกิต

สาขาวิิชาการจัดการการท่องเท่�ยวิแลัะการบริการ
Tourism and Hospitality Management
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    -  วิิชาชีพบังคืับ    30  หน่วิยกิต
    -  วิิชาชีพเลัือก    15  หน่วิยกิต
    -  วิิชาชีพเลัือกทางภาษา   15  หน่วิยกิต
  3. หมวิดวิิชาเลัือกเสรี    6  หน่วิยกิต
  4. หมวิดวิิชาฝึกปิระสบการณ์วิิชาชีพ   6  หน่วิยกิต

คุณสูมบัติของผูู้้สูมัคร
 1. ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากวิ่าชั�นมัธยมศึกษาตอนปิลัาย ตามหลัักสูตรของกระทรวิงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า แลัะมหาวิิทยาลััยพิจารณาแลั้วิเห็นสมคืวิรรับเข้าศึกษา
 2. ผ่านการคืัดเลัือกเข้าเปิ็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิิทยาลััยรังสิต
 3. ไม่เปิ็นผู้ที่มีคืวิามปิระพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไลั่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะคืวิามผิด
ทางวิินัย

แนวทางการประกอบอาชีพเม่่อสูำาเร็จุการศึกษา
 1. งานธุรกิจน�าเที่ยวิ (Tour Business) น�านักท่องเที่ยวิเดินทางไปิท่องเที่ยวิ โดยจัดให้มีบริการ
หรือ การอ�านวิยคืวิามสะดวิก ได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคืคืุเทศก์ หรือ บริการอื่นใด
 2. งานการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) กิจกรรมทุกรูปิแบบที่จัดขึ�นในโอกาสพิเศษเพื่อให้
เปิน็เหตกุารณท่ี์ส�าคืญัแลัะนา่จดจ�า โดยผา่นการคืดิแลัะวิางแผนอยา่งดเีพ่ือตอบสนองวิตัถปุิระสงคืท์ีอ่งคืก์ร
ก�าหนดขึ�น โดยเน้นการสร้างปิระสบการณ์ร่วิมระหวิ่างกลัุ่มเปิ้าหมายกับแบรนด์
 3. งานบนัเทงิแลัะนนัทนาการ (Recreation) การพฒันาปิระสบการณ ์หรอืคืณุภาพชวิีิตโดยอาศยั
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เปิ็นสื่อ
 4. งานมคัืคืเุทศก ์(Tour Guiding) น�านักทอ่งเทีย่วิทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่วิเปิน็รายบคุืคืลัหรอืเปิน็กลัุม่
คืณะชมสถานทีต่่างๆ แลัะอธิบายคืวิามรูท่ี้น่าสนใจให้ข้อมูลัท่ีถูกต้องแก่นกัท่องเทีย่วิ รวิมทั�งตอบคื�าถามอืน่ๆ         
ดูแลัอ�านวิยคืวิามสะดวิกให้นักท่องเที่ยวิได้รับคืวิามสะดวิกสบายตลัอดการเดินทาง
 5. งานอตุสาหกรรมบรกิาร (Hospitality Industry) การปิระกอบกจิกรรมเพ่ือใหเ้กดิคืวิามพงึพอใจ
อ�านวิยคืวิามสะดวิกต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ
 6. งานการเดินทาง (Travel) การเคืลัื่อนย้ายของคืนจากที่หนึง่ไปิยงัอีกที่หนึง่ โดยจุดปิระสงคื์เพื่อ     
การท่องเที่ยวิ การเยี่ยมญาติมิตรแลัะเพื่อน การคื้าขาย การติดต่อ
 7. งานในองคื์กรแลัะหน่วิยงานภาคืรัฐ รัฐวิิสาหกิจ เอกชน รวิมทั�งองคื์กรปิกคืรองส่วินท้องถิ่น
 8. งานบริการเรือส�าราญ (Cruise Tourism) ต�าแหน่งงานต่างๆ บนเรือส�าราญ
 9. งานวิางแผนแลัะพัฒนาการท่องเที่ยวิ (Tourism Planning and Development) นักพัฒนา      
การท่องเที่ยวิ
 10. งานการตลัาดท่องเที่ยวิ (Tourism Marketing) วิิจัย พยากรณ์ เลัือกสรรผลัิตภัณฑ์ท่องเที่ยวิ
 11. นกัวิิจยั ศกึษาเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อย่างลัะเอยีดเพ่ือให้เกดิแนวิคิืดหรือข้อมูลัใหม่ๆ ท่ีเปิน็ปิระโยชน์
 12. นักวิิชาการการท่องเที่ยวิ
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 1

แผนการศึึกษาสาขาวิิชาการจัดการการท่องเท่�ยวิแลัะการบริการ

ภาคการศึกษา S

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

RSU111  สังคืมธรรมาธิปิไตย  

2(2-0-4)

ENL125  ภาษาอังกฤษทัศนาโลัก 3(2-2-5)

THA126  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

     รวม 8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

ENL126  ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคืโนโลัยี การบันเทิงแลัะการออกแบบ 3(2-2-5)

RSU112  กีฬาเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)

RSU151  ปิระสบการณ์จากการสตาร์ทอัพแลัะการเปิ็นผู้ปิระกอบธุรกิจ 3(1-4-4)

RSU161  การออกแบบแลัะผลัิตสื่อดิจิทัลั 3(2-2-5)

TRM101  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวิแลัะการบริการ 3(3-0-6)

TRM110  การพัฒนาบุคืลัิกภาพแลัะศิลัปิะการต้อนรับ 3(3-0-6)

     รวม 16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

RSU143  ปิทุมธานีศึกษา  3(2-2-5) 

RSU180  รังสิตมาย-สไตลั์  3(1-4-4) 

RSU133  ศาสตร์พระราชา  3(2-2-5)              

ENL128  การน�าเสนอผลังานเปิ็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)              

TRM111  คืวิามรู้เบื�องต้นเกี่ยวิกับธุรกิจโรงแรม  3(3-0-6)

TRM115  จิตวิิทยาบริการแลัะการสื่อสารข้ามวิัฒนธรรม 3(3-0-6)

          รวม 18 หน่วยกิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 2

ภาคการศึกษาที่ 1

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

TRM 201  อารยธรรมเปิรียบเทียบ 3(2-2-5)

TRM 211  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวิ  3(2-2-5) 

TRM 225  งานมัคืคืุเทศก์   3(2-2-5) 

TRM 226  การวิางแผนแลัะการจัดการธุรกิจน�าเที่ยวิแลัะธุรกิจตัวิแทนน�าเที่ยวิ 3(2-2-5)

TRM 338  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวิแลัะการบริการ 3(3-0-6)

XXXxxx  วิิชาเลัือกเสรี 1  3(x-x-x)

         รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

TRM 314  การวิางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวิ 3(3-0-6)

TRM 317  การตลัาดดิจิทัลัส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ  3(3-0-6)

TRM 320  พฤติกรรมผู้บริโภคืด้านการบริการ  3(3-0-6)

TRM401  ระบบสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ  3(2-2-5)

XXXxxx  วิิชาชีพเลัือกทางภาษา 2 3(x-x-x)

      รวม 15 หน่วยกิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 3

ภาคการศึกษาที่ 1

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

TRM 315  โลัจิสติกส์การท่องเที่ยวิ  3(3-0-6)

TRM 329  ระเบียบวิิจัยทางสังคืมศาสตร์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิ แลัะการบริการ 3(2-2-5)

TRM xxx  วิิชาชีพเลัือก 1  3(x-x-x)

XXXxxx  วิิชาชีพเลัือกทางภาษา 3 3(x-x-x)

XXXxxx  วิิชาเลัือกเสรี 1  3(x-x-x)

     รวม 15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

TRM 318  จรรยาบรรณวิิชาชีพ จริยธรรม แลัะกฎหมายที่เกี่ยวิข้องกับ    3(3-0-6)

             อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวิแลัะการบริการ          

TRM 449  การพัฒนาการท่องเที่ยวิอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 

XXXxxx  วิิชาชีพเลัือกทางภาษา 4 3(x-x-x)

TRMxxx  วิิชาชีพเลัือก 2   3(x-x-x)

TRMxxx  วิิชาชีพเลัือก 3  3(x-x-x) 

XXXxxx  วิิชาเลัือกเสรี 2  3(x-x-x) 

      รวม 18 หน่วยกิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 4

ภาคการศึกษาที่ 1

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

TRM 430  สัมมนาเหตุการณ์ปิ่จจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ  3(2-2-5)

TRM 490  การเตรียมคืวิามพร้อมการฝึกปิฏิิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ    3(1-1-4)

TRM xxx  วิิชาชีพเลัือก 4   3(x-x-x)

TRM xxx  วิิชาชีพเลัือก 5  3(x-x-x)

XXX xxx  วิิชาชีพเลัือกทางภาษา 5 3(x-x-x) 

     รวม 15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

TRM 491  การฝึกปิฏิิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ 3(0-36-18) 

     รวม 3 หน่วยกิต
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หลัักสูตรควิบปริญญา บริหารธุุรกิจบัณฑิิต 2 สถาบัน
สาขาวิิชาการจัดการธุุรกิจการบิน มหาวิิทยาลััยรังสิต (มรส.)

กับ
สาขาวิิชาบริหารธุุรกิจแลัะการเป็นผู�ประกอบการ

สถาบันเทคโนโลัย่พระจอมเกลั�าเจ�าคุณทหารลัาดกระบัง (สจลั.)

ช่่อปริญญามหาวิทยาลัยรังสูิต ศิลัปิศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ)
     Bachelor of Arts (Tourism and Hospitality Management)
     ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ)
     B.A. (Tourism and Hospitality Management)
ช่่อปริญญาสูถาบันเทคโนโลยี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจแลัะการเปิ็นผู้ปิระกอบการ)
     พระจอมเกลั้าเจ้าคืุณทหารลัาดกระบัง 
     บธ.บ. (บริหารธุรกิจแลัะการเปิ็นผู้ปิระกอบการ)
     Bachelor of Business Administration (Business Administration 
     and Entrepreneurship)
     B.B.A. (Business Administration and Entrepreneurship)

จุุดเด่นของหลักสููตร
 เปิน็หลักัสูตรคืวิบ (ระยะเวิลัาเรียน 4 ปิ)ี ทีน่�า “สองศาสตร์ทีแ่ตกต่างกันมาเรียนคืวิบคืูกั่น” ได้แก่ การ
จดัการทอ่งเทยีวิแลัะการบรกิาร กบัการบรหิารธรุกจิแลัะการเปิน็ผู้ปิระกอบการ โดยผู้เรยีนใชเ้วิลัาเรยีนเพยีง 4 
ปิเีทา่กบัการเรยีนระดบัปิรญิญาตร ีปิรญิญาทัว่ิไปิ แดจ่ะไดร้บัปิรญิญาตรใีน “สองศาสตร”์ จาก “สถาบนัระดบั
อุดมศึกษาสองสถาบัน” คืือมหาวิิทยาลััยรังสิต กับ สถาบันเทคืโนโลัยีพระจอมเกลั้าเจ้าคืุณทหารลัาดกระบัง 
โดยวิิชาท่ีเรยีนเพ่ิมเตมิเพ่ือใหไ้ดร้บั .”ปิรญิญาอกีหนึง่ปิรญิญา” นั�น ลัว้ินเปิน็แกน่ของศาสตรท์ีบ่ณัฑติจ�าเปิน็
ต้องมีคืวิามรู้ในเรื่องเหลั่านั�น ได้แก่ 
 “ศาสตรแ์ห่งคืวิามรูด้้านการท่องเทีย่วิแลัะการบริการ” นกัศกึษาจะได้เรยีนรายวิิชาทีเ่ปิน็แกนหลักั
ท่ีมีคืวิามจ�าเปิ็นส�าหรับการปิระกอบอาชีพในอนาคืต ได้แก่ การพัฒนาบุคืลิักภาพแลัะศิลัปิะการต้อนรับ 
จิตวิิทยาในการให้บริการการท่องเที่ยวิอย่างย่ังยืน การเปิ็นมัคืคุืเทศก์แลัะการน�าเที่ยวิ การท่องเที่ยวิเรือ
ส�าราญ การท่องเที่ยวิเชิงปิระวิัติศาสตร์แลัะวิัฒนธรรมธุรกิจการปิระชุมแลัะนิทรรศการ การใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสือ่สารเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวิต่างชาติที่หลัั่งไหลัเดินทางมายังปิระเทศไทย แลัะสร้างรายได้จ�านวิน
มหาศาลัให้กับปิระเทศแลัะกับผู้ปิระกอบธุรกิจบริการท่ีเก่ียวิข้อง การพัฒนาการท่องเท่ียวิแลัะอุตสาหกรรม
บรกิารทีเ่ก่ียวิข้อง เพ่ือให้มคีืวิามพรอ้มทีจ่ะเป็ินเจ้าของธุรกิจของตนเอง มคีืวิามสามารถ ทกัษะแลัะศักยภาพ
พร้อมรองรับการเคืลัื่อนย้ายแรงงานด้านการท่องเที่ยวิในระดับชาติแลัะระดับภูมิภาคื เปิ็นต้น
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 หลัักสูตรคืวิบสองปิริญญานี�เปิ็นการใช้ทรัพยากรร่วิมกันระหวิ่างสองสถาบัน จังหวิัดชุมพรเปิ็น
แหลั่งด�าน��าระดับโลัก มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลัที่อุดมสมบูรณ์ มีวิิถีชีวิิตชาวิเลัที่คืวิรแก่การสัมผัสแลัะ
ซีมึซัีบให้ถอ่งแท้ แลัะยงัเป็ินหนึง่ในสีจั่งหวัิดทีรั่ฐบาลัปิระกาศให้อยู่ใน “ยทุธศาสตร์การพัฒนาพื�นทีท่่องเทีย่วิ 
Thaland Riviera” ซีึ่งในอนาคืตจะเกิดการจ้างงานด้านท่องเที่ยวิ บริการ รวิมทั�งธุรกิจที่เกี่ยวิเนื่องอีกมาก
 รายวิิชาด้านท่องเที่ยวิแลัะบริการในหลัักสูตรคืวิบสองปิริญญานี� ก�าหนดให้นักศึกษาต้องไปิเรียน
บางวิิชาท่ีสถาบันเทคืโนโลัยีพระจอมเกลั้าเจ้าคืุณทหารลัาดกระบัง วิิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ� จังหวิัด
ชุมพร เพื่อการเรียนรู้การฝึกปิฏิิบัติการจริง จัดท�าทริปิการท่องเที่ยวิเชิงธรรมชาติแลัะผจญภัยด้วิยตนเองใน
พื�นที่จริง แลัะเข้าไปิใช้ชีวิิตอยู่กับชาวิบ้าน ชาวิเลัในวิิถีชีวิิตปิระมง เปิ็นส่วินหน่ึงของวิัฒนธรรมชาวิใต้แห่ง
ดินแดนสองฝ่�งทะเลั (Land of the Two Oceans)” 
 “ศาสตร์แห่งคืวิามรู้ด้านบริหารแลัะการเปิ็นผู้ปิระกอบการ” จะท�าให้นักศึกษาได้เรียนรู้รายวิิชาที่
เปิ็นแกนหลัักด้านการบริหาร แลัะการเปิ็นเจ้าของธุรกิจ เช่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การจัดการการผลัิต การเงิน
ธุรกิจ การวิิเคืราะห์เชิงปิริมาณทางธุรกิจ การเตรียมคืวิามพร้อมที่จะเปิ็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม (Entrepre-
neurship) โดยจะมอีาจารยผ์ูเ้ชีย่วิชาญจากสถาบนัเทคืโนโลัยีพระจอมเกลัา้เจา้คืณุทหารลัาดกระบงัมาสอน
ให้ที่มหาวิิทยาลััยรังสิต 
 เมื่อส�าเร็จการศึกษาแลั้วิ นักศึกษาจะได้รับปิริญญาจากทั�งสองสถาบัน คืือ ปิริญญาศิลัปิศาสตร
บัณฑิต สาขาวิิชาการจัดการท่องเท่ียวิแลัะการบริการ จากมหาวิิทยาลััยรังสิต แลัะปิริญญาบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิิชาบริหารธุรกิจแลัะการเปิ็นผู้ปิระกอบการจากสถาบันเทคืโนโลัยีพระจอมเกลั้าเจ้าคืุณทหาร
ลัาดกระบงั โอกาสในการเขา้สูก่ารมงีานท�า การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวิการบรกิาร แลัะการเปิน็
เจา้ของกจิการ ปิระกอบธรุกจิของตนเองจะมมีากขึ�น พร้อมปิระสบการณอ์นักวิา้งขวิาง ทนัโลัก ทนัการเตบิโต
อย่างก้าวิกระโดดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิในอนาคืต

โครงสูร้างหลักสููตร
 จุำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสููตร   162   หน่วยกิต 
   ก. กลัุ่มหมวิดวิิชาศึกษาทั่วิไปิ     30 หน่วิยกิต  
  ข. หมวิดวิิชาเฉพาะ       120 หน่วิยกิต  ปิระกอบด้วิย
 กลัุ่มวิิชาพื�นฐานวิิชาชีพ      45 หน่วิยกิต
 กลัุ่มวิิชาชีพ        75   หน่วิยกิต  ปิระกอบด้วิย
 กลัุ่มวิิชาชีพ - บังคืับ     36 หน่วิยกิต
 กลัุ่มวิิชาชีพ - เลัือก     24 หน่วิยกิต
 กลัุ่มวิิชาชีพ - เลัือกทางภาษา    15 หน่วิยกิต
  คื. หมวิดวิิชาเลัือกเสรี      6 หน่วิยกิต
  ง. หมวิดวิิชาฝึกปิระสบการณ์วิิชาชีพ      6 หน่วิยกิต
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คุณสูมบัติผูู้้เข้าศึกษา
 1. ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากวิ่าชั�นมัธยมศึกษาตอนปิลัาย ตามหลัักสูตรของกระทรวิงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าแลัะมหาวิิทยาลััยพิจารณาแลั้วิเห็นสมคืวิรเข้ารับศึกษา
 2. ผ่านการคืัดเลัือกเข้าเปิ็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิิทยาลััยรังสิต

แนวทางการประกอบอาชีพหลังสูำาเร็จุการศึกษา
 บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในหลัักสูตรคืวิบสองปิริญญา สามารถท�างานได้หลัากหลัาย
 1.  งานธุรกิจน�าเที่ยวิ (Tour Business) น�านักท่องเที่ยวิเดินทางไปิท่องเที่ยวิ โดยจัดให้มีบริการ
หรือการอ�านวิยคืวิามสะดวิก อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคืคืุเทศก์ หรือ บริการอื่นใด
 2.  งานการจดักจิกรรมพเิศษ (Special Events) กจิกรรมทกุรูปิแบบทีจ่ดัขึ�นในโอกาสพเิศษเพ่ือให้
เปิน็เหตูกุารณ์ทีส่�าคืญัแลัะนา่จดจ�าโดยผ่านการคิืดแลัะวิางแผนอยา่งดเีพ่ือตอบสนองวิตัถปุิระสงคืท์ีอ่งคืก์ร
ก�าหนดขึ�น โดยเน้นการสร้างปิระสบการณ์ร่วิมระหวิ่างกลัุ่มเปิ้าหมายกับแบรนด์
 3.  งานบนัเทงิแลัะนนัทนาการ (Recreation) การพฒันาปิระสบการณ ์หรอืคืณุภาพชวิีิต โดยอาศยั
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เปิ็นสื่อ
 4.  งานมคัืคืเุทศก ์(Tour Guiding) น�านักทอ่งเทีย่วิทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่วิเปิน็รายบคุืคืลัหรอืเปิน็กลัุม่
คืณะชุมสถานที่ต่าง ๆ แลัะอธิบายคืวิามรู้ที่น่าสนใจ ให้ข้อมูลัที่ถูกต้องแก่นักท่องเท่ียวิ รวิมทั�งตอบคื�าถาม 
อื่นๆ ดูแลัอ�านวิยคืวิามสะดวิกให้นักท่องเที่ยวิได้รับคืวิามสะดวิกสบายตลัอดการเดินทาง
 5.  งานอตุสาหกรรมบรกิาร (Hospitality Industry) การปิระกอบกจิกรรมเพ่ือใหเ้กดิคืวิามพงึพอใจ 
อ�านวิยคืวิามสะดวิกต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ
 6.  งานการเดินทาง (Travel) การเคืลัื่อนย้ายของคืนจากที่ที่หน่ึงไปิยังอีกท่ีหนึ่ง โดยจุดปิระสงคื์
เพื่อการท่องเที่ยวิการเยี่ยมญาติมิตรแลัะเพื่อน การคื้าขาย การติดต่อ
 7.  งานในองคื์กรแลัะหน่วิยงานภาคืรัฐ รัฐวิิสาหกิจ เอกชน รวิมทั�งองคื์กรปิกคืรองส่วินท้องถิ่น
 8.  งานบริการเรือส�าราญ (Cruise Tourism) ต�าแหน่งงานต่างๆ บนเรือส�าราญ
 9.  งานวิางแผนแลัะพฒันาการทอ่งเทีย่วิ (Tourism Planning and Development) นกัพฒันาการ
ท่องเที่ยวิ
 10.  งานการตลัาดท่องเที่ยวิ (Tourism Marketing) วิิจัย พยากรณ์ เลัือกสรรผลัิตภัณฑ์ท่องเที่ยวิ
 11.  การเปิ็นเจ้าของ/ผู้ปิระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวิ (Entrepreneurship)
 12.  งานการเงิน/บัญชีในธุรกิจท่องเที่ยวิ
 13.  นกัวิจัิย ศกึษาเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงอย่างลัะเอยีดเพ่ือให้เกดิแนวิคิืดหรือข้อมูลัใหม่ๆ ท่ีเป็ินปิระโยชน์
 14.  นักวิิชาการการท่องเที่ยวิ
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 1

สาขาวิิชาการจัดการธุุรกิจการบิน มหาวิิทยาลััยรังสิต (มรส.)
กับ

สาขาวิิชาบริหารธุุรกิจแลัะการเป็นผู�ประกอบการ
สถาบันเทคโนโลัย่พระจอมเกลั�าเจ�าคุณทหารลัาดกระบัง (สจลั.)

ภาคการศึกษา S/2565 (เทอมพิเศษสูำาหรับนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564)

ภาคืการศึกษา S/2565  จ�านวินหน่วิยกิต(บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

RSU 111     สังคืมธรรมาธิปิไตย 2(2-0-4)

ENL 125     ภาษาอังกฤษทัศนาโลัก 3(2-2-5)

RSU XXX  รายวิิชาศึกษาทั่วิไปิ 1 (จากกลัุ่มที่ 3 ถึงกลัุ่มที่ 8)  3(X-X-X) 

     รวม 8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคืโนโลัยี การบันเทิงแลัะการออกแบบ 3(2-2-5)

RSU XXX  รายวิิชาศึกษาทั่วิไปิ 2 (จากกลัุ่มที่ 3 ถึงกลัุ่มที่ 8)  3(X-X-X) 

RSU XXX  รายวิิชาศึกษาทั่วิไปิ 3 (จากกลัุ่มที่ 3 ถึงกลัุ่มที่ 8)  3(X-X-X)

RSU XXX  รายวิิชาศึกษาทั่วิไปิ 4 (จากกลัุ่มที่ 3 ถึงกลัุ่มที่ 8)  3(X-X-X)

RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ (ศิลัปิะปิ้องกันตัวิ) 1(0-2-1)

TRM 101    อุตสาหกรรมท่องเที่ยวิแลัะการบริการ 3(3-0-6)

TRM 110    การพัฒนาบุคืลัิกภาพแลัะศิลัปิะการต้อนรับ 3(3-0-6) 

           รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2/2565

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

XXX xxx   รายวิิชาศึกษาทั่วิไปิ กลัุ่มวิิชาภาษานานาชาติแลัะปิระสบการณ์ระหวิ่างปิระเทศ 

     (1) (จากกลัุ่มที่ 2.2) 3(X-X-X)

XXX xxx    รายวิิชาศึกษาทั่วิไปิ กลัุ่มวิิชาภาษานานาชาติแลัะปิระสบการณ์ระหวิ่างปิระเทศ 

     (2) (จากกลัุ่มที่ 2.2) 3(X-X-X)

RSU XXX  รายวิิชาศึกษาทั่วิไปิ 5 (จากกลัุ่มที่ 3 ถึงกลัุ่มที่ 8)  3(X-X-X)

TRM 111    คืวิามรู้เบื�องต้นเกี่ยวิกับธุรกิจโรงแรม  3(3-0-6)

TRM 115    จิตวิิทยาบริการแลัะการสื่อสารข้ามวิัฒนธรรม 3(3-0-6)

XXX XXX   กลัุ่มวิิชาชีพเลัือกทางภาษา 1 3(x-x-x) 

           รวม 18 หน่วยกิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 2

ภาคการศึกษาที่ 1/2566

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

TRM 201   อารยธรรมเปิรียบเทียบ 3(2-2-5)

TRM 211   ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวิ  3(2-2-5)              

TRM 318   จรรยาบรรณวิิชาชีพ จริยธรรม แลัะกฎหมายที่เกี่ยวิข้องกับ          3(3-0-6) 

             อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ

TRM 320   พฤติกรรมผู้บริโภคืด้านการบริการ  3(3-0-6)

TRM 338    การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวิแลัะการบริการ  3(3-0-6)

XXX XXX   กลัุ่มวิิชาชีพเลัือกทางภาษา 2 3(x-x-x) 

      รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2/2566

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

TRM 225   งานมัคืคืุเทศก์   3(2-2-5)              

TRM 226   การวิางแผนแลัะการจัดการธุรกิจน�าเที่ยวิแลัะตัวิแทยท่องเที่ยวิ   3(2-2-5)              

TRM 314   การวิางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวิ 3(2-2-5)

TRM 315   โลัจิสติกส์การท่องเที่ยวิ  3(3-0-6)

TRM 401   ระบบสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ 3(2-2-5)

XXX XXX   กลัุ่มวิิชาชีพเลัือกทางภาษา 3 3(x-x-x) 

     รวม 15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษา S/2566 

11536116   การจัดการโคืรงการ 3(3-0-6)

11536209   สถิติธุรกิจ  3(3-0-6)

11546223   การภาษีอากรธุรกิจ  

3(3-0-6)

     รวม 9 หน่วยกิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 3

ภาคการศึกษาที่ 1/2567

รหัสวิิชา  ชื่อวิิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

TRM 317   การตลัาดดิจิทัลัส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ 3(3-0-6)

TRM 329   ระเบียบวิิธีวิิจัยทางสังคืมศาสตร์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ  3(2-2-5)

TRM 445    การจัดการธุรกิจ MICE 3(2-2-5)

ACC 100 การบัญชีการเงิน  3(3-0-6)

MGT 202    องคื์การแลัะการจัดการ 3(3-0-6)

XXX XXX   กลัุ่มวิิชาชีพเลัือกทางภาษา 4 3(x-x-x) 

     รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2/2567

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา    

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

TRM 430   สัมมนาเหตุการณ์ปิ่จจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ 3(2-2-5)

TRM 449    การพัฒนาการท่องเที่ยวิอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)

TRM 446    การจัดการการท่องเที่ยวิโดยเรือส�าราญ 3(2-2-5)

TRM 447    การจัดการการท่องเที่ยวิเชิงปิระวิัติศาสตร์แลัะวิัฒนธรรม 3(3-0-6)

MTG 416    การจัดการเชิงกลัยุทธ์ 3(3-0-6)

ACC 103 การบัญชีเพื่อการบริหาร 3(3-0-6)

XXX XXX   กลัุ่มวิิชาชีพเลัือกทางภาษา 5 3(x-x-x) 

     รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษา S/2567

11536203   การเงินธุรกิจุ  3(3-0-6)

11536210   การวิิเคืราะห์เชิงปิริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)

11546220   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)

     รวม 9 หน่วยกิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 4

ภาคการศึกษาที่ 1/2568

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

ภาคการศึกษา 1 (เรียนที่ สูจุล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ� สูอนโดยคณาจุารย์จุาก สูจุล.)

11546518    การจัดการท่องเที่ยวิเชิงธรรมชาติแลัะผจญภัย 3(2-2-5)

11546519    การจัดการการท่องเที่ยวิชุมชน 3(2-2-5)

11546520    การจัดการการท่องเที่ยวิเพื่อการด�าน��าแลัะการอนุรักษ์ 3(2-2-5)

11536107    การจัดการผลัิตแลัะการปิฏิิบัติการ 3(3-0-6)

11536124    การเตรียมคืวิามพร้อมสู่อาชีพ  

   (ไม่มีหน่วิยกิต)

11546117    การจัดตั�งธุรกิจ StartUp 3(3-0-6)

11566403    ระบบการจัดการคืุณภาพ 3(3-0-6)

     รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2/2568

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

TRM 492   สหกิจศึกษาส�าหรับการจัดการการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ 6(0-36-18)

 *** เมื่อฝึกงานเสร็จแลั้วิต้องมีสัมฤทธิผลัทางภาษาอังกฤษ แบบ TOEIC (Test of English  for International 

Communication)ไม่ต�่ากวิ่า 500  คืะแนนหรือเทียบเท่าเพื่อส�าเร็จการศึกษา

     รวม 3 หน่วยกิต
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ช่่อปริญญา ศิลัปิศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมแลัะภัตตาคืาร)  

  ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมแลัะภัตตาคืาร)

  Bachelor of Arts (Hotel and Restaurant Management)

  B.A. (Hotel and Restaurant Management)

จุุดเด่นของหลักสููตร

 สาขาอาชีพด้านการโรงแรมแลัะภัตตาคืารเปิ็นหนึ่งในสาขาวิิชาชีพที่มีข้อตกลังยอมรับร่วิม (Mutu-

al Recognition Arrangement) เก่ียวิกับคุืณภาพบุคืลัากร หลัักสูตรจึงได้พัฒนาเนื�อหาสาระในรายวิิชาให้

สอดคืลั้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคืม วิัฒนธรรม แลัะคืวิามก้าวิหน้าทางเทคืโนโลัยีที่เปิลัี่ยนแปิลัง

อยู่ตลัอดเวิลัา เพ่ือใหผู้เ้รยีนสามารถไดป้ิระโยชนอ์ยา่งเตม็ทีจ่ากกระแสโลักาภวิิตัน ์สามารถแขง่ขนัในตลัาด

แรงงานสากลัได้อย่างทัดเทียม

 จดุเดน่ของหลักัสูตร คือื ผูเ้รยีนจะได้เรยีนรูผ่้านการฝึกปิฏิบัิตภิายในห้องปิฏิบัิตกิารทีมี่อปุิกรณ์คืรบ

คืรันแลัะทันสมัยของมหาวิิทยาลััยรังสิต สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้พบกับผู้บริหารจากสถานปิระกอบการท่ีมี

ปิระสบการณต์รงในธรุกิจโรงแรมแลัะภตัตาคืาร สง่เสรมิการฝกึงานในสถานปิระกอบการทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน

จากหน่วิยงานต่างๆ ทั�งในปิระเทศแลัะต่างปิระเทศ โดยผู้เรียนสามารถเลัือกเรียนตามกลัุ่มรายวิิชาท่ีสนใจ 

แบง่ออกเปิน็ 3 กลัุม่วิชิาเลัอืก ไดแ้ก ่กลัุม่วิชิาดา้นการโรงแรม กลัุม่วิิชาภตัตาคืาร แลัะกลัุม่วิิชาการใหบ้รกิาร

บนเรือส�าราญ ซีึ่งระหวิ่างการเรียนนักศึกษาจะได้ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

 นักศึกษาจะมีโอกาสในการเข้าสู่การท�างานด้านการให้บริการ การปิฏิิบัติงาน แลัะการบริหารใน

องคื์กรระหวิ่างปิระเทศ ในหน่วิยงานทั�งภาคืรัฐแลัะเอกชน เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคืาร ธุรกิจการจัด

เลัี�ยง ธุรกิจเรือส�าราญ ธุรกิจการจัดอาหารส�าหรับการบริการสายการบิน ธุรกิจการปิระชุม การจัดนิทรรศการ 

แลัะการท่องเที่ยวิเพื่อเปิ็นรางวิัลั ธุรกิจบริการปิระเภทอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลั ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ธุรกิจสปิา 

เปิ็นต้น

โครงสูร้างหลักสููตร

 • ระยะเวิลัาศึกษาตลัอดหลัักสูตร  4 ปิี (สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปิี) 

 • จ�านวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสูตร   126 หน่วิยกิต 

  หมวิดวิิชาศึกษาทั่วิไปิ      30 หน่วิยกิต

  หมวิดวิิชาเฉพาะ      84 หน่วิยกิต

  1) กลัุ่มวิิชาพื�นฐานวิิชาชีพ      24 หน่วิยกิต

  2) กลัุ่มวิิชาชีพ       60 หน่วิยกิต

สาขาวิิชาการจัดการโรงแรมแลัะภัตตาคาร
Hotel and Restaurant Management
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 • วิิชาชีพ-บังคืับ      30 หน่วิยกิต

 • วิิชาชีพ-เลัือก      30 หน่วิยกิต

  - กลัุ่มวิิชาคืวิามสนใจเฉพาะ     15 หน่วิยกิต

  - กลัุ่มวิิชาภาษาต่างปิระเทศเพื่องานอาชีพ  15 หน่วิยกิต

 หมวดวิชาเล่อกเสูรี    6 หน่วยกิต

 หมวดวิชาฝึึกประสูบการณ์วิชาชีพ  6 หน่วยกิต

คุณสูมบัติของผูู้้สูมัคร

 1. ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากวิ่าชั�นมัธยมศึกษาตอนปิลัาย ตามหลัักสูตรของกระทรวิงศึกษาธิการ

หรือเทียบเท่า แลัะมหาวิิทยาลััยพิจารณาแลั้วิเห็นสมคืวิรรับเข้าศึกษา

 2. ผ่านการคืัดเลัือกเข้าเปิ็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิิทยาลััยรังสิต

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ

 1. งานธุรกิจโรงแรม (Hotel) ต้อนรับแลัะอ�านวิยคืวิามสะดวิกในด้านต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวิที่

เดินทางมาเข้าพักในโรงแรม ในต�าแหน่งงานต่างๆ ของโรงแรม อาทิ ผู้จัดการโรงแรม ผู้จัดการแผนกต่างๆ 

พนักงานต้อนรับ พนักงานส�ารองห้องพัก พนักงานให้บริการในห้องพัก (Butler) พนักงานท�าคืวิามสะอาด

ห้องพักแขก พนักงานปิระกอบอาหาร พนักงานบริการในห้องอาหาร พนักงานผสมเคืร่ืองด่ืม พนักงานฝ่าย

การขายแลัะการตลัาด พนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์

 2. งานธุรกิจภัตตาคืาร/ร้านอาหาร (Restaurant) ปิระกอบธุรกิจให้บริการอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม 

หรอืใหบ้ริการในภัตตาคืาร/รา้นอาหาร อาท ิพนักงานปิระกอบอาหาร พนกังานบรกิารในหอ้งอาหาร พนกังาน

ผสมเคืรื่องดื่ม พนักงานจัดซีื�อวิัตถุดิบ

 3. งานบริการเรือส�าราญ (Cruise Tourism) ต�าแหน่งงานต่างๆ บนเรือส�าราญ อาทิ พนักงาน

ต้อนรับ พนักงานบริการอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม พนักงานท�าคืวิามสะอาดห้องพักแขก พนักงานผสมเคืรื่องดื่ม 

พนักงานปิระกอบอาหาร

 4. งานธุรกิจการจัดเลัี�ยง (Catering) ต�าแหน่งงานต่างๆ อาทิ พนักงานฝ่ายการขายงานจัดเลัี�ยง 

พนักงานบริการ พนักงานปิระกอบอาหารส�าหรับงานจัดเลัี�ยงหรือจัดอาหารส�าหรับบริการสายการบิน 

 5. งานธุรกิจการปิระชุม การจัดนิทรรศการ แลัะการท่องเที่ยวิเพื่อเปิ็นรางวิัลั (MICE) ปิฏิิบัติงาน

ในการปิระสานงานแลัะเปิน็ผูว้ิางแผนงานปิระชมุแลัะจดันทิรรศการในโรงแรม รสีอรท์ ศนูยป์ิระชมุแลัะสถาน

ที่อื่นๆ 

 6. งานอตุสาหกรรมบรกิาร (Hospitality Industry) การปิระกอบกจิกรรมเพ่ือใหเ้กดิคืวิามพงึพอใจ

อ�านวิยคืวิามสะดวิกต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ
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 7. งานด้านการต้อนรับแลัะการบริการในธุรกิจบริการอืน่ๆ เช่น โรงพยาบาลั ศนูย์สขุภาพผูสู้งอายุ 

ธุรกิจสปิา

 8. งานในองคื์กรแลัะหน่วิยงานภาคืรัฐ รัฐวิิสาหกิจ เอกชน รวิมทั�งองคื์กรปิกคืรองส่วินท้องถิ่น 

 9. การเปิ็นเจ้าของ/ผู้ปิระกอบการธุรกิจโรงแรม ภัตตาคืาร/ร้านอาหาร ธุรกิจจัดเลัี�ยง (Entrepre-

neurship)

 10. งานการเงิน/บัญชีในธุรกิจโรงแรมแลัะภัตตาคืาร
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แผนการศึึกษา สาขาวิิชาการจัดการโรงแรมแลัะภัตตาคาร

แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 1

ภาคการศึกษา S

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

RSU 111  สังคืมธรรมาธิปิไตย 2(2-0-4)

THA 126  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

ENL 125  ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลัก 3(2-2-5) 

     รวม 8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิิชา  ชื่อวิิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

ENL 126  ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคืโนโลัยีการบันเทิงแลัะการออกแบบ 3(2-2-5)

RSU 160  รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลั  3(2-2-5)

RSU 171  วิิถีสุขภาพดีมีสุข  3(2-2-5)

RSU 181  นันทนาการ  3(2-2-5)

HOS 101  คืวิามรู้เบื�องต้นเกี่ยวิกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ 3(3-0-6)

HOS 110  การพัฒนาบุคืลัิกภาพแลัะศิลัปิะการต้อนรับ 3(3-0-6)

     รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิิชา  ชื่อวิิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

ENL 128  การน�าเสนอผลังานเปิ็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

RSU 154  แนวิคืิดการปิระกอบการในยุคืเศรษฐกิจดิจิทัลั 3(3-0-6)

RSU 240  ศิลัปิะการท�างานต่างวิัฒนธรรม 3(2-2-5)

RSU 112  กีฬาเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)

HOS 102  จิตวิิทยาบริการแลัะการสื่อสารข้ามวิัฒนธรรม 3(3-0-6)

HOS 111  คืวิามรู้เบื�องต้นเกี่ยวิกับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 

     รวม 16 หน่วยกิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

HOS 220  พฤติกรรมผู้บริโภคืส�าหรับอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5)

HOS 221  การจัดการการบริการอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม 3(2-2-5)

HOS 222  การจัดการการบริการส่วินหน้า 3(2-2-5)

HOS 224  การบัญชีส�าหรับธุรกิจโรงแรมแลัะภัตตาคืาร 3(3-0-6)

XXX xxx  วิิชาภาษาต่างปิระเทศเพื่องานอาชีพ  (1) 3(x-x-x)

XXX xxx  วิิชาภาษาต่างปิระเทศเพื่องานอาชีพ  (2) 3(x-x-x)

     รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

HOS 223  การจัดการการบริการแม่บ้าน 3(2-2-5)

HOS 225  กฎหมายแลัะจริยธรรมส�าหรับธุรกิจโรงแรมแลัะภัตตาคืาร 3(3-0-6)

HOS 226  เทคืโนโลัยีสารสนเทศส�าหรับธุรกิจโรงแรมแลัะภัตตาคืาร 3(2-2-5)

HOS 245  การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ 3(3-0-6)

XXX xxx  วิิชาภาษาต่างปิระเทศเพื่องานอาชีพ  (3) 3(x-x-x)

XXX xxx  วิิชาภาษาต่างปิระเทศเพื่องานอาชีพ  (4) 3(x-x-x)

     รวม 18 หน่วยกิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

HOS 343  การคืวิบคืุมต้นทุนอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม 3(3-0-6)

HOS 345  การสื่อสารขั�นสูงในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)

HOS 348  การจัดการการตลัาดส�าหรับธุรกิจโรงแรมแลัะภัตตาคืาร 3(3-0-6)

HOS xxx   วิิชาคืวิามสนใจเฉพาะ (1)* 3(x-x-x) 

HOS xxx   วิิชาคืวิามสนใจเฉพาะ (2)* 3(x-x-x)

XXX xxx   วิิชาภาษาต่างปิระเทศเพื่องานอาชีพ  (5) 3(x-x-x) 

     รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา    

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

HOS 344  การจัดการงานบริการจัดเลัี�ยง 3(2-2-5)

HOS 443  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับธุรกิจโรงแรมแลัะภัตตาคืาร 3(3-0-6)

HOS xxx   วิิชาคืวิามสนใจเฉพาะ (3)* 3(x-x-x) 

HOS xxx   วิิชาคืวิามสนใจเฉพาะ (4)* 3(x-x-x) 

HOS xxx   วิิชาคืวิามสนใจเฉพาะ (5)* 3(x-x-x) 

XXX xxx  วิิชาเลัือกเสรี (1)  3(x-x-x)

     รวม 18 หน่วยกิต

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องมีผลัทดสอบภาษาอังกฤษแบบ TOEIC (Test of English for International Communica-

tion) มากกวิ่าหรือเท่ากับ 300 คืะแนนก่อน หรือมีผลัวิัดระดับภาษาอังกฤษอื่นๆ เทียบเท่า TOEIC 

ที่หลัักสูตรยอมรับ จึงจะสามารถเรียนรายวิิชาคืวิามสนใจเฉพาะได้
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

HOS 446   สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ 3(2-2-5)

HOS 492  การเตรียมคืวิามพร้อมการฝึกปิฏิิบัติงานในธุรกิจโรงแรมแลัะภัตตาคืาร 3(1-4-4)

XXX xxx   วิิชาเลัือกเสรี (2)  3(x-x-x) 

     รวม 9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

HOS 493  การฝึกปิฏิิบัติงานในธุรกิจโรงแรมแลัะภัตตาคืาร 3(0-36-18) 

  (ฝึกงานระยะเวิลัา 4 เดือน ในภาคืการศึกษาปิกติ ณ สถานปิระกอบการ) 

     รวม 3 หน่วยกิต

*** เมื่อฝึกงานแลั้วินักศึกษาต้องมีผลัทดสอบสัมฤทธิผลัทางภาษาอังกฤษแบบ TOEIC ไม่ต�่ากวิ่า 500 คืะแนนหรือ

เทียบเท่าเพื่อส�าเร็จการศึกษา

1) แผู้น ก. สูำาหรับนักศึกษาแผู้นการเรียนปกติ
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  นักศึกษาที่เลัือกแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ต้องมีผลัการเรียนแลัะคุืณสมบัติเบื�องต้นตามเงื่อนไข

ทั�งจากสาขาวิิชาฯ แลัะจากสถานปิระกอบการ โดยนักศึกษาจะลังทะเบียนเรียนรายวิิชาในชั�นปิีที่ 1 ถึงชั�นปิีที่ 3 ตาม

แผนการศึกษาปิกติ แต่ในชั�นปิีที่ 4 ให้ลังทะเบียนตามแผนการศึกษาแบบสหกิจ ดังนี�

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

HOS 494  สหกิจศึกษาส�าหรับธุรกิจโรงแรมแลัะภัตตาคืาร 6(0-40-20)

       รวม 6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

HOS 446  สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ 3(2-2-5)

XXX xxx   วิิชาเลัือกเสรี (1)  3(x-x-x) 

XXX xxx   วิิชาเลัือกเสรี (2)  3(x-x-x) 

        รวม 9 หน่วยกิต

หมายเหตุ : นักศึกษาที่เลัือกวิิชา HOS 494 สหกิจศึกษาส�าหรับธุรกิจโรงแรมแลัะภัตตาคืาร ไม่ต้องเรียน 2 รายวิิชา 

ได้แก่ 

    รายวิชิา HOS 492 การเตรยีมคืวิามพรอ้มการฝกึปิฏิบิติังานในธรุกจิโรงแรมแลัะภตัตาคืาร แลัะรายวิิชา HOS 

493 การฝึกปิฏิิบัติงานในธุรกิจโรงแรมแลัะภัตตาคืาร

2) แผู้น ข. สูำาหรับนักศึกษาแผู้นการศึกษาแบบสูหกิจุ



Rangsit University Bulletin 2022-2023
วิิทยาลััยการท่องเท่�ยวิแลัะการบริการ College of Tourism and Hospitality

กลุ่มวิชาความสูนใจุเฉพาะ

กลุ่มวิชาการโรงแรม

HOS 361  งานปิระชาสัมพันธ์โรงแรม    

HOS 365  การจัดดอกไม้ส�าหรับธุรกิจโรงแรม 

HOS 366  การจัดการสิ่งแวิดลั้อมในธุรกิจโรงแรม 

HOS 367  การจัดการสปิาแลัะศูนย์ออกก�าลัังกาย   

HOS 460  การศึกษาอิสระในธุรกิจที่พักแรม

HOS 465  การตลัาดดิจิทัลัส�าหรับธุรกิจโรงแรมแลัะภัตตาคืาร

HOS 466  การออกแบบแลัะการจัดการสิ่งอ�านวิยคืวิามสะดวิกในโรงแรม                                                        

HOS 467  การจัดการคืุณภาพการบริการในโรงแรม 

HOS 468  การจัดการธุรกิจที่พักทางเลัือก 

กลุ่มวิชาภัตตาคาร

HOS 370  การจัดการการบริการบาร์    

HOS 372  ศิลัปิะการปิระกอบอาหารนานาชาติ 

HOS 373  ศิลัปิะการท�าขนมอบ 

HOS 374  สุขาภิบาลัอาหาร คืวิามสะอาดแลัะคืวิามปิลัอดภัยในคืรัวิ 

HOS 471  ศิลัปิะการปิระกอบอาหารไทย 

HOS 472  ศิลัปิะการท�าขนมไทย

HOS 473  การออกแบบตกแต่งอาหาร 

HOS 474  ศิลัปิะการแกะสลัักผักแลัะผลัไม้       

HOS 475  การจัดการคืรัวิ          

HOS 476  การจัดการภัตตาคืาร    

กลุ่มวิชาการให้บริการบนเร่อสูำาราญ

HOS 380  การจัดการทั่วิไปิบนเรือส�าราญ

HOS 381  กฎหมายแลัะคืวิามปิลัอดภัยบนเรือส�าราญ

HOS 382  การจัดการสถานที่แลัะกิจกรรมบนเรือส�าราญ

HOS 383  โลัจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเรือส�าราญ

HOS 384  การจัดการแลัะการบริการลัูกคื้าเฉพาะกลัุ่มในเรือส�าราญ
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ช่่อปริญญามหาวิทยาลัยรังสูิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบินแลัะการขนส่ง)

     บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบินแลัะการขนส่ง)

     Bachelor of Business Administration (Aviation Business

     and Transport Management)

     B.B.A. (Aviation Business and Transport Management)

ช่่อปริญญาสูถาบันเทคโนโลยี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจแลัะการเปิ็นผู้ปิระกอบการ)

     พระจอมเกลั้าเจ้าคืุณทหารลัาดกระบัง 

     บธ.บ. (บริหารธุรกิจแลัะการเปิ็นผู้ปิระกอบการ)

     Bachelor of Business Administration (Business Administration 

     and Entrepreneurship)

     B.B.A. (Business Administration and Entrepreneurship)

จุุดเด่นของหลักสููตร

 เปิ็นหลัักสูตรคืวิบ (ระยะเวิลัาเรียน 4 ปิี) ที่น�าจุดแข็งของทั�ง 2 สถาบัน คืือ มหาวิิทยาลััยรังสิต ซีึ่งเปิ็น

สถาบันอดุมศึกษาเอกชนแหง่แรกทีเ่ปิดิสอนศาสตรด์า้นการจดัการธรุกจิการบนิในระดบัปิรญิญาตรีมาอยา่ง

ยาวินาน กับ สถาบันเทคืโนโลัยีพระจอมเกล้ัาเจ้าคืุณทหารลัาดกระบัง ที่มีคืวิามโดดเด่นในด้านเทคืโนโลัยี

แลัะนวิัตกรรมเพ่ือการเปิ็นผู้ปิระกอบการสมัยใหม่ โดยมีการท�าคืวิามร่วิมมือแลัะตกลังในการจัดการเรียน

การสอนร่วิมกัน ยอมรับการเทียบรายวิิชาร่วิมกัน แลัะมีการแลักเปิลัี่ยนนักศึกษาร่วิมกัน เพื่อสร้างบัณฑิตที่

มทีกัษะหลัากหลัายมากขึ�นกวิา่เดมิ ตอบโจทยก์ารท�างานแหง่อนาคืตที ่สามารถปิระกอบอาชพีใน 2 ลักัษณะ

ที่แตกต่างกันคืวิบคืู่กันได้ 

 จุดเด่นของหลัักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน วิิทยาลััยการท่องเที่ยวิแลัะการบริการ มหาวิิทยาลััย

รังสิต คืือ การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานองคื์กรวิิชาชีพด้านการบินในระดับสากลั ฝึกปิฏิิบัติในเนื�อ

งานที่เปิ็นทักษะเฉพาะด้าน ปิลัูกฝ่งวิัฒนธรรมองคื์กรตามหลัักคืุณธรรมจริยธรรมแลัะข้อปิฏิิบัติในวิิชาชีพ 

อาทิ การใช้คืวิามรู้แลัะทักษะตามสถานการณ์ การใช้ภาษาเพ่ือส่ือสารด้านการบิน มีคืวิามไวิในคืวิามแตก

ต่างทางวิัฒนธรรม ฝึกปิฏิิบัติการท�างานภายใต้ภาวิะคืวิามกดดันแลัะข้อจ�ากัด การรู้เท่าทันต่อภัยคืุกคืาม

การขนส่งทางอากาศแลัะการจัดการคืวิามปิลัอดภัยในปิ่จจุบัน

หลัักสูตรควิบปริญญา บริหารธุุรกิจบัณฑิิต 2 สถาบัน
สาขาวิิชาการจัดการธุุรกิจการบินแลัะการขนส่ง มหาวิิทยาลััยรังสิต (มรส.)

กับ

สาขาวิิชาบริหารธุุรกิจแลัะการเป็นผู�ประกอบการ

สถาบันเทคโนโลัย่พระจอมเกลั�าเจ�าคุณทหารลัาดกระบัง (สจลั.)
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จุดเด่นของหลัักสูตรบริหารธุรกิจแลัะการเปิ็นผู้ปิระกอบการ สถาบันเทคืโนโลัยีเจ้าคืุณทหารลัาดกระบัง 

วิิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ� จัดการเรียนการสอนที่จังหวิัดชุมพร ที่เปิ็นศูนย์กลัางการเดินทางแลัะการท่อง

เที่ยวิที่มีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปิในอนาคืต จึงเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้สร้างบัณฑิตให้มีคืวิามคืิด

ริเริ่มแลัะสามารถผสมผสานปิระยุกต์ใช้นวัิตกรรมแลัะเทคืโนโลัยีต่าง ๆ เพ่ือการเป็ินผู้ปิระกอบการต่อไปิใน

อนาคืต 

 เมื่อเรียนจบแลั้วินักศึกษาจะได้รับปิริญญา 2 ใบจาก 2 สถาบัน ได้แก่ ปิริญญาใบที่ 1 บริหารธุรกิจ

บณัฑติ (การจดัการธรุกจิการบนิแลัะการขนสง่) มหาวิทิยาลัยัรงัสติ แลัะ ปิรญิญาใบที ่2 บรหิารธรุกจิบณัฑติ 

(บริหารธุรกิจแลัะการเปิ็นผู้ปิระกอบการ) สถาบันเทคืโนโลัยีพระจอมเกลั้าเจ้าคืุณทหารลัาดกระบัง

โครงสูร้างหลักสููตร

 • ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสููตร 4 ปี 

 • จุำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสููตร    159  หน่วยกิต 

  หมวิดวิิชาศึกษาทั่วิไปิ     30  หน่วิยกิต 

  หมวิดวิิชาเฉพาะ      123  หน่วิยกิต ปิระกอบด้วิย

   วิิชาพื�นฐานวิิชาชีพ      18  หน่วิยกิต 

   วิิชาชีพ-บังคืับ      90  หน่วิยกิต  

   วิิชาชีพ-เลัือก      15  หน่วิยกิต 

  หมวิดวิิชาเลัือกเสรี ไม่น้อยกวิ่า    6  หน่วิยกิต 

คุณสูมบัติผูู้้เข้าศึกษา

 1. ส�าเร็จการศึกษาไมต่�่ากวิา่ชั�นมธัยมศกึษาตอนปิลัาย หรือเทยีบเทา่ แลัะมหาวิิทยาลัยัพิจารณา

แลั้วิเห็นสมคืวิรเข้ารับศึกษา

 2. มีเกรดเฉลัี่ยรวิมทุกวิิชาไม่ต�่ากว่ิา 2.00 แลัะเกรดเฉล่ีัยรวิมในรายวิิชาภาษาอังกฤษ แลัะ

คืณิตศาสตร์ไม่ต�่ากวิ่า 2.00 หรือตามที่หลัักสูตรพิจารณาเปิ็นกรณี

 3. ผ่านการคืัดเลัือกเข้าเปิ็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิิทยาลััยรังสิต
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แนวทางการประกอบอาชีพ

 บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในหลัักสูตรคืวิบ 2 ปิริญญา สามารถท�างานได้หลัากหลัาย ดังนี�

 1. สายการบินแบบปิระจ�า (Scheduled Airlines) การบริการการบนิเชงิธรุกจิ (Business Aviation) 

อาทิ แท็กซีี่อากาศ การบินส่วินบุคืคืลั

 2. งานในส่วินของการอ�านวิยการบิน การปิฏิิบัติการบินในส่วินปิฏิิบัติการแลัะการด�าเนินงานใน

ท่าอากาศยาน แลัะลัานจอดอากาศยาน

 3. บริษัทการขนส่งสินคื้าทางอากาศ 

 4. ผู้ให้บริการไปิรษณีย์อากาศแบบเบ็ดเสร็จ (Air Courier) 

 5. ตัวิแทนการขนส่งสินคื้าทางอากาศ (Freight Forwarder)

 6. บริษัทบริการการบิน (Ground Handling Agent)

 7. ตัวิแทนขายสายการบินทั�งไทยแลัะต่างชาติ ณ เมืองต่าง ๆ (General Sales Agent-GSA)

 8. ตัวิแทนทางการท่องเที่ยวิด้าน การขายบัตรโดยสารแลัะการส�ารองที่นั่ง (Travel Agency)

 9. เวิ็บไซีต์ตัวิแทนขายสินคื้าทางการท่องเที่ยวิออนไลัน์ (OTAs-Online Travel Agent)

 10. ด้านการตลัาดแลัะการขายบัตรโดยสาร/การส�ารองที่นั่งสายการบิน

 11. งานในส่วินที่เกี่ยวิข้องกับการจัดการการเดินทางในองคื์กรธุรกิจทั่วิไปิ

 12. งานพิธกีารน�าเข้าส่งออกแลัะสทิธปิิระโยชนท์างศุลักากร เพ่ือการจัดแสดงสินค้ืาระหวิา่งปิระเทศ

 13. งานในภาคืราชการแลัะรัฐวิิสาหกิจ แลัะองคื์กรการบิน

 14. ธุรกิจด้านการบริการแลัะการท่องเที่ยวิที่เกี่ยวิเนื่องกับการขนส่งทางอากาศ แลัะโลัจิสติกส์

 15. เจ้าหน้าที่วิิเคืราะห์นโยบายแลัะแผน 

 16. นักวิิจัย

 17. ปิระกอบธุรกิจ Start up (ปิระยกุตใ์ช้เทคืโนโลัยีในการสร้างธุรกิจเพ่ือแก้ปิญ่หาธรุกิจทีเ่ก่ียวิข้อง

กับการขนส่งทางอากาศ หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวิข้อง)
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แผนการศึึกษาสาขาวิิชาการจัดการธุุรกิจด�านการบิน

แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 1

ภาคการศึกษาที่ S 

RSU 111  สังคืมธรรมาธิปิไตย  2(2-0-4) 

RSU XXX  รายวิิชาศึกษาทั่วิไปิ 1 (จากกลัุ่มที่ 3 ถึงกลัุ่มที่ 8)  3(X-X-X) 

ENL 125  ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลัก  3(3-0-6)  

     รวม 8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1

ABM 101  อุตสาหกรรมการบินเบื�องต้น  3(3-0-6) 

ENL 126  ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคืโนโลัยี การบันเทิงแลัะการออกแบบ  3(2-2-5) 

RSU XXX  รายวิิชาศึกษาทั่วิไปิ 2 (จากกลัุ่มที่ 3 ถึงกลัุ่มที่ 8)  3(X-X-X) 

RSU XXX  รายวิิชาศึกษาทั่วิไปิ 3 (จากกลัุ่มที่ 3 ถึงกลัุ่มที่ 8)  3(X-X-X) 

RSU XXX  รายวิิชาศึกษาทั่วิไปิ 4 (จากกลัุ่มที่ 3 ถึงกลัุ่มที่ 8)  3(X-X-X) 

RSU XXX  รายวิิชาศึกษาทั่วิไปิ 5 (จากกลัุ่มที่ 3 ถึงกลัุ่มที่ 8)  3(X-X-X) 

RSU 112  กีฬาเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1)  

     รวม 19 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2

ABM 103  การบริการลัูกคื้าในธุรกิจสายการบิน  3(3-0-6) 

ACC 100  การบัญชีการเงิน   3(3-0-6) 

DBS 201  เทคืโนโลัยีดิจิทัลัส�าหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 

ECO 111  หลัักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 

XXX xxx  รายวิิชาศึกษาทั่วิไปิ (กลัุ่มวิิชาภาษานานาชาติแลัะปิระสบการณ์  3(X-X-X)  

        ระหวิ่างปิระเทศ (1) (จากกลัุ่ม 2.2)

XXX xxx  รายวิิชาศึกษาทั่วิไปิ (กลัุ่มวิิชาภาษานานาชาติแลัะปิระสบการณ์  3(X-X-X) 

    ระหวิ่างปิระเทศ (2) (จากกลัุ่ม 2.2) 

     รวม 18 หน่วยกิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 2

ภาคการศึกษาที่ 1 

ATM 201 กฎหมายการบินแลัะจรรยาบรรณธุรกิจ   3(3-0-6) 

ATM 203  การจัดการธุรกิจสายการบิน   3(3-0-6) 

ATM 208  การอ�านวิยการบินแลัะระบบการจราจรทางอากาศ  3(3-0-6) 

ATM 268  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการบินแลัะการขนส่ง 1 3(2-2-5) 

ACC 103  การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3-0-6) 

DBS 201  เทคืโนโลัยีดิจิทัลัส�าหรับธุรกิจ   3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ATM 204  การจัดการการขนส่งสินคื้าทางอากาศแลัะการกระจายสินคื้า  3(3-0-6) 

ATM 205  การจัดการท่าอากาศยาน   3(2-2-5) 

ATM 209  หลัักการตลัาดส�าหรับธุรกิจการบินแลัะการขนส่ง  3(3-0-6) 

ATM 210  คืวิามรู้เบื�องต้นเกี่ยวิกับการคืวิบคืุมน��าหนักแลัะคืวิามสมดุลั ของอากาศยาน 3(3-0-6) 

LSM 203  การวิิเคืราะห์สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

FIN 201    การเงินธุรกิจ    3(3-0-6) 

      รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3 (เรียนที่ มรสู. สูอนโดยคณาจุารย์จุาก สูจุล.)

11546119   ผู้ปิระกอบการ   3(X-X-X)

11536128   การเขียนแผนธุรกิจส�าหรับผู้ปิระกอบการ  3(X-X-X)

11536107   การจัดการผลัิตแลัะการปิฏิิบัติการ  3(X-X-X)

      รวม 9 หน่วยกิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 3

ภาคการศึกษาที่ 1 

ATM 269  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการบินแลัะการขนส่ง 2  3(2-2-5) 

ATM 300  พฤติกรรมผู้บริโภคืแลัะการสื่อสารข้ามวิัฒนธรรม 3(3-0-6)

                ในธุรกิจการบินแลัะการขนส่ง   

ATM 301  ระบบสารสนเทศในธุรกิจการบินแลัะการขนส่ง  3(2-2-5) 

ATM 312   การจัดการงานบริการแลัะผลัิตภัณฑ์ส�าหรับเที่ยวิบิน (วิิชาชีพ-เลัือก 1)  3(2-2-5)

ATM 313   งานบริการผู้โดยสารภาคืพื�นดิน (วิิชาชีพ-เลัือก 2)  3(2-2-5)

ATM 318   การจัดการบริการลัานจอด (วิิชาชีพ-เลัือก 3)   3(3-0-6)

     รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ATM 304  การจัดการคืวิามปิลัอดภัยในธุรกิจการบินแลัะการขนส่ง 3(3-0-6)

ATM 310  การจัดการองคื์การแลัะทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบินแลัะการขนส่ง  3(3-0-6) 

ATM 423   การจัดการขนส่งสินคื้าพิเศษ (วิิชาชีพ-เลัือก 4)   3(3-0-6)

ATM 425   การจัดการการขนส่งสินคื้าอันตราย  (วิิชาชีพ-เลัือก 5) 3(3-0-6)

ATM 410  วิิธีวิิทยาการวิิจัยในธุรกิจการบิน  3(2-2-5) 

MGT 416   การจัดการเชิงกลัยุทธ์ (วิิชาเลัือก-เสรี 2) 3(3-0-6)

     รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3 (เรียนที่ มรสู. สูอนโดยคณาจุารย์จุาก สูจุล.)

11536114   การจัดการห่วิงโซี่อุปิทานแลัะโลัจิสติกส์  3(X-X-X)

11546225   การจัดตั�งธุรกิจ Start up 3(X-X-X)

11546227   สัมมนาการจัดการการเปิ็นผู้ปิระกอบการ 3(X-X-X)

     รวม 9 หน่วยกิต



Rangsit University Bulletin 2022-2023
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ College of Tourism and Hospitality

แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 4

ภาคการศึกษาที่ 1 

     (เรียนที่ สจลั. วิิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ� สอนโดยคืณาจารย์จาก สจลั.)

11536116   การจัดการโคืรงการ   3(X-X-X)

11536117   การวิิเคืราะห์เชิงปิริมาณทางธุรกิจ   3(X-X-X)

11536223   การภาษีอากรธุรกิจ   3(X-X-X)

11536403   ระบบการจัดการคืุณภาพ  3(X-X-X)

11536429   พื�นฐานเทคืโนโลัยีธุรกิจแลัะพานิชย์อิเลั็กทรอนิกส์  3(X-X-X)

11536201   การจัดการธุรกิจเฟรนไชส์   3(X-X-X)

11536124   การเตรียมคืวิามพร้อมสู่อาชีพ   0(X-X-X)

      รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2 

ATM 498  สหกิจศึกษาในธุรกิจการบินแลัะการขนส่ง  6(0-35-18) 

      รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ :

 1.  นักศึกษาที่เข้าโคืรงการสหกิจศึกษาจะลังทะเบียนวิิชา ATM 498 สหกิจศึกษาในธุรกิจการบินแลัะการ

ขนส่ง โดยไม่ต้องลังทะเบียนเรียน 3 รายวิิชา 

  1)  วิิชา ATM 412 สัมมนายุทธศาสตร์ในธุรกิจการบินแลัะการขนส่ง

  2)  วิิชา ATM 497 การเตรียมฝึกปิระสบการณ์วิิชาชีพในธุรกิจการบินแลัะการขนส่ง แลัะ 

  3)  วิิชา ATM 499 การฝึกปิระสบการณ์วิิชาชีพในธุรกิจการบินแลัะการขนส่ง

 2.  นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องไปิท�างานกับสถานปิระกอบการ 1 ภาคืการศึกษาภายใต้เงื่อนไขเฉพาะแบบ

สหกิจศึกษาแลัะมีการท�าโคืรงงานส่วินบุคืคืลั 1 โคืรงการ (การวิิจัยในสถานปิระกอบการ)

หมายเหตุ : 

ส�าหรับการจบการศึกษา นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบสัมฤทธิผลัทางภาษาอังกฤษแบบ TOEIC ไม่ต�่ากวิ่า 500 

คืะแนนหรือเทียบเท่า
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ช่่อปริญญามหาวิทยาลัยรังสูิต เทคืโนโลัยีบัณฑิต (ศิลัปิะแลัะเทคืโนโลัยีการปิระกอบอาหาร)

     ทลั. บ. (ศิลัปิะแลัะเทคืโนโลัยีการปิระกอบอาหาร)

     Bachelor of Technology (Culinary Arts and Technology)

     B. Tech. (Culinary Arts and Technology)

จุุดเด่นของหลักสููตร

  หลัักสูตรเทคืโนโลัยีบัณฑิต สาขาวิิชาศิลัปิะแลัะเทคืโนโลัยีการปิระกอบอาหารเปิ็นหลัักสูตร

ที่บูรณาการหลัักสูตรเทคืโนโลัยีบัณฑิต สาขาวิิชาศิลัปิะแลัะเทคืโนโลัยีการปิระกอบอาหาร มีลัักษณะบูรณ

าการเชิงศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวิข้องเชิงปิระยุกต์ มาพัฒนาเปิ็นหลัักสูตรวิิชาชีพท่ีทันสมัยเป็ินสากลั สอนภาคื

ทฤษฎีแลัะเน้นการฝึกปิฏิิบัติการ โดยผลัิตบัณฑิตที่สามารถท�างานได้จริงแลัะสามารถก้าวิสู่การเปิ็นหัวิหน้า

งานขั�นต้นได้ในธุรกิจอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม ภัตตาคืาร ทั�งในภาคืรัฐ แลัะเอกชน ระดับชาติ ภูมิภาคื แลัะ

นานาชาติ มีศาสตร์คืรอบคืลัุมการวิางแผน พัฒนา การบริหาร การสื่อสาร เทคืโนโลัยีสารสนเทศ ภาษาต่าง

ปิระเทศ กฎหมาย แลัะการอนุรักษ์สิ่งแวิดลั้อมแลัะคืวิามเปิ็นเอกลัักษณ์ของชาติ หลัักสูตรฯได้จัดการศึกษา

ที่ได้มาตรฐานเปิ็นท่ียอมรับของภาคืธุรกิจ สังคืม ทั�งในระดับชาติแลัะนานาชาติ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่

บ่มเพาะส�านึกทางจริยธรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน แลัะสังคืมธรรมาธิปิไตยที่เน้นระบบคืุณธรรม คืวิามเปิ็น

ธรรมแลัะคืวิามเสมอภาคืระหวิ่างภาคืส่วินต่างๆ ในสังคืม 

 เป็ินหลักัสูตรทีพั่ฒนาใหผู้เ้รยีนมคุีืณลักัษณะแลัะสมรรถนะตรงตามคืวิามต้องการของตลัาดแรงงาน

ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวิแลัะอุตสาหกรรมการบริการทั�งในระดับปิระเทศ ภูมิภาคื แลัะนานาชาติ โดย

เฉพาะอย่างย่ิงในกลัุ่มภูมิภาคือาเซีียน ส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแลัะเคืร่ืองดื่มของชาติให้

ทดัเทยีมกับมาตรฐานสากลัในแนวิทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนผ่านการพัฒนาคืณุภาพบคุืลัากรแลัะการบริการ

วิิชาการแลัะสังคืม ส่งเสริมให้เกิดเคืรือข่ายคืวิามร่วิมมือระหวิ่างสถาบันการศึกษา หน่วิยงานภาคืรัฐ องคื์กร

ระหวิ่างปิระเทศ แลัะหน่วิยงานภาคืเอกชนในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิิชาการ แลัะการวิิจัย

โครงสูร้างหลักสููตร

 • ระยะเวิลัาศึกษาตลัอดหลัักสูตร 4 ปิี 

 • จ�านวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสูตร    132  หน่วิยกิต 

  หมวิดวิิชาศึกษาทั่วิไปิ     30  หน่วิยกิต 

  หมวิดวิิชาเฉพาะ      93  หน่วิยกิต 

  ปิระกอบด้วิย วิิชาพื�นฐานวิิชาชีพ    66  หน่วิยกิต 

     วิิชาโคืรงงาน      3  หน่วิยกิต  

หลัักสูตรเทคโนโลัย่บัณฑิิต

สาขาวิิชาศิึลัปะแลัะเทคโนโลัย่การประกอบอาหาร
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     วิิชาชีพ-เลัือก    12  หน่วิยกิต 

     วิิชาเลัือกทางภาษา                    12       หน่วิยกิต    

  หมวดวิชาเล่อกเสูรี ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต

  หมวดวิชาฝึึกประสูบการณ์วิชาชีพ                      3       หน่วยกิต

คุณสูมบัติผูู้้เข้าศึกษา

 1. ส�าเร็จการศึกษาไมต่�่ากวิา่ชั�นมธัยมศกึษาตอนปิลัาย หรือเทยีบเทา่ แลัะมหาวิิทยาลัยัพิจารณา

แลั้วิเห็นสมคืวิรเข้ารับศึกษา

 2. มีเกรดเฉลัี่ยรวิมทุกวิิชาไม่ต�่ากว่ิา 2.00 แลัะเกรดเฉล่ีัยรวิมในรายวิิชาภาษาอังกฤษ แลัะ

คืณิตศาสตร์ไม่ต�่ากวิ่า 2.00 หรือตามที่หลัักสูตรพิจารณาเปิ็นกรณี

 3. ผ่านการคืัดเลัือกเข้าเปิ็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิิทยาลััยรังสิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

 บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในหลัักสูตร สามารถท�างานได้หลัากหลัาย ดังนี�

 1. เชฟปิระจ�าห้องอาหาร ร้านอาหาร ภัตตาคืาร แลัะโรงแรมชั�นน�า

 2. นักออกแบบแลัะวิางแผนเมนู รายการอาหาร 

 3. ท�าสื่อเกี่ยวิกับอาหาร นักเขียนคือลััมนิสต์รายการอาหาร ท�าคือนเท้นต์ผลัิตรายการอาหาร

 4. ผู้ให้บริการอาหารส่วินหน้า ผู้จัดการร้านอาหาร 

 5. เจ้าของธุรกิจอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม

 6. นักคื้นคืวิ้า ออกแบบ พัฒนาสูตรอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

 7. งานจัดเลัี�ยง ธุรกิจจัดเลัี�ยง แลัะออกอาหารเฉพาะรายบุคืคืลั

 8. จัดอาหารโภชนาการส�าหรับผู้บริโภคืที่ต้องการอาหารพิเศษ

 9. ธุรกิจด้านการบริการแลัะการท่องเที่ยวิที่เกี่ยวิข้องกับอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม

 10. นักวิิเคืราะห์นโยบายแลัะวิางแผนธุรกิจร้านอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม 

 11. นักวิิจัยแลัะพัฒนาทางด้านอาหาร
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แผนการศึึกษา สาขาวิิชาศิึลัปะแลัะเทคโนโลัย่การประกอบอาหาร

แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 1

ภาคการศึกษาที่ S 

RSU 111  สังคืมธรรมาธิปิไตย  2(2-0-4) 

RSU XXX  รายวิิชาศึกษาทั่วิไปิ 1 (จากกลัุ่มที่ 3 ถึงกลัุ่มที่ 8)  3(X-X-X) 

ENL 125  ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลัก  3(3-0-6) 

     รวม 8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1

CAT 112 แนวิโน้มอาหารโลัก 3(3-0-6)

CAT 113 คืวิามรู้แลัะการจัดการเกี่ยวิกับวิัตถุดิบแลัะเคืรื่องมือ 1(1-0-2)

CAL 113 ปิฎิบัติการคืวิามรู้แลัะการจัดการเกี่ยวิกับวิัตถุดิบแลัะเคืรื่องมือ 2(0-4-2)

MAT 117 คืณิตศาสตร์ส�าหรับส�าหรับธุรกิจอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม      3(3-0-6)

THA 126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1)

RSU 134 กฎหมายต้องรู้  3(2-2-5)

ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคืโนโลัยีการบันเทิงแลัะการออกแบบ 3(2-2-5)

     รวม 19 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2

CAT 121 องคื์ปิระกอบอาหารแลัะโภชนาการ  3(3-0-6)

CAT 216 การเตรียมแลัะอบ พาย เคื้ก แลัะผลัิตภัณฑ์ขนมอบ  1(1-0-2)

CAL 216 ปิฏิิบัติการ การเตรียมแลัะอบ พาย เคื้ก แลัะผลัิตภัณฑ์ขนมอบ 2(0-4-2)

CHM 108 วิิทยาศาสตร์ส�าหรับธุรกิจอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม      3(3-0-6)

ENL 127 ภาษาอังกฤษในการท�างาน 3(2-2-5)

RSU 161 การผลัิตออกแบบแลัะสื่อดิจิทัลั 3(2-2-5)

RSU 240 ศิลัปิะการท�างานต่างวิัฒนธรร  3(2-2-5)

รวม 18 หน่วยกิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 2

ภาคการศึกษาที่ 1 

ACC 222 การบัญชีส�าหรับธุรกิจอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม      3(3-0-6)

CAT 114 การคืัดสรร การเตรียม การปิรุงเนื�อสัตวิ์แลัะอาหารทะเลั 1(1-0-2)

CAL 114 ปิฏิิบัติการการคืัดสรร การเตรียม การปิรุงเนื�อสัตวิ์แลัะอาหารทะเลั 2(0-4-2)

CAT 215 น��าสต๊อก ซีุปิ ซีอส สลััด แลัะอาหารวิ่าง 1(1-0-2)

CAL 215 ปิฏิิบัติการ การเตรียมน��าสต๊อก ซีุปิ ซีอส สลััด แลัะอาหารวิ่าง 2(0-4-2)

CAT 122 สุขาภิบาลัแลัะคืวิามปิลัอดภัยอาหาร 3(3-0-6)

CAT 219 การจัดการคืรัวิ แลัะการคืวิบคืุมต้นทุน 3(3-0-6)

RSU 180 รังสิตมาย-สไตลั์  3(2-2-5)

XXX  วิิชาเลัือกทางภาษา 1 3(X-X-X)

     รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

 ITE 100 การรู้เท่าทันเทคืโนโลัยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

CAT 221 การถนอมแลัะการแปิรรูปิอาหารส�าหรับงานคืรัวิ 1(1-0-2)

CAL 221 ปิฏิิบัติการการถนอมแลัะการแปิรรูปิอาหารส�าหรับงานคืรัวิ 2(0-4-2)

CAT 311 ศิลัปิะการปิระกอบอาหารไทย 1(1-0-2)

CAL 311 ปิฏิิบัติการศิลัปิะการปิระกอบอาหารไทย 2(0-4-2)

CAT 312 ศิลัปิะการปิระกอบอาหารตะวิันออก 1(1-0-2)

CAL 312 ปิฏิิบัติการศิลัปิะการปิระกอบอาหารตะวิันออก 2(0-4-2)

CAT 313 ศิลัปิะการปิระกอบอาหารตะวิันตก 1(1-0-2)

CAL 313 ปิฏิิบัติการศิลัปิะการปิระกอบอาหารตะวิันตก 2(0-4-2)

HOS 211  การจัดการ การบริการอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม 3(2-2-5)

XXX  วิิชาเลัือกทางภาษา 2 3(X-X-X)

     รวม 21 หน่วยกิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 3

ภาคการศึกษาที่ 1 

CAT 217 จริยธรรมแลัะกฎหมายในธุรกิจอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม 3(3-0-6)

CAT 314 อาหารฮาลัาลั แลัะการปิฏิิบัติการคืรัวิตามหลัักศาสนาอิสลัาม 1(1-0-2)

CAL 314 ปิฏิิบัติการอาหารฮาลัาลั แลัะการปิฏิิบัติการคืรัวิตามหลัักศาสนาอิสลัาม 2(0-4-2)

CAT 222 การพัฒนาผลัิตภัณฑ์อาหารแลัะการคืวิบคืุมคืุณภาพ 1(1-0-2)

CAL 222 ปิฏิิบัติการ การพัฒนาผลัิตภัณฑ์อาหารแลัะการคืวิบคืุมคืุณภาพ 2(0-4-2)

XXX  วิิชาชีพเลัือก 1  3(X-X-X)

XXX  วิิชาชีพเลัือก 2  3(X-X-X)

XXX  วิิชาเลัือกทางภาษา 3 3(X-X-X)

     รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

CAT 304 หลัักการตลัาดส�าหรับธุรกิจอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม 3(3-0-6)

CAT 491 โคืรงงาน 1  1(0-3-2)

XXX  วิิชาชีพเลัือก 3  3(X-X-X)

XXX  วิิชาชีพเลัือก 4  3(X-X-X)

XXX  วิิชาเลัือกทางภาษา 4 3(X-X-X)

     รวม 13 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3 

CAT 391 การฝึกปิฏิิบัติงานในสถานปิระกอบการอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม 1   1(0-40-20)

     รวม 1 หน่วยกิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 4

ภาคการศึกษาที่ 1 

CAT 412 วิิทยาศาสตร์การปิระกอบอาหารแลัะการออกแบบอาหาร 1(1-0-2)

CAL 412 ปิฏิิบัติการวิิทยาศาสตร์การปิระกอบอาหารแลัะการออกแบบอาหาร 2(0-4-2)

CAT 492 โคืรงงาน 2  2(0-6-3)

XXX  วิิชาเลัือกเสรี 1  3(X-X-X)

XXX  วิิชาเลัือกเสรี 2  3(X-X-X)

     รวม 11 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2 

CAT 495   การฝึกปิฏิิบัติงานในสถานปิระกอบการอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม 2 2(0-80-20) 

(ฝึกงานระยะเวิลัา 6 เดือน ในภาคืการศึกษาปิกติ ณ สถานปิระกอบการ) 

     รวม 2 หน่วยกิต

หมายเหตุ :

 1.  นักศึกษาที่เลัือกเรียนรายวิิชา CAT 494 สหกิจศึกษาธุรกิจอาหาร ไม่ต้องเรียนรายวิิชา CAT 219  การ

จัดการคืรัวิแลัะการคืวิบคืุมต้นทุน รายวิิชา CAT 391 การฝึกปิฎิบัติงานในสถานที่ปิระกอบอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม 1 

แลัะ รายวิิชา CAT 495 การฝึกปิฎิบัติงานในสถานที่ปิระกอบอาหารแลัะเคืรื่องดื่ม 2

 2.  ส�าหรับการจบการศึกษา นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบสัมฤทธิ�ผลัทางภาษาอังกฤษแบบ TOEIC ไม่ต�่า

กวิ่า 500 คืะแนนหรือเทียบเท่า
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สาขาวิิชาอุุตสาหกรรมบริการ (หลัักสูตรนานาชาติ)

ช่่อปริญญา         ศิลัปิศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมบริการ)

    ศศ.บ. (อุตสาหกรรมบริการ)

    Bachelor of Arts (Hospitality Industry)

    B.A. (Hospitality Industry)

จุุดมุ่งหมายของหลักสููตร

 1. เพ่ือฝึกฝนให้บัณฑิตมีคืวิามเขา้ใจอย่างคืรอบคืลุัมในสาขาอุตสาหกรรมบริการ สามารถใช้คืวิาม

รู้เหลั่านี�ในการพัฒนาคืวิามรู้แลัะจิตใจของตนเอง

 2. เพ่ือฝึกฝนให้บัณฑิตมีคืวิามรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรมบริการอย่างลัึกซีึ�ง จนกระท่ังสามารถ

ปิระยุกต์ใช้คืวิามรู้ในสาขาวิิชาในอาชีพของตนเองหรือ เป็ินพื�นฐานท่ีส่งเสริมการศึกษาต่อทั�งในแลัะต่าง

ปิระเทศ บัณฑิตจะได้รับการฝึกให้ท�างานในภาคืรัฐแลัะภาคืเอกชนอย่างมีปิระสิทธิภาพ

 3.  สร้างบัณฑิตที่มีคืุณภาพแลัะศักยภาพ เพ่ือตอบสนองคืวิามต้องการของตลัาดทางด้าน

อุตสาหกรรมบริการ แลัะรองรับการเจริญเติบโตอย่างรวิดเร็วิของภูมิภาคือาเซีียนแลัะระดับโลัก 

   4.  มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคืวิามสามารถในการใช้ภาษาเปิ็นเลัิศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการไปิสู่ต�าแหน่ง

ในอุตสาหกรรมบริการระดับสูง

   5.  สรา้งบณัฑติทีม่คีืวิามตืน่ตวัิในการเปิลัีย่นแปิลัง แลัะปิรบัตวัิใหเ้ขา้กบัคืวิามเปิลัีย่นแปิลังอยา่ง

ทันท่วิงที มีคืวิามเปิ็นมืออาชีพ เข้าใจวิัฒนธรรมที่หลัากหลัายของผู้คืน

โครงสูร้างหลักสููตร 

 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสููตร 4 ปี 

 จุำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสููตร   130  หน่วยกิต

  โคืรงสร้างหลัักสูตร

   จ�านวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสูตร  130   หน่วิยกิต 

     ก. กลัุ่มหมวิดวิิชาศึกษาทั่วิไปิ    30 หน่วิยกิต  

    ข. หมวิดวิิชาเฉพาะ     88 หน่วิยกิต 

  ปิระกอบด้วิย

   กลัุ่มวิิชาพื�นฐานวิิชาชีพ     24 หน่วิยกิต

   กลัุ่มวิิชาชีพ  บังคืับ    34   หน่วิยกิต

   กลัุ่มวิิชาชีพ - เลัือก    15  หน่วิยกิต
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   กลัุ่มวิิชาชีพ - เลัือกทางภาษา   15 หน่วิยกิต

    คื. หมวิดวิิชาเลัือกเสรี     6 หน่วิยกิต

    ง. หมวิดวิิชาฝึกปิระสบการณ์วิิชาชีพ  6 หน่วิยกิต

 หมวิดวิิชาเสรมิพื�นฐาน (Pre-College) (ไมน่บัหนว่ิยกติ) 27 หนว่ิยกติ นกัศกึษาท่ีสมคัืรเรยีนหลัักสตูร

นานาชาติ สามารถเข้าเรียนได้ ดังนี� 

  นักศึกษาที่สมัคืรเรียนหลัักสูตรนานาชาติ มีข้อก�าหนดทางด้านคืวิามรู้คืวิามสามารถภาษาอังกฤษ 

ดังนี�

     1)  นักศึกษาที่มีคืะแนน TOEFL 173 (CBT) / 70 (iBT) / 500 (PBT) หรือมากกวิ่า หรือมี

คืะแนน IELTS 5.5 หรือมากกวิ่าในทุกด้านภายใน 2 ปิีนับถึงวิันที่สมัคืร ไม่ต้องเรียนวิิชาเสริมพื�นฐาน

  2)  นักศึกษาที่ไม่มีผลัคืะแนนตามข้อ 1) จะต้องสอบวิัดระดับคืวิามรู้คืวิามสามารถภาษา

อังกฤษ โดยเงื่อนไขเป็ินไปิตามเกณฑ์การจัดระดับคืวิามรู้คืวิามสามารถภาษาอังกฤษที่วิิทยาลััยนานาชาติ

ก�าหนด ซีึ่งแบ่งระดับคืวิามรู้คืวิามสามารถของผู้สอบเปิ็น 3 กลัุ่ม ดังนี�

   2.1)  กลัุ่มที่ 1 ต้องเรียนวิิชาเสริมพื�นฐาน Plan A แลัะ Plan B ก่อนเข้าเรียนในหลัักสูตร 

    นานาชาติ

   2.2)  กลัุ่มที่ 2 ต้องเรียนวิิชาเสริมพื�นฐาน Plan B ก่อนเข้าเรียนในหลัักสูตรนานาชาติ

   2.3)  กลัุ่มที่ 3ไม่ต้องเรียนวิิชาเสริมพื�นฐาน

แนวทางการประกอบหลังสูำาเร็จุการศึกษา

 พนักงานโรงแรม ในต�าแหน่งงานต่างๆ ที่เก่ียวิข้อง อาทิ พนักงานต้อนรับ พนักงานส�ารองห้องพัก 

พนักงานให้บริการในห้องพัก พนักงานท�าคืวิามสะอาดห้องพักแขก พนักงานบริการในห้องอาหาร พนักงาน

ผสมเคืรื่องดื่ม พนักงานฝ่ายการขายแลัะการตลัาด พนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์

 พนักงานบริษัทท่องเที่ยวิ ในต�าแหน่งงานต่างๆ ในบริษัทท่องเที่ยวิ อาทิ พนักงานให้คื�าปิรึกษาเกี่ยวิ

กับโปิรแกรมการท่องเที่ยวิ ปิฏิิบัติการในการปิระสานงานแลัะจัดโปิรแกรมการท่องเที่ยวิทั�งในปิระเทศแลัะ

ต่างปิระเทศ 

 งานบริการเรือส�าราญ ต�าแหน่งงานต่างๆ บนเรือส�าราญ อาทิ พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการ

อาหารแลัะเคืรื่องดื่ม พนักงานท�าคืวิามสะอาดห้องพักแขก พนักงานผสมเคืรื่องดื่ม พนักงานปิระกอบอาหาร

งานธรุกจิการปิระชมุ การจดันทิรรศการ แลัะการทอ่งเท่ียวิเพ่ือเปิน็รางวิลัั ปิฏิบิตังิานในการปิระสานงานแลัะ

เปิ็นผู้วิางแผนงานปิระชุมแลัะจัดนิทรรศการในโรงแรม รีสอร์ท ศูนย์ปิระชุมแลัะสถานที่อื่นๆ 

 พนักงานในธุรกิจการบิน ในต�าแหน่งงานต่างๆ เช่น พนักงานต้อนรับบนเคืรื่องบิน พนักงานต้อนรับ

บนพื�นดิน ฝ่ายปิระสานงานการขาย 

 ผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมบริการ อาทิ อุตสาหกรรมโรงแรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวิ 

อุตสาหกรรมการบิน แลัะอุตสาหกรรมไมซี์ เปิ็นต้น 

 เจ้าหน้าท่ีหน่วิยงานของราชการ รฐัวิิสาหกจิ ในด้านทีเ่ก่ียวิข้อง เช่น การท่าอากาศยาน องค์ืการท่องเท่ียวิ 

กรมการคื้าระหวิ่างปิระเทศ 
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ช้ั้�นปีีท่ี่� 1

แผู้นการศึกษาสูาขาวิชาอุตสูาหกรรมบริการ (หลักสููตรนานาชาติ)

ภาคการศึกษาที่ 1

IRS 111     Social Dharmacracy                2(2-0-4)                              

IRS 112     Sports for Health   1(0-2-1)

xxxxxx      Language I     3(2-2-5)

xxxxxx      Language II    3(2-2-5)

xxxxxx      Group 3-8 I    3(x-x-x)

IHI 101     International Tourism and Hospitality   3(3-0-6)

IHI 102     Psychology for Hospitality Industry and Cross Cultural Communication   3(3-0-6)

     รวม   18 หน่วย

ภาคการศึกษาที่ 2

xxxxxx     Language III   3(2-2-5)

xxxxxx     Group 3-8 II   3(x-x-x)

xxxxxx     Elective Language I  3(2-2-5)

IHI 103     Hospitality Arts and Personality Development  3(1-4-4)

IHI 104    Sustainable Hospitality Industry Management  3(3-0-6)

IHI 105     Tourist Behavior

                                                                                       รวม   18 หน่วยกิต
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ช้ั้�นปีีท่ี่� 2

ภาคการศึกษาที่ 1

xxxxxx    Group 3-8 III   3(x-x-x)

xxxxxx    Group 3-8 IV   3(x-x-x)

xxxxxx    Language IV   3(2-2-5)

IHI 210    Special Interest Tourism  3(3-0-6)

IHI 215    Room Division and Front Office  3(2-2-5)

xxxxxx    Elective Language II  3(2-2-5)

     รวม   18 หน่วย

ภาคการศึกษาที่ 2

xxxxxx    Group 3-8 V   3(x-x-x)

IHI 211    Hotel Operations and Management  3(3-0-6)

IHI 213    Geography for Tourism  3(2-2-5)

IHI 313    Airline Business Management  3(3-0-6)

xxxxxx    Elective Language III  3(2-2-5)

xxxxxx    Elective I 3(x-x-x)   3(x-x-x)

                                                                                       รวม   18 หน่วยกิต
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ช้ั้�นปีีท่ี่� 3

ภาคการศึกษาที่ 1

IHI 214    Food and Beverage Management and Operations  3(2-2-5)

IHI 301    Human Resource Management in Hospitality Industry  3(3-0-6)

xxxxxx    Elective II   3(x-x-x)

xxxxxx    Elective III   3(x-x-x)

xxxxxx    Elective Language V  3(2-2-5)

xxxxxx   Elective Language IV  3(2-2-5)

     รวม   18 หน่วย

ภาคการศึกษาที่ 2

IHI 302    Hospitality Industry Information Systems  3(2-2-5)

IHI 310    Housekeeping Service Management  3(2-2-5)

IHI 311    Tour Package Planning and Management  3(2-2-5)

IHI 312    Catering and Banquet Management  3(2-2-5)

IHI410     Hospitality Industry Sales and Marketing  3(3-0-6)

xxxxxx    Elective IV   3(x-x-x)

xxxxxx    Elective V   3(x-x-x)

                                                                                       รวม   21 หน่วยกิต
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ช้ั้�นปีีท่ี่� 4

ภาคการศึกษาที่ 1

IHI 401   Ethics and Laws Related to Hospitality Industry  3(3-0-6)

IHI 411   Preparation for internship in Hospitality Industry  1(0-2-1)

IHT 412   Strategic Management and Current Issues in Hospitality Industry    3(3-0-6)

xxxxxx    Free Elective I   3(x-x-x)

xxxxxx    Free Elective II   3(x-x-x)

     รวม   13 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

IHI 414 Co-operative Education  6(0-35-18)

     รวม   6 หน่วยกิต 
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สาขาวิิชากีฬากอุล์ัฟ

Program in Golf

ช่่อปริญญา   วิิทยาศาสตรบัณฑิต (กีฬากอลั์ฟ) 

    วิท.บ. (กีฬากอลั์ฟ)

    Bachelor of Science (Golf)

    B.Sc. (Golf)

จุุดเด่นของหลักสููตร

 หลักัสูตรวิิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิิชากฬีากอล์ัฟเป็ินหลัักสตูรใหม่ทีพั่ฒนาขึ�นเพ่ือตอบสนองคืวิาม

ตอ้งการของตลัาดแรงงานแลัะสงัคืม ทั�งสงัคืมไทยแลัะสงัคืมโลัก จดัการศกึษาแบบบรูณาการดา้นวิิทยาการ

การกฬีา อตุสาหกรรมกอลัฟ์ การสือ่สารภาษาสากลั ตลัอดจนนวิตักรรม เทคืโนโลัยยีคุืดิจิทลัั ผา่นปิระสบการณ์

จริง    ในระดับสากลั เพื่อให้เกิดคืวิามช�านาญด้านวิิชาชีพสู่การพัฒนาตนเอง สังคืม แลัะปิระเทศชาติ กอลั์ฟ

เปิน็กีฬาท่ีได้รบัคืวิามนิยมในระดับต้นของกีฬาปิระเภทต่างๆ เป็ินกิจกรรมทีส่่งเสริมคุืณภาพชีวิิตแลัะสุขภาพ 

ทั�งเปิน็ธุรกิจท่ีมบุีคืลัากรเก่ียวิขอ้งหลัากหลัายสาขาอาชพี สามารถสรา้งงานสรา้งรายไดเ้ปิน็มลูัคืา่มหาศาลัให้

กับปิระเทศ โดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยวิเพื่อการกีฬา หรือทัวิร์กอลั์ฟ กอลั์ฟจึงมีคืวิามส�าคืัญแลัะเปิ็น

ส่วินหนึ่งในด้านเศรษฐกิจของชาติท่ีมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบคืรบวิงจร เพ่ือส่งเสริมการสร้างมูลัค่ืา

เพิ่ม สร้างรายได้ สร้างอาชีพ แก่ปิระชาชนในชาติ

 มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเปิ็นศูนย์กลัางในการพัฒนา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั�งภาคืทฤษฎี 

แลัะฝกึปิฏิบิตัใินหอ้งเรยีนดว้ิยเคืรือ่งมอืทีท่นัสมยั ออกรอบตกีอลัฟ์จรงิในสนามกอลัฟ์ RSU Vista Golf course 

เมืองเอก แลัะเข้าร่วิมการแข่งขันกอลั์ฟทั�งในแลัะต่างปิระเทศ พร้อมด้วิยอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวิชาญแลัะมาก

ด้วิยปิระสบการณ์ทางด้านกีฬากอล์ัฟ มีคืวิามรู้คืวิามสามารถในการถ่ายทอดคืวิามรู้ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือผลิัต

บณัฑิตท่ีมีคืวิามรูแ้ลัะมทีกัษะกฬีากอล์ัฟ สามารถปิฏิิบัตงิานด้านกีฬากอล์ัฟได้อย่างมีคืณุภาพแลัะทดัเทยีม

กับมาตรฐานสากลั

 ผูเ้รียนสามารถเลืัอกเรียนกลัุม่วิิชาชีพ-เลืัอกกลัุม่ใดกลัุม่หนึง่หรือมากกว่ิา 1 กลัุม่วิิชา ได้แก่             1) 

กลัุ่มบริหารธุรกิจแลัะบริการกอลั์ฟ 2) กลัุ่มผู้ปิระกอบการธุรกิจกอลั์ฟ 3) กลัุ่มนิเทศศาสตร์กีฬากอลั์ฟ เพื่อให้

ผู้เรียนมีทางเลืัอกที่หลัากหลัายในการปิระกอบธุรกิจที่เก่ียวิข้องกับอุตสาหกรรมกอล์ัฟ ไม่วิ่าจะเป็ินผู้เล่ัน ผู้

บริหาร ผู้ปิระกอบการ
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โครงสูร้างหลักสููตร
 • ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสููตร  4 ปี (สูามารถเรียนจุบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง)
 • จุำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสููตร  120 หน่วยกิต
  หมวิดวิิชาศึกษาทั่วิไปิ    30 หน่วิยกิต
  หมวิดวิิชาเฉพาะ    84 หน่วิยกิต
     1)    วิิชาพื�นฐานวิิชาชีพ   27 หน่วิยกิต
     2)   วิิชาชีพ    57 หน่วิยกิต
    ก.  วิิชาชีพ-บังคืับ   42 หน่วิยกิต
    ข.  วิิชาชีพ-เลัือก   15 หน่วิยกิต
  หมวิดวิิชาเลัือกเสรี  ไม่น้อยกวิ่า  6 หน่วิยกิต

คุณสูมบัติของผูู้้สูมัคร
 1. ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากวิ่าชั�นมัธยมศึกษาตอนปิลัาย ตามหลัักสูตรของกระทรวิงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาหลัักสูตรแกนกลัาง หลัักสูตรนานาชาติ หลัักสูตรอาชีวิศึกษา หลัักสูตรตาม
อัธยาศัย (กศน.) แลัะมหาวิิทยาลััยพิจารณาแลั้วิเห็นสมคืวิรเข้ารับศึกษา
 2. ผ่านการคืัดเลัือกเข้าเปิ็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิิทยาลััยรังสิต

แนวทางการประกอบอาชีพเม่่อสูำาเร็จุการศึกษา
 บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในหลัักสูตรวิิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิิชากีฬากอล์ัฟสามารถปิระกอบ
อาชีพได้หลัากหลัาย ดังนี�
 1. นักกอลั์ฟ นักกอลั์ฟอาชีพ 
 2. ผู้ฝึกสอนกีฬากอลั์ฟ
 3. ผู้บริหารสนามกอลั์ฟ
 4. ผู้ปิระกอบการธุรกิจน�าเที่ยวิกีฬากอลั์ฟ
 5. ผู้ปิระกอบการธุรกิจบริการ ที่พัก อาหารแลัะเคืรื่องดื่มภายในสโมสรกอลั์ฟ
 6. ผู้ปิระกอบการศูนย์บริการสุขภาพคืรบวิงจรในสโมสรกอลั์ฟ
 7. ผู้ปิระกอบการการบริการขนส่งแลัะโลัจิสติกส์ส�าหรับกีฬากอลั์ฟ
 8. ผู้จัดการแข่งขัน
 9. ผู้จัดกิจกรรมกอลั์ฟ
 10. ผู้สื่อข่าวิกีฬากอลั์ฟ 
 11. นักพากย์แลัะบรรยายการแข่งขันกีฬากอลั์ฟ 
 12. นักผลัิตสื่อสร้างสรรคื์แลัะรายการกีฬากอลั์ฟ
 13. กรรมการการแข่งขันกีฬากอลั์ฟ
 14. ผู้ปิระกอบธุรกิจเกี่ยวิกับอุปิกรณ์กอลั์ฟ แลัะนวิัตกรรมทันสมัยเกี่ยวิกับกีฬากอลั์ฟ
 15. ผู้บริหารการดูแลัสนามหญ้าปิระเภทต่างๆ การบ�ารุงรักษากรีนกอลั์ฟ ทัศนียภาพรอบ              
  สนามกอลั์ฟ รวิมทั�งการพัฒนาบริเวิณให้สวิยงาม รักษาสิ่งแวิดลั้อมแลัะปิระหยัดพลัังงาน
 16. ผู้ให้คื�าแนะน�าแลัะพัฒนานักกีฬากอลั์ฟ
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แผนการศึึกษาช้ั้�นปีีท่ี่� 1

ภาคการศึกษา S/2565 (เทอมพิเศษสูำาหรับนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2565)

รหัสูวิชา   ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

RSU 111  สังคืมธรรมาธิปิไตย 2(2-0-4)

RSU 112  กีฬาเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)

ENL 125  ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลัก  3(2-2-5)

RSU 131  ผู้น�าการเปิลัี่ยนแปิลัง 3(2-2-5) 

     รวม 9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

ENL 126  ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคืโนโลัยีการบันเทิงแลัะการออกแบบ 3(2-2-5)       

RSU 127  ลัุยโลักอินเตอร์  3(2-2-5)       

GOF 111  ปิรัชญาการกีฬา  3(3-0-6) 

GOF 112  สรีรวิิทยาการออกก�าลัังกาย 3(2-2-5)

GOF 121  กีฬากอลั์ฟเบื�องต้น 3(3-0-6)  

GOF 122  เทคืนิคืการเลั่นลัูกสั�น 3(1-4-4)

     รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

CHN 101  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารปิระจ�าวิัน 1 3(2-2-5)

RSU 161  การออกแบบแลัะผลัิตสื่อดิจิทัลั 3(2-2-5)

RSU 174  การออกแบบสรีระ 3(2-2-5)       

GOF 113  จิตวิิทยาการกีฬา  3(3-0-6)     

GOF 211  ชีวิกลัศาสตร์ทางการกีฬา 3(2-2-5)              

GOF 123  การสร้างวิงสวิิง  3(1-4-4)

     รวม 18 หน่วยกิต

แผู้นการศึกษา สูาขากีฬากอล์ฟ
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แผนการศึึกษาช้ั้�นปีีท่ี่� 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

RSU 151  ปิระสบการณ์จากการสตาร์ทอัพแลัะการเปิ็นผู้ปิระกอบธุรกิจ 3(1-4-4)

RSU 185  ทักษะเทคืโนโลัยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ 3(2-2-5)

GOF 124  กฎ ข้อบังคืับกีฬากอลั์ฟ 3(3-0-6)  

GOF 212  อาหารแลัะโภชนาการเพื่อการกีฬา             3(2-2-5)

GOF 213  เวิชศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5)

GOF 221  การพัฒนาวิงสวิิงแลัะวิิธีการเลั่นกอลั์ฟ 3(1-4-4) 

     รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

GOF 214  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 3(2-2-5)

GOF 215  นวิัตกรรมแลัะเทคืโนโลัยีกีฬากอลั์ฟ 3(2-2-5)

GOF 222  จิตวิิทยาการกีฬาส�าหรับกอลั์ฟ 3(2-2-5)

GOF 311  วิิธีวิิทยาการวิิจัย  3(2-2-5)

GOF 321  การจัดการแข่งขันกีฬากอลั์ฟ 3(1-4-4)

XXX xxx  วิิชาเลัือกเสรี 1  3(x-x-x) 

     รวม 18 หน่วยกิต
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แผนการศึึกษาช้ั้�นปีีท่ี่� 3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

GOF 322  การฝึกทักษะกีฬากอลั์ฟ 3(0-6-3)

GOF 496  โคืรงการวิิจัย  3(0-6-3)

GOF xxx  วิิชาชีพ-เลัือก 1  3(x-x-x)

GOF xxx  วิิชาชีพ-เลัือก 2  3(x-x-x)

GOF xxx  วิิชาชีพ-เลัือก 3  3(x-x-x) 

     รวม 15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

GOF 421  การฝึกทักษะกีฬากอลั์ฟขั�นสูง 3(0-6-3)

GOF 422  ผู้ตัดสินกีฬากอลั์ฟ 3(1-4-4)

GOF 491  การสัมมนาในอุตสาหกรรมกอลั์ฟ 3(2-2-5)

GOF xxx  วิิชาชีพ-เลัือก 4  3(x-x-x)

GOF xxx  วิิชาชีพ-เลัือก 5  3(x-x-x)

XXX xxx  วิิชาเลัือกเสรี 2  3(x-x-x)

     รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึึกษาช้ั้�นปีีท่ี่� 4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสูวิชา  ช่่อวิชา   

     จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

GOF 499  สหกิจศึกษาส�าหรับกีฬากอลั์ฟ 6(0-35-18) 

     รวม 6 หน่วยกิต
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รายวิิชั้าในกลุ่่�มวิิชั้าช่ั้พ-เลืุ่อก

  โดยเลัือกเรียนรายวิิชาจากกลัุ่มใดกลัุ่มหนึ่ง จ�านวิน 15 หน่วิยกิต หรือเลัือกเรียนมากกวิ่า 1 กลัุ่มวิิชา ให้

ได้หน่วิยกิตรวิมกันไม่น้อยกวิ่า 15 หน่วิยกิต

1)  กลุ่มบริหารธุรกิจุและบริการกอล์ฟ (Golf Business Management)

    รหัสวิิชา   ชื่อวิิชา  จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

GOF  331     การบริหารจัดการระบบสมาชิกแลัะลัูกคื้า 3(3-0-6)

GOF  332     การน�าเที่ยวินักกอลั์ฟในปิระเทศแลัะต่างปิระเทศ 3(2-2-5)

GOF  333     การบริการอาหารแลัะเคืรื่องดื่มในสโมสรกอลั์ฟ 3(2-2-5)

GOF  334     การบริการแลัะการต้อนรับในสโมสรกอลั์ฟ 3(2-2-5)

GOF  335     การบริการที่พัก โรงแรม แลัะสปิาส�าหรับนักกอลั์ฟ 3(2-2-5)

GOF  336     บริการขนส่งทางอากาศแลัะโลัจิสติกส์ส�าหรับกีฬากอลั์ฟ 3(2-2-5)

GOF  337     การบริหารสนามกอลั์ฟ 3(1-4-4)

2)  กลุ่มผูู้้ประกอบการธุรกิจุกอล์ฟ (Golf Entrepreneurs)

 รหัสวิิชา   ชื่อวิิชา  จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

GOF  341     ผู้ฝึกสอนกีฬากอลั์ฟ 3(1-4-4) 

GOF  342     เทคืนิคืการพัฒนาวิงสวิิงแลัะการเลั่นกอลั์ฟ 3(1-4-4)

GOF  343     การฝึกด้วิยแรงต้าน 3(1-4-4)

GOF  344     หลัักการออกแบบแลัะซี่อมแซีมไม้กอลั์ฟ 3(2-2-5)

GOF  345     การปิรับแต่งไม้กอลั์ฟให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน 3(1-4-4)

GOF  346     การออกแบบแลัะปิรับแต่งสนามกอลั์ฟ 3(2-2-5)

GOF  347     การจัดการดูแลัสนามหญ้า 3(2-2-5)

GOF  348     สรีรวิิทยานักกอลั์ฟ แลัะการสร้างคืวิามแข็งแรง 3(2-2-5)

GOF  349     กายภาพบ�าบัดส�าหรับนักกอลั์ฟ 3(2-2-5)

GOF  441     การเตรียมคืวิามพร้อมก่อนแลัะหลัังการแข่งขันกอลั์ฟ 3(2-2-5)

GOF  442     ศาสตร์ตะวิันออกแห่งการดูแลัสุขภาพนักกอลั์ฟ 3(2-2-5)     

3)  กลุ่มนิเทศศาสูตร์กีฬากอล์ฟ (Golf Communication Arts)

 รหัสวิิชา   ชื่อวิิชา  จ�านวินหน่วิยกิต (บรรยาย-ปิฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)

GOF  351   การถ่ายภาพดิจิทัลัเชิงสร้างสรรคื์เพื่อกีฬากอลั์ฟ 3(2-2-5)

GOF  352   การผลัิตเนื�อหาสาระกีฬากอลั์ฟ 3(2-2-5)

GOF  353   การสร้างสรรคื์รายการกีฬากอลั์ฟแลัะเทคืนิคืการสตรีมมิ่ง 3(1-4-4)

GOF  354   การสื่อสารตราสินคื้ากีฬากอลั์ฟ 3(3-0-6)

GOF  355   การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อกีฬากอลั์ฟ 3(2-2-5)

GOF  356   การเปิ็นผู้ปิระกาศแลัะบรรยายกีฬากอลั์ฟ 3(2-2-5)
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คำำ�อธิิบ�ยร�ยวิิช�
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วิิทย�ลัยก�รท่องเที่ยวิและก�รบริก�ร

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

TRM 100 ความร้�เบ้�องต้�นเกี่ยวกับธุุรกิจสายการบินและธุุรกิจจำาหน่าย ต้ั�วเคร้่องบิน 3(3-0-6)

 (Introduction to Airline Business and Air Ticketing Business)

	 ข้้อมููลท่ั่�วไปเก่ี่�ยวก่ี่บกี่ารบริกี่ารสายกี่ารบิน	 ภููมูิศาสตร์กี่ารบิน	กี่ฎและระเบ่ยบกี่ารข้นส่งทั่าง

อากี่าศ	ตารางเวลากี่ำาหนดกี่ารบิน	 ชนิดข้องเคร่�องบิน	 งานบริกี่ารบนเคร่�องบินและงานบริกี่ารภูาคพ่ื้�นดิน	

กี่ารสารองทั่่�น่�งและกี่ารออกี่บ่ตรโดยสาร	กี่ารคำานวณค่าโดยสาร	กี่ารบริกี่ารข้นส่งสินค้าและพื้่สดุภู่ณฑ์์ทั่าง

อากี่าศ	พื้ิธี่กี่ารเข้้าออกี่ระหว่างประเทั่ศ

 General information about airline services, aviation geology, rules and regulations; 

flight	timetables;	aircraft	types;	on	board	and	ground	services;	seat	reservation	and	ticket	issuance;	

airfare	calculation;	air	cargo	and	parcel	shipping	services;	international	entry	and	exit	protocol.

TRM 101 อุต้สาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3(3-0-6)

 (Tourism and Hospitality Industry)

	 คำาจำำาก่ี่ดความู	ความูหมูาย	 วิว่ฒนากี่าร	ความูสำาค่ญ	บทั่บาทั่	แนวโน้มู	องค์ประกี่อบ	ข้อง

อุตสาหกี่รรมูกี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่าร	และอุตสาหกี่รรมูเกี่่�ยวเน่�อง	ได้แกี่่	แหล่งทั่่องเทั่่�ยว	กี่ารค้าส่งด้าน

กี่ารทั่่องเทั่่�ยว	กี่ารค้าปล่กี่ด้านกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	บริกี่ารทั่่�พื้่กี่	กี่ารข้นส่ง	บริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู	และกี่ารเดิน

ทั่างเพ่ื้�อธุีรกิี่จำ	นโยบายสาธีารณะ	และนโยบายภูาคเอกี่ชน	องค์กี่รระหว่างประเทั่ศท่ั่�เก่ี่�ยวข้้อง	สมูาคมูวิชาชพ่ื้	

ผลกี่ระทั่บทั่างส่งคมูและเศรษฐกี่ิจำ	และส่งคมูว่ฒนธีรรมูในระด่บชาติ	และนานาชาติ	แนวคิดหล่กี่เช่น	กี่าร

พื้่ฒนาอย่างย่�งย่น	และความูร่บผิดชอบต่อส่งคมู

	 Definitions,	meaning,	evolution,	significances,	roles,	trends	and	components	of	tour-

ism	and	hospitality	industry	and	its	related	industries:	attractions,	travel	wholesales,	travel	retail,	

accommodation,	 transportation,	 food	 and	beverage	 services,	 business	 travel,	 and	 recreation	

services;	Policies	of	public	and	private	sectors;	related	international	organizations,	professional	

associations;	socio-economic,	and	socio-cultural	impacts	at	national	and	international	levels;	core	

concepts	such	as	sustainable	development	and	social	responsibility.
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TRM 110 การพััฒนาบุคลิกภาพัและศิิลปะการต้�อนรับ 3(3-0-6)

 (Personality Development and Hospitality Arts)

	 แนวคิดเก่ี่�ยวก่ี่บบุคลิกี่ภูาพื้	ความูสำาค่ญและแนวทั่างกี่ารพ่ื้ฒนาบุคลิกี่ภูาพื้ท่ั่�งภูายในและ

ภูายนอกี่ให้เหมูาะสมูกี่่บมูาตรฐานธีุรกี่ิจำกี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่าร	แนวคิดเกี่่�ยวกี่่บกี่ารต้อนร่บ									น่กี่

เดินทั่าง	น่กี่ทั่่องเทั่่�ยวและลูกี่ค้าในธีุรกี่ิจำบริกี่ารตามูมูาตรฐานสากี่ลทั่่�งในกี่ารส่�อสารด้วยวาจำา	ภูาษาทั่่าทั่าง	

บุคลิกี่ภูาพื้	และข้่�นตอนกี่ารบริกี่ารทั่่�เหมูาะสมู

	 The	discussion	of	and	the	elaboration	on	the	concept	of	personality	in	regards	to	its	

importance	and	methods	of	personality	development	for	students,	both	internal	and	external	per-

sonalities,	to	be	in	line	with	the	standard	of	international	hospitality	industry;	concepts	related	to	

hospitality	arts	for	welcoming	travelers,	tourists,	and	service	customers	according	to	international	

standards	including	verbal	communication,	gestures,	personality,	and	service	delivery	methods.

TRM 111 ความร้�เบ้�องต้�นเกี่ยวกับธุุรกิจโรงแรม  3(2-2-5) 

  (Introduction to Hotel Business)

	 กี่ารจำด่โครงสร้างกี่ารบรหิารจำด่กี่ารองคก์ี่าร	กี่ารดำาเนนิงานข้องท่ั่�พ่ื้กี่แรมูและโรงแรมู	ปฏิิสมู่พ่ื้นธี์

ระหวา่งฝ่า่ยตา่ง	ๆ 	ภูายในโรงแรมู	ตลอดจำนโรงแรมูอ่�นในเครอ่เดย่วก่ี่นและในเครอ่อ่�น	ๆ 		กี่ารแข่้งข้น่ทั่างธุีรกิี่จำ		

และกี่ารติดต่อส่�อสารทั่างกี่ารตลาด		แนวโน้มูข้องธีุรกี่ิจำโรงแรมู

	 Organizational	 structure	management,	 operations	 of	 accommodation	 	 and	 hotel		

properties;	interactions	among	various	departments	within	a	hotel,	as	well	as	among	other	hotels	

of	the	same	chain	and	among	other	chains;	competition	and	communication	marketing	including	

hotel	business	trends.

TRM 115 จิต้วิทยาบริการและการส้่อสารข�ามวัฒนธุรรม 3(3-0-6)

 (Psychology for Service Industry and Cross Cultural Communication)

	 ประเด็นและกี่ระบวนกี่ารพื้ฤติกี่รรมูทั่างส่งคมูข้องบุคคลอน่รวมูถึึง	กี่ารเรย่นรู้	แรงจูำงใจำ	ค่านิยมู

ในกี่ารทั่ำางานและกี่ารพ่ื้กี่ผ่อน	และกี่ารนำาหลก่ี่จิำตวทิั่ยาไปใช้ในกี่ารงานบริกี่าร	กี่ารปลูกี่สำานกึี่และท่ั่กี่ษะเก่ี่�ยว

ก่ี่บกี่ารส่�อสารก่ี่บผูร้บ่บรกิี่าร	เพื้่�อรว่มูงาน	และคูค่า้ทั่่�มูค่วามูหลากี่หลายทั่างว่ฒนธีรรมูซึ่ึ�งตา่งใหค้วามูหมูาย

ทั่่�แตกี่ต่างก่ี่นก่ี่บคำา	สญ่ลก่ี่ษณแ์ละธีรรมูเนย่มูปฏิิบติ่	กี่ารใหบ้ริกี่ารไดต้อบสนองความูต้องกี่ารข้องลกูี่ค้าจำากี่

กี่ารสร้างความูเข้้าใจำระหว่างกี่่นโดยปราศจำากี่ข้้อข้่ดแย้งด้วยกี่ารส่�อสารทั่่�มู่ประสิทั่ธีิภูาพื้	

	 Concepts	 and	 processes	 of	 social	 behavior	 of	 individuals	 including	 cognition,	

motivation,	values	in	working	and	leisure,	and	applications	of	such	concepts	on	hospitality	works;		

instillation	of	conscious	and	skills	in	communicating	with	service	recipients,	colleagues,	trade	part-

ners	from	different	cultural	backgrounds	which	result	to	different	meaning	assignment	to	words,	
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symbols	and	customs,	providing	services	 that	 satisfy	well	customers’	needs	 through	establish	

mutual	understanding	without	conflicts	from	the	effective	communication.

TRM 201 อารยธุรรมเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 

 (Comparative Civilization)

	 ศึกี่ษาล่กี่ษณะโครงสร้างข้องส่งคมู	ว่ฒนธีรรมู	วิถึ่ช่วิต	กี่ารปกี่ครอง	ศาสนา	ทั่่ศนศิป์	 ดนตร่	

ภููมูิปัญญา	ประเพื้ณ่	เทั่ศกี่าล	แนวความูคิดเกี่่�ยวกี่่บกี่ารธีำารงร่กี่ษาและพื้่ฒนามูรดกี่ทั่างว่ฒนธีรรมูข้องไทั่ย

และประเทั่ศเพื้่�อนบ้าน	โดยเฉพื้าะประเทั่ศกี่ลุ่มูอาเซึ่่ยนทั่่�มู่ความูส่มูพื้่นธี์กี่่บประเทั่ศไทั่ย

	 A	study	of	the	structure	of	the	social,	culture,	custom,	government,	religions,	visual	arts,	

music,	wisdom,	tradition,	and	festival;	concepts	of	preserving	and	developing	the	cultural	heritage	

of	Thailand	and	neighboring	countries	especially	the	ASEAN	contries	that	have	the	relationship	

with	Thailand.

TRM 211 ภ้มิศิาสต้ร์การท่องเที่ยว 3(2-2-5)

 (Tourism Geography)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	TRM	101	อุตสาหก่รรมก่ารท่่องเท่่�ยวิและก่ารบัริก่าร

	 ประเด็นสำาค่ญทั่างภููมิูศาสตร์	 เช่นแหล่งทั่่�ต่�ง	 สภูาพื้ภููมิูประเทั่ศ	สภูาพื้ภููมิูอากี่าศ	ชาติพ่ื้นธ์ุี	

พ่ื้นธ์ุีพ่ื้ช	พ่ื้นธ์ุีสต่ว์และผลกี่ระทั่บข้องประเด็นเหล่าน่�นตอ่แหล่งทั่อ่งเท่ั่�ยวและกิี่จำกี่รรมูทั่างกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยวท่ั่�งทั่าง

ธีรรมูชาตแิละวฒ่นธีรรมูข้องประเทั่ศไทั่ยและภููมูภิูาคอ่�นๆ	ข้องโลกี่	ความูรูเ้บ่�องตน้เก่ี่�ยวก่ี่บมูรดกี่โลกี่	ผูเ้รย่น

ได้ร่บประสบกี่ารณ์เชิงประจำ่กี่ษ์ผ่านกี่ิจำกี่รรมูภูาคสนามู	ณ	แหล่งทั่่องเทั่่�ยวทั่่�มู่ความูโดดเด่นทั่างภููมูิศาสตร์

	 Major	geographical	concepts	including	location,	topography,	climate,	ethnics,	flora	

and	fauna	and	their	impacts	on	natural	and	cultural	tourists’	attractions	and	activities	of	Thailand	

and	other	regions	of	the	world;	gaining	of	empirical	experience	through	field	activities	at	attractions	

with	distinguished	geographical	factors.

TRM 225 งานมัคคุเทศิก์ 3(2-2-5)

 (Tour Guiding)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	TRM	101	อุตสาหก่รรมก่ารท่่องเท่่�ยวิและก่ารบัริก่าร

	 ล่กี่ษณะ	และวิธี่กี่ารนำาเทั่่�ยวแหล่งทั่่องเทั่่�ยวประเภูทั่ต่างๆ	เช่น	แหล่งทั่่องเทั่่�ยวทั่างธีรรมูชาติ	

แหลง่ท่ั่องเทั่่�ยวประเภูทั่ตา่งๆ	และโปรแกี่รมูนำาเทั่่�ยวประเภูทั่ตา่งๆ	จำติวิทั่ยากี่ารนำาเทั่่�ยว	บทั่บาทั่และความูร่บ

ผิดชอบข้องมู่คคุเทั่ศกี่์ในกี่ารประสานงานกี่่บส่วนสน่บสนุนกี่ารจำ่ดนำาเทั่่�ยวต่างๆ	เช่นทั่่�พื้่กี่	บริกี่ารอาหารและ

เคร่�องด่�มู	กี่ารข้นส่ง	และแหล่งทั่่องเทั่่�ยว	หน้าทั่่�	ความูร่บผิดชอบ	หล่กี่พื้่�นฐานในกี่ารจำ่ดกี่ิจำกี่รรมูน่นทั่นากี่าร	

กี่ารปฐมูพื้ยาบาล	กี่ารดูแลความูปลอดภู่ยแกี่น่่กี่ทั่อ่งเทั่่�ยว	ผูเ้ร่ยนจำะได้ฝ่กึี่ปฏิิบต่ก่ิี่บสถึานกี่ารณ์จำริงผ่านกี่าร

ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติภูาคสนามู
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Characteristics	and	methods	of	tour	guiding	appropriate	for	different	types	of	attractions	and	pro-

grammes,	escort	psychology,	roles	and	responsibilities	of	tour	guides	in	coordinating	with	tour	pro-

gramme	supporting	functions	namely	accommodation,	food	and	beverage	services,	transportation	

and	attractions;	basic	instructions	of	recreational	activity	organizing,	first	aid,	and	safety	precautions	

for	tourists.	Learners	gain	empirical	experiences	with	the	subject	through	field	experience.

TRM 226 การวางแผนและการจัดการธุุรกิจนำาเที่ยวและธุุรกิจต้ัวแทน ท่องเที่ยว 3(2-2-5)

 (Planning and Business Management for Tour Operators and Travel Agents) 

	 คำาจำำาก่ี่ดความู	แนวคดิ	ประเภูทั่	กี่ระบวนกี่าร	ข่้�นตอน	และองคป์ระกี่อบทั่่�สำาคญ่ข้องกี่ารวางแผน

กี่ารจ่ำดนำาเทั่่�ยว	ความูรูเ้บ่�องตน้เก่ี่�ยวก่ี่บกี่ารจำด่กี่ารธีรุกี่จิำ	แนวคดิกี่ารจำด่กี่าร	กี่ารดำาเนนิงานข้องธีรุกี่จิำตว่แทั่น

ทั่่องเทั่่�ยว	และธีุรกี่ิจำจำ่ดนำาเทั่่�ยว	โครงสร้างบริหารงาน	กี่ารวางแผนในกี่ารจำ่ดนำาเทั่่�ยว	กี่ารจำ่ดเตร่ยมูด้านกี่าร

กี่ำาหนดรายกี่ารนำาเทั่่�ยวแบบต่าง	ๆ	กี่ารจำ่ดทั่ำาเอกี่สารเสนอรายกี่ารนำาเทั่่�ยว	กี่ารกี่ำาหนดราคาค่าบริกี่าร	กี่าร

อา่นแผนท่ั่�แสดงเส้นทั่างกี่ารเดินทั่าง	ความูสมู่พ่ื้นธ์ีระหว่างธุีรกี่จิำทั่อ่งเท่ั่�ยวก่ี่บธุีรกี่จิำอ่�น	ๆ 	และแผนธุีรกี่จิำ		กี่าร

วเิคราะหก์ี่ารแกี่ไ้ข้ปญัหาเฉพื้าะหนา้ระหวา่งกี่ารนำาเทั่่�ยว	กี่ารสรา้งหลก่ี่ประก่ี่นคุมู้ครองกี่ารเดนิทั่างทั่อ่งเทั่่�ยว		

อุปสรรคปัญหา	และวิธี่ป้องกี่่นแกี่้ไข้ในกี่ารวางแผนจำ่ดนำาเทั่่�ยว	มู่กี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่ารจำ่ดนำาเทั่่�ยวนอกี่สถึานทั่่�		

	 Definition,	concepts,	categories,	processes,	procedures	and	key	components	of	tour	

planning;	 fundamental	knowledge	about	business	management,	concepts,	operations	of	 travel	

agents	and	tour	operators;	administration	structure,	tour	planning,	itinerary	preparation,	programme	

document	formulation,	quotations,	route	map	interpretation;	relations	of	tourism	business	and	other	

businesses	together	with	business	plans;	analyses	and	prompt	problem	solving	during	tour	oper-

ation;	travel	insurances,	obstacles,	preventive	and	solving	measures	in	tour	planning;	internship	

on	tour	operation.

TRM 314 การวางแผนพััฒนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

 (Tourism Development Planning)

	 ความูหมูาย	ความูสำาค่ญ	และว่ตถุึประสงค์ข้องแผนพ่ื้ฒนากี่ารท่ั่องเท่ั่�ยว	ผูมู้เ่กี่่�ยวข้อ้งและมูส่่วน

ได้เส่ยในกี่ารจำ่ดทั่ำาแผนพื้่ฒนากี่ารทั่่องเทั่่�ยว	กี่ารศึกี่ษาสภูาพื้แวดล้อมู	 โอกี่าส	ศ่กี่ยภูาพื้	จำุดแข้็ง	จำุดอ่อนข้

องแหลง่ทั่อ่งเทั่่�ยวเพ่ื้�อกี่ารวางแผนพ่ื้ฒนาแหลง่ทั่อ่งเทั่่�ยวรวมูท่ั่�งพื้่�นทั่่�โดยรอบใหส้ะดวกี่	สะอาด	ปลอดภู่ย	ได้

เอกี่ล่กี่ษณ์	และย่�งย่น		แผนเช่�อมูโยงพื้่�นทั่่�ทั่่องเทั่่�ยวและกี่ิจำกี่รรมูกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	แนวทั่างกี่ารพื้่ฒนาบุคลากี่ร

ท่ั่�มู่ส่วนเก่ี่�ยวข้้อง	กี่ารจ่ำดทั่ำารายละเอ่ยดและรูปแบบกี่ารเสนอข้อร่บกี่ารสน่บสนุนงบประมูาณ		กี่ารสร้างต่วช่�ว่ด

ความู	สำาเร็จำข้องแผนพ่ื้ฒนากี่ารท่ั่องเท่ั่�ยว	กี่ารบริหารจ่ำดกี่ารพ่ื้�นท่ั่�ท่ั่องเท่ั่�ยวให้ย่�งย่นเมู่�อกี่ารพ่ื้ฒนาแล้วเสร็จำ

	 Meaning,	importance	and	objectives	of	tourism	development	plans;	stakeholders	and	

relevant	personnel	in	formulating	tourism	development	plans;	studies	on	environments,	opportunities,	

potentials,	 strengths,	weaknesses	of	 tourism	destinations	 for	development	planning,	 including	
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the	surrounding	areas,	 to	be	convenient,	clean,	and	safe	with	 identity	and	sustainability;	plans	

linking	tourism	areas	with	activities;	guidelines	on	development	of	related	personnel;	formulation	

of	proposals	for	budget	supports;	formulation	of	success	indicators	of	tourism	development	plans;	

sustainable	management	of	tourism	areas	after	development.		

TRM 315 โลจิสต้ิกส์การท่องเที่ยว  3(3-0-6)

 (Tourism Logistics)

	 ความูหมูาย	และความูสำาค่ญข้องโลจำิสติกี่ส์กี่ารทั่่องเทั่่�ยว	ผู้มู่ส่วนเกี่่�ยวข้้องและมู่ส่วนได้เส่ย

ก่ี่บโลจำสิตกิี่สก์ี่ารทั่อ่งเทั่่�ยว	กี่ารศกึี่ษาความูเปน็ไปไดใ้นกี่ารเข้า้สูแ่หลง่ทั่อ่งเทั่่�ยว	สิ�งอำานวยความูสะดวกี่ตา่ง	

ๆ	ข้องแหล่งทั่อ่งเท่ั่�ยว	ระบบกี่ารข้นส่งผูโ้ดยสารและสมู่ภูาระ	โครงสร้างพ่ื้�นฐานและสิ�งอำานวยความูสะดวกี่ท่ั่�

เกี่่�ยวข้้องกี่่บกี่ารข้นส่ง	กี่ฎระเบ่ยบ	ข้้อตกี่ลงด้านกี่ารข้นส่งในประเทั่ศ	ภููมูิภูาคอาเซึ่่ยน	และระหว่างประเทั่ศ	

แผนพื้ฒ่นาดา้นกี่ารข้นส่งข้องร่ฐ		กี่ารดำาเนนิงานข้นส่งเพื้่�อกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวในบริษ่ทั่นำาเทั่่�ยวและต่วแทั่นบรษิ่ทั่

ทั่อ่งเทั่่�ยว	กี่ารให้ข้อ้มูลูข้า่วสารและกี่ารประชาสมู่พ่ื้นธีแ์หลง่ทั่อ่งเทั่่�ยว	กี่ารชำาระคา่สนิคา้	หร่อบรกิี่ารทั่อ่งเทั่่�ยว	

และกี่ารซึ่่�อต่�วเดินทั่างต่างๆ	ความูปลอดภู่ยข้องน่กี่ทั่่องเทั่่�ยว	ความูเป็นมูิตรกี่่บสิ�งแวดล้อมู	กี่ารสร้างแหล่ง

ดึงดูดน่กี่ทั่่องเทั่่�ยว	โลจำิสติกี่ส์กี่ารทั่่องเทั่่�ยวกี่่บห่วงโซึ่่อุปทั่านด้านกี่ารทั่่องเทั่่�ยว

	 Meaning	and	importance	of	tourism	logistics;	stakeholders	and	personnel	related	to	

tourism	logistics;	possibility	studies	on	accessibility,	facilities,	passenger	and	baggage	transport	

systems;	infrastructure	and	facilities	related	to	transport	rules,	regulations,	agreements	at	domestic,	

ASEAN	and	international	levels;	public	transport	development	plans;	transport	implementation	for	

tourism	in	tour	companies	and	travel	agents;	information	provision	and	public	relations	on	tourism	

destinations;	purchasing	procedures	for	tourism	products,	services	and	tickets;	safety	of	tourists;	

environment	friendliness;	creation	of	tourist	attractions;	tourism	logistics	and	tourism	supply	chains.	

TRM 317 การต้ลาดดิจิทัลสำาหรับอุต้สาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  3(3-0-6)

 (Digital Marketing for Tourism and Hospitality Industry)

	 นิยามูข้องกี่ารตลาด	หล่กี่กี่ารตลาด	กี่ารจำ่ดกี่ารผลิตภู่ณฑ์์	นโยบายกี่ารกี่ำาหนดราคา	 	 ช่อง

ทั่างกี่ารจำ่ดจำำาหน่าย	กี่ารส่งเสริมูกี่ารตลาด	กี่ารวิจำ่ยตลาด	ตลอดจำนกี่ารวางนโยบายทั่างกี่ารตลาด	วิธี่กี่ารทั่่�

อตุสาหกี่รรมูกี่ารท่ั่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่ารนำาเคร่�องมูอ่ทั่างกี่ารตลาดทั่่�เปน็ส่�อดิจำท่ิั่ลมูาใช้	ในกี่ารดำาเนนิกี่ลยุทั่ธ์ี

ทั่างกี่ารตลาด	และกี่ารสร้างตราสินค้า	ผ่านทั่างช่องทั่างออนไลน์ต่างๆเช่น	กีู่เกี่ิลแอ็ดเซึ่สส์	ยูทั่ิวบ์	เฟซึ่บุ�ค	อิน

สตาแกี่รมู	และไลน์เป็นต้น	ซึ่ึ�งจำ่ดว่าเป็นนว่ตกี่รรมูทั่่�ทั่รงประสิทั่ธีิภูาพื้ในกี่ารเข้้าถึึง	ติดต่อ	โต้ตอบ	และสรรค์

สร้างความูส่มูพื้่นธี์ทั่่�ด่กี่่บลูกี่ค้า		

	 Definition,	principles,	product	management,	pricing	policies,	selling	channels,	market-

ing	promotion,	research,	and	policy	formulation;	the	procedures	that	tourism	and	hospitality	industry	

utilize	digital	marketing	tools	In	marketing	strategy	implementation	and	branding	via	various	online	
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channels,	like	Google	Access,	YouTube,	Facebook,	Instagram	and	Line,	etc.	which	are	effective	

innovation	for	access,	communication,	response	and	creation	of	good	relationship	with	customers.

TRM 318 จรรยาบรรณวิชาชีพั จริยธุรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข�อง 3(3-0-6)

 กับอุต้สาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 (Professionalism, Ethics, and Laws in Tourism and Hospitality Industry)

	 หลก่ี่จำรรยาบรรณวชิาชพ่ื้	จำริยธีรรมู	และกี่ฎหมูายแพ่ื้งและพื้าณิชยท์ั่่�เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บอตุสาหกี่รรมู

กี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่ารและธีุรกี่ิจำทั่่�เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บความูปลอดภู่ยข้องน่กี่ทั่่องเทั่่�ยวและลูกี่ค้าภูาคกี่าร

บรกิี่าร	ข้อ้บง่คบ่เก่ี่�ยวก่ี่บสิ�งแวดล้อมู	ระเบย่บวิธีศ่ลุกี่ากี่ร	กี่ารก่ี่กี่ก่ี่นสต่ว์	กี่ารตรวจำคนเข้้าเมูอ่งและกี่ารบง่คบ่

ใช้กี่ฎหมูายแกี่่น่กี่ทั่่องเทั่่�ยว

	 Concepts	of	professionalism,	ethics	as	well	as	civil	and	commercial	laws	concerning	

tourism	and	hospitality	industry	in	regards	to	tourists	and	service	customers’	safety,	regulations	

regarding	environments,	custom	,	quarantine,	and	immigration	procedures	as	well	as	law	enforce-

ment	for	tourists.

TRM 320 พัฤต้ิกรรมผ้�บริโภคด�านการบริการ 3(3-0-6)  

 (Service Customer Behavior)

	 สำารวจำปัจำจำ่ยภูายใน	และปัจำจำ่ยภูายนอกี่ท่ั่�ส่งผลต่อกี่ระบวนกี่ารต่ดสินใจำข้องลูกี่ค้าภูาคกี่าร

บริกี่าร	แรงจำูงใจำ	กี่ารหาข้้อมููลสน่บสนุนกี่ารต่ดสินใจำ	ชุดทั่างเล่อกี่	 เกี่ณฑ์์กี่ารต่ดสินใจำ	และพื้ฤติกี่รรมูหล่ง

กี่ารซึ่่�อ	ว่ฒนธีรรมู	ปัจำจำ่ยทั่างประชากี่รศาสตร์	กี่ลุ่มูอิทั่ธีิพื้ล	ครอบคร่ว	อ่ตมูโนภูาพื้	ความูเส่�ยงทั่่�ร่บรู้	ความู

พื้งึพื้อใจำ	ผู้เร่ยนเร่ยนรู้และประยุกี่ต์กี่รอบทั่ฤษฎ่ในบริบทั่ทั่่�เกี่่�ยวข้้องผ่านโครงงานวิจำ่ยย่อยในห่วข้้อทั่่�ได้ร่บ

มูอบหมูาย	

	 Exploration	of	external	and	internal	factors	affecting	the	decision	process	of	service	

customers;	motivation,	information	search,	choice	set,	decision	criteria,	and	post-purchase	behavior;	

culture;	demographic	factors;	influential	group;	family,	self-concept,	perceived	risk,	satisfaction;	

applications	of	theoretical	frameworks	in	the	relevant	context	mini	research	projects	on	assigned	

topics.

TRM 329 ระเบยีบวิธีุวจัิยทางสังคมศิาสต้ร์ในอุต้สาหกรรมการท่องเท่ียว และการบรกิาร 3(2-2-5)

 (Social Sciences Research Methodology in Tourism and Hospitality Industry Context)

	 แนวคิดและกี่ระบวนกี่ารในกี่ารทั่ำาวิจำ่ยทั่างส่งคมูศาสตร์ในบริบทั่ข้องอุตสาหกี่รรมูกี่ารทั่่อง

เทั่่�ยวและกี่ารบริกี่าร	ได้แกี่่กี่ระบวนทั่รรศน์ในกี่ารทั่ำาวิจำ่ย	กี่ารกี่ำาหนดปัญหากี่ารวิจำ่ย	กี่ารทั่บทั่วนวรรณกี่รรมู	

ระเบ่ยบวิธ่ีวิจำ่ยเชิงปริมูาณและเชิงคุณภูาพื้ได้แก่ี่	 กี่ารกี่ำาหนดคำาถึามูกี่ารวิจำ่ย	 กี่ารกี่ำาหนดต่วแปร	 กี่ารต่�ง

สมูมูติฐาน	กี่ารกี่ำาหนดจำำานวนประชากี่ร	กี่ารทั่อดแบบสอบถึามู	กี่ารพื้ิสูจำน์สมูมูติฐาน	กี่ารตอบคำาถึามูกี่าร
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วิจำ่ย	กี่ารใช้กี่รณ่ศึกี่ษา	กี่ารส่งเกี่ตอย่างพื้ินิจำพื้ิเคราะห์		กี่ารส่มูภูาษณ์เชิงลึกี่	กี่ารส่มูภูาษณ์แบบกี่ลุ่มู	กี่ารจำ่ด

เตร่ยมูข้้อมููลเชิงคุณภูาพื้	และกี่ารแปรผลข้้อมููลเชิงคุณภูาพื้

	 Social	sciences	research	concepts	and	methodology	in	tourism	and	hospitality	con-

texts	including	research	paradigms,	research	problem	identification,	literature	review,	quantitative	

and	qualitative	research	methodologies;	research	question,	and	variable	identifications,	hypothesis	

statement,	population	determination	techniques,	survey	administration,	hypothesis	testing,	case	

study,	critical	observation,	in-depth	interview,	focus	group	interview,	qualitative	data	coding	and	

interpretation.

TRM 338 การจัดการทรัพัยากรมนุษย์ในอุต้สาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ 3(3-0-6)

 (Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry)

	 นโยบาย	ทั่ฤษฎ่	 กี่ารปฏิิบ่ติในกี่ารจำ่ดกี่ารทั่ร่พื้ยากี่รมูนุษย์ในอุตสาหกี่รรมูกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยวและ

กี่ารบริกี่าร	โดยเฉพื้าะในธีุรกี่ิจำบริษ่ทั่ทั่่องเทั่่�ยว	ทั่่�พื้่กี่แรมู	กี่ิจำกี่รรมูพื้ิเศษ	ครอบคลุมูประเด็นทั่่�หลากี่หลาย	อ่น

ไดแ้ก่ี่	กี่ารจ้ำางงานและกี่ารสรรหา	กี่ฎหมูายและความูเทั่า่เทั่ย่มู	คณุภูาพื้ชวิ่ตและสว่สดิกี่ารข้องพื้นก่ี่งาน	และ

กี่ลยทุั่ธีค์า่ตอบแทั่นในอตุสาหกี่รรมูกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวและกี่ารบรกิี่าร	แนวทั่างและกี่ารวางแผนเชงิกี่ลยทุั่ธีใ์นกี่าร

บริหารทั่ร่พื้ยากี่รมูนุษย์อย่างมู่ประสิทั่ธีิภูาพื้และประสิทั่ธีิผล	รวมูถึึงยกี่ต่วอย่างกี่รณ่ศึกี่ษา

	 Human	Resource	management	(HRM)	policies,	theories	and	practices	in	the	tourism	

and	hospitality	industries	by	looking	at	the	specific	businesses,	such	as	tourism	company,	tour	

operator,	lodging	and	event;	various	of	issues	in	human	resource	management	such	as	recruitment	

and	selection,	legislation	and	equality,	employees’	well-being	and	welfare	as	well	as	remuneration	

strategies	in	the	tourism	and	hospitality	industry;	strategic	planning	to	manage	human	resource	in	

the	efficient	and	effective	ways;	case	studies	are	included.

TRM 343 การส้่อสารการต้ลาดและการขายออนไลน์ในธุุรกิจนำาเที่ยว 3(3-0-6)

                (Marketing Communication and Online Tour Business)

	 นิยามูข้องกี่ารข้ายออนไลน์และกี่ารส่�อสารกี่ารตลาด	 	หล่กี่กี่ารข้ายและหล่กี่กี่ารส่�อสารกี่าร

ตลาด	 กี่ระบวนกี่ารส่�อสารกี่ารตลาด	 กี่ารรวิเคราะห์สถึานกี่ารณ์กี่ารตลาด	 กี่ารวางแผนและกี่ารกี่ำาหนด

กี่ลยทุั่ธีก์ี่ารส่�อสารกี่ารตลาด	ปจัำจำย่ทั่่�มูผ่ลติอกี่ารส่�อสารกี่ารตลาดในธีรุกี่จิำนำาเทั่่�ยว	งบประมูาณกี่ารส่�อสารกี่าร

ตลาดเคร่�องมูอ่ส่�อสารกี่ารตลาดกี่ารว่ดผลและประเมิูนผลกี่ารส่�อสารกี่ารตลาดในธุีรกิี่จำนำาเท่ั่�ยว	รวมูท่ั่�งเรย่น

รู้กี่ระบวนกี่ารข้ายสินค้าทั่างกี่ารท่ั่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่ารออนไลน์	 รูปแบบและประโยชน์ข้องกี่ารข้ายสินค้า

ทั่างกี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่ารออนไลน์	ปัจำจำ่ยทั่่�มู่อิทั่ธีิพื้ลต่อกี่ารต่ดสินใจำซึ่่�อสิ�นค้าทั่างกี่ารทั่่องเทั่่�ยวและ

กี่ารบรกิี่ารออนไลน	์ตลาดเปา้หมูาย	แนวโนมู้กี่ารตลาดออนไลน์	จำรรยาบรรณกี่ารข้ายออนไลน	์กี่ฎหมูายและ

องคก์ี่ารทั่่�เก่ี่�ยวข้อ้งก่ี่บกี่ารข้ายออนไลน์	เทั่คโนโลย่สารสนเทั่ศและกี่ารส่�อสารทั่่�เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บกี่ารข้ายออนไลน์	

กี่ารประชาส่มูพื้่นธี์ออนไลน์	กี่ารตลาดพื้่นธีมูิตร	และส่�อส่งคมู	เป็นต้น
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Definition	of	online	sales	and	marketing	communication;	sale	and	marketing	communication	prin-
ciples	 and	process;	marketing	 situation	analyses;	marketing	communication	 strategy	planning	
and	formulation;	factors	affecting	marketing	communication	in	tour	business;	budgets	and	tools	
for	marketing	communication;	 	assessment	and	evaluation	of	marketing	communication	 in	 tour	
business	including	learning	of	online	sale	process	for	tourism	products	and	services;	formalities	
and	benefits	of	online	sales;	factors	affecting	purchasing	decision	for	online	tourism	products	and	
services;	targeted	markets	and	online	marketing	trends;	ethics	for	online	sales;	laws	and	organi-
zations	concerning	online	sales,	related	ICT;	online	PR;	affiliate	marketing	and	social	media,	etc.

TRM 354 การประชุม นิทรรศิการและการท่องเที่ยวเพั้่อเป็นรางวัล (MICE) 3(2-2-5)

 (Meetings, Incentives, Conferencing and Exhibitions)

	 ลก่ี่ษณะธีรุกี่จิำกี่ารจำด่กี่จิำกี่รรมูพื้เิศษเพื้่�อสนบ่สนนุกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวเชงิธุีรกี่จิำ	ได้แกี่ก่ี่ารประชมุู	กี่าร

จำ่ดนิทั่รรศกี่าร	และกี่ิจำกี่รรมูพื้ิเศษอ่�นๆ		ส่วนประกี่อบต่างๆ	รูปแบบกี่ารแข้่งข้่น	ปัจำจำ่ยความูสำาเร็จำและข้้อได้

เปร่ยบทั่างกี่ารแข้่งข้่นอย่างย่�งย่นทั่่�งในระด่บแหล่งทั่่องเทั่่�ยว	และระด่บธีุรกี่ิจำ		แนวโน้มูธีุรกี่ิจำ	และปัจำจำ่ยทั่าง

เศรษฐกี่ิจำ	ส่งคมู	และกี่ารเมู่องระด่บประเทั่ศ	ภููมูิภูาค	และระด่บโลกี่ทั่่�มู่ผลต่อความูสำาเร็จำทั่างธีุรกี่ิจำ

	 Characteristics	of	special	event	businesses	for	business	travelling	support	including	

meeting,	exhibition,	and	other	special	events	in	regards	to	their	components,	competition,	success	

factors	and	sustainable	competitive	advantage	at	destination	and	business	levels,	business	trends	

as	well	as	national,	regional,	and	global	political,	economic	and	social	factors	that	affects	the	special	

event	businesses’	success.

TRM 357 การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5)

 (Sport and Recreation Tourism)

	 นยิามูและคำาจำำาก่ี่ดความูข้องกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวเชงิก่ี่ฬาและนน่ทั่นากี่าร	ประเภูทั่	รปูแบบ	กี่จิำกี่รรมู	

สถึานทั่่�	 ทั่ร่พื้ยากี่ร	สิ�งอำานวยความูสะดวกี่ท่ั่�เหมูาะสมูก่ี่บพื้่�นท่ั่�ทั่่องเทั่่�ยว	พื้ฤติกี่รรมูน่กี่ทั่่องเทั่่�ยว	กี่ิจำกี่รรมูทั่่�

โดดเด่น	เช่น	วิ�ง	เดิน	จำ่กี่รยาน	ไตรกี่่ฬา	กี่อล์ฟ	มูอเตอร์จำ่พื้่	และกี่ารแข้่งข้่นระด่บนานาชาติต่างๆทั่่�มู่ผู้สนใจำมูา

เทั่่�ยวชมูเป็นจำำานวนมูากี่	กี่ารบาดเจำ็บและกี่ารดูแลเบ่�องต้นเพื้่�อสร้างมูาตรฐานความูปลอดภู่ย	และให้ความู

ช่วยเหล่อน่กี่ทั่่องเทั่่�ยวทั่่�มูาร่วมูกี่ิจำกี่รรมูหร่อเทั่่�ยวชมู	ธีุรกี่ิจำบริกี่ารทั่่�เกี่่�ยวข้้อง	ผู้เร่ยนมู่โอกี่าสฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่ารใน

สถึานทั่่�จำ่ดกี่ารด้านกี่ารทั่่องเทั่่�ยวเชิงกี่่ฬาและน่นทั่นากี่ารเพื้่�อประสบกี่ารณ์
	 Definitions	of	sport	and	recreation	tourism;	types	and	formalities;	activities;	venues,	
resources,	facilities	suitable	for	tourism	areas;	tourist	behaviours;	outstanding	events	such	as	running,	
walking,	cycling,	triathlons,	golf,	motor	GP	and	various	international	tournaments	attracting	a	lot	
of	people;	injury	and	primary	care	to	establish	safety	standards;	provision	of	assistance	to	tourists	
participating	in	activities	or	sightseeing;	related	service	businesses.	Learners	will	have	an	oppor-

tunity	to	practice	in	recreational	sport	management	for	experience.
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TRM 369 การท่องเที่ยวกลุ่มประเทศิอาเซีียนและอนุภ้มิภาคลุ่มแม่นำ�าโขง 3(2-2-5)

 (Tourism in ASEAN Countries and Greater Mekong Sub-region)

	 รู้จำ่กี่ประเทั่ศต่าง	 ๆ	 ในอาเซึ่่ยนและอนุภููมิูภูาคลุ่มูแมู่นำ�าโข้ง	 ความูเป็นมูาข้องความูร่วมูมู่อ	

สภูาพื้กี่ารเมู่อง	 เศรษฐกี่ิจำ	ส่งคมู	และว่ฒนธีรรมูข้องแต่ละประเทั่ศ	ความูร่วมูมู่อด้านกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	จำุดแข้็ง	

จำุดอ่อน	โอกี่าสและอุปสรรคด้านกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	พื้ฤติกี่รรมูน่กี่ทั่่องเทั่่�ยว	จำริยธีรรมู	และข้้อพื้ึงปฏิิบ่ติและไมู่พื้ึง

ปฏิิบ่ติ	(Dos	and	Don’ts)	ในกี่ารทั่่องเทั่่�ยวข้องกี่ลุ่มูประเทั่ศอาเซึ่่ยนและอนุภููมูิภูาคลุ่มูแมู่นำ�าโข้ง	

	 Get	to	know	the	countries	in	ASEAN	and	the	Greater	Mekong	Sub-region;	background	

of	cooperation,	political,	economic,	social	and	cultural	conditions	of	each	country;	tourism	cooper-

ation,	strengths,	weaknesses,	opportunities	and	obstacles	in	tourism;	tourist	behaviors,	ethics,	and	

code	of	conduct	and	non-conduct	(Dos	and	Don’ts)	in	tourism	in	ASEAN	and	the	Greater	Mekong	

Sub-region.

TRM 370 การท่องเที่ยวโดยเร้อสำาราญ 3(2-2-5) 

 (Cruise Tourism)

	 ประว่ตคิวามูเปน็มูา	ผูป้ระกี่อบกี่ารธีรุกี่จิำเรอ่สำาราญ	ประเภูทั่ข้องเรอ่สำาราญ	เสน้ทั่างกี่ารเดนิเรอ่	

ช่วงเวลากี่ารทั่่องเทั่่�ยว	โครงสร้างกี่ารบริหารงานข้องธีุรกี่ิจำเร่อสำาราญ	จำริยธีรรมู	กี่ฎหมูายหน่วยงานสำาค่ญทั่่�

เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บกี่ารข้ออนุญาตทั่ำางานบนเรอ่สำาราญ		แนวโน้มูข้องธุีรกิี่จำ	กี่ารเตรย่มูกี่ารข้องพื้นก่ี่งานก่ี่อน	ระหว่าง	

และหลง่น่กี่ทั่อ่งเทั่่�ยวลงเรอ่สำาราญในกี่ารใหบ้รกิี่ารตอ้นร่บ		บริกี่ารสว่นหนา้	งานบรกิี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู	

งานแมู่บ้าน	เทั่คนคิกี่ารดำารงชพ่ื้ในทั่ะเล	ศึกี่ษาดูงานกี่ารท่ั่องเทั่่�ยวเรอ่สำาราญ	กี่ารสร้างความูประทั่บ่ใจำให้แกี่่

ลูกี่ค้า	กี่ารส่�อสารภูาษาอ่งกี่ฤษกี่่บน่กี่ทั่่องเทั่่�ยว	กี่ารให้ความูช่วยเหล่อน่กี่ทั่่องเทั่่�ยวกี่รณ่เกี่ิดปัญหาสุข้ภูาพื้

	 History;	cruise	operator;	types	of	cruise	ships;	cruise	routes;	travel	time;	management	

structure	of	cruise	business;	ethics;	law;	key	authorities	involved	in	obtaining	permission	to	work	

on	cruise	ships;	business	trend;	staff	arrangements	before,	during,	and	after	tourists	embark	on	

a	cruise	ship	 in	 the	hospitality	services	 :	 front,	 food	and	beverage	services,	house	keeping;	

techniques	of	living	at	sea;	study	tour	on	cruise	ship;	impressing	customers;	communicating	in	

English	with	tourists;	providing	assistance	to	tourists	in	case	of	health	problems.

TRM	381	 กี่ารจำ่ดกี่ารน่นทั่นากี่ารและธีุรกี่ิจำบ่นเทั่ิงเพื้่�อกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	 3(2-2-5)

	 (Tourism	Recreation	and	Entertainment	Business	Management)

	 ความูรู้เบ่�องต้นเก่ี่�ยวก่ี่บเกี่มูส์และน่นทั่นากี่ารเพ่ื้�อกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยวในประเด็นต่างๆ	ได้แก่ี่	ความูหมูาย	

และความูสำาค่ญ	 	คุณล่กี่ษณะ	จำุดมูุ่งหมูาย	คุณค่าและประโยชน์	ประเภูทั่	กี่ิจำกี่รรมู	บรรยากี่าศและความู

ปลอดภู่ยในแหล่งทั่่องเทั่่�ยวเกี่มูส์และน่นทั่นากี่าร	คุณสมูบ่ติข้องผู้เล่นเกี่มูส์		พื้ฤติกี่รรมูน่กี่ทั่่องเทั่่�ยวเกี่่�ยวกี่่บ

เกี่มูส์และน่นทั่นากี่าร	บุคลิกี่ภูาพื้ข้องผู้ให้บริกี่ารด้านเกี่มูส์	น่นทั่นากี่าร	และกี่ารส่�อสารด้วยความูเป็นสากี่ล	

ทั่่กี่ษะภูาษาอ่งกี่ฤษสำาหร่บเกี่มูส์และน่นทั่นากี่าร	กี่ารเตร่ยมูต่วเพื้่�อออกี่ไปฝ่ึกี่ประสบกี่ารณ์สหกี่ิจำศึกี่ษา
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	 Basic	knowledge	about	games	and	recreation	for	tourism	on	various	topics	:	definition,	

significance,	attributes,	aims,	values,	benefits,	categories,	activities,	atmosphere	and	safety	in	game	

and	recreation	tourism	destinations;	qualifications	of	game	players;	tourist	behaviours	concerning	

games	and	recreation;	personalities	of	game	and	recreation	service	providers;	universal	commu-

nication;	English	proficiency	for	games	and	recreation;	preparation	for	co-operative	training.

TRM 382 การบัญชี การเงิน และการดำาเนินงานธุุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6)

 (Accounting, Finance and Tourism Business Operation)

	 ความูรู้ทั่่�วไปเก่ี่�ยวก่ี่บธีุรกี่ิจำกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	บทั่บาทั่งานบ่ญช่ทั่่�เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บธีุรกี่ิจำกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	

ความูรู้ท่ั่�วไปเก่ี่�ยวก่ี่บบ่ญช่และงบกี่ารเงิน	 ระบบบ่ญช่ข้องธีุรกี่ิจำกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	กี่ารปฏิิบ่ติงานทั่างบ่ญช่และ

กี่ารจำ่ดทั่ำางบกี่ารเงิน	 งบกี่ำาไรข้าดทัุ่นข้องธุีรกิี่จำกี่ารท่ั่องเทั่่�ยว	 กี่ารวิเคราะห์งบกี่ารเงิน	 	 อ่ตราส่วนว่ดความู

สามูารถึในกี่ารดำาเนินงานทั่่�สำาค่ญข้องธีุรกี่ิจำกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	ความูรู้ทั่่�วไปเกี่่�ยวกี่่บต้นทัุ่น	 	กี่ารวิเคราะห์จำุดคุ้มู

ทัุ่นและกี่ารใช้ข้้อมููลต้นทัุ่นเพื้่�อต่ดสินใจำทั่างธีุรกี่ิจำ	กี่ารควบคุมูภูายใน	 	กี่ารควบคุมูรายได้ข้องธีุรกี่ิจำ	กี่ารจำ่ด

ทั่ำางบประมูาณ	และกี่ารติดตามูกี่ารใช้งบประมูาณ	ความูรู้ทั่่�วไปเกี่่�ยวกี่่บภูาษ่อากี่ร	ภูาษ่เงินได้ในธีุรกี่ิจำกี่าร

ทั่่องเทั่่�ยว

	 General	knowledge	about	tourism	business;	roles	in	accounting	work	related	to	tourism	

business;	general	knowledge	of	accounting	and	financial	statements;	accounting	system	of	tourism	

business;	accounting	practice	and	financial	statement	preparation;	tourism	business	income	and	

loss	statement;	financial	analysis;	the	ratios	measuring	the	operational	ability	of	a	tourism	business;	

general	knowledge	about	cost;	break-even	analysis	and	use	of	cost	data	to	make	business	de-

cisions;	internal	control;	business	income	control;	budgeting	and	monitoring;	general	knowledge	

about	taxation;	income	tax	in	tourism	business.

TRM 387 การท่องเที่ยวเชิงประวัต้ิศิาสต้ร์และวัฒนธุรรม 3(2-2-5)

 (Historical and Cultural Tourism)

	 ความูเป็นมูา	ความูหมูาย	ประเภูทั่ข้องแหล่งท่ั่องเท่ั่�ยว	 รูปแบบกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยว	ความูแท้ั่จำริง	

(Authenticity)	 กี่ารใช้ว่ฒนธีรรมูอย่างสร้างสรรค์ในกี่ารท่ั่องเทั่่�ยว	ประโยชน์จำากี่กี่ารท่ั่องเทั่่�ยว	สถึานท่ั่�ทั่่อง

เทั่่�ยวในภูาคตา่งๆข้องประเทั่ศไทั่ย	ความูรว่มูมูอ่ภูาครฐ่-คนทั่อ้งถิึ�น	ผูร้บ่ผดิชอบ	ผูมู้ส่ว่นไดส้ว่นเสย่		กี่ารมูส่ว่น

ร่วมูข้องผู้อาศ่ยในพื้่�นทั่่�	ปัญหาอุปสรรคในกี่ารพื้่ฒนากี่ารทั่่องเทั่่�ยว	วิถึ่ช่วิต	อาหาร	เคร่�องแต่งกี่าย		ประเพื้ณ่	

ว่ฒนธีรรมูพื้่�นบ้าน	เทั่ศกี่าลต่างๆ	ภููมูิปัญญาทั่้องถึิ�น		ความูสามูารถึในกี่ารรองร่บน่กี่ทั่่องเทั่่�ยวข้องแหล่งทั่่อง

เทั่่�ยว	กี่ารใช้เทั่คโนโลย่ภููมูิสารสนเทั่ศ	ผู้เร่ยนจำะได้ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่่บสถึานกี่ารณ์จำริงผ่านกี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติภูาคสนามู	

	 Background,	meaning,	types	and	styles	of	attractions;	authenticity;	the	creative	use	

of	culture	in	tourism;	travel	benefits;	tourism	attractions	in	various	regions	of	Thailand;	public-local	

cooperation;	 responsible	persons,	 stakeholders;	 involvement	 of	 local	 residents;	problems	and	
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obstacles	in	tourism	development;	lifestyle,	food,	costumes,	traditions,	folk	cultures,	festivals,	local	

wisdom;	carrying	capacity	of	tourism	destinations;	use	of	geospatial	technology;	practices	in	real	

situations	through	practical	field	experiences.

TRM 401 ระบบสารสนเทศิสำาหรับอุต้สาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3(2-2-5) 

 (Tourism and Hospitality Industry Information System)

	 กี่ารประยุกี่ต์ใช้เทั่คโนโลย่สารสนเทั่ศในอุตสาหกี่รรมูกี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่าร	กี่ารใช้ใน

งานปฏิิบ่ติกี่ารด้านกี่ารตลาดเพื้่�อกี่ารสร้างประสิทั่ธิีผลสูงสุด	 โดยกี่ารใช้ส่�อส่งคมู	และกี่ารตลาดดิจิำทั่่ล	กี่าร

ใช้สารสนเทั่ศเพื้่�อช่วยกี่ารต่ดสินใจำในระด่บแผนกี่	และองค์กี่รผ่านรายงาน	และต่วเลข้ซึ่ึ�งเป็นแนวโน้มูข้อง

กี่ารใช้เทั่คโนโลย่สารสนเทั่ศในกี่ารส่�อสารกี่ารตลาดในอุตสาหกี่รรมูกี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่าร	และธีุรกี่ิจำ

ทั่่�เกี่่�ยวเน่�อง	

	 Applications	of	information	technology	in	the	tourism	and	hospitality	industry;	use	in	

marketing	operations	for	maximum	effectiveness	by	using	social	media	and	digital	marketing;	use	

of	information	to	assist	decision-making	at	the	departmental	and	organization	levels	through	reports	

and	numbers,	which	are	trends	in	the	use	of	information	technology	in	marketing	communications	

in	the	tourism	and	hospitality	industry	and	related	businesses.

TRM 430 สัมมนาเหตุ้การณ์ปัจจุบันในอุต้สาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ 3(2-2-5)

 (Seminar on Current Issues in Tourism and Hospitality Industry)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	TRM	320		พฤติก่รรมผู้้�บัริโภคัด้�านก่ารบัริก่าร

	 วิิชาเร่ยนร่วิม			:	TRM	490		ก่ารเตร่ยมคัวิามพร�อมก่ารฝึึก่ปฏิิบััติงานในอุตสาหก่รรม

	 ก่ารท่่องเท่่�ยวิและก่ารบัริก่าร

	 อภูิปรายเกี่่�ยวกี่่บสถึานกี่ารณ์ปัจำจำุบ่นในอุตสาหกี่รรมูกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	และสถึานกี่ารณ์กี่ารเมู่อง	

เศรษฐกิี่จำ	และสง่คมูในระด่บชาติและนานาชาติทั่่�สง่ผลตอ่อตุสาหกี่รรมูกี่ารท่ั่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่าร	โดยเปดิ

โอกี่าสให้ผู้เร่ยนแสดงความูคิดเห็นเกี่่�ยวก่ี่บสถึานกี่ารณ์น่�นๆโดยใช้หล่กี่ความูรู้จำากี่รายวิชาต่างๆทั่่�ได้ศึกี่ษา

มูาแลว้เปน็พื้่�นฐานในกี่ารแสดงความูคดิเหน็และวเิคราะหส์ถึานกี่ารณ	์กี่ารฟงับรรยายจำากี่ผูท้ั่รงคณุวฒุ	ิกี่าร

ค้นคว้าหาข้้อมููลเพื้ิ�มูเติมูจำากี่แหล่งข้้อมููลทั่่�น่าเช่�อถึ่อและกี่ารนำาเสนอข้้อมููลและข้้อเสนอแนะอย่างมู่ออาช่พื้

	 A	discussion	of	current	issues	in	tourism	and	hospitality	industry	themselves	as	well	

as	political,	economic	and	social	issues	at	both	national	and	international	levels	that	affect	tourism	

and	hospitality	industry.	Learners	discuss	current	issues	by	applying	the	content	learnt	from	other	

courses	 in	analyzing	and	asserting	opinions;	gaining	of	 insights	through	lectures	by	prominent	

figures	of	tourism	and	hospitality	industries,	researching	relevant	information	from	credible	sources	

and	professionally	present	such	information	and	suggestions.
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TRM 440 การออกแบบรายการนำาเที่ยวและสินค�าทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

 (Travel Itinerary and Product Design)

	 กี่ารออกี่แบบรายกี่ารนำาเทั่่�ยวและสินค้าทั่างกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	กี่ารเข้่ยนรายกี่ารนำาเทั่่�ยว	ประเภูทั่

และข้่�นตอนกี่ารจำด่รายกี่ารนำาเทั่่�ยว	กี่ารสำารวจำเสน้ทั่างกี่ารตดิต่อประสานงานก่ี่บหนว่ยงานทั่่�เกี่่�ยวข้้อง	ฝ่กึี่ฝ่น

กี่ารใช้ความูคิดสร้างสรรค์ในกี่ารออกี่แบบรายกี่ารนำาเทั่่�ยวและสินค้าทั่างกี่ารทั่่องเทั่่�ยวในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ท่ั่�

เหมูาะสมูก่ี่บพื้ฤติกี่รรมูข้องกี่ลุมู่ตลาดเป้าหมูาย	รวมูทั่่�งออกี่แบบรายกี่ารนำาเทั่่�ยวและสินคา้ทั่างกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยว

ตามูความูต้องกี่ารข้องลูกี่ค้า	และฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่ารออกี่แบบรายกี่ารนำาเทั่่�ยวและสินค้าทั่างกี่ารทั่่องเทั่่�ยว

	 Travel	 Itinerary	and	product	design;	 itinerary	drafting;	categories	and	procedures	

of	travel	itinerary,	route	surveying;	coordination	with	relevant	agencies;	practicing	creativity	in	a	

variety	of	itinerary	designs	to	suit	the	behaviours	of	targeted	markets	and	customers’	demands;	

internship	on	travel	itinerary	and	product	design.

                  

TRM 442 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงธุรรมชาต้ิและผจญภัย 3(2-2-5)

 (Management in Nature and Adventure Tourism)

	 คำาจำำาก่ี่ดความู		ประเภูทั่และรปูแบบข้องกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวเชงิธีรรมูชาต	ิ	และเชงิผจำญภู่ย			ภููมูศิาสตร์

ข้องพ่ื้�นท่ั่�ทั่อ่งเท่ั่�ยว	ผูมู้ส่่วนรบ่ผิดข้อบในกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยว(Stakeholders)		กี่ารสร้างจิำตสำานกึี่ข้องทั่่�งน่กี่ท่ั่องเท่ั่�ยว

และผูใ้หบ้ริกี่าร			เสน้ทั่างเดนิศกึี่ษาและช่�นชมูธีรรมูชาต	ิความูหลายหลากี่ข้องพ่ื้ชพ่ื้นธ์ุีไมู	้และสต่ว	์ข้อ้ควรระว่ง

ในกี่ารอนรุก่ี่ษ์ทั่รพ่ื้ยากี่รธีรรมูชาติ	อุบติ่เหต	ุความูเส่�ยง	และกี่ารปอ้งก่ี่นเหตทุั่่�ไมู่คาดฝ่นัจำากี่กี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวเชงิ

ธีรรมูชาติและผจำญภู่ย	สิ�งอำานวยความูสะดวกี่พ่ื้�นฐานท่ั่�จำำาเป็น		กี่ารวิเคราะห์จำดุแข็้งจำดุอ่อนข้องกี่ารให้บรกิี่าร				

สถึานกี่ารณ์ปัจำจำุบ่นและศ่กี่ยภูาพื้ข้องประเทั่ศไทั่ยในกี่ารทั่่องเทั่่�ยวประเภูทั่น่�		กี่ารตลาด	และกี่ารสร้างความู

ย่�งย่นให้กี่่บกี่ารทั่่องเทั่่�ยวประเภูทั่น่�	ผู้เร่ยนจำะได้ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่่บสถึานกี่ารณ์จำริงผ่านกี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติภูาคสนามู

	 Definitions;	types	and	styles	of	nature	and	adventure	tourism;	geography	of	the	tourism	

area;	stakeholders;	awareness	creation	for	both	tourists	and	service	providers;	nature	apprecia-

tion	walking	path;	flora	and	fauna	diversity;	natural	resource	conservation	precautions,	accidents,	

risks	and	prevention	of	unforeseen	phenomena	in	nature	and	adventure	tourism;	basic	amenities	

required;	analysis	of	strengths	and	weaknesses	of	service;	current	situation	and	the	potential	of	

Thailand	in	this	type	of	tourism;	marketing	and	the	sustainability	of	this	type	of	tourism.	Students	

will	be	able	to	practice	in	real	situations	through	practical	field	exercises.

TRM 443 การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5)

 (Management in Community Tourism)

	 ปร่ชญาและคำาจำำากี่่ดความู	องค์ประกี่อบทั่่�สำาค่ญในกี่ารดำาเนินงาน	กี่ารประเมูินศ่กี่ยภูาพื้ข้อง

พื้่�นทั่่�และชุมูชน	ล่กี่ษณะข้องผู้นำาชุมูชน	ความูร่วมูมู่อและกี่ารรวมูกี่ลุ่มูข้องชุมูชนเพื้่�อกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	ประเภูทั่

ข้องธุีรกี่ิจำทั่่องเท่ั่�ยวระด่บชุมูชน	 โอกี่าสและศ่กี่ยภูาพื้ข้องชุมูชนในกี่ารจำ่ดกี่ารกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยว	 กี่ารให้บริกี่าร
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ประเภูทั่ต่างๆข้องชุมูชน	 :	ทั่่�พื้่กี่แรมู	 โฮมูสเตย์	อาหาร	กี่ิจำกี่รรมูทั่่องเทั่่�ยว	ยานพื้าหนะและกี่ารบริกี่ารข้นส่ง

น่กี่ทั่่องเทั่่�ยว	ความูพื้ร้อมู	ความูรู้	และความูตระหน่กี่ในกี่ารให้ความูปลอดภู่ย	สุข้ภูาพื้อนามู่ย	และกี่ารสร้าง

ความูมู่�นใจำแกี่น่่กี่ทั่อ่งเทั่่�ยว	กี่ารรก่ี่ษาอต่ลก่ี่ษณข์้องชมุูชน	กี่ารสรา้งมูลูคา่เพิื้�มู	เชน่สนิคา้	ข้องฝ่ากี่	ข้องทั่่�ระลกึี่	

ผู้เร่ยนจำะได้ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่่บสถึานกี่ารณ์จำริงผ่านกี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติภูาคสนามู

	 Philosophy	and	definition;	essential	elements	of	operation;	assessment	of	the	potential	

of	the	area	and	community;	characteristics	of	community	leaders;	community	tourism	cooperation	

and	integration;	types	of	tourism	businesses	at	the	community	level;	community	opportunities	and	

potentials	for	tourism	management;	provision	of	various	types	of	services	in	the	community:	accom-

modation,	homestay,	food,	tourism	activities;	vehicles	and	tourist	transport	services;	availability,	

knowledge	and	awareness	of	providing	 safety,	 health	 and	confidence	 for	 tourists;	maintaining	

community	 identity;	creating	value-added	products	such	as	souvenirs.	Students	will	be	able	to	

practice	the	real	situation	through	field	experience.

TRM 444 การจัดการการท่องเที่ยวเพั้่อการดำานำ�าและการอนุรักษ์ 3(2-2-5)

 (Management in Tourism for Diving and Conservation)

	 	ความูรู้เบ่�องต้นเกี่่�ยวกี่่บกี่ารดำานำ�า	ความูรู้เกี่่�ยวกี่่บทั่ะเล	และพื้่�นทั่่�ในกี่ารดำานำ�า	อุปกี่รณ์กี่ารดำา

นำ�าประว่ติกี่ารดำานำ�า		กี่ฎกี่ารดำานำ�า		กี่ารป้องกี่่นกี่ารทั่ำาลายธีรรมูชาติทั่างทั่ะเลอ่นมูาจำากี่กี่ารดำานำ�า	อ่นตราย

จำากี่กี่ารดำานำ�า	ฤดูกี่าลและธีรรมูชาติทั่างทั่ะเลทั่่�เป็นโอกี่าสแห่งกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	และมู่อ่นตรายต่อน่กี่ทั่่องเทั่่�ยว		

รปูแบบข้องกี่ารดำานำ�าเพื้่�อกี่ารท่ั่องเทั่่�ยว	แหลง่ดำานำ�าท่ั่�สำาคญ่ในประเทั่ศไทั่ย	กี่ารสร้างจำติสำานึกี่ในกี่ารอนุรก่ี่ษ์

และฟ้�นฟูทั่รพ่ื้ยากี่รธีรรมูชาติใต้ทั่ะเล	กี่ารคำานำ�าดูปะกี่าร่งอย่างมูค่วามูร่บผิดชอบ		ข้ยะและข้องเสย่จำากี่ทั่ะเล	

กี่ารปอ้งก่ี่น	รณรงคแ์ละกี่ารสรา้งจำติสำานึกี่ใหก่้ี่บน่กี่ท่ั่องเทั่่�ยว	กี่จิำกี่รรมูสง่เสรมิูกี่ารอนุรก่ี่ษ์ทั่รพ่ื้ยากี่รธีรรมูชาติ

ทั่างทั่ะเลและชายฝ่ั�ง	ผู้เร่ยนจำะได้ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่่บสถึานกี่ารณ์จำริงผ่านกี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติภูาคสนามู

	 Introduction	 to	diving;	knowledge	of	 the	sea	and	diving	areas;	diving	equipment;	

history	of	diving;	rules	of	diving;	prevention	of	destruction	of	marine	nature	from	diving	dangers	

during	diving	seasons	and	marine	nature	as	an	opportunity	for	tourism	and	danger	for	tourists;	style	

of	diving;	important	dive	sites	in	Thailand;	creating	awareness	of	the	conservation	and	restoration	

of	natural	resources	under	the	sea;	responsible	viewing	of	coral	reefs;	litter	and	marine	waste	-	

prevention,	campaigns	and	awareness	raising;	activities	to	promote	the	conservation	of	marine	

and	coastal	natural	resources.	Students	will	be	able	to	practice	in	real	situations	through	practical	

field	experiences.
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TRM 445 การจัดการการท่องเที่ยวธุุรกิจ MICE 3(2-2-5)

 (MICE Business Management)

	 ความูหมูาย	และความูสำาค่ญข้องกี่ารประชุมูและนิทั่รรศกี่ารประเภูทั่ต่างๆ	 ต่อกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยว

และเศรษฐกิี่จำข้องประเทั่ศ	ประเดน็ตา่งๆทั่่�เก่ี่�ยวข้อ้งก่ี่บกี่ารปฏิิบติ่งานกี่ารจำด่ประชมุูและนทิั่รรศกี่าร		เชน่	กี่าร

วางแผน	ผู้ร่บผิดชอบ	ผู้มู่ส่วนได้ส่วนเส่ย		กี่ารเล่อกี่สถึานทั่่�		ข้่�นตอนกี่ารประมููล	กี่ารจำ่ดเตร่ยมูกี่ำาหนดกี่าร	งบ

ประมูาณ	งานบริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู		กี่ารจำ่ดเตร่ยมูสถึานทั่่�	พื้ิธี่เปิดและพื้ิธี่ปิด		และกี่ิจำกี่รรรมูพื้ิเศษ	ผู้

เร่ยนจำะมู่โอกี่าสเร่ยนรู้สถึานทั่่�จำ่ดนิทั่รรศกี่ารเพื้่�อประสบกี่ารณ์จำริง

	 The	meaning	and	significance	of	the	various	types	of	conferences	and	exhibitions	

on	tourism	and	the	country’s	economy;	various	issues	related	to	the	performance	of	conferences	

and	exhibitions,	such	as	planning,	responsible	persons,	stakeholders;	location	selection;	auction	

process;	preparing	schedule,	budget,	food	and	beverage	service;	site	preparation;	opening	and	

closing	ceremonies	and	special	events.	Students	will	have	an	opportunity	to	learn	about	the	exhi-

bition	location	for	real	experience.

TRM 446 การจัดการการท่องเที่ยวโดยเร้อสำาราญ 3(2-2-5)

 (Cruise Tourism Management)

	 กี่ารวางแผนและเตร่ยมูกี่ารข้องพื้น่กี่งานผู้ปฏิิบ่ติกี่าร	กี่่อน	 ระหว่าง	และหล่งน่กี่ทั่่องเทั่่�ยวลง

เร่อสำาราญ	กี่ารใช้เทั่คโนโลย่สารสนเทั่ศเพื้่�อกี่ารอำานวยความูสะดวกี่เร่�องกี่ารชำาระค่าสินค้าและบริกี่ารและ

กี่ารซึ่่�อบ่ตรโดยสารเดินทั่างต่างๆ	ทั่่�เกี่่�ยวกี่่บเร่อสำาราญ	โลจำิสติกี่ส์สำาหร่บกี่ารทั่่องเทั่่�ยวโดยเร่อสำาราญ	ความู

ปลอดภู่ยในกี่ารทั่ำางานบนเร่อ	 	พื้่�นฐานกี่ารร่กี่ษาความูปลอดภู่ยในเร่อ	 	กี่ารฝ่ึกี่กี่ารจำ่ดกี่ารผู้โดยสารเพื้่�อร่บ

สถึานกี่ารณฉ์กุี่เฉนิบนเรอ่	กี่ารเปน็ผูน้ำาและกี่ารทั่ำางานเปน็ทั่มู่	ผูเ้ร่ยนจำะได้เร่ยนรู้สถึานทั่่�จำริงในกี่ารใหบ้ริกี่าร

เร่อสำาราญ	 	 	

	 Plan	and	preparation	of	operating	staff	before,	during	and	after	boarding	of	tourists;	

utilization	of	 ICT	 to	 facilitate	purchase	of	products	and	services	and	 tickets;	 logistics	of	cruise	

tourism;	safety	in	working	on	board;	basic	knowledge	on	safety	on	board;	training	on	passenger	

management	to	handle	emergency	situations	on	board;	leadership	and	teamwork;	study	tour	on	

cruise	tourism.	Learners	will	learn	the	actual	venue	of	cruise	services.

 

TRM 447 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัต้ิศิาสต้ร์และวัฒนธุรรม 3(2-2-5)

 (Management in Historical and Cultural Tourism)

	 ความูเป็นมูา	ความูหมูาย	ประเภูทั่ข้องแหล่งท่ั่องเท่ั่�ยว	 รูปแบบกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยว	ความูแท้ั่จำริง	

(Authenticity)	 กี่ารใช้ว่ฒนธีรรมูอย่างสร้างสรรค์ในกี่ารท่ั่องเทั่่�ยว	ประโยชน์จำากี่กี่ารท่ั่องเทั่่�ยว	สถึานท่ั่�ทั่่อง

เทั่่�ยวในภูาคต่างๆข้องประเทั่ศไทั่ย	ความูรว่มูมูอ่ภูาครฐ่-คนท้ั่องถึิ�น	ผูร้บ่ผิดชอบผูมู้ส่่วนไดส้ว่นเสย่		กี่ารมูส่่วน
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ร่วมูข้องผู้อาศ่ยในพื้่�นทั่่�	ปัญหาอุปสรรคในกี่ารพื้่ฒนากี่ารทั่่องเทั่่�ยว	วิถึ่ช่วิต	อาหาร	เคร่�องแต่งกี่าย		ประเพื้ณ่	

ว่ฒนธีรรมูพื้่�นบ้าน	เทั่ศกี่าลต่างๆ	ภููมูิปัญญาทั่้องถึิ�น		 	กี่ารบริหารจำ่ดกี่ารความูแออ่ด		กี่ารใช้เทั่คโนโลย่ภููมูิ

สารสนเทั่ศ	ผู้เร่ยนจำะได้ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่่บสถึานกี่ารณ์จำริงผ่านกี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติภูาคสนามู

	 Background,	meaning,	types	and	styles	of	attractions;	authenticity;	the	creative	use	

of	culture	in	tourism;	travel	benefits;	tourism	attractions	in	various	regions	of	Thailand;	public-local	

cooperation;	 responsible	persons,	 stakeholders;	 involvement	 of	 local	 residents;	problems	and	

obstacles	in	tourism	development;	lifestyle,	food,	costumes,	traditions,	folk	cultures,	festivals,	local	

wisdom;	congestion	management;	use	of	geospatial	technology.	Students	will	be	able	to	practice	

in	real	situations	through	practical	field	experiences.

TRM 449 การพััฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งย้น 3(2-2-5)

 (Sustainable Tourism Development)

	 ความูหมูาย	และ	ความูเปน็มูาข้องกี่ารพ่ื้ฒนาแนวคดิข้องกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวอยา่งย่�งย่น	องคป์ระกี่อบ

ทั่่�เก่ี่�ยวข้อ้งก่ี่บกี่ารพ่ื้ฒนากี่ารท่ั่องเทั่่�ยวอย่างย่�งย่น	โดยเนน้หลก่ี่กี่ารและกี่ารดำาเนนิงานกี่ารท่ั่องเทั่่�ยวประเภูทั่

ตา่งๆทั่่�นำาหลก่ี่กี่ารพ่ื้ฒนาอยา่งย่�งย่นมูาปรบ่ใชเ้พ่ื้�อประโยชนท์ั่่�ย่�งย่นทั่างเศรษฐกี่จิำ	สิ�งแวดลอ้มูและสง่คมูข้อง

ชุมูชนทั่่�เป็นจำุดหมูายปลายทั่าง	เช่น	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวเชิงนิเวศ	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวเชิงว่ฒนธีรรมู	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวชุมูชน	

ผู้เร่ยนได้ประสบกี่ารณ์เชิงประจำ่กี่ษ์เกี่่�ยวกี่่บกี่ารทั่่องเทั่่�ยวอย่างย่�งย่นผ่านประสบกี่ารณ์ภูาคสนามู

	 Meaning,	conceptual	development	and	thought	of	sustainable	tourism	as	well	as	its	

components	by	focusing	on	principles	and	operation	of	different	kinds	of	 tourism	that	adopted	

sustainable	tourism	principle	for	sustainable	economic	and	social	interests	of	receptive	destina-

tions	such	as	ecotourism,	cultural	 tourism,	and	community	based	tourism;	gaining	of	empirical	

experience	of	sustainable	tourism	through	participation	of	field	experiences.

TRM 490 การเต้รียมความพัร�อมการฝึึกปฏิิบัต้ิงานในอุต้สาหกรรม 3(1-4-4)

 การท่องเที่ยวและการบริการ

 (Preparation for Internship in Tourism and Hospitality Industry)

	 กี่ารสร้างความูเข้้าใจำ	 ตระหน่กี่รู้ถึึงความูสำาค่ญข้องกี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติงานในสถึานประกี่อบกี่าร	

กี่ารปฏิิบ่ติตนตามูระเบ่ยบข้้อบ่งค่บ	 วิน่ยกี่ารทั่ำางาน	มูรรยาทั่ในสถึานทั่่�ทั่ำางาน	กี่ารพ่ื้ฒนาบุคลิกี่ภูาพื้	กี่าร

ใชอุ้ปกี่รณส์ำาน่กี่งาน	กี่ารทั่ำาเอกี่สารโตต้อบธีรุกี่จิำ	กี่ารเตรย่มูตว่สมูค่รงาน	รวมูถึึงเทั่คนคิกี่ารนำาเสนออยา่งมูอ่

อาชพ่ื้	ผูเ้รย่นย่งไดร้บ่กี่ารพ่ื้ฒนาภูาษาอ่งกี่ฤษเพื้่�อกี่ารสมูค่รงานในอตุสาหกี่รรมูกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวและอตุสาหกี่รรมู

กี่ารบริกี่ารผ่านกี่ารกี่ิจำกี่รรมูกี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติอ่กี่ด้วย

	 Understanding	grounding,	realization	of	 importance	of	 internship	with	tourism	and	

hospitality	 enterprises,	 conformity	 to	 rules	 and	 regulations,	work	 disciplines	 and	 etiquettes,	

personality	development,	the	use	of	office	appliances,	preparation	of	business	correspondences,	



Rangsit University Bulletin 2022-2023
วิิทยาลััยการท่องเท่�ยวิแลัะการบริการ College of Tourism and Hospitality

preparation	for	job	application	as	well	as	professional	presentation	techniques;	development	of	

English	proficiency	for	job	application	in	tourism	and	hospitality	industry	through	practical	activities.

TRM 491 การฝึึกปฏิิบัต้ิงานในอุต้สาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3(0-36-18)

               (Internship in Tourism and Hospitality Industry)

           วิิชาบัังคัับัก่่อน		:	TRM	490	ก่ารเตร่ยมคัวิามพร�อมก่ารฝึึก่ปฏิิบััติงานในอุตสาหก่รรม

																																															ก่ารท่่องเท่่�ยวิและก่ารบัริก่าร

	 ประสบกี่ารณ์กี่ารเรย่นรูท่้ั่�บรูณากี่ารความูรูท่้ั่�ได้จำากี่กี่ารเรย่นภูาคทั่ฤษฎ่เข้า้ก่ี่บสถึานกี่ารณ์กี่าร

ประกี่อบอาชพ่ื้ในอตุสาหกี่รรมูกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวทั่่�เปดิโอกี่าสใหผู้เ้รย่นไดร้บ่ประสบกี่ารณก์ี่ารทั่ำางานในภูาระหนา้ทั่่�

ต่างๆในสถึานประกี่อบกี่ารณ์กี่ารทั่่องเทั่่�ยวและอุตสาหกี่รรมูกี่ารบริกี่ารไมู่ตำ�ากี่ว่า	4	เด่อน	หร่อ	600	ช่�วโมูง

	 Work	integrated	learning	experience	which	allows	learners	to	integrate	knowledge	

acquired	in	course	works	to	actual	working	situations,	empirical	work	experiences	from	different	

duties	in	tourism	and	hospitality	enterprises	(not	less	than	4	months	or	400	working	hours).

TRM 492 สหกิจศิึกษาสำาหรับการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 6(0-36-18)

 (Cooperative Education in Tourism and Hospitality Management)

	 ฝ่กึี่งานด้านกี่ารจำด่กี่ารกี่ารท่ั่องเทั่่�ยวและอุตสาหกี่รรมูกี่ารบริกี่าร	โดยนก่ี่ศึกี่ษาตอ้งปฏิิบติ่งาน

เสมู่อนเป็นพื้น่กี่งานประจำำาข้องหน่วยงานน่�นไมู่น้อยกี่ว่า	16	ส่ปดาห์	หร่อ	4	เด่อน	ติดต่อกี่่น	และมู่งานเฉพื้าะ

ทั่่�ได้ร่บมูอบหมูายจำากี่หน่วยงานให้ปฏิิบ่ติให้เสร็จำสิ�น	น่กี่ศึกี่ษาจำะต้องทั่ำาบ่นทั่ึกี่ประจำำาว่นส่งทัุ่กี่ส่ปดาห์	และ

ต้องผ่านกี่ารประเมูินผลงานจำากี่หน่วยงานทั่่�ทั่ำากี่ารปฏิิบ่ติงาน

	 The	internship	in	the	area	of	tourism	and	hospitality	industry	management	in	a	selected	

organization	like	an	employee	of	that	organization	not	less	than	16	weeks	or	4	months	consecutively	

and	complete	particular	assign	tasks	and	organization	task;	records	must	be	done	and	submitted	

on	a	weekly	basis	the	advisor	by	students,	students	are	also	evaluated	by	the	supervisor	of	the	

organization.
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สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัต้ต้าคาร

HOS 101 ความร้�เบ้�องต้�นเกี่ยวกับอุต้สาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3(3-0-6)

 (Introduction to Tourism and Hospitality Industry)

	 ความูหมูาย	คำาจำำาก่ี่ดความู	 วิว่ฒนากี่าร	ความูสำาค่ญ	บทั่บาทั่	แนวโน้มู	 ล่กี่ษณะและองค์

ประกี่อบข้องอุตสาหกี่รรมูกี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่าร	อ่นได้แกี่่	กี่ารเดินทั่างและกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	กี่ารบริกี่าร

ข้นส่ง	ทั่่�พ่ื้กี่แรมู	อาหารและเคร่�องด่�มู	 น่นทั่นากี่าร	กี่ารวางแผนกี่ารท่ั่องเทั่่�ยว	และกี่ารจ่ำดประชุมู	นโยบาย

ข้องภูาคร่ฐและเอกี่ชน	องค์กี่รระหว่างประเทั่ศ	และสมูาคมูวิชาช่พื้	รวมูทั่่�งผลกี่ระทั่บต่อเศรษฐกี่ิจำ	กี่ารเมู่อง	

ส่งคมู	และว่ฒนธีรรมูต่อระด่บชุมูชน	ประเทั่ศ	ภููมูิภูาค	และนานาชาติ	รวมูถึึงแนวคิดกี่ารพื้่ฒนาอย่างย่�งย่น	

และความูร่บผิดชอบต่อส่งคมู	

	 Meaning,	definition,	evolution,	significances,	roles,	trends,	and	components	of	tourism	

and	hospitality	industry	and	its	related	industries:	travel	and	tourism,	transportation,	accommodation,	

food	and	beverage,	recreation,	tourism	planning	and	meeting	planning.	Roles	and	policies	of	public	

and	private	sectors,	international	organizations	and	professional	associations,	including	political,	

social	and	cultural	 impacts	tourism	has	on	local,	state-level,	regional	and	global	environments,	

also	the	related	concepts	such	as	sustainable	development	and	social	responsibility.	

 

HOS 102 จิต้วิทยาบริการและการส้่อสารข�ามวัฒนธุรรม 3(3-0-6)

 (Psychology for Service Industry and Cross Culture Communication)

	 ประเด็นและกี่ระบวนกี่ารพื้ฤติกี่รรมูทั่างส่งคมูข้องบุคคลอน่รวมูถึึง	กี่ารเรย่นรู้	แรงจูำงใจำ	ค่านิยมู

ในกี่ารทั่ำางานและกี่ารพ่ื้กี่ผ่อน	และกี่ารนำาหลก่ี่จิำตวทิั่ยาไปใช้ในกี่ารงานบริกี่าร	กี่ารปลูกี่สำานกึี่และท่ั่กี่ษะเก่ี่�ยว

ก่ี่บกี่ารส่�อสารก่ี่บผูร้บ่บริกี่าร	เพ่ื้�อนร่วมูงาน	และคู่ค้าท่ั่�มูค่วามูหลากี่หลายทั่างว่ฒนธีรรมูซึึ่�งต่างให้ความูหมูาย

ทั่่�แตกี่ตา่งก่ี่นก่ี่บคำาสญ่ลก่ี่ษณแ์ละธีรรมูเนย่มูปฏิิบต่	ิกี่ารใหบ้รกิี่ารไดต้อบสนองความูตอ้งกี่ารข้องลกูี่คา้จำากี่

กี่ารสร้างความูเข้้าใจำระหว่างกี่่น	โดยปราศจำากี่ข้้อข้่ดแย้งด้วยกี่ารส่�อสารทั่่�มู่ประสิทั่ธีิภูาพื้	

	 Concepts	and	processes	of	social	behavior	of	individuals	including	cognition,	mo-

tivation,	values	 in	working	and	leisure,	and	applications	of	such	concepts	on	hospitality	works;	

conscious	and	skills	 in	communicating	with	service	recipients,	colleagues,	 trade	partners	 from	

different	cultural	backgrounds	which	result	 to	different	meaning	assignment	 to	words,	symbols	

and	customs,	providing	services	that	satisfy	well	customers’	needs	through	establish	mutual	un-

derstanding	without	conflicts	from	the	effective	communication.
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HOS 110 การพััฒนาบุคลิกภาพัและศิิลปะการต้�อนรับ 3(3-0-6)

 (Personality Development and Hospitality Arts)

	 แนวคิดเก่ี่�ยวก่ี่บบุคลิกี่ภูาพื้	ความูสำาค่ญและแนวทั่างกี่ารพ่ื้ฒนาบุคลิกี่ภูาพื้ท่ั่�งภูายในและ

ภูายนอกี่ให้เหมูาะสมูก่ี่บมูาตรฐานธีุรกี่ิจำกี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่าร	 แนวคิดเก่ี่�ยวก่ี่บกี่ารต้อนร่บน่กี่เดิน

ทั่าง	นก่ี่ท่ั่องเทั่่�ยวและลกูี่คา้ในธีรุกี่จิำอาคน่ตุกี่ะสมู่พ่ื้นธีต์ามูมูาตรฐานสากี่ลท่ั่�งในกี่ารส่�อสารดว้ยวาจำา	ภูาษา

ทั่่าทั่าง	บุคลิกี่ภูาพื้	และข้่�นตอนกี่ารบริกี่ารทั่่�เหมูาะสมู

	 The	discussion	of	and	the	elaboration	on	the	concept	of	personality	in	regard	to	its	

importance	and	methods	of	personality	development	for	students,	both	internal	and	external	per-

sonalities,	to	be	in	line	with	the	standard	of	international	hospitality	industry;	concepts	related	to	

hospitality	arts	for	welcoming	travelers,	tourists,	and	service	customers	according	to	international	

standards	including	verbal	communication,	gestures,	personality,	and	service	delivery	methods.

HOS 111 ความร้�เบ้�องต้�นเกี่ยวกับธุุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)

 (Introduction to Hotel Business)

	 กี่ารจำด่โครงสร้างกี่ารบรหิารจำด่กี่ารองคก์ี่าร	กี่ารดำาเนนิงานข้องท่ั่�พ่ื้กี่แรมูและโรงแรมู	ปฏิิสมู่พ่ื้นธี์

ระหวา่งฝ่า่ยตา่งๆ	ภูายในโรงแรมู	ตลอดจำนโรงแรมูอ่�นในเครอ่เดย่วก่ี่นและในเครอ่อ่�นๆ	กี่ารแข้ง่ข้น่ทั่างธีรุกี่จิำ	

และกี่ารติดต่อส่�อสารทั่างกี่ารตลาด	แนวโน้มูข้องธีุรกี่ิจำโรงแรมู

	 Organizational	 structure	management,	 operations	 of	 accommodation	 and	 hotel	

properties;	interactions	among	various	departments	within	a	hotel,	as	well	as	among	other	hotels	

of	the	same	chain	and	among	other	chains;	competition	and	communication	marketing	including	

hotel	business	trends.

HOS 220 พัฤต้ิกรรมผ้�บริโภคสำาหรับอุต้สาหกรรมบริการ 3(3-0-6)

 (Consumer Behavior for Hospitality Industry) 

	 กี่ระบวนความูคดิและพื้ฤตกิี่รรมูข้องมูนษุยใ์นฐานะผูบ้รโิภูคในภูาคกี่ารบรกิี่าร	ในสถึานกี่ารณ์

ต่างๆ	ได้แกี่่กี่ระบวนกี่ารต่ดสินใจำ	ภูาพื้ล่กี่ษณ์ข้องสินค้าและกี่ารบริกี่าร	ทั่่ศนคติ	กี่ารเร่ยนรู้	ความูเช่�อ	และ

ปจัำจำย่กี่ำาหนดพื้ฤตกิี่รรมูตา่งๆ	ไดแ้กี่	่แรงจำงูใจำ	ว่ฒนธีรรมู	ปจัำจำย่ทั่างดา้นสถึานกี่ารณ	์และกี่ารจำำาแนกี่ประเภูทั่

ข้องผู้บริโภูค	ผู้เร่ยนเกี่ิดกี่ารเร่ยนรู้ประเด็นต่างๆ	ด้วยตนเอง	ผ่านเอกี่สารวิชากี่าร	บทั่ความู	 งานวิจำ่ย	กี่รณ่

ศึกี่ษา	

	 Cognition	process	and	behavior	of	individuals	as	consumer	in	service	sector	for	different	

purposes	including	decision-making	process,	product	and	service	image,	attitude,	learning,	beliefs,	

and	other	determining	factors:	motivation,	culture,	situational	factors,	and	consumer	typology.	Learners	

self-learn	and	apply	through	academic	papers,	articles,	research	papers	and	case	studies.
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 HOS 225 กฎหมายและจริยธุรรมสำาหรับธุุรกิจโรงแรมและภัต้ต้าคาร    3(3-0-6)

  (Law and Ethics for Hotel and Restaurant Business)

	 พื้ระราชบ่ญญ่ติ	พื้ระราชกี่ำาหนด	พื้ระราชกี่ฤษฎ่กี่า	กี่ฎกี่ระทั่รวง	 และข้้อบ่ญญ่ติทั่้องถิึ�น	ทั่่�

เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บกี่ารทั่ำาธุีรกี่ิจำโรงแรมูและภู่ตตาคาร	ประมูวลกี่ฎหมูายแพื้่งและพื้าณิชย์ทั่่�เก่ี่�ยวก่ี่บกี่ารคุ้มูครอง

ผู้บริโภูค	ความูร่บผิดชอบข้องผู้จำ่ดกี่ารหร่อเจำ้าข้องกี่ิจำกี่าร	ต่อสว่สดิภูาพื้และความูปลอดภู่ยข้องผู้ร่บและผู้

ให้บริกี่ารทั่่�งด้านร่างกี่าย	 จิำตใจำและทั่ร่พื้ย์สินรวมูถึึงกี่ารดำาเนินงานตามูแนวปฏิิบ่ติทั่างจำริยธีรรมูและจำรรยา

บรรณวิชาช่พื้ผู้ประกี่อบกี่ารธีุรกี่ิจำโรงแรมูและภู่ตตาคาร

	 The	acts,	royal	ordinances,	royal	decrees,	ministerial	regulations	and	local	legislations	

relating	to	the	operation	of	hotel	and	restaurant,	the	Civil	and	Commercial	Code	relating	to	consumer	

protection,	liability	of	a	manager	or	a	business	owner	on	welfare	and	safety	of	service	receivers	

and	service	providers	in	terms	of	physical	body,	mind	and	property	including	hotel	and	restaurant	

operation	under	code	of	ethics	and	professional	conduct.

HOS 226 เทคโนโลยีสารสนเทศิสำาหรับธุุรกิจโรงแรมและภัต้ต้าคาร 3(2-2-5)

  (Information Technology for Hotel and Restaurant Business)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	HOS	222	ก่ารจััด้ก่ารก่ารบัริก่ารส่วินหน�า

	 โปรแกี่รมูคอมูพิื้วเตอร์ทั่่�ใช้ก่ี่บกี่ารจำ่ดกี่ารโรงแรมูและภู่ตตาคารเพ่ื้�อพ่ื้ฒนาประสิทั่ธิีภูาพื้ข้อง

กี่ารดำาเนินงานในส่วนต่างๆ	ข้องโรงแรมูและภู่ตตาคาร	 เช่น	 งานสำารองห้องพ่ื้กี่	 งานต้อนร่บส่วนหน้า	 งาน

สำารองทั่่�น่�งในห้องอาหาร	 งานกี่ารจำ่ดกี่ารและกี่ารเงิน	และส่วนอ่�นๆ	ทั่่�เกี่่�ยวกี่่บกี่ารบริกี่ารแข้กี่	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติใน

ห้องปฏิิบ่ติกี่ารคอมูพื้ิวเตอร์	

																										The	computer	application	for	hotel	and	restaurant	management	used	to	improve	

efficiency	in	various	functions	such	as	room	reservation,	front	office,	restaurant	reservation,	man-

agement	and	finance,	and	other	guest	service	operations;	practices	in	computer	laboratory.	

HOS 347 การจัดการทรัพัยากรมนุษย์สำาหรับธุุรกิจโรงแรมและภัต้ต้าคาร	 3(3-0-6)

	 (Human	Resource	Management	for	Hotel	and	Restaurant	Business)

	 กี่ารจำ่ดกี่ารงานบุคคล	ความูร่บผิดชอบและหน้าทั่่ �	กี่ารวางแผนกี่ำาล่งคน	กี่ารสรรหา	

กี่ารค่ดเล่อกี่	กี่ารฝ่ึกี่อบรมู	กี่ารประเมูินผลกี่ารปฏิิบ่ติงาน	ค่าตอบแทั่น	สว่สดิกี่าร	กี่ารเล่�อนข้่�น	กี่ารส่�อสาร	

และแรงงานส่มูพื้่นธี์

	 An	intensive	study	of	personnel	management,	comprising,	responsibilities	and	func-

tions	in	manpower	planning,	recruiting,	training,	job	evaluations,	compensation,	welfare,	promotion,	

communication	and	labor	relations.
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HOS 221 การจัดการการบริการอาหารและเคร้่องด้่ม 3(2-2-5)

 (Food and Beverage Service Management)

	 ความูรู้เก่ี่�ยวก่ี่บผลิตภู่ณฑ์์อาหารและเคร่�องด่�มู	 กี่รรมูวิธี่กี่ารเตร่ยมูและกี่ารเตร่ยมูประกี่อบ

อาหารข้่�นพื้่�นฐาน	โครงสร้างแผนกี่บริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู	กี่ารแบ่งสายงานบริกี่ารและกี่ารหน้าทั่่�ความู

ร่บผิดชอบข้องบุคลากี่ร	 รวมูถึึงประเภูทั่ข้องภู่ตตาคารและรูปแบบกี่ารบริกี่ารอาหาร	 เคร่�องมู่อเคร่�องใช้ใน

กี่ารให้บริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู	 กี่ารเตร่ยมูความูพื้ร้อมูข้องห้องอาหารกี่่อนเปิดให้บริกี่าร	 ข้่�นตอนกี่าร

ปฏิิบ่ติและให้บริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู	กี่ารประสานงานระหว่างงานบริกี่ารและงานคร่ว	กี่ารให้บริกี่ารรูมู

เซึ่อรว์สิ	สขุ้อนามูย่และความูปลอดภู่ยในกี่ารทั่ำางาน	กี่ารจำด่กี่ารและแก้ี่ไข้ข้้อรอ้งเร่ยนข้องลกูี่ค้าได้เหมูาะสมู

กี่่บสถึานกี่ารณ์	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติในห้องปฏิิบ่ติกี่ารและสถึานกี่ารณ์จำริง				

	 Food	product	knowledge,	fundamental	methods	of	food	preparation	and	cooking.	The	

structure	of	food	and	beverage	department	along	with	staff	key	responsibilities,	type	of	restaurant	

and	service,	food	and	beverage	equipment,	preparation	of	restaurant	before	service,	service	

procedures,	 coordination	between	service	and	 kitchen	area,	provide	 room	service,	 restaurant	

hygiene,	 sanitation	and	 safety,	 handling	guests’	 complaints	 and	problem	solving	procedures,	

practices	in	both	laboratory	and	real	situations.

HOS 222 การจัดการการบริการส่วนหน�า 3(2-2-5)

 (Front Office Service Management)

	 โครงสร้างกี่ารบริหารงานและหน้าทั่่�ความูร่บผิดชอบข้องพื้น่กี่งานแผนกี่ต้อนร่บส่วนหน้าข้อง

โรงแรมู	วิธี่ปฏิิบ่ติกี่ารสำารองและจำ่ดสรรห้องพื้่กี่	ชนิดข้องห้องพื้่กี่	กี่ารต้อนร่บ	กี่ารลงทั่ะเบ่ยน	กี่ารจำ่ดกี่ารด้าน

ส่มูภูาระ	กี่ารบริกี่ารข้่าวสารข้้อมููล	กี่ารให้บริกี่ารโทั่รศ่พื้ทั่์	กี่ารให้บริกี่ารตู้นิรภู่ย	ศูนย์บริกี่ารธีุรกี่ิจำ		กี่ารร่บค่น

ห้องพื้่กี่	กี่ารให้บริกี่ารกี่ารชำาระเงิน	และงานบริกี่ารอ่�นๆ	ทั่่�เกี่่�ยวข้้องกี่่บงานต้อนร่บส่วนหน้า	กี่ารประสานงาน

ก่ี่บแผนกี่ตา่งๆ	ข้องโรงแรมู	บรษิท่ั่นำาเทั่่�ยวและสายกี่ารบนิ	กี่ารแกี่ไ้ข้ความูข่้ดแยง้และคำาตำาหนขิ้องลกูี่คา้	ฝ่กึี่

ภูาคปฏิิบ่ติในห้องปฏิิบ่ติกี่าร

	 Organization	structure	and	the	responsibilities	of	the	Front	Office	staff;	reservation,	

room	assignment,	types	of	rooms,	reception,	room	registration,	baggage	handling	procedures,	

information	 service;	 telephone	service,	 safety	deposit	box	 service,	business	center,	 checkout,	

financial	service	and	other	front	office	related	services;	coordination	with	other	departments	of	the	

hotel,	travel	agencies,	as	well	as	airlines;	guest	encounter	management	techniques	and	guests’	

complaints;	simulation	practices	of	operation	procedures	along	with	the	use	of	computer	programs.
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HOS 223 การจัดการการบริการแม่บ�าน 3(2-2-5)

 (Housekeeping Service Management)

	 โครงสร้างแผนกี่แมู่บ้าน	 หน้าทั่่�ความูร่บผิดชอบและคุณสมูบ่ติข้องพื้น่กี่งานแมู่บ้าน	 กี่าร

ประสานงานก่ี่บแผนกี่ต่างๆ	 กี่ารเร่ยนรู้อุปกี่รณ์ทั่ำาความูสะอาด	กี่ารแบ่งแยกี่ชนิดข้องอุปกี่รณ์	 วิธ่ีกี่ารใช้	

กี่ารบำารุงร่กี่ษา	 ชนิดข้องนำ�ายาทั่ำาความูสะอาด	กี่ารบริกี่ารห้องพ่ื้กี่แข้กี่	ผ้าทั่่�ใช้ในโรงแรมู	 	ห้องผ้า	 เคร่�อง

แบบพื้น่กี่งาน	กี่ารวางแผนและจำ่ดกี่ารระบบ	 รายกี่ารสำารวจำพ่ื้�นทั่่�ทั่่�ต้องทั่ำาสะอาด	ตารางความูถ่ึ�ข้องกี่าร

ทั่ำามูาตรฐานกี่ารปฏิิบ่ติงาน	มูาตรฐานข้องผลิตภู่ณฑ์์	กี่ารวางแผนกี่ำาล่งคน	กี่ารจำ่ดตารางทั่ำางานหมูุนเว่ยน

พื้น่กี่งาน	ตารางว่นหยุด	กี่ารซึ่่กี่ร่ด	กี่ารข้จำ่ดรอยเป้�อน	กี่ารสำารวจำห้องพ่ื้กี่แข้กี่	มู่กี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่ารทั่ำาความู

สะอาด	กี่ารทั่ำาห้องพื้่กี่	กี่ารจำ่ดกี่ารกี่่บคำาร้องเร่ยนจำากี่แข้กี่ในกี่รณ่ต่างๆ	รวมูทั่่�งระบบเกี่่�ยวกี่่บข้องสูญหาย

	 Organizational	Structure	of	the	housekeeping	Department,	duties,	responsibilities	and	

attributes	of	housekeeping	staff,	inter-department	coordination,	cleaning	equipment,	classification	

and	types	of	equipment	,	methods	of	use,	care	and	maintenance,	cleaning	agents,	maid	service	

rooms,	hotel	linen,	linen	room,	uniforms,	planning	and	organizing	such	as	area	inventory	list	,fre-

quency	schedules,	performance	standards,	productivity	standards,	planning	staff	strength	and	duty	

roaster,	holiday	schedules	and	job	allocation,	laundry,	stain	removal;	practices	of	room	cleaning,	

setting	up	of	maid-carts,	room	make	up,	handling	guest	complaints,	lost	and	found	procedures.

HOS 224 การบัญชีสำาหรับธุุรกิจโรงแรมและภัต้ต้าคาร 3(3-0-6)

 (Accounting for Hotel and Restaurant Business)

	 ระบบบ่ญช่โรงแรมูและภู่ตตาคาร	 ประเภูทั่ข้้อมููลบ่ญช่ในธีุรกี่ิจำโรงแรมูและภู่ตตาคาร	 กี่าร

วิเคราะห์รายได้และรายจำ่ายจำากี่ธีุรกี่ิจำโรงแรมูและภู่ตตาคาร	ความูส่มูพื้่นธี์และกี่ารเปล่�ยนแปลงข้องรายได้

และรายจำ่ายข้องธีุรกี่ิจำโรงแรมูและภู่ตตาคาร	กี่ารจำ่ดทั่ำาบ่ญช่	วิธี่กี่ารหาข้้อมููลในกี่ารทั่ำาบ่ญช่	กี่ารใช้บ่ญช่ใน

กี่ารควบคุมูธีุรกี่ิจำโรงแรมูและภู่ตตาคาร	

	 Accounting	System,	types	of	accounting	data	in	hotel	and	restaurant	business,	analysis	

of	income	and	expense	from	hotel	and	restaurant	business,	relationship	and	change	of	income	

and	expense,	accounting	making,	data	finding	for	accounting,	using	accounts	to	control	hotel	and	

restaurant	business.

HOS 245 การส้่อสารในอุต้สาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3(3-0-6)

 (Communication in Tourism and Hospitality Industry)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ENL	xxx		ก่ลุ่มวิิชาศึึก่ษาท่ั�วิไป	(วิิชาภาษาอังก่ฤษ	9	หน่วิยก่ิต)

	 กี่ารส่�อสารระหว่างผู้ให้บริกี่ารและผู้ร่บบริกี่ารในกี่ารให้บริกี่ารกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยวและกี่ารบริกี่าร	

ศกึี่ษาคำาศพ่ื้ทั่	์สำานวน	รปูแบบภูาษา	และกี่ารใหร้ายละเอย่ดข้อ้มูลูเก่ี่�ยวก่ี่บสถึานทั่่�ทั่อ่งเทั่่�ยว	กี่ารใหข้้อ้แนะนำา

และข้้อหา้มู	กี่ารเจำรจำาตอ่รอง	กี่ารประสานงานตดิตอ่	และกี่ารร่บเร่�องรอ้งทั่กุี่ข์้	ฝ่กึี่ปฏิบิต่กิี่ารใชภู้าษาอง่กี่ฤษ
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ในสถึานกี่ารณ์จำำาลองและจำริงทั่่�งภูายในและภูายนอกี่ช่�นเร่ยน	

	 The	communicative	language	between	the	service	provider	and	service	recipient	in	the	

tourism	and	hospitality	industry	contexts:	specific	vocabularies	in	the	industry,	idioms	or	phrases,	

types	of	communication,	providing	a	tourist	attraction	site	details,	offering	a	suggestion,	prohibition	

and	condition,	negotiating,	coordinating	and	complaint	responding,	practices	in	hypothetical	and	

veritable	situations	in	English,	both	internal	and	external	classroom.	

HOS 343 การควบคุมต้�นทุนอาหารและเคร้่องด้่ม 3(3-0-6)

 (Food and Beverage Cost Control)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	HOS	221	ก่ารจััด้ก่ารก่ารบัริก่ารอาหารและเคัร่�องด้่�ม

	 บทั่บาทั่และหน้าทั่่�ข้องฝ่่ายควบคุมูต้นทัุ่นอาหารและเคร่�องด่�มู	 กี่ารจำ่ดกี่ารด้านกี่ารตรวจำน่บ	

กี่ารข้ออนุมู่ติจำ่ดซึ่่�อ	วิธี่กี่ารจำ่ดซึ่่�อ	กี่ารตรวจำร่บ	กี่ารจำ่ดเกี่็บ	กี่ารเบิกี่จำ่าย	กี่ารวางแผน	กี่ารควบคุมูราคา	กี่ารจำ่ด

ทั่ำาตำารบ่อาหารมูาตรฐาน	กี่ารกี่ำาหนดราคาอาหารให้เหมูาะสมูก่ี่บคุณค่า	กี่ารจำด่ทั่ำาเมูนูอาหารและเคร่�องด่�มู

ทั่่�เป็นมูาตรฐาน	กี่ารวางแผนเมูนู	ราคาเมูนูอาหาร	และกี่ารจำ่ดเตร่ยมูรายงานกี่ารควบคุมู

 Roles and functions of food and beverage cost controller, inventory management 

control	and	design,	 requisition	and	purchasing,	 receiving,	storing,	 issuing,	planning,	cost	con-

trolling,	standard	 recipes	costing	and	menu	valuation,	menu	standards	of	 food	and	beverage,	

menu	planning,	menu	pricing,	and	cost	report	preparation.

HOS 344 การจัดการงานบริการจัดเลี�ยง 3(2-2-5)

 (Banquet and Catering Service Management)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	HOS	221	ก่ารจััด้ก่ารก่ารบัริก่ารอาหารและเคัร่�องด้่�ม

	 โครงสร้างธีุรกี่ิจำจำ่ดเล่�ยง	 กี่ารดำาเนินงานในธีุรกี่ิจำจ่ำดเล่�ยง	 กี่ารตลาดข้องธีุรกี่ิจำจ่ำดเล่�ยง	 	 กี่าร

ออกี่แบบรายกี่ารอาหารสำาหรบ่โอกี่าสต่างๆ	กี่ารจำด่สถึานท่ั่�	และหอ้งจำด่เล่�ยง	กี่ารจำด่เตรย่มูเคร่�องมูอ่เคร่�องใช้

สำาหรบ่งานจำด่เล่�ยง	กี่ารวางแผนกี่ารทั่ำางาน	และกี่ารจำด่กี่าร	กี่ารควบคุมู	กี่ารอบรมูพื้น่กี่งานบริกี่าร	บุคลกิี่ภูาพื้

และจำริยธีรรมูข้องพื้น่กี่งาน	มู่กี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่ารจำ่ดเล่�ยงในสถึานกี่ารณ์จำริง

	 Functions	of	banquet	and	catering	businesses,	marketing,	menu	designs	for	various	

events,	interior	and	exterior	planning	for	events,	preparation	for	utensils,	staff	planning,	and	super-

vision	for	services,	etiquettes	and	manners;	practices	in	real	situations.		

HOS 345 การส้่อสารขั�นส้งในธุุรกิจโรงแรมและภัต้ต้าคาร 3(3-0-6)

 (Advanced Communication in Hotel and Restaurant Business)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	HOS	245	ก่ารส่�อสารในอุตสาหก่รรมก่ารท่่องเท่่�ยวิและก่ารบัริก่าร

	 กี่ารอ่านกี่ารเข้่ยนและกี่ารวิเคราะห์ภูาษาอ่งกี่ฤษข่้�นสูงในธุีรกี่ิจำโรงแรมูและภู่ตตาคาร	 กี่าร
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เข้่ยนและกี่ารอ่านระหว่างบุคคลภูายในและภูายนอกี่ในองค์กี่ร	กี่ารใช้ภูาษาอ่งกี่ฤษในสถึานกี่ารณ์จำริง	กี่าร

เข้่ยนจำดหมูายอิเล็กี่ทั่รอนิกี่ส์	กี่ารเข้่ยนรายงานประจำำาว่น	กี่ารอ่านประกี่าศในสถึานทั่่�และสถึานกี่ารณ์ต่างๆ	

กี่ารเจำรจำาต่อรอง	กี่ารโต้ตอบกี่่บลูกี่ค้า	กี่ารร่บมู่อกี่่บข้้อร้องเร่ยน	กี่ารสนทั่นาทั่างโทั่รศ่พื้ทั่์	และแกี่้ไข้ปัญหา

เฉพื้าะหน้าในธีุรกี่ิจำโรงแรมูและภู่ตตาคาร

	 Reading,	writing,	and	analysis	of	advanced	English	in	the	hotel	and	restaurant	busi-

ness;	 listening,	speaking,	reading	and	writing	skills	 to	communicate	among	individuals	 internal	

and	external	the	organization;	writing	email,	daily	reports,	read	the	announcement	on	the	specific	

location	and	situation,	negotiations,	interact	with	customers,	dealing	with	complaints,	telephone	

conversation,	and	problem-solving	in	business	for	hotel	and	restaurant.	

HOS 348 การจัดการการต้ลาดสำาหรับธุุรกิจโรงแรมและภัต้ต้าคาร 3(3-0-6)

 (Marketing Management for Hotel and Restaurant)

	 แนวคิดพ่ื้�นฐานหน้าท่ั่�ทั่างกี่ารตลาดต่อธีรุกี่จิำโรงแรมูและภูต่ตาคารรวมูถึึงอุปสงค์และอุปทั่าน	

กี่ารวเิคราะหป์จัำจ่ำยแวดลอ้มูทั่างกี่ารตลาด	กี่ารแบง่สว่นกี่ารตลาด	กี่ารตลาดเปา้หมูาย	พื้ฤตกิี่รรมูกี่ารซึ่่�อ	สว่น

ประสมูกี่ารตลาดข้องโรงแรมูและภู่ตตาคาร	ลก่ี่ษณะพิื้เศษข้องกี่ารบริกี่ารเก่ี่�ยวก่ี่บธุีรกิี่จำโรงแรมูและภูต่ตาคาร	

แนวทั่างกี่ารจำ่ดกี่ารก่ี่บล่กี่ษณะพิื้เศษข้องธุีรกี่ิจำโรงแรมูและภู่ตตาคาร	สารสนเทั่ศทั่างกี่ารตลาด	กี่ารตลาด

ดิจำิทั่่ล	วิธี่กี่ารข้าย	กี่ารจำ่ดทั่ำาแผนกี่ารตลาด	กี่ารบริหารกี่ารตลาดอย่างมู่จำรรยาบรรณ

	 Marketing	functional	concept	to	the	hotel	and	restaurant	business,	including	supply	

and	demand,	marketing	environment	 analysis,	market	 segmentation,	 target	marketing,	buying	

behaviour,	the	marketing	mix	of	hotels	and	restaurants,	guidelines	for	dealing	with	special	char-

acteristics	of	 hotel	 and	 restaurant	businesses,	marketing	 information,	digital	marketing,	 selling	

technique,	marketing	strategies	and	planning	as	well	as	marketing	management	ethically.

HOS 446 สัมมนาในอุต้สาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ  3(2-2-5)

 (Seminar in Tourism and Hospitality Industry)

	 น่กี่ศึกี่ษาต้องมู่หน่วยกี่ิตน่บจำบได้ไมู่ตำ�ากี่ว่า	99	หน่วยกี่ิต

	 ศกึี่ษาเก่ี่�ยวก่ี่บสถึานกี่ารณใ์นอตุสาหกี่รรมูทั่อ่งเทั่่�ยวและกี่ารบรกิี่าร	โดยประยกุี่ตใ์ชค้วามูรูจ้ำากี่

รายวิชาต่างๆ	ทั่่�ได้ศึกี่ษามูาแล้วเป็นพื้่�นฐานในกี่ารแสดงความูคิดเห็นและวิเคราะห์สถึานกี่ารณ์	ยกี่ประเด็น

ในแต่ละเหตุกี่ารณ์มูาอภูิปรายร่วมูกี่่นให้กี่้าวทั่่นต่อกี่ระแสกี่ารเปล่�ยนแปลงทั่างบริบทั่ทั่างส่งคมู

	 This	 course	 investigates	 the	 situation	 in	 the	 tourism	and	hospitality	 industry	by	

applying	the	content	learnt	from	related	courses	in	analyzing	and	asserting	opinions,	The	purpose	

of	the	course	is	also	to	enhance	analytical,	criticize,	and	implementation	skills	toward	the	solution	

of	challenging,	real-world	applications	in	the	diverse	array	of	contexts	and	today’s	complicated	

environment.
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HOS 361 งานประชาสัมพัันธุ์โรงแรม 3(3-0-6)

 (Public Relations for Hotel Business)

	 วิว่ฒนากี่าร	หล่กี่กี่าร	 กี่ระบวนกี่ารดำาเนินงานประชาส่มูพ่ื้นธี์	 เพื้่�อกี่ารส่งเสริมูกี่ารข้ายข้อง

โรงแรมูกี่ารผลิตและกี่ารเล่อกี่ใช้ส่�อ	และเคร่�องมู่อในกี่ารประชาส่มูพื้่นธี์เพื้่�อให้ตรงกี่่บกี่ลุ่มูเป้าหมูาย	กี่ารจำ่ด

สายงาน	กี่ารประชาสมู่พ่ื้นธีภ์ูายในโรงแรมู	กี่ารตดิตอ่ส่�อสารระหวา่งบคุคลภูายก่ี่บภูาคท่่ั่�เก่ี่�ยวข้อ้ง	รวมูถึึงกี่าร

ประชาส่มูพื้่นธี์ภูายในประเทั่ศและต่างประเทั่ศ	

	 The	development,	principles,	and	processes	 involved	 in	public	 relations	 for	hotel	

promotions,	production	and	selection	of	media	instruments	in	public	relations	meet	target	groups,	

management	of	work	distribution,	interpersonal	skill	among	related	stakeholder,	public	relations	

at	all	levels	within	hotels	domestically	and	internationally.

HOS 365 การจัดดอกไม�สำาหรับธุุรกิจโรงแรม 3(1-4-4)

 (Flower Arrangement for Hotel Business)

	 ความูรู้เก่ี่�ยวก่ี่บดอกี่ไมู้	กี่ารเล่อกี่ซึ่่�อ	กี่ารเตร่ยมู	กี่ารใช้	 กี่ารเกี่็บร่กี่ษาดอกี่ไมู้และใบไมู้	 ว่สดุ

อุปกี่รณ์ต่างๆ	สำาหร่บกี่ารจำ่ดดอกี่ไมู้	รูปแบบข้องกี่ารจำ่ดดอกี่ไมู้	ข้่�นตอนและเทั่คนิคในกี่ารจำ่ดดอกี่ไมู้	กี่ารนำา

เสนอผลงานกี่ารจำ่ดดอกี่ไมู้	

	 Flower	knowledge,	techniques	of	selection	and	preservation	of	flowers	and	leaves,	tools	

and	accessories,	types	of	flower	arrangement,	procedures	and	techniques	of	flower	arrangement.	

Presentation	of	flower	arrangement.	

HOS	366	 กี่ารจำ่ดกี่ารสิ�งแวดล้อมูข้องโรงแรมู	 3(3-0-6)

	 (Hotel	Environmental	Management)

	 ภูาพื้รวมูกี่ารจำด่กี่ารสิ�งแวดลอ้มูในโรงแรมู	กี่ารจ่ำดกี่ารข้ยะและข้องเส่ย	กี่ารจำด่กี่ารดา้นพื้ลง่งาน	

ระบบไฟฟ้า	นำ�า	แสงสว่าง	กี่ารจำ่ดสวน	สระว่ายนำ�า	กี่ารควบคุมูมูลภูาวะทั่างเส่ยง	กี่ารซึ่่อมูบำารุง	ระบบร่กี่ษา

ความูปลอดภู่ยภูายในอาคารและห้องพื้่กี่	รวมูถึึงระบบจำราจำรภูายใน	และสถึานทั่่�จำอดรถึ/	เร่อ		

	 Overview	of	the	trend	concerning	environmental	management	in	hotel,	handling	of	

garbage	and	waste,	energy	conservation,	electricity,	water,	lighting,	gardening,	swimming	pool,	

noise	pollution	control,	engineering	and	maintenance,	understanding	of	the	blueprints,	building	

and	guest	room	security	systems	including	internal	traffic,	parking	valet	and	boat	pier.	

HOS 367 การจัดการสปาและศิ้นย์ออกกำาลังกาย 3(3-0-6)

 (Spa and Fitness Management)

	 ประเภูทั่ข้องสปาและศูนย์ออกี่กี่ำาล่งกี่าย	กี่ารจำ่ดโครงสร้างองค์กี่ร	กี่ารบริหารงานและหน้าทั่่�
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ความูร่บผิดชอบ	กี่ารดูแลพื้่�นทั่่�ปฏิิบ่ติกี่ารในด้านสุข้อนามู่ยและความูปลอดภู่ย	 	กี่ารจำ่ดกี่ารด้านกี่ารตลาด

และกี่ารเงิน	กี่ารจำ่ดกี่ารด้านคุณภูาพื้กี่ารให้บริกี่าร	ตลอดจำนปัญหาและความูเส่�ยงทั่่�จำะเกี่ิดข้ึ�น

	 Types	of	spa	and	fitness,	organizational	structure,	operations	and	responsibilities,	

sanitation	and	safety	maintenance,	marketing	and	finance,	service	quality	management,	problems	

and	challenges.

HOS 460 การศิึกษาอิสระในธุุรกิจที่พัักแรม 3(1-4-4)

 (Independent Study in Lodging Business)

	 กี่ารพ่ื้ฒนาโครงกี่ารกี่ารศึกี่ษาอิสระจำากี่ความูริเริ�มูข้องผู้เร่ยนเอง	 เก่ี่�ยวก่ี่บประเด็นในธีุรกิี่จำ

ทั่่�พื้่กี่แรมู	โดยได้ร่บความูเห็นชอบจำากี่อาจำารย์ทั่่�ปรึกี่ษาโครงกี่าร	น่กี่ศึกี่ษาพื้่ฒนาโครงกี่ารโดยเริ�มูจำากี่	กี่าร

ระบุปัญหาข้องประเด็นกี่ารศึกี่ษาทั่่�สนใจำ	กี่ารเล่อกี่และทั่บทั่วนทั่ฤษฏ่ิและสถึานกี่ารณ์ทั่่�เก่ี่�ยวข้้อง	กี่ารเกี่็บ

ข้้อมููลปฐมูภููมูิและทัุ่ติยภููมูิ	กี่ารวิเคราะห์ปัญหา	และกี่ารเสนอวิธี่แกี่้ปัญหาจำากี่ข้้อมููลทั่่�รวบรวมูได้		

	 Learner’s	individual	self-developed	project	starting	from	his/her	own	initiative	in	the	

area	of	lodging	business,	in	response	to	current	issues	approved	by	his/her	counseling	lecturer;	

problem	formulation,	selection	and	review	of	concerned	theories	and	situations,	collection	of	primary	

and	secondary	data,	problem	analysis	and	proposal	of	data	driven	solutions.	

HOS 465 การต้ลาดดิจิทัลสำาหรับธุุรกิจโรงแรมและภัต้ต้าคาร         3(3-0-6)

 (Digital Marketing for Hotel and Restaurant Business)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	HOS	348	ก่ารจััด้ก่ารก่ารตลาด้สำาหรับัธุุรก่ิจัโรงแรมและภัตตาคัาร

	 กี่ารประยกุี่ต์ใช้กี่ารตลาดดิจำทิั่ล่สำาหรบ่ธุีรกิี่จำโรงแรมูและภู่ตตาคาร	กี่ลยทุั่ธ์ีและโมูเดลทั่างกี่าร

ตลาดดิจำิทั่่ล	กี่ารวางแผนกี่ารตลาดดิจำิทั่่ลกี่ารทั่ำาวิจำ่ยกี่ารตลาดดิจิำทั่่ล	พื้ฤติกี่รรมูข้องผู้ซึ่่�อ	ส่วนผสมูทั่างกี่าร

ตลาดดิจำิทั่่ล	กี่ฎหมูายทั่่�เกี่่�ยวข้้องกี่่บกี่ารตลาดดิจำิทั่่ล	

																										Application	of	digital	marketing	for	hotel	and	restaurant	business,	digital	marketing	

strategies	and	models,	digital	marketing	planning,	digital	marketing	research,	digital	marketing	

buyer	behavior,	digital	marketing	mix,	laws	and	regulations	relevant	to	digital	marketing.

HOS 466 การออกแบบและการจัดการสิ่งอำานวยความสะดวกในโรงแรม  3(3-0-6)

 (Hotel Facilities Design and Management)

	 ความูรู้ทั่่�วไปเกี่่�ยวกี่่บกี่ารออกี่แบบและจำ่ดกี่ารสิ�งอำานวยความูสะดวกี่ในโรงแรมู	กี่ารวางแผน

ออกี่แบบและจำ่ดกี่ารพื้่�นทั่่�หล่กี่	แผนผ่งช่�นห้องพื้่กี่	ห้องพื้่กี่	พื้่�นทั่่�สาธีารณะ	พื้่�นทั่่�สำาหร่บกี่ารบริหารและส่วน

หล่งข้องโรงแรมู	แนวโน้มูกี่ารออกี่แบบและกี่ารจำ่ดกี่าร
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																										Overview	of	hotel	facilities	design	and	management,	design	and	management	of	

site	and	master,	guestroom	floor	design,	guestroom	and	suite,	public	space,	administration	and	

back-of-the-house;	hotel	facilities	design	and	management	trends.		

HOS 467 การจัดการคุณภาพัการบริการในโรงแรม 3(3-0-6)

 (Hotel Service Quality Management)

	 แนวคดิและหลก่ี่กี่ารข้องกี่ารจำด่กี่ารคุณภูาพื้กี่ารบริกี่ารในโรงแรมู	กี่ารวางแผนกี่ารดำาเนนิงาน

ดา้นคณุภูาพื้กี่ารบรกิี่าร	กี่ลยุทั่ธ์ีกี่ารบรกิี่าร	กี่ารประเมูนิคณุภูาพื้กี่ารบรกิี่าร	กี่ารแกี่ไ้ข้ปัญหาเก่ี่�ยวก่ี่บคุณภูาพื้

กี่ารบริกี่าร

	 Concepts	and	principles	of	hotel	service	quality	management,	service	quality	planning,	

service	strategies,	service	quality	evaluation,	handling	problems	concerning	service	quality.	

HOS 468 การจัดการธุุรกิจที่พัักทางเล้อก 3(2-2-5)

 (Alternative Lodging Business Management)

	 ประเภูทั่ข้องธีุรกี่ิจำทั่่�พ่ื้กี่ทั่างเล่อกี่	กี่ารวางแผนและพ่ื้ฒนา	กี่ารจำ่ดกี่ารด้านกี่ารบริกี่ารและสิ�ง

อำานวยความูสะดวกี่	กี่ารจำด่กิี่จำกี่รรมูนน่ทั่นากี่าร	กี่ารร่กี่ษาความูปลอดภู่ย	กี่ารจำด่กี่ารด้านกี่ารตลาดและกี่าร

เงิน	กี่ารจำ่ดกี่ารด้านคุณภูาพื้กี่ารให้บริกี่าร	กี่ารบริหารความูเส่�ยงและกี่ารแกี่้ปัญหาในกี่ารดำาเนินธีุรกี่ิจำ		

	 Types	of	alternative	lodging	businesses,	planning	and	development,	major	recreational	

activities,	facilities,	and	security	management,	marketing	and	finance,	service	quality	management,	

risk	management	and	operational	problem	solving.	

HOS 370 การจัดการการบริการบาร์ 3(2-2-5)

 (Bar Service Management)

	 โครงสร้างข้องแผนกี่เคร่�องด่�มู	 อุปกี่รณ์เคร่�องมู่อทั่่�ใช้ในบาร์	 กี่ารเตร่ยมูความูพื้ร้อมูกี่่อนเปิด

บาร์	และปิดบาร์		กี่ารออกี่แบบและวางแผนบาร์	ผ่ง	แบบแปลนกี่ารจำ่ดแบ่งพื้่�นทั่่�ส่วนต่างๆ	และกี่ารทั่ำาความู

สะอาดพื้่�นทั่่�บริกี่าร	ระบบควบคุมูบาร์	กี่ฎหมูายทั่่�เกี่่�ยวข้้องกี่่บกี่ารข้ายและบริกี่ารเคร่�องด่�มูแอลกี่อฮอล์		กี่าร

ควบคมุูสต�อกี่		กี่ารใหบ้ริกี่ารเคร่�องด่�มู		กี่ารจำด่ทั่ำารายงานยอดข้ายเคร่�องด่�มูประจำำาวน่	กี่ารจำด่กี่ารข้้อรอ้งเร่ยน

ข้องแข้กี่		ฝ่กึี่ปฏิิบติ่งานกี่ารผสมูเคร่�องด่�มูทั่่�ทั่่�ไมูมู่แ่อลกี่อฮอล์และมูแ่อลกี่อฮอล์ตามูสูตรมูาตรฐานสากี่ล	กี่าร

ชงชาและกี่าแฟ	

	 Organizational	Structure	of	the	beverage	department,	bar	service	equipment,		prepa-

ration		for	pre-opening	and	closing	the	bar,	bar	layout	and	design,	and	hygiene	enforcements,	bar	

management	and	control,		law	and	regulations	and	management	of	responsible	service	of	alcohol,	

stock	control.	 Service	procedures,	daily	 report	 sales,	 handling	guests’	 complaints.	Practice	of	

beverage	mix	preparation;	both	mocktails	and	cocktails	according	to	the	standard	recipe.	Coffee	

and	tea	preparation.	
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HOS 372 ศิิลปะการประกอบอาหารนานาชาต้ิ 3(1-4-4)

 (International Culinary Arts)

	 ว่ฒนธีรรมูกี่ารรบ่ประทั่านอาหารข้องชาตติา่งๆ	ความูรูเ้บ่�องตน้เก่ี่�ยวก่ี่บเคร่�องปรงุและวต่ถึดุบิ

ในกี่ารประกี่อบอาหารข้องชาติตะว่นออกี่	 และตะว่นตกี่	 ข่้�นตอนกี่ารประกี่อบอาหารท่ั่�ถึูกี่ต้องตามูหล่กี่

โภูชนากี่าร	 เคร่�องมู่อ	 เคร่�องใช้ในกี่ารประกี่อบอาหาร	กี่ารจำ่ดรายกี่ารอาหารประเภูทั่ต่างๆ	กี่ารพ่ื้ฒนาและ

ประยุกี่ต์รายกี่ารอาหาร	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่ารประกี่อบอาหารชาติตะว่นออกี่	และตะว่นตกี่

	 International	cuisines	of	Western	and	Eastern	cultures,	unique	features	of	each	cuisine,	

basic	 ingredients,	 raw	materials	of	Western	and	Eastern	 food	cultures,	preparation	processes,	

equipment	and	utensils,	menu	planning,	evolution	of	fusion	food.		Practice	preparation	processes.

HOS 373 ศิิลปะการทำาขนมอบ 3(1-4-4)

 (Pastry and Bakery Culinary Arts)

	 ความูรูเ้บ่�องต้นและความูรูป้ระยุกี่ต์เก่ี่�ยวก่ี่บกี่ารทั่ำาข้นมูอบ	กี่ารทั่ำาข้นมูปังชนิดต่างๆ	พื้ายชนิด

ต่างๆ	เค้กี่ชนิดต่างๆ	กี่ารออกี่แบบ	กี่ารแต่งหน้าเค้กี่	และข้นมูอ่�นๆ	เคร่�องใช้	ว่สดุทั่่�นำามูาใช้แต่งให้สวยงามู	

เหมูาะสมูกี่่บโอกี่าส	และสมู่ยนิยมู	กี่ารเกี่็บร่กี่ษา	กี่ารบรรจำุห่บห่อ	กี่ารจำ่ดจำำาหน่าย

	 Basic	and	applied	knowledge	in	pastry	and	bakery,	basic	preparation	of	bread,	pies,	

cake	and	decorate	cakes	and	other	dessert.	How	to	use	utensils,	how	to	decorate	for	various	oc-

casions	how	to	package,	store	and	merchandise

HOS 374 สุขาภิบาลอาหาร ความสะอาด และความปลอดภัยในครัว 3(3-0-6)

 (Food Sanitation Hygiene and Kitchen Safety)

	 สารปนเป้�อน	จำุลินทั่ร่ย์ชนิดต่างๆ	ทั่่�ทั่ำาให้อาหารเป็นพื้ิษ	โรคทั่่�เกี่ิดจำากี่อาหารเป็นพื้ิษ	และกี่าร

ป้องกี่่น	กี่ารจำ่ดเตร่ยมูอาหารให้ถึูกี่สุข้อนามู่ย	อนามู่ย	วิธี่บำารุงร่กี่ษาอุปกี่รณ์และเคร่�องมู่อเคร่�องใช้	 	และผู้

เกี่่�ยวข้อ้งกี่บ่กี่ารบริกี่ารดา้นอาหาร	วธิีก่ี่ารใช้เคร่�องคร่วอตุสาหกี่รรมูอยา่งถึกูี่วธิี	่กี่ารปอ้งกี่น่อ่นตรายจำากี่กี่าร

ใช้เคร่�องมู่อ	ระบบกี่ารจำ่ดกี่ารข้องเส่ยและสิ�งแวดล้อมูได้เหมูาะสมูกี่่บข้นาดและรูปแบบธีุรกี่ิจำต่างๆ	ข้องร้าน

อาหาร/ภู่ตตาคาร	

	 Contaminant,	micro	organisms	and	their	classifications,	food-borne	illness	and	their	

preventions,	 sanitation	of	 food	preparation,	and	equipment,	quality	control	 in	 food	production,	

proper	use	of	commercial	kitchen	equipment,	personal	hygiene	of	restaurant	staff,	injury	prevention,	

basic	First	Aid	procedures,	waste	and	environment	management	and	control	relevant	to	the	size	

of	business.
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HOS 471 ศิิลปะการประกอบอาหารไทย 3(1-4-4)

 (Thai Culinary Arts)

	 ว่ฒนธีรรมูอาหารไทั่ยในแตล่ะภูาค	ข้่�นตอนพื้่�นฐานในกี่ารประกี่อบอาหารไทั่ย	หลก่ี่ในกี่ารเตร่

ยมูอาหารไทั่ย		กี่ารประกี่อบและกี่ารเสิรฟ์อาหารไทั่ย	คุณสมูบติ่ข้องอาหารไทั่ย	และเคร่�องปรุงหลก่ี่ารวางแผน

รายกี่ารอาหารตามูล่กี่ษณะทั่่�แตกี่ต่างกี่่น	ปฏิิบ่ติกี่ารประกี่อบอาหารในห้องปฏิิบ่ติกี่าร
	 Thai	culinary	cultures	 in	each	 region,	basic	practical	 skills	and	principles	 in	 food	
preparation,	cooking	and	serving.	Qualification	of	Thai	cuisine	and	its	core	ingredients,	menu	plan-
ning	according	to	different	characteristics.	Learners	gain	empirical	experience	through	practical	
learning	in	laboratorial	kitchen.

HOS 472 ศิิลปะการทำาขนมไทย 3(1-4-4)

 (Thai Dessert Culinary Arts)

	 ประเภูทั่และลก่ี่ษณะข้องข้นมูไทั่ย	ว่ตถุึดบิพื้่�นฐานข้องข้นมูไทั่ย	เทั่คนิคและวิธีก่ี่ารทั่ำาข้นมูไทั่ย

ชนิดต่างๆ	กี่ารบรรจำุภู่ณฑ์์	กี่ารเกี่็บร่กี่ษา	

 Types	and	characteristics	of	Thai	desserts,	basic	ingredients,	techniques	of	prepa-
ration	processes,	representation,	preserving,	and	packaging.

HOS 473 การออกแบบต้กแต้่งอาหาร 3(1-4-4)

 (Food Styling)

	 กี่ารประกี่อบอาหารและศิลปะกี่ารตกี่แต่งอาหาร	 กี่ารจำ่ดองค์ประกี่อบ	 ด้านกี่ารตกี่แต่ง

ผลติภู่ณฑ์์อาหาร	ใชค้วามูคดิสร้างสรรค์ทั่ำาให้อาหารมูรู่ปลก่ี่ษณ์สวยงามูและโดดเดน่	น่าร่บประทั่าน	สำาหร่บ

กี่ารบริกี่ารหร่อกี่ารถึ่ายภูาพื้	

	 Preparation	and	styling	of	food,	photogenic	compositions,	creative	mixtures	of	colors	

for	presentations.

HOS 474 ศิิลปะการแกะสลักผักและผลไม� 3(1-4-4)

 (Vegetable and Fruit Carving Arts)

	 ประว่ติความูเป็นมูา	หล่กี่ทั่่�วไปเกี่่�ยวกี่่บศิลปะกี่ารแกี่ะสล่กี่ผ่กี่และผลไมู้	 กี่ารเล่อกี่ซึ่่�อ	กี่ารเต

ร่ยมู	และกี่ารเกี่็บร่กี่ษา	ผ่กี่ผลไมู้	ว่สดุและอุปกี่รณ์ทั่่�ใช้ในกี่ารแกี่ะสล่กี่	รูปแบบข้องงานแกี่ะสล่กี่ผ่กี่และผล

ไมู	้ข่้�นตอนและเทั่คนิคกี่ารแกี่ะสลก่ี่ผก่ี่และผลไมู้	กี่ารประกี่อบและกี่ารเกี่บ็รก่ี่ษาผลงานแกี่ะสลก่ี่กี่ารนำาเสนอ

ผลงานแกี่ะสล่กี่	
	 History	and	principle	of	vegetable	and	 fruit	carving,	vegetable	and	 fruit	selection,	
preparation,	and	preservation,	carving	utensils	and	instrument,	types	of	vegetable	and	fruit	carving,	
carving	procedures	and	techniques,	assembling	and	preserving	vegetable	and	fruit	carving	pieces;	

presentation	of	vegetable	and	fruit	carving.
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HOS 475 การจัดการครัว 3(3-0-6)

 (Kitchen Management)

	 โครงสร้างกี่ารบริหารงานและหน้าทั่่�ความูร่บผิดชอบข้องพื้น่กี่งานในแผนกี่คร่ว	ความูส่มูพื้่นธี์

ข้องแผนกี่คร่วก่ี่บแผนกี่อ่�นๆ	แนวคิดและรูปแบบกี่ารจำ่ดกี่ารคร่ว	 กี่ารออกี่แบบและวางผ่งคร่ว	 กี่ารติดต่�ง

อุปกี่รณ์และกี่ารบำารุงร่กี่ษา	ความูส่มูพื้่นธี์ข้องกี่ารออกี่แบบรายกี่ารอาหารกี่่บกี่ารออกี่แบบคร่ว	กี่ารควบคุมู

ต้นทัุ่นและคุณภูาพื้อาหาร	 กี่ารบริหารจำ่ดกี่ารด้านงบประมูาณ	ด้านบุคลากี่ร	 ด้านสุข้าภูิบาลและความู

ปลอดภู่ย	ระบบกี่ารวิเคราะห์อ่นตรายและจำุดวิกี่ฤตทั่่�ใช้ในงานคร่ว	

	 Organizational	 structure	and	 responsibilities	of	 kitchen	staff,	 relationship	between	

kitchen	department	and	other	departments,	concept	and	type	of	kitchen	management,	kitchen	

layout	and	design,	equipment	installation	and	maintenance,	relationship	between	menu	and	kitchen	

design,	cost	and	food	quality	control,	management	of	budget,	human	resources,	sanitation	and	

safety,	Hazard	Analysis	Critical	and	Control	Point	(HACCP)	management	system.	

HOS 476 การจัดการภัต้ต้าคาร 3(2-2-5)

 (Restaurant Management)

	 ประเภูทั่ข้องภู่ตตาคาร	แนวคิดกี่ารดำาเนินธุีรกิี่จำภู่ตตาคาร	กี่ารออกี่แบบห้องอาหารและส่วน

ประกี่อบต่างๆ	กี่ารจำด่องคก์ี่ร	กี่ารวางแผนธีรุกี่จิำและกี่ารตลาด	กี่ารจำด่กี่ารดา้นกี่ารเงนิ	กี่ารวางแผนและจำด่กี่าร

ทั่ร่พื้ยากี่รบุคคล	กี่ารวางแผนและกี่ารวิเคราะห์รายกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู	กี่ารจำ่ดกี่ารว่ตถึุดิบ	กี่ารจำ่ดกี่าร

ข้ยะมููลฝ่อย	กี่ฎหมูายทั่่�เกี่่�ยวข้้องและ/หร่อมู่ผลกี่ระทั่บต่อธีุรกี่ิจำภู่ตตาคาร	แนวโน้มูข้องธีุรกี่ิจำภู่ตตาคาร		

	 Types	of	 restaurant,	concepts	of	 restaurant	operations,	 restaurant	and	 facilities	

design,	restaurant	structure	organization,	business	and	marketing	planning,	financial	management,	

human	 resource	management,	 food	and	beverage	menu	planning	and	analysis,	 food	product	

management,	waste	management,	laws	and	regulations	relevant	to	restaurant	business,	restaurant	

business	trends.	

HOS 380 การจัดการทั่วไปบนเร้อสำาราญ  3(3-0-6)

 (Cruise Operations Management)

	 ประเภูทั่ข้องเรอ่สำาราญ	กี่ารจำด่โครงสร้างกี่ารบริหารจำด่กี่ารองค์กี่ร	กี่ารดำาเนินงานข้องธุีรกิี่จำเรอ่

สำาราญ	ปฏิิส่มูพื้่นธี์ระหว่างฝ่่ายต่างๆ	ภูายในธีุรกี่ิจำเร่อสำาราญ	ตลอดจำนกี่ลุ่มูธีุรกี่ิจำทั่่�เกี่่�ยวข้้องกี่่บเร่อสำาราญ	

กี่ารแข้่งข้่นทั่างธีุรกี่ิจำ	และกี่ารติดต่อส่�อสารทั่างกี่ารตลาด	แนวโน้มูข้องธีุรกี่ิจำเร่อสำาราญ

	 Type	of	cruise,	organizational	structure	management,	operations	of	cruise	business;	

interactions	among	various	departments	within	a	cruise,	as	well	as	among	related	businesses;	

competition	and	communication	marketing	including	cruise	business	trends.
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HOS 381 กฎหมายและความปลอดภัยบนเร้อสำาราญ  3(3-0-6)

 (Cruise Ship Law and Safety)

	 กี่ฎ	ระเบ่ยบ	ข้้อบ่งค่บ	และกี่ฎหมูาย	กี่ระทั่รวงกี่ารต่างประเทั่ศ	กี่รมูศุลกี่ากี่ร	และกี่รมูเจำ้าทั่่า

ทั่่�เกี่่�ยวข้้องกี่่บ	เร่อสำาราญ	แผนแมู่บทั่พื้่ฒนากี่ารทั่่องเทั่่�ยวในเข้ตพื้่ฒนากี่ารทั่่องเทั่่�ยวฝ่ั�งทั่ะเลตะว่นตกี่	กี่าร

จำ่ดกี่ารสว่สดิภูาพื้และความูปลอดภู่ยบนเร่อสำาราญ	รวมูถึึงกี่ารปกี่ป้องร่กี่ษาสิ�งแวดล้อมู	หน้าทั่่�ในกี่ารดูแล

ปกี่ป้องผู้โดยสารและลูกี่เร่อจำากี่สภูาพื้อ่นตรายจำากี่ทั่่�งภูายในและภูายนอกี่เร่อสำาราญข้ณะเร่อล่อง	ระเบ่ยบ

ปฏิิบต่เิมู่�อผูโ้ดยสารหรอ่ลกูี่เรอ่ไดร้บ่บาดเจำบ็หรอ่อ่นตราย	และกี่ารเกี่ดิโรคระบาด	กี่ารฟอ้งเรย่กี่รอ้งคา่เสย่หาย

จำากี่กี่ารได้รบ่บาดเจำบ็หรอ่อน่ตรายบนเรอ่และกี่ารใชอ้ำานาจำศาล	กี่ารดำาเนนิกี่ารตอ่กี่ารหายตว่ข้องผูโ้ดยสาร

และเมู่�อเกี่ิดเหตุอาชญากี่รรมูบนเร่อ	

	 Implication	of	cruise	ship	law,	acts,	orders,	regulations	or	rules	of	Ministry	of	Foreign	

Affairs,	Customs	department,	 and	Marine	department,	 also	 the	Final	Report	 of	Royal	Coast	or	

Thailand	Riviera.	Vessel	safety	and	welfare	management	including	environmental	protection	such	

duty	of	care	owed	cruise	line	passengers	and	crew	members	from	internal	and	external	dangerous	

conditions	aboard	ship,	passengers	and	employee	injury	regulations,	epidemic	cases	and	filing	

suit	for	cruise	ship	injuries	and	jurisdiction;	conducts	to	criminality	issues	and	disappearance	of	

passenger	from	cruise	ship	when	cruise	ship	receives	a	report	of	a	missing	passenger.

HOS 382 การจัดการสถานที่และกิจกรรมบนเร้อสำาราญ 3(2-2-5)

 (Venue and Event Management on Cruise) 

	 ความูหมูายและความูสำาค่ญข้องกี่ารจำ่ดกี่ารสถึานท่ั่�และกิี่จำกี่รรมูบนเร่อสำาราญ	ประเภูทั่

กี่จิำกี่รรมู	กี่ารวิเคราะหส์ถึานทั่่�จำด่งาน	ปัจำจำย่ในกี่ารเลอ่กี่สถึานท่ั่�จำด่งาน	กี่ารตลาดสำาหรบ่กี่ารจำด่กี่จิำกี่รรมู	กี่าร

จำ่ดทั่่มูงานเพื้่�อกี่ารจำ่ดกี่ิจำกี่รรมูพื้ิเศษ	กี่ารออกี่แบบจำ่ดกี่ิจำกี่รรมู	กี่ารประเมูิน	ผลกี่ารจำ่ดงาน	ผลกี่ระทั่บข้องกี่าร

จำ่ดกี่ิจำกี่รรมูทั่่�มู่ต่อเศรษฐกี่ิจำ	ส่งคมูและว่ฒนธีรรมู	ปัญหาและอุปสรรคข้องกี่ารจำ่ดกี่ารสถึานทั่่�และกี่ิจำกี่รรมู

	 Meaning,	significance	of	managing	places	and	activities	on	cruises	as	well	as	activity	

type.	Analyzing	the	factors	for	choosing	the	venues	on	cruise,	activities	arrangement;	marketing,	

promoting	 the	events,	staff	management,	designing	activities,	events	evaluation,	 the	 impact	of	

cruise	events	on	the	economy,	society,	and	culture	as	well	as	problems	and	obstacles	in	managing	

places	and	activities.

 

HOS 383 โลจิสต้ิกส์ในอุต้สาหกรรมเร้อสำาราญ  3(3-0-6)

 (Logistics in Cruise Industry)

	 กี่ารดำาเนินงานด้านโลจิำสติกี่ส์ในอุตสาหกี่รรมูเร่อสำาราญในระด่บปฏิิบ่ติกี่ารและระด่บบริหาร	

รปูแบบ	ลก่ี่ษณะ	ข้่�นตอนกี่ารดำาเนนิงาน	ตลอดจำนเทั่คนคิกี่ารบริหารและกี่ารปฏิิบติ่กี่าร	วิเคราะหอ์ปุสงคแ์ละ

อุปทั่าน	
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กี่ารดำาเนินงานด้านสินค้าคงคล่ง	กี่ารคล่งสินค้า	กี่ารข้นส่งสินค้า	กี่ารดำาเนินงานด้านกี่ระบวนกี่ารส่�งซึ่่�อ	กี่าร

ดำาเนินงานทั่่�เกี่่�ยวข้้องกี่่บห่วงโซึ่่อุปทั่านและห่วงโซึ่่คุณค่า	เพื้่�อพื้่ฒนาประสิทั่ธีิภูาพื้ข้องธีุรกี่ิจำเร่อสำาราญ	กี่าร

สร้างพื้่นธีมูิตรทั่างอุตสาหกี่รรมูเร่อสำาราญ

	 Logistic	operations	in	the	cruise	business	at	the	operational	and	administrative	levels	

throughout	operating	procedures,	administrative	and	operational	techniques;	analyzing	the	demand	

and	supply,	as	well	as	managing	in	inventory	operations,	warehouse	freight,	ordering	process.	

Understanding	operations	related	to	the	supply	chain	and	value	chain.

HOS 384 การจัดการและการบริการล้กค�าเฉพัาะกลุ่มในเร้อสำาราญ  3(3-0-6)

 (Niche Customer Services and Management in Cruise Industry)

	 กี่ารศึกี่ษาความูต้องกี่ารพิื้เศษทั่างกี่ารเดินทั่างข้องกี่ลุ่มูลูกี่ค้าเป้าหมูายกี่ลุ่มูเล็กี่ท่ั่�เฉพื้าะเจำาะจำง	

หร่อมู่ความูต้องกี่ารพื้ิเศษเฉพื้าะทั่างในกี่ารเดินทั่างทั่่องเท่ั่�ยวบนเร่อสำาราญ	 เช่น	กี่ลุ่มูลูกี่ค้าเพื้ศทั่างเล่อกี่	

(LGBTQ)	กี่ลุ่มูลูกี่ค้ามูุสลิมู	กี่ลุ่มูลูกี่ค้าแต่งงานและฮ่นน่มููน	กี่ลุ่มูลูกี่ค้าเชิงสุข้ภูาพื้	กี่ลุ่มูลูกี่ค้าระด่บหรูหรา	

เป็นต้น

	 A	study	of	special	needs	of	a	specific	small	target	group	on	a	cruise	ship,	such	as	

LGBTQ,	Muslim	passengers,	Wedding	and	Honeymooner,	Health	and	wellness	passengers,	Luxury	

groups,	etc.

HOS 492 การเต้รียมความพัร�อมการฝึึกปฏิิบัต้ิงานในธุุรกิจโรงแรมและภัต้ต้าคาร  3(1-4-4)

 (Preparation for Internship in Hotel and Restaurant Business)

	 กี่ารสร้างความูเข้้าใจำ	 ตระหน่กี่รู้ถึึงความูสำาค่ญข้องกี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติงานในสถึานประกี่อบกี่าร	

กี่ารปฏิิบ่ติตนตามูระเบ่ยบข้้อบ่งค่บ	 วิน่ยกี่ารทั่ำางาน	มูรรยาทั่ในสถึานทั่่�ทั่ำางาน	กี่ารพ่ื้ฒนาบุคลิกี่ภูาพื้	กี่าร

ใชอุ้ปกี่รณส์ำาน่กี่งาน	กี่ารทั่ำาเอกี่สารโตต้อบธีรุกี่จิำ	กี่ารเตรย่มูตว่สมูค่รงาน	รวมูถึึงเทั่คนคิกี่ารนำาเสนออยา่งมูอ่

อาชพ่ื้	ผูเ้รย่นย่งไดร้บ่กี่ารพ่ื้ฒนาภูาษาอง่กี่ฤษเพื้่�อกี่ารสมูค่รงานในธีรุกี่จิำโรงแรมูและภูต่ตาคาร	ผา่นกี่จิำกี่รรมู

กี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติอ่กี่ด้วย

	 Understanding	grounding,	realization	of	importance	of	internship	with	tourism	and	hos-

pitality	enterprises,	conformity	to	rules	and	regulations,	work	disciplines	and	etiquettes,	personality	

development,	the	use	of	office	appliances,	preparation	of	business	correspondences,	preparation	

for	job	application	as	well	as	professional	presentation	techniques.	Learners	are	also	developed	in	

terms	of	English	proficiency	for	job	application	in	hotel	and	restaurant		industry	through	practical	

activities.
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HOS 493 การฝึึกปฏิิบัต้ิงานในธุุรกิจโรงแรมและภัต้ต้าคาร 3(0-36-18)

 (Internship in Hotel and Restaurant Business)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	HOS	446		สัมมนาในอุตสาหก่รรมก่ารท่่องเท่่�ยวิและก่ารบัริก่าร

	 	HOS	493		ก่ารเตร่ยมคัวิามพร�อมก่ารฝึึก่ปฏิิบััติงานในธุุรก่ิจัโรงแรมและภัตตาคัาร

	 ประสบกี่ารณ์กี่ารเร่ยนรู้ทั่่�บูรณากี่ารความูรู้ทั่่�ได้จำากี่กี่ารเร่ยนภูาคทั่ฤษฎ่เข้้าก่ี่บสถึานกี่ารณ์

กี่ารประกี่อบอาช่พื้ในธีุรกิี่จำโรงแรมูและภู่ตตาคาร	 ท่ั่�เปิดโอกี่าสให้ผู้เร่ยนได้ร่บประสบกี่ารณ์กี่ารทั่ำางานใน

ภูาระหน้าทั่่�ต่างๆ	ในสถึานประกี่อบกี่ารโรงแรมู	ร่สอร์ทั่	และภู่ตตาคาร	ไมู่ตำ�ากี่ว่า	4	เด่อน	หร่อ	600	ช่�วโมูง	

ผู้เร่ยนนำาเสนอรายงานกี่ารฝ่ึกี่งานต่อกี่รรมูกี่ารข้องสาข้าวิชา

	 Work	integrated	learning	experience	which	allows	learners	to	integrate	knowledge	

acquired	in	course	works	to	actual	working	situations.	The	course	allows	learners	to	gain	working	

experiences	from	different	duties	in	hotel	and	restaurant	enterprises	(not	less	than	4	months	or	600	

working	hours).	Learners	present	their	internship	report	to	the	department	committee.

HOS 494 สหกิจศิึกษาสำาหรับธุุรกิจโรงแรมและภัต้ต้าคาร 6(0-40-20)

 (Cooperative Education for Hotel and Restaurant Business)

	 ฝ่ึกี่งานด้านกี่ารจำ่ดกี่ารกี่ารโรงแรมูและภู่ตตาคาร	 โดยน่กี่ศึกี่ษาต้องปฏิิบ่ติงานเสมู่อนเป็น

พื้น่กี่งานประจำำาข้องหน่วยงานน่�นไมู่น้อยกี่ว่า	 16	ส่ปดาห์	 หร่อ	 4	 เด่อน	ติดต่อกี่่น	และมู่งานเฉพื้าะทั่่�ได้ร่บ

มูอบหมูายจำากี่หนว่ยงานใหป้ฏิิบติ่ใหเ้สรจ็ำสิ�น	นก่ี่ศกึี่ษาจำะตอ้งทั่ำาบน่ทึั่กี่ประจำำาวน่สง่ทั่กุี่สป่ดาห	์และตอ้งผ่าน

กี่ารประเมูินผลงานจำากี่หน่วยงานทั่่�ทั่ำากี่ารปฏิิบ่ติงาน

	 The	internship	in	the	area	of	hotel	and	restaurant	business	in	a	selected	organization	

like	an	employee	of	that	organization	not	less	than	16	weeks	or	4	months	consecutively	and	complete	

particular	assign	tasks	and	organization	task;	records	must	be	done	and	submitted	on	a	weekly	

basis	the	advisor	by	students,	students	are	also	evaluated	by	the	supervisor	of	the	organization.	
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สาขาการจัดการธุุรกิจการบินและการขนส่ง

ATM 101 พั้�นฐานธุุรกิจการบินและการขนส่ง  3(3-0-6)

 (Fundamentals of Aviation Business and Transport)

	 ภูาพื้รวมูธุีรกิี่จำกี่ารบินและกี่ารข้นส่ง	 ระบบกี่ารข้นส่ง	ประว่ติความูเป็นมูา	องค์ประกี่อบกี่าร

ข้นสง่	กี่จิำกี่รรมูตอ่เน่�อง	บทั่บาทั่และหนา้ทั่่�ข้ององคก์ี่รทั่่�เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บธีรุกี่จิำกี่ารบนิและกี่ารข้นสง่	ตว่แทั่นข้นสง่

สินค้าทั่างอากี่าศ	แนวโน้มูธีุรกี่ิจำกี่ารบินและกี่ารข้นส่งในอนาคต	

	 Overview	of	the	air	transport	system;	history	and	development,	transport	components	

and	associated	activities,	roles	and	duties	of	related	organizations	in	aviation	business	and	trans-

port,	air	freight	agents,	future	trend	of	aviation	business	and	transport.

ATM 103 การบริการล้กค�าในธุุรกิจการบินและการขนส่ง            3(3-0-6)

 (Customer Service in Aviation Business and Transport)

	 ความูรู้เบ่�องต้นเก่ี่�ยวก่ี่บศิลปะกี่ารต้อนร่บและกี่ารบริกี่าร	มูาตรฐานทั่่�ด่ข้องกี่ารบริกี่ารลูกี่ค้า	

กี่ารวิเคราะห์พื้ฤติกี่รรมูลูกี่ค้า	 กี่ารพ่ื้ฒนาทั่่กี่ษะกี่ารให้บริกี่าร	 กี่ลยุทั่ธี์ในกี่ารแกี่้ไข้ปัญหาเฉพื้าะหน้า	 กี่าร

จำ่ดกี่ารความูเคร่ยด	และกี่ารร่บมู่อกี่่บสภูาวะกี่ดด่น	เทั่คนิคในกี่ารติดต่อส่�อสารในงานบริกี่ารและกี่ารร่บมู่อ

กี่่บลูกี่ค้า	กี่ารพื้่ฒนาบุคลิกี่ภูาพื้และทั่่ศนคติเชิงบวกี่ในงานบริกี่ารข้องพื้น่กี่งานบริกี่ารส่วนหน้าในธีุรกี่ิจำกี่าร

บินและกี่ารข้นส่ง		

	 Basic	knowledge	of	the	art	of	hospitality	and	services;	good	standards	of	customer	

service;	customer	behavior	analysis;	service	skill	development;	strategies	for	solving	immediate	

problems;	stress	management	in	customer	service;	coping	with	pressure	conditions;	techniques	

for	communication	in	service	and	dealing	with	customers;	personality	and	positive	attitude	devel-

opment	of	frontline	employees	in	the	aviation	business	and	Transport.

ATM 201 กฎหมายการบินและจรรยาบรรณธุุรกิจ 3(3-0-6)

 (Aviation Law and Business Ethics)

	 กี่ฎหมูายกี่ารบินพื้ลเร่อน	 ระเบ่ยบและประเด็นทั่างจำริยธีรรมูทั่่�เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บกี่ารดำาเนินธุีรกี่ิจำ

กี่ารบิน	ทั่่�งระด่บชาติและสากี่ล	กี่ารบ่งค่บใช้กี่ฎหมูายและข้้อบ่งค่บต่างๆ	ข้องหน่วยงานภูาคร่ฐและองค์กี่าร

ระหว่างประเทั่ศ	 	กี่ารประก่ี่นภู่ยและความูร่บผิดชอบข้องสายกี่ารบิน	สิทั่ธีิและกี่ารคุ้มูครองผู้บริโภูค	กี่รณ่

ศึกี่ษาด้านจำริยธีรรมูในธีุรกี่ิจำกี่ารบิน	ตลอดจำนบทั่บาทั่ข้องกี่ฎหมูายทั่่�มู่ต่อกี่ารจำ่ดต่�งองค์กี่ารธีุรกี่ิจำด้าน

กี่ารข้นส่ง	

	 Civil	aviation	laws,	regulations	and	ethical	issues	related	to	aviation	business	operations	

at	national	and	international	levels;	enforcing	laws	and	regulations	from	government	agencies	and	
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international	organizations;	insurance	and	airline	Liability;	rights	and	consumer	protection;	case	

studies	of	ethics	in	aviation	business	including	roles	of	laws	in	establishment	of	functions	transport	

business	organizations.

ATM 203 การจัดการธุุรกิจสายการบิน                    3(3-0-6)

 (Airline Business Management)

	 ความูรูเ้ก่ี่�ยวก่ี่บโครงสรา้ง	หนา้ท่ั่�	และกี่ารดำาเนนิงานข้องสายกี่ารบนิพื้าณชิยรู์ปแบบกี่ารดำาเนนิ

ธีรุกี่จิำ	ยทุั่ธีศาสตรก์ี่ารจำด่กี่ารข้องธีรุกี่จิำสายกี่ารบนิ	กี่ารจำด่องคก์ี่ารและบคุลากี่รหลก่ี่	สทิั่ธีกิี่ารบนิและกี่ารเปดิ

เส้นทั่างบิน	กี่ารจำ่ดตารางเทั่่�ยวบินและกี่ารหมูุนเว่ยนอากี่าศยาน	 ระบบสารสนเทั่ศทั่่�ใช้ในธีุรกี่ิจำสายกี่ารบิน

ระบบราคาค่าโดยสารและกี่ารจำ่ดกี่ารรายได้สายกี่ารบินรวมูทั่่�งกี่ารปฏิิบ่ติกี่ารอ่�นๆ	ทั่่�เกี่่�ยวข้้องกี่่บกี่ารบริหาร

สายกี่ารบินพื้าณิชย์

	 Integrative	 knowledge	about	 structures	and	operations	of	 airline	business;	 airline	

business	model;	strategic	management	of	airline	business;	organizational	and	key	airline	person-

nel	management;	airline	routing	and	traffic	right,	flight	scheduling	and	aircraft	rotation,	information	

technology	in	airline	business,	airline	fare	and	ticketing	and	revenue	management	including	other	

relevant	operations.

ATM 204 การจัดการการขนส่งสินค�าทางอากาศิและการกระจายสินค�า 3(3-0-6)

                     (Air Freight Transport and Distribution Management)

	 ความูสำาค่ญข้องกี่ารข้นส่งสินค้าทั่างอากี่าศและกี่ารกี่ระจำายสินค้า	 พื้่�นฐานบริหารคล่งสินค้า

ทั่างอากี่าศ	รปูแบบกี่ารกี่ระจำายสนิคา้และกี่ารกี่ำาหนดเสน้ทั่างกี่ารข้นสง่		ประเภูทั่ข้องสนิคา้	กี่ระบวนกี่าร	กี่าร

ดำาเนินกี่าร	กี่ารบรรจำุสินค้า	งานเอกี่สารต่างๆ	ล่กี่ษณะข้องอ่ตราค่าระวาง	กี่ฎระเบ่ยบ	เทั่คโนโลย่ทั่่�เกี่่�ยวข้้อง

กี่่บกี่ารข้นส่งทั่างอากี่าศและกี่ารกี่ระจำายสินค้า	

	 Importance	of	air	freight	and	distribution;	fundamentals	of	air	cargo	terminal;	distri-

bution	patterns	and	transport	routing;	type	of	cargo;	processing;	operation;	packing;	documents;	

characteristics	of	freight	rates;	regulations;	technologies	related	to	air	transport	and	distribution.

ATM 205 การจัดการท่าอากาศิยาน 3(2-2-5)

 (Airport Management)

	 บทั่บาทั่	หน้าทั่่�	 องค์ประกี่อบ	 ระบบกี่ารปฏิิบ่ติกี่าร	 ระบบกี่ารให้บริกี่ารและสิ�งอำานวยความู

สะดวกี่ข้องทั่่าอากี่าศยาน	กี่ารจำ่ดกี่ารความูปลอดภู่ยและร่กี่ษาความูปลอดภู่ย	กี่ารดำาเนินงานด้านกี่ลยุทั่ธี์

และกี่ารตลาด		กี่ฎระเบย่บต่างๆ	ข้ององค์กี่รท่ั่�กี่ำาก่ี่บดแูลทั่า่อากี่าศยานท่ั่�งภูายในประเทั่ศและระหว่างประเทั่ศ		

เทั่คโนโลย่และระบบกี่ารส่�อสารภูายในทั่า่อากี่าศยาน	แนวโนมู้ข้องท่ั่าอากี่าศยานในอนาคต	กี่รณ่ศกึี่ษา	และ

กี่ารศึกี่ษาดูงานทั่่าอากี่าศยาน	
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	 Role,	duty,	components,	operating	system,	service	delivery	system	and	facilities	of	an	

airport;	security	and	security	management;	strategic	and	marketing	management;	domestic	and	

international	regulations	of	the	organizations	governing	airports;	technology	and	communication	

systems	used	within	the	airport;	trends	of	airport	management	in	the	future,	case	studies	and	a	

field	trip.

ATM 208 การอำานวยการบินและระบบการจราจรทางอากาศิ                   3(3-0-6)

 (Flight Operations and Air Traffic System)

	 ความูรู้เบ่�องต้นเก่ี่�ยวกี่่บกี่ารอำานวยกี่ารบิน	 ระบบกี่ารจำ่ดกี่ารจำราจำรทั่างอากี่าศองค์ประกี่อบ

พื้่�นฐานในกี่ารจำด่สรรนา่นฟ้า	ระเบย่บปฏิิบต่แิละข้่�นตอนกี่ารปฏิิบต่งิานข้องหอบง่คบ่กี่ารบนิท่ั่�งบริเวณสนามู

บนิ	เข้ตประชิดสนามูบิน	และตามูเส้นทั่างบิน	อุตนุยิมูวิทั่ยาด้านกี่ารบินเก่ี่�ยวก่ี่บคุณสมูบติ่ข้องช่�นบรรยากี่าศ	

ประเภูทั่ข้องเมูฆ	สภูาพื้อากี่าศทั่่�มูผ่ลต่อกี่ารบิน	ระบบอปุกี่รณก์ี่ารส่�อสาร	อปุกี่รณก์ี่ารเดนิอากี่าศ	อปุกี่รณน์ำา

รอ่ง	เรดาร	์และอปุกี่รณอ์่�นๆ	ท่ั่�ใช้ในกี่ารจำด่กี่ารจำราจำรทั่างอากี่าศ	ข้อ้มูลูแผนกี่ารบิน	(Flight	Plan)	หลก่ี่เกี่ณฑ์	์

รูปแบบ	ประเภูทั่ข้องข้่าวสารกี่ารบินทั่่�จำะออกี่ประกี่าศน่กี่บิน	(NOTAM)	ข้่�นตอนปฏิิบ่ติงานและกี่ระบวนกี่าร

ติดต่อส่�อสารระหว่างผู้ทั่ำากี่ารในอากี่าศกี่่บผู้ควบคุมูกี่ารจำราจำรทั่างอากี่าศ	ตลอดจำนคำาศ่พื้ทั่์เฉพื้าะทั่างและ

กี่ารส่�อสารเพื้่�อกี่ารอำานวยกี่ารบิน

	 Introduction	 to	flight	operations	and	air	 traffic	management	system;	basic	compo-

nents	of	airspace	allocation;	regulations	and	procedures	of	air	traffic	control:	Aerodrome	control,	

approach	control	and	area	control;	aeronautical	meteorology:	properties	of	the	atmosphere,	the	

types	of	clouds,	 the	weather	conditions	 that	affect	flight;	communication	system;	air	navigation	

equipment:	radar	and	other	equipment	used	in	air	traffic	management;	flight	plan;	format,	criteria,	

and	types	of	NOTAM;	operating	and	communication	procedures	between	air	operators	and	air	

traffic	controllers;		technical	terms	and	communication	used	in	flight	operations.

ATM 209 หลักการต้ลาดสำาหรับธุุรกิจการบินและการขนส่ง       3(3-0-6) 

 (Principle of Marketing for Aviation Business and Transport)

	 หล่กี่กี่าร	 แนวคิด	 กี่ระบวนกี่ารทั่างกี่ารตลาด	พื้ฤติกี่รรมูผู้บริโภูค	 กี่ารแบ่งส่วนตลาด	กี่าร

วิเคราะห์สถึานกี่ารณ์ทั่างกี่ารตลาด	 ระเบ่ยบวิธี่ทั่างกี่ารตลาด	กี่ลยุทั่ธี์ทั่างกี่ารตลาด	และแนวคิดกี่ารตลาด

สมู่ยใหมู่สำาหร่บธีุรกี่ิจำกี่ารบินและกี่ารข้นส่ง	

	 Principles,	concepts,	procedures	of	marketing,	consumer	behavior,	market	segmentation,	

marketing	situation	analysis,	marketing	methodology,	marketing	strategies,	and	modern	marketing	

concept	for	aviation	and	transport	business.
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ATM 210 ความร้�เบ้�องต้�นเกี่ยวกับการควบคุมนำ�าหนักและ 3(3-0-6)

                 ความสมดุลของอากาศิยาน

 (Introduction to Aircraft Load Control and Weight Balance)

	 ความูสำาค่ญข้องกี่ารควบคุมูกี่ารบรรทัุ่กี่กี่ารข้นส่งในสายกี่ารบิน	หล่กี่กี่ารบินเบ่�องต้น	ข้่�นตอน

กี่ารปฏิิบ่ติกี่ารบิน	ด่ชน่นำ�าหน่กี่อากี่าศยานพื้าณิชย์	หล่กี่ความูสมูดุลอากี่าศยาน	คำาจำำากี่่ดความูนำ�าหน่กี่	กี่ฎ	

ระเบย่บ	เง่�อนไข้นำ�าหนก่ี่ในกี่ารปฏิิบติ่กี่ารบินและความูปลอดภู่ย	หล่กี่กี่ารในกี่ารบรรทุั่กี่หร่อไมู่บรรทุั่กี่ในเทั่่�ยว

บิน	กี่ารกี่ระจำายนำ�าหน่กี่	รายงานกี่ารบรรทัุ่กี่และกี่ารต่ดนำ�าหน่กี่กี่ารบรรทัุ่กี่

	 	The	importance	of	load	control	in	airline	transport;	principle	of	flight;	phases	of	flight;	

commercial	aircraft	weights	and	indexes;	definition	of	weight;	rules	and	regulations	according	to	

flight	operation;	principles	of	loading	or	unloading	aircraft:	weight	distribution,	load	sheet	and	trim	

sheet	descriptions.

ATM 268 ภาษาอังกฤษเพั้่อการส้่อสารด�านการบินและการขนส่ง 1           3(2-2-5)

               (English for Aviation and Transport Communication I)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ENL	125	ภาษาอังก่ฤษเพ่�อท่ัศึนาโลก่	 	

	 ENL	126	ภาษาอังก่ฤษในบัริบัท่ของเท่คัโนโลย่	ก่ารบัันเท่ิงและก่ารออก่แบับั 

	 ทั่่กี่ษะกี่ารส่�อสารด้วยภูาษาอ่งกี่ฤษในสถึานกี่ารณ์ต่างๆ	ข้องธีุรกี่ิจำกี่ารบิน	และกี่ารข้นส่ง	กี่าร

อ่านออกี่เส่ยง	รห่สมูาตรฐาน	และคำาศ่พื้ทั่์เฉพื้าะทั่่�ใช้ในอุตสาหกี่รรมูกี่ารบิน	คำาศ่พื้ทั่์	สำานวนและรห่สต่างๆ	

ทั่่�ใช้ส่�อสารตามูสถึานกี่ารณ์ต่างๆ	 เหมูาะสมูก่ี่บความูแตกี่ต่างทั่างว่ฒนธีรรมู	 	 เพ่ื้�อป้องก่ี่นปัญหาท่ั่�อาจำเกิี่ด

ข้ึ�นจำากี่กี่ารส่�อสารข้้ามูว่ฒนธีรรมู	

	 English	communication	skills	in	various	context	of	aviation	Business	and	Transport;	

correct	pronunciation	of	standard	codes,	English	common	terms	used;	appropriate	writing	style	

using	common	terms	and	codes	at	different	scenarios	for	better	cross-cultural	communication.

ATM 269 ภาษาอังกฤษเพั้่อการส้่อสารด�านการบินและการขนส่ง 2           3(2-2-5)

       (English for Aviation and Transport Communication II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ATM	268	ภาษาอังก่ฤษเพ่�อก่ารส่�อสารด้�านก่ารบัินและก่ารขนส่ง	1

	 ความูรูเ้บ่�องต้นเกี่่�ยวก่ี่บข้อ้กี่ำาหนดเร่�องความูชำานาญในกี่ารส่�อสารด้วยภูาษาอง่กี่ฤษสำาหร่บกี่าร

ใช้วิทั่ยุส่�อสารข้องพื้น่กี่งานด้านกี่ารบินทั่่�เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บกี่ารปฏิิบ่ติกี่ารในอุตสาหกี่รรมูกี่ารบิน	ตามูมูาตรฐาน

และแนวทั่างปฏิบิติ่ข้ององค์กี่ารกี่ารบินพื้ลเรอ่นระหว่างประเทั่ศ	(ICAO)	คำาศพ่ื้ทั่ภ์ูาษาอง่กี่ฤษ	ช่�อยอ่และคำา

ยอ่เชิงเทั่คนิคดา้นกี่ารปฏิิบติ่กี่าร		กี่ารใช้รห่สเรย่กี่ข้านท่ั่�ใชใ้นวิทั่ยุส่�อสาร		ระเบย่บและข้อ้ปฏิบิติ่ในกี่ารส่�อสาร

ผ่านทั่างวิทั่ยุส่�อสาร	และผ่านทั่างโทั่รพื้ิมูพื้์/โทั่รเลข้ทั่่�เกี่่�ยวข้้องกี่่บกี่ารปฏิิบ่ติกี่ารบิน		และกี่ารดำาเนินงานด้าน

ผู้โดยสาร	ณ	ทั่่าอากี่าศยาน	พื้ร้อมูกี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติในกี่ารฟัง	พืู้ด	อ่านและเข้่ยน	(โทั่รพื้ิมูพื้์)
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	 Fundamental	knowledge	of	International	Civil	Aviation	Organization	(ICAO)	language	

proficiency	requirements	based	on	Standards	and	Recommended	Practices	(SARPs);	acronyms	and	

abbreviations	related	to	flight	operations;	call	sign	used	in	radio	communication;	rules	and	regulations	

for	radio	communication,	teletype	message/	telex	used	in	flight	operations	and	passenger	handling	at	

the	airport;	practice	of	the	4	skills	–	listening,	speaking,	reading	and	writing	(teletype	message)

ATM 300 พัฤต้ิกรรมผ้�บริโภคและการส้่อสารข�ามวัฒนธุรรม 3(3-0-6)

 ในธุุรกิจการบินและการขนส่ง

               (Consumer Behavior and Cross-cultural Communication in Aviation 

 Business and Transport)

	 แนวคดิเก่ี่�ยวก่ี่บกี่ารวเิคราะหพ์ื้ฤตกิี่รรมูผู้บริโภูคกี่ลุ่มูตา่งๆในธีรุกิี่จำกี่ารบนิและกี่ารข้นสง่	ปัจำจำย่ทั่่�

มูอิ่ทั่ธีพิื้ลตอ่กี่ระบวนกี่ารต่ดสินใจำซึ่่�อ	พื้ฤติกี่รรมูผูบ้ริโภูคท่ั่�เปน็ตลาดเป้าหมูายและตลาดหลก่ี่ข้องประเทั่ศไทั่ย	

แนวคดิ	บทั่บาทั่	ความูสำาค่ญข้องกี่ารส่�อสารข้้ามูวฒ่นธีรรมู	ทั่ฤษฎ่ทั่่�เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บความูแตกี่ตา่งทั่างว่ฒนธีรรมู	

กี่ารเข้้าใจำว่ฒนธีรรมูทั่่�มู่ผลต่อพื้ฤติกี่รรมูข้องผู้ใช้บริกี่ารชาติต่าง	ๆ

	 Concept	of	consumer	behavior	analysis	in	aviation	and	transport	business,	factors	

influencing	the	purchase	decision	process,	consumer	behavior	in	the	target	market	and	main	mar-

ket	of	Thailand.	Concepts,	roles	and	importance	of	cross-cultural	communication,	theories	related	

to	cultural	differences,	understanding	of	culture	diversity	that	affects	behavior	of	customers	from	

various	nationalities.

ATM 301    ระบบสารสนเทศิในธุุรกิจการบินและการขนส่ง          3(2-2-5) 

 (Information Technology System in Aviation Business and Transport)

	 ภูาพื้รวมูกี่ารใช้เทั่คโนโลย่สารสนเทั่ศด้านตลาดและกี่ารข้ายในธุีรกิี่จำกี่ารข้นส่งทั่างอากี่าศ		

ระบบกี่ารจำ่ดจำำาหน่ายสากี่ล	 (Global	Distribution	System)	กี่ระบวนกี่ารในกี่ารสำารองทั่่�น่�ง	 กี่ารออกี่บ่ตร

โดยสารและคำานวณราคาค่าโดยสารสายกี่ารบิน	กี่ฎ	ระเบ่ยบและ	เง่�อนไข้ต่างๆ	ในกี่ารเดินทั่าง	กี่ารบ่นทั่ึกี่

ข้้อมููลกี่ารสำารองทั่่�น่�ง	 (Passenger	Name	Record	 -	 PNR)	กี่ารร่บ-ส่งข้้อมููลกี่ารสำารองท่ั่�น่�งผ่านระบบคิว	

ราคาค่าโดยสารตามูประเภูทั่ข้องกี่ารเดินทั่าง	กี่ารคำานวณอ่ตราค่าโดยสารและกี่ารแปลงค่าสกีุ่ลเงิน	อ่ตรา

แลกี่เปล่�ยนข้องสมูาคมูกี่ารข้นส่งทั่างอากี่าศระหว่างประเทั่ศ		และ	กี่ารออกี่บ่ตรโดยสาร

	 Overview	of	Information	technologies	used	in	marketing	and	sales	in	the	air	travel	

business	and	the	use	of	Global	Distribution	System	(GDS);	step	of	reservation	and	ticketing	process;	

rules	and	regulations	for	air	travel;	creation	of	passenger	name	record	(PNR);	sending	and	receiving	

reservation	messages	through	queue	system;	fare	quote	based	on	type	of	journey;	fare	calculation	

details	shown	in	neutral	unit	of	construction	(NUC)	and	converted	into	local	currency	of	the	country	

of	commencement	by	using	IATA	rate	of	exchange	(ROE);	ticket	issuance.
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ATM 304 การจัดการความปลอดภัยในธุุรกิจการบินและการขนส่ง 3(3-0-6)

                     (Safety Management in Aviation Business and Transport)

	 ระบบกี่ารจำ่ดกี่ารความูปลอดภู่ยในกี่ารข้นส่งทั่างอากี่าศ	มูาตรฐานข้องกี่ารข้นส่งทั่างอากี่าศ

ตามูกี่รอบแผนนริภู่ยทั่างกี่ารบนิ	รวมูถึึงกี่ารจำด่กี่ารความูปลอดภู่ยและนริภู่ยข้องสายกี่ารบนิ	กี่ารจำด่กี่ารและ

บริหารความูเส่�ยง	กี่ารป้องก่ี่นอบุติ่ภู่ย	กี่ารสบ่สวนสอบสวนอากี่าศยานอบุติ่เหต	ุแนวความูคดิดา้นกี่ารบรหิาร

ทั่ร่พื้ยากี่รบุคคลด้านกี่ารบิน	กี่ารประกี่่นด้านความูปลอดภู่ยและกี่ารส่งเสริมูด้านความูปลอดภู่ย	ตลอดจำนมู่

ความูเข้้าใจำถึึงว่ฒนธีรรมูความูปลอดภู่ยในธีุรกี่ิจำกี่ารบินและกี่ารข้นส่ง

	 	Safety	management	System	in	Air	Transportation,	State	Safety	Program	Framework	

including	Airlines	Safety	and	Security,	Risk	Management	System;	incident	prevention	and	case	

study	of	Aircraft	Accident	and	Incident	Investigation,	Concept	of	Crew	Resource	management,	

Safety	Assurance	and	Safety	Promotion	and	understanding	the	safety	Culture	in	aviation	business	

and	transport.

ATM 310 องค์การและการจัดการทรัพัยากรมนุษย์ในธุุรกิจการบิน และการขนส่ง 3(3-0-6)

 (Organization and Human Resource Management in Aviation Business

 and Transport)

	 	หล่กี่กี่าร	แนวคิด	กี่ารจำ่ดกี่ารองค์กี่าร	ภูาวะผู้นำา	กี่ารจำ่ดกี่ารทั่ร่พื้ยากี่รมูนุษย์ในยุคดิจำิทั่่ล	กี่าร

พื้่ฒนาและเสริมูสร้างศ่กี่ยภูาพื้ทั่ร่พื้ยากี่รมูนุษย์	แรงจำูงใจำในกี่ารทั่ำางาน	กี่ารประเมูินผลกี่ารปฏิิบ่ติงาน	และ

กี่ารสร้างว่ฒนธีรรมูองค์เชิงบวกี่สำาหร่บธีุรกี่ิจำกี่ารบินและกี่ารข้นส่ง

	 	 Principles,	concepts	of	organization	management,	leadership,	human	resource	in	

digital	age,	development	and	empowerment	of	human	resources,	motivation	at	work,	performance	

appraisal,	and	how	to	build	a	positive	corporate	culture	for	aviation	business	and	transport.

ATM 410 ระเบียบวิธุีวิจัยในธุุรกิจการบินและการขนส่ง             3(2-2-5) 

 (Research Methodology in Aviation Business and Transport)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	LSM	203		ก่ารวิิเคัราะห์ท่างสถิิติเพ่�อก่ารตัด้สินใจัท่างธุุรก่ิจั            

	 ระเบย่บวิธ่ีวจิำย่ในธีรุกิี่จำกี่ารบินและกี่ารข้นสง่	กี่ารออกี่แบบงานวจิำย่	กี่ารเข่้ยนโครงกี่ารวิจำย่	กี่าร

ประมูวลผล	กี่ารวิเคราะห์ผลกี่ารวิจำ่ย	กี่ารกี่ำาหนดความูส่มูพื้่นธี์ข้องต่วแปร	กี่ารวิเคราะห์ความูคลาดเคล่�อน

ข้องผลกี่ารวิจำ่ย	กี่ารนำาเสนอผลกี่ารวิจำ่ยเพื้่�อกี่ารแกี่้ปัญหาทั่างธีุรกี่ิจำ

	 Aviation	business	and	transport	research	methodology,	research	design,	proposal	

preparation,	data	processing,	finding	analysis,	determination	of	relationship	of	variables,	deviation	

analysis,	presentation	of	the	finding	for	business	problems	solving.
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ATM 412   สัมมนายุทธุศิาสต้ร์ในธุุรกิจการบินและการขนส่ง             3(1-4-4) 

 (Seminar in Aviation Business and Transport Strategies)

กี่ารประยุกี่ต์ใช้ทั่ฤษฎ่และความูรู้ทั่่�เร่ยนมูาในรายวิชาต่างๆ	 เพ่ื้�อวิเคราะห์ยุทั่ธีศาสตร์ทั่างธีุรกี่ิจำกี่ารบินและ

กี่ารข้นส่ง	ทั่่�งในอด่ต	ปัจำจำุบ่น	และแนวโน้มูทั่่�จำะเกี่ิดข้ึ�นต่อไปในอนาคต

	 Application	of	studied	theories	and	acquired	knowledge	from	various	courses	through	

analysis	of	various	types	of	aviation	and	transport	business	strategies	from	past,	present,	and	future	

trend.

ATM 497    การเต้รียมฝึึกประสบการณ์วิชาชีพัธุุรกิจการบินและการขนส่ง 2(2-2-5)

                 (Preparation for Professional Experience in Aviation Business and Transport) 

	 หลก่ี่กี่าร	แนวคดิ	กี่ระบวนกี่ารข้องกี่ารฝึ่กี่งานในสถึานประกี่อบกี่ารท่ั่�เก่ี่�ยวข้อ้งก่ี่บธุีรกี่จิำกี่ารบนิ

และกี่ารข้นส่ง	และทั่่กี่ษะเฉพื้าะสำาหร่บวิชาช่พื้ด้านกี่ารบินทั่่�อยู่บนพื้่�นฐานข้องคุณธีรรมู	จำริยธีรรมูในวิชาช่พื้			

ข้่�นตอนและเทั่คนคิกี่ารสมูค่รงาน	ความูรูเ้ชงิธีรุกี่จิำสำาหร่บบคุคล	กี่รอบความูคดิเชงิสากี่ล	กี่ารจำด่กี่ารส่�อสง่คมู

ออนไลนส์ว่นบคุคล		กี่ารใชภู้าษาทั่างธีรุกี่จิำและมูารยาทั่สง่คมู		กี่ลยทุั่ธีก์ี่ารส่�อสารเพื้่�อโนมู้นา้วใจำ	กี่ารทั่ำางาน

เปน็ทั่มู่	เทั่คนคิกี่ารสรา้งความูคดิเชงิบวกี่	รวมูทั่่�งกี่ารจำด่กี่ารและกี่ารใชอ้ปุกี่รณส์ำาน่กี่งานอยา่งมูป่ระสทิั่ธิีภูาพื้

	 Principles,	concepts	and	procedures	for	internship	in	aviation	and	transport	business	

within	the	ethical	and	moral	concepts;		the	steps	of	job	application,	personal	business	knowledge	

management,	global	mindset	development,	personal	social	network	organization,	aviation	business	

language,	interpersonal	etiquette,	persuasive	communication	strategies,	positive	attitude	and	team	

building	as	well	as	effective	usage	of	office	equipment	and	technology.

ATM 498      สหกิจศิึกษาในธุุรกิจการบินและการขนส่ง           6(0-35-18) 

 (Co-operative Education in Aviation Business and Transport)

	 กี่ารปฏิิบ่ติงานจำริงด้านกี่ารจำ่ดกี่ารธุีรกิี่จำกี่ารบินและกี่ารข้นส่ง	 ในสถึานประกี่อบกี่ารอย่างมู่

ระบบ	 เสมู่อนเป็นพื้น่กี่งานข้ององค์กี่ร	กี่ารเร่ยนในสถึานศึกี่ษาร่วมูก่ี่บกี่ารปฏิิบ่ติงานจำริงในสถึานประกี่อบ

กี่าร	กี่ารเร่ยนรู้กี่ระบวนกี่ารดำาเนินงาน	กี่ารศึกี่ษาปัญหาและแนวทั่างกี่ารแกี่้ปัญหาทั่่�เกี่ิดข้ึ�น	จำากี่กี่ารปฏิิบ่ติ

งาน	และกี่ารนำาเสนองานในรูปแบบภูาคนิพื้นธี์	

	 The	practice	of	work	in	aviation	and	transport	business	in	real	situation	as	employees	

of	the	organization	through	classroom	study	and	work	in	workplace;	learning	organizational	pro-

cesses,	problems	in	workplace	by	presenting	them	in	the	form	of	thesis.
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ATM 499     การฝึึกประสบการณ์วิชาชีพัธุุรกิจการบินและการขนส่ง 1(0-35-18)

                  (Internship for Professional Experience in Aviation Business and Transport)

	 กี่ารฝ่ึกี่งานในสถึานประกี่อบกี่ารท่ั่�อยู่ในธีุรกี่ิจำกี่ารบินและกี่ารข้นส่งไมู่น้อยกี่ว่า	 16	ส่ปดาห์	

หร่อ	 4	 เด่อนติดต่อก่ี่น	 โดยอยู่ในความูดูแลข้องอาจำารย์และสถึานประกี่อบกี่าร	กี่ารทั่ำาบ่นทั่ึกี่ประจำำาว่นส่ง

ทัุ่กี่ส่ปดาห์	 กี่ารประเมูินผลกี่ารปฏิิบ่ติงานจำากี่สถึานประกี่อบกี่าร	 	กี่ารนำาเสนอรายงานกี่ารฝึ่กี่งานต่อคณะ

กี่รรมูกี่ารบริหารหล่กี่สูตร	

	 The	internship	in	the	area	of	aviation	business	and	transport	management	in	a	se-

lected	organization	not	less	than	16	weeks	or	4	months	consecutively	under	the	supervision	and	

observation	of	the	lecturers	and	organization;	assigned	task	records	with	co-signed	by	supervisor	

must	be	reported	on	a	weekly	basis	and	the	final	evaluation	as	an	intern	by	the	organization	must	

be	also	submitted.	The	outcome	of	learning	experience	will	be	presented	to	the	program	committee	

both	in	oral	and	written	format.

 

วิชาชีพั-เล้อก  

กลุ่มวิชาการจัดการงานบริการผ้�โดยสารเพั้่อการขนส่ง

ATM 312 การจัดการงานบริการและผลิต้ภัณฑ์์สำาหรับเที่ยวบิน  3(2-2-5)

 (In-Flight Products & Service Management)

	 กี่ระบวนกี่ารวางแผน	กี่ระบวนกี่ารจำด่ซึ่่�อ	กี่ารจำด่เตรย่มูผลิตภูณ่ฑ์ต่์าง	ๆ 	ทั่่�ใชบ้รกิี่ารในเท่ั่�ยวบิน	

กี่ารจำ่ดกี่ารมู่�ออาหาร	บนเทั่่�ยวบิน	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้ตามูข้้อกี่ำาหนดและมูาตรฐานต่าง	ๆ	รวมูไปถึึงกี่ารจำ่ด

กี่ารด้านโลจำิสติกี่ส์	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	บทั่บาทั่และหน้าทั่่�ข้องผู้ให้บริกี่าร	โครงสร้างองค์กี่ร	กี่ารทั่ำางานเป็น

ทั่่มู	กี่ารเร่ยนรู้กี่ารฝ่ึกี่อบรมูด้านความูปลอดภู่ยเพื้่�อ	กี่ารจ่ำดกี่ารในสถึานกี่ารณ์ไมู่ปกี่ติบนเท่ั่�ยวบิน	และเหตุ

ฉุกี่เฉินต่างๆ	ตามูมูาตรฐานสากี่ลข้องกี่ารเดินทั่างทั่างอากี่าศ

	 Procedures	and	scope	of	in-flight	Product	Planning,	procurement	process;	in-flight	

supplies;	meal	planning;	Quality	control	according	to	standards	and	requirements	including	trans-

portation	logistics	to	the	aircraft;	Role	of	service	provider	(In	flight	Team);	duties	and	responsibilities;	

On	board	organizational	structure;	team	player,	the	study	of	Safety	Emergency	Training	to	manage	

uncertainties	and	emergency	situations	according	to	international	standards	of	air	travel.

ATM 313 งานบริการผ้�โดยสารภาคพั้�น 3(2-2-5)

 (Passenger Ground Services)

	 กี่ารให้บริกี่ารผู้โดยสาร	ณ	ทั่่าอากี่าศยาน	ข้อบเข้ต	หน้าทั่่�	และความูร่บผิดชอบข้องส่วนงาน

บรกิี่ารผูโ้ดยสารภูาคพ่ื้�นดิน	กี่ารตรวจำรบ่บต่รโดยสาร	กี่ารคด่กี่รองผูโ้ดยสารและตรวจำร่บสมู่ภูาระ	กี่ารจำด่กี่าร

สนิคา้อ่นตรายทั่่�เก่ี่�ยวข้อ้งก่ี่บงานบรกิี่ารผูโ้ดยสารภูาคพื้่�นดนิ		ประเภูทั่ข้องผู้โดยสาร	กี่ารกี่ำาหนดทั่่�น่�งบนเคร่�อง
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บิน	กี่ารนำาส่งผู้โดยสารข้ึ�นเคร่�อง	กี่ารบริกี่ารผู้โดยสารข้าเข้้าและผู้โดยสารเปล่�ยนลำา	(transfer	passengers)	

กี่ารจำ่ดกี่ารเมู่�อเกี่ิดเหตุไมู่ปกี่ติข้องเทั่่�ยวบิน	

	 Passenger	services	at	the	airport:	scope,	duties,	responsibilities	of	ground	passenger	

services;	check-in	procedure;	passenger	screening	and	baggage	acceptance;	handling	of	dan-

gerous	goods	related	to	ground	passenger	services;	passenger	type;	assigning	seats;	boarding	

procedure;	arrival	services	and	transfer	passengers;	flight	irregularity	handling.	

ATM 315 ภาษาอังกฤษเพั้่อการบริการผ้�โดยสาร 3(2-2-5)

 (Passenger Service English)

	 วชิาบง่คบ่กี่อ่น	:	ATM269	ภูาษาอง่กี่ฤษเพื้่�อกี่ารส่�อสารดา้นกี่ารบนิและกี่ารข้นสง่	2	ท่ั่กี่ษะกี่าร

ส่�อสารดว้ยภูาษาอง่กี่ฤษทั่่�ใชใ้นกี่ารบรกิี่ารผูโ้ดยสารท่ั่�งกี่ารบรกิี่ารภูาคพื้่�น	และกี่ารบรกิี่ารบนเคร่�องบนิ	พื้รอ้มู

กี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติ	เริ�มูต่�งแต่	คำาศ่พื้ทั่์เฉพื้าะ	กี่ารกี่ล่าวคำาทั่่กี่ทั่าย	กี่ารบริกี่าร	กี่ารให้คำาแนะนำา	กี่ารตอบสนองกี่่บ

คำาติ	คำาชมู	กี่ารให้ความูช่วยเหล่อ	กี่ารกี่ล่าวคำาอำาลา	และกี่ารประกี่าศประเภูทั่ต่าง	ๆ	

	 English	communication	skills	specifically	 for	both	ground	passenger	handling	ser-

vices	and	in-flight	services;	focus	on	terminologies	and	phrases	used	in	greetings,	suggestions,	

response	to	complaint	and	compliments,	provision	of	assistance	and	farewell;	various	types	of	

public	announcement.	

ATM 317 การจัดการธุุรกิจการบินทั่วไปและการเช่าเหมาลำา  3(2-2-5)

 (General Aviation and Charter Business Management)

	 ภูาพื้รวมูรูปแบบกี่ารดำาเนินธุีรกิี่จำตามูกี่ระแสแนวโน้มูข้องธุีรกิี่จำกี่ารให้บริกี่ารกี่ารบินท่ั่�วไป

และกี่ารเช่าเหมูาลำา	ประเภูทั่และคุณล่กี่ษณะเฉพื้าะข้องธีุรกี่ิจำ	ข้้อกี่ำาหนดด้านกี่ฎหมูาย	กี่ระบวนกี่ารจำ่ดกี่าร

ภูายใน		โครงสร้างต้นทัุ่นและรายร่บ	กี่ารตลาดและกี่ารข้าย	กี่ารดำาเนินกี่ารบินและมูาตรกี่ารความูปลอดภู่ย		

ประเด็นด้านจำริยธีรรมู	ตลอดจำนรายละเอ่ยดต่างๆ	เกี่่�ยวกี่่บกี่ารจำ่ดกี่ารเทั่่�ยวบินและพื้ิธี่กี่ารทั่างเอกี่สาร	ณ	ทั่่า

อากี่าศยานทั่่�เกี่่�ยวข้้อง

	 Overview	of	operation	and	management	 trend	of	general	aviation	and	air	charter	

business;	types	and	characteristics	of	business;	law	and	regulation	requirement;	internal	management	

process;	cost	and	revenue	structure;	marketing	and	sales;	flight	management	(air	taxi,	air	ambu-

lance,	special	charter);	ethical	issues	including	documentation	and	formality	at	the	related	airports.

ATM 318 การจัดการบริการลานจอด 3(3-0-6)

 (Ramp Service Management)

	 ภูาพื้รวมูองคป์ระกี่อบในกี่ารใหบ้ริกี่าร	ณ	ลานจำอดอากี่าศยาน	ระเบย่บปฏิิบต่ใินกี่ารใหบ้ริกี่าร

เคร่�องบนิ	กี่ารลากี่เคร่�องบนิโดยเนน้กี่ฎใหบ้รกิี่ารดา้นความูปลอดภู่ยและความูมู่�นคงทั่างกี่ารบนิ	กี่ารจ่ำดเตร่ยมู
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เอกี่สารและกี่ารประสานงานกี่่บหน่วยงานต่างๆ	เพื้่�อบริกี่ารเคร่�องบินในแต่ละเทั่่�ยวบิน

	 Overview	of	ramp	service	operation	component;	aircraft	towing	and	parking;	safety	

and	security	regulation;	documentation	including	co-ordination	among	other	sections	for	service	

in	each	flight.	

ATM 319  การจัดการและการปฏิิบัต้ิการของสายการบินต้�นทุนต้ำ่า 3(2-2-5)

 (Low Cost Carrier Administration and Operation)

	 ระบบกี่ารจำ่ดกี่ารข้องสายกี่ารบินต้นทุั่นตำ�าทั่่�ส่งผลต่อรูปแบบกี่ารดำาเนินธุีรกิี่จำ	และวิธี่กี่ารให้

บรกิี่ารทั่่�แตกี่ตา่งไปจำากี่สายกี่ารบินแบบด่�งเดิมู	เริ�มูจำากี่กี่ารจำด่โครงสร้างองค์กี่ร	กี่ารจำด่กี่ารทั่ร่พื้ยากี่ร	บุคลากี่ร	

กี่ารจำ่ดกี่ารตลาดและกี่ารข้าย	กี่ลยุทั่ธี์ด้านต้นทัุ่น	 และแหล่งรายได้	 กี่ลยุทั่ธี์กี่ารจำ่ดฝู่งบิน	 รวมูถึึงกี่ารปฏิิบ่ติ

กี่ารด้านต่างๆ	ประกี่อบด้วย	กี่ารบริกี่ารผู้โดยสาร	ณ	อากี่าศยาน	เช่น	ระบบกี่ารงทั่ะเบ่ยนผู้โดยสารในเทั่่�ยว

บิน	ระบบกี่ารจำ่ดกี่ารส่มูภูาระและกี่ารสูญหาย	ระบบกี่ารบริหารผู้โดยสารในเทั่่�ยวบิน	ระบบกี่ารนำาส่งสินค้า

และอาหารเพ่ื้�อจำำาหน่ายบนเคร่�องบิน	และระบบกี่ารจำด่กี่ารก่ี่บผูโ้ดยสารพิื้เศษประเภูทั่ต่างๆ	รวมูถึึงระบบกี่าร

จำ่ดกี่ารกี่ารข้นส่งสินค้า

	 The	managerial	system	of	 low-cost	airlines	affecting	model	and	procedures	of	the	

airline	 service	which	differentiated	 from	 traditional	 airlines:	 organizational	 structure,	personnel	

management,	marketing	and	sales,	cost	and	revenue	strategies,	aircraft	utilization	strategies,	and	

also	other	operations	at	the	airport,	passenger	registration,	baggage	handling	with	lost	and	found,	

inflight	service,	merchandise,	food	and	beverage	catering,	priority	guest	handling,	and	also	cargo	

operation.

 

ATM 334 การบริการผ้�โดยสารในอาคารและการจัดการท่าเร้อ 3(2-2-5)

 (Passenger Services in Cruise Terminal and Port Management)

	 ภูาพื้รวมูข้องธีุรกี่ิจำเร่อสำาราญ	ความูเป็นมูา	ความูต้องกี่ารในกี่ารเดินทั่าง	เส้นทั่างกี่ารเดินเร่อ

และจำุดแวะพื้่กี่	ประเภูทั่ข้องเร่อสำาราญ	โครงสร้างทั่างกี่ายภูาพื้	กี่ารจำ่ดองค์กี่รภูายในเร่อ	สินค้าและบริกี่าร

บนเร่อสำาราญ		แนวคิดเกี่่�ยวกี่่บกี่ารจำ่ดกี่ารทั่่าเร่อสำาราญ	ประเภูทั่ข้องทั่่าเร่อและกี่ารจำ่ดกี่ารบริกี่ารในอาคาร	

ข้่�นตอนกี่ารปฏิิบ่ติงานข้ณะเร่ออยู่ในทั่่า	และกี่ารบริกี่ารนอกี่ทั่่า	กี่ารวางแผนกี่ารบริกี่ารผู้โดยสาร	กี่ารตรวจำ

บต่รโดยสารและเอกี่สารกี่ารเดนิทั่าง	กี่ารจำด่กี่ารกี่ระเปา๋และสมู่ภูาระ	กี่ระบวนกี่ารกี่ารขึ้�นและลงจำากี่เร่อ	กี่าร

ควบคุมูโรคติดต่อและสุข้อนามู่ย	กี่ารประสานงานกี่่บหน่วยงานต่าง	กี่ารตรวจำสอบข้่�นสุดทั่้ายและกี่ารร่กี่ษา

ความูปลอดภู่ย	มู่กี่ารศึกี่ษาดูงาน

	 Cruise	business	overview;	history	and	development,	travel	demand,	worldwide	routing	and	

ports	of	call,	type	of	cruise	ships,	physical	structure	and	in-ship	organization,	goods	and	services	

on	cruise	ships.	Cruise	port	management	concept;	different	type	of	ports	and	terminal	services,	

operating	procedures	during	ships	in	port	and	out	of	port.	Passenger	service	planning;	required	
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travel	documents	and	 legal	 issues,	baggage	handling,	embarking	and	disembarking	process,	

health	and	communicable	disease	control,	final	inspection	and	security.	Field	trip	included.

ATM 335 การขนส่งผ้�โดยสารทางรางเพั้่อการเดินทางระหว่างประเทศิ 3(2-2-5)

 (Rail Passenger Transport for International Travel)

	 ภูาพื้รวมูประเภูทั่และรูปแบบกี่ารข้นส่งทั่างรางในปัจำจุำบ่นทั่่�งในระด่บสากี่ลและระด่บท้ั่องถิึ�น

และแนวโน้มูข้องรถึไฟความูเร็วสูงในอนาคต	 	บทั่บาทั่ข้องกี่ารข้นส่งทั่างรถึไฟเพ่ื้�อกี่ารเดินทั่างและกี่ารท่ั่อง

เทั่่�ยวระหว่างประเทั่ศ	ประเภูทั่และคุณสมูบ่ติสำาค่ญข้องผลิตภู่ณฑ์์กี่ารข้นส่งทั่างรถึไฟเพื้่�อกี่ารเดินทั่างระยะ

ใกี่ล้	ระยะปานกี่ลางและระยะไกี่ลในภููมูิภูาคต่างๆข้องโลกี่	กี่ารอ่านตารางกี่ารเดินรถึและกี่ารแปลความูเพื้่�อ

กี่ารวางแผนกี่ารเดินทั่างระหว่างประเทั่ศ	กี่ารกี่ำาหนดราคาและกี่ารจำำาหนา่ยบต่รโดยสาร	รูจ้ำก่ี่บต่รโดยสารยอด

นิยมูและเง่�อนไข้กี่ารใช้งาน	มู่กี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่ารข้ายผ่านระบบสำารองทั่่�น่�ง

	 An	overview	of	current	types	and	patterns	of	rail	transport	both	internationally	and	

locally,	future	trend	of	high-speed	rail.	The	role	of	rail	transport	for	international	travel	and	tourism,	

types	and	key	features	of	rail	transport	products	in	different	regions	of	the	world,	timetable	reading	

and	interpretation	for	itinerary	planning,	pricing	and	ticketing	rail	journeys	and	selling	rail	passes,	

recognizing	the	most	popular	rail	pass	and	general	conditions	of	carriage	on	rail	ticket.	There	are	

selling	practices	through	the	reservation	system.

กลุ่มวิชาการจัดการการขนส่งสินค�าทางอากาศิและโลจิสต้ิกส์

ATM 320 การปฏิิบัต้ิการต้ัวแทนการขนส่งสินค�า                                             3(2-2-5)

 (Cargo Agency Operation)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ATM	204		ก่ารจััด้ก่ารก่ารขนส่งสินคั�าท่างอาก่าศึและก่ารก่ระจัายสินคั�า

	 ภูาพื้รวมูระบบข้นส่งสินค้าทั่างอากี่าศโดยต่วแทั่น	กี่ารเป็นต่วแทั่นผู้ส่งออกี่	สมูาคมูผู้ข้นส่งสินค้า

ทั่างอากี่าศ		กี่ระบวนกี่ารดำาเนินงานกี่ารข้นส่ง		หน้าท่ั่�ในกี่ารให้บริกี่ารองค์กี่ร	พ่ื้นธีกี่รรมูข้องต่วแทั่นผู้ส่งออกี่	

	 Overview	of	cargo	transport	system	by	agency;	definition	and	type	of	agent;	cargo	

agent	association;	cargo	handling	process;	customer	service	including	duties,	responsibilities	and	

obligation.

ATM 323 การควบคุมนำ�าหนักและความสมดุลของอากาศิยาน  3(3-0-6)

 และการใช�อุปกรณ์ส่วนควบ  

 (Aircraft Load Control and Weight Balance and Unit Load Devices)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ATM	210	คัวิามร้�เบั่�องต�นเก่่�ยวิก่ับัก่ารคัวิบัคัุมนำ�าหนัก่และคัวิามสมดุ้ลของ		

	 อาก่าศึยาน
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	 ทั่ฤษฎ่หล่กี่กี่ารบินเบ่�องต้น	ล่กี่ษณะ	ส่วนประกี่อบพื้่�นฐาน	รูปแบบข้องอากี่าศยาน

เชิงพื้าณิชย์ข้นาดเล็กี่และข้นาดใหญ่	ประเภูทั่สินค้า	กี่ารเล่อกี่ภูาชนะบรรจำุภู่ณฑ์์ให้เหมูาะสมูก่ี่บสินค้า	 ข้้อ

จำำาก่ี่ดในกี่ารระวางบรรทุั่กี่บนอากี่าศยาน	กี่ารคำานวณพ่ื้�นท่ั่�ใต้ทั่้องอากี่าศยาน	กี่ารกี่รอกี่เอกี่สารต่างๆ	 เช่น	

เอกี่สารบ่นทั่ึกี่สินค้า	(Load	sheet)	เอกี่สารแสดงจำุดสมูดุลอากี่าศยาน	(Trim	sheet)	เป็นต้น	รวมูทั่่�งกี่ารใช้

โปรแกี่รมูกี่ารควบคุมูความูสมูดุลข้องอากี่าศยาน

	 Basic	 flight	 theory;	 characteristics;	 basic	 components;	 types	 of	 small	 and	 large	

commercial	aircraft;	types	of	goods;	choosing	suitable	containers;	loading	restrictions	of	aircraft;	

aircraft	hold	compartment	calculation;	filling	documents:	load	sheet,	trim	sheet;	using	the	automated	

program	controlling	the	balance	of	the	aircraft.

ATM 325 พัิธุีการทางศิุลกากรและการรับสินค�า 3(3-0-6)

 (Cargo Formality and Acceptance)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ATM	204		ก่ารจััด้ก่ารก่ารขนส่งสินคั�าท่างอาก่าศึและก่ารก่ระจัายสินคั�า

	 ภูาพื้รวมูกี่ระบวนกี่ารทั่างศุลกี่ากี่รสำาหร่บกี่ารนำาเข้้าและส่งออกี่สินค้า	 	 เง่�อนไข้กี่ารนำาเข้้าส่ง

ออกี่และโครงสร้างทั่างภูาษ่		กี่ารร่บสินค้าและประเภูทั่ข้องกี่ารตรวจำสอบ		ระเบ่ยบปฏิิบ่ติในกี่ารตรวจำปล่อย

สินค้านำาเข้้าและส่งออกี่		กี่ฎหมูายว่าด้วยพื้ิกี่่ดอ่ตราศุลกี่ากี่ร		อ่ตราค่าข้นส่งสินค้าทั่างอากี่าศและกี่ารแลกี่

เปล่�ยนเงินตราระหว่างประเทั่ศ		รวมูทั่่�งภูาษ่และค่าธีรรมูเน่ยมูอ่�นๆ

	 Overview	of	customs	process	and	formality	for	air	cargo	shipment;	general	requirement	

for	import	export	and	tariff	structure;	cargo	acceptance	and	type	of	inspection	and	classification;	

inspection	rules	and	procedures;	import	and	export	tariff;	air	cargo	transport	rates	and	international	

currency	exchange	including	any	other	taxes	and	fees.	

ATM 423    การจัดการการขนส่งสินค�าพัิเศิษ              3(3-0-6) 

 (Special Cargo Handling)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ATM	204		ก่ารจััด้ก่ารก่ารขนส่งสินคั�าท่างอาก่าศึและก่ารก่ระจัายสินคั�า

	 แนวโน้มูตลาดกี่ารข้นส่งสินค้าพื้ิเศษต่าง	ๆ	รวมูถึึงส่ตว์มู่ช่วิต	(live	animals)	สินค้า

เน่าเส่ยง่าย	(perishable	goods)	สินค้าสุข้ภูาพื้ทั่่�มู่ความูละเอ่ยดอ่อน	(sensitive	health	care	products)	

และสารติดเช่�อต่างๆ	(infectious	substances)	กี่ฎระเบ่ยบทั่่�เกี่่�ยวข้้องจำากี่ภูาคร่ฐ	ความูร่บผิดชอบข้องสาย

กี่ารบินและผู้ข้นส่ง	กี่ารจำำาแนกี่สินค้า	กี่ารบรรจำุห่บห่อ	เทั่คโนโลย่บรรจำุภู่ณฑ์์	เอกี่สารและเคร่�องหมูายกี่ำากี่่บ	

กี่ารร่บและควบคุมูในห่วงโซ่ึ่กี่ารข้นส่ง	กี่ารวางแผนกี่ารบรรทุั่กี่และกี่ารคำานวณ	แนวทั่างปฏิิบ่ติในกี่รณ่กี่าร

ข้นส่งเกี่ิดความูล่าช้า	พื้ิธี่กี่ารแสดงเอกี่สาร	และประเด็นปัญหาทั่่�เกี่่�ยวข้้อง

	 Market	 trend	for	special	cargo	transport;	 live	animals;	perishable	goods;	sensitive	

health	 care	products	 and	 infectious	 substances;	 related	government	 rules	 and	 regulations	 of	
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carriage,	airline	and	shipper	responsibilities,	shipment	classification	and	identification,	packaging	

technologies,	documentation	and	marking	requirement,	acceptance	and	control	point	in	the	sup-

ply	chain,	load	planning	and	calculation,	delay	and	emergency	handling,	shipper	declaration	and	

special	issues	in	air	transportation	process.

ATM 424 ระบบการจัดการคลังสินค�าทางอากาศิ 3(3-0-6) 

 (Air Cargo Warehouse  Management System)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ATM	204		ก่ารจััด้ก่ารก่ารขนส่งสินคั�าท่างอาก่าศึและก่ารก่ระจัายสินคั�า

	 แนวคิดพื้่�นฐานในกี่ารกี่ำาหนดอาคารคล่งสินค้าทั่างอากี่าศ		ล่กี่ษณะมูาตรฐานข้องคล่งสินค้า	

องค์ประกี่อบคล่งสินค้า	 ข้้อกี่ำาหนดในกี่ารจำ่ดกี่ารคล่งสินค้า	 มูาตรกี่ารความูปลอดภู่ยและกี่ารร่กี่ษาความู

ปลอดภู่ยคล่งสินค้า	รวมูถึึงระบบสารสนเทั่ศทั่่�ใช้ในกี่ารจำ่ดกี่าร

Basic	concept	of	air	cargo	warehouse	regulations,	standard	and	components;	cargo			warehouse	

management	 regulations,	 safety	measures	 and	 security;	 applicable	 information	management	

system used

ATM 425 การจัดการการขนส่งสินค�าอันต้ราย 3(3-0-6)

 (Dangerous Goods Management)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ATM	204		ก่ารจััด้ก่ารก่ารขนส่งสินคั�าท่างอาก่าศึและก่ารก่ระจัายสินคั�า

	 ข้้อกี่ำาหนดว่าด้วยกี่ารข้นส่งสินค้าอ่นตราย	ความูร่บผิดชอบข้องผู้ข้นส่งและต่วแทั่นกี่ารข้นส่ง	

ข้้อจำำากี่่ดในกี่ารส่งสินค้าอ่นตราย		กี่ารแยกี่	และกี่ารแสดงประเภูทั่สินค้าอ่นตราย	กี่ารบรรจำุ	ปิดป้าย

ต่ตรา		และกี่ารจำำากี่่ดจำำานวนกี่ารข้นส่งว่สดุกี่่มูมู่นตร่งส่	กี่ารบรรทัุ่กี่	กี่ารเกี่็บ	กี่ารตรวจำ	ระเบ่ยบปฏิิบ่ติ

ในกี่รณ่ฉุกี่เฉิน

	 Regulations	for	transportation	of	dangerous	goods,	responsibility	of	transporter	and	

its	agent;	limitation	on	forwarding	dangerous	goods,	separation,	declaring	dangerous	goods	cate-

gory,	packaging,	labeling,	marking;	restrictions	on	quantity	of	transported	radiation	goods,	loading,	

storing,	checking;		handling	procedures	in	case	of	emergency.

ATM 426 การจัดการคลังสินค�าทัณฑ์์บนเพั้่อการนำาเข�าและส่งออก 3(2-2-5)

 (Bonded Warehouse Management for Import and Export)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ATM	204		ก่ารจััด้ก่ารก่ารขนส่งสินคั�าท่างอาก่าศึและก่ารก่ระจัายสินคั�า

	 ความูรู้เบ่�องต้นเก่ี่�ยวก่ี่บกี่ารนำาเข้้าและส่งออกี่	กี่ารข้นส่งสินค้าระหว่างประเทั่ศและข้้อตกี่ลง

ทั่างกี่ารคา้	กี่ารชำาระเงนิเพื้่�อกี่ารคา้ระหวา่งประเทั่ศ	สทิั่ธีปิระโยชนด์า้นภูาษแ่ละกี่ารชดเชยอากี่ร	บทั่บาทั่ข้อง

คล่งสินค้าทั่่ณฑ์์บนในธีุรกี่ิจำนำาเข้้าส่งออกี่	พื้่�นฐานทั่างกี่ฎหมูาย	ประเภูทั่ข้องใบอนุญาตคล่งสินค้าทั่่ณฑ์์บน	

กี่ารเลอ่กี่ทั่่�ต่�งและกี่ารออกี่แบบพื้่�นทั่่�	กี่ารวางแผนผง่อาคารและสิ�งอำานวยความูสะดวกี่	กี่ารจำด่กี่ารกี่ารดำาเนนิ
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งานและกี่ารบริหารสินค้าคงคล่ง	กี่ารบริหารความูเส่�ยงในคล่งสินค้า	มู่กี่ารศึกี่ษาดูงาน

	 Introduction	to	Import	and	export,	international	freight	and	trade	agreements,	inter-

national	trade	payments,	tax	benefits	and	compensation.	The	role	of	bonded	warehouses	in	the	

import-export	 business	 legal	 basis,	 types	 of	 bonded	warehouse	 licenses,	 location	 and	 space	

design,	planning	of	buildings	and	facilities,	operation	and	inventory	management,	warehouse	risk	

management.	Field	trip	included.

ATM 427 การจัดการการขนส่งสินค�าหลายร้ปแบบ 3(2-2-5)

 (Intermodal Freight Transport Management)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ATM	204		ก่ารจััด้ก่ารก่ารขนส่งสินคั�าท่างอาก่าศึและก่ารก่ระจัายสินคั�า

	 ภูาพื้รวมูข้องกี่ารข้นส่งแต่ละรูปแบบ	ได้แกี่่	ทั่างนำ�า	ทั่างอากี่าศ	ทั่างบกี่	ทั่างทั่่อ	ทั่างราง		ข้้อด่

ข้อ้เสย่ข้องกี่ารข้นส่งแต่ละรปูแบบ	กี่ารพ่ื้ฒนากี่ารข้นส่งตอ่เน่�องหลายรูปแบบ	กี่ลยุทั่ธีก์ี่ารเช่�อมูโยงก่ี่นแต่ละ

ประเภูทั่กี่ารข้นส่ง	กี่ฎหมูายทั่่�เก่ี่�ยวข้อ้งก่ี่บกี่ารข้นสง่หลายตอ่รูปแบบ	กี่ารบรรทั่กุี่สินคา้	กี่ารดูแลสนิคา้ระหวา่ง

กี่ารข้นย้าย	แบบจำำาลองกี่ารต่ดสินใจำกี่ารเล่อกี่หมูวดกี่ารข้นส่งทั่่�ประหย่ดสำาหร่บกี่ารข้นส่ง	

	 	 Overview	of	each	mode	of	transport;	namely	water,	air,	land,	pipeline,	and	rail.	

Advantages	and	disadvantages	of	each	mode,	development	of	multimodal	transport;	strategies	

for	connecting	each	type	of	transport;	laws	related	to	various	modes	of	transport,	loading	cargo;	

caring	for	goods	during	transport;	economical	transportation	category	selection	decision	model	

for	transportation.

กี่ลุ่มูวิชากี่ารจำ่ดกี่ารเทั่คโนโลย่อำานวยกี่ารบินและกี่ารข้นส่ง

ATM 341 กฎการบินและการเดินอากาศิเพั้่อการวางแผนการบิน 3(3-0-6)

 (Rules of the Air and Navigation for Flight Planning)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ATM	208		ก่ารอำานวิยก่ารบัินและระบับัก่ารจัราจัรท่างอาก่าศึ

	 ภูาพื้รวมูกี่ฎกี่ารบินข้องอากี่าศยานพื้าณิชยต์ามูมูาตรฐานองค์กี่ารบนิพื้ลเรอ่นระหว่างประเทั่ศ	

ทั่่�งแบบมู่เคร่�องว่ดและไมู่มู่เคร่�องว่ดประกี่อบกี่ารบิน	 วิธี่กี่ารให้ส่ญญาณเคล่�อนทั่่�อากี่าศยานภูาคพื้่�นดินใน

เข้ตกี่ารบิน	รวมูทั่่�งความูรู้เกี่่�ยวก่ี่บแผนทั่่�กี่ารเดินอากี่าศ	ข้้อกี่ำาหนด	และกี่ระบวนกี่ารเดินอากี่าศตามูองค์กี่ร

กี่ารบินพื้ลเร่อนระหว่างประเทั่ศ	

	 Overview	of	flight	rules	in	compliance	with	International	Civil	Aviation	Organization	

(ICAO)	standard,	both	Instrument	Flight	Rule	and	Visual	Flight	Rule;	air	marshalling	to	conduct	

aircraft’s	movement	on	the	ground	in	airside;	knowledge	about	aeronautical	chart,	requirements	

and	procedures	of	air	navigation	set	by	the	International	Civil	Aviation	Organization.	
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ATM 343 อุตุ้นิยมวิทยาด�านการบินและการแปลความสำาหรับ การวางแผนการบิน 3(2-2-5) 

 (Aviation Meteorology and Interpretation for Flight Planning)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ATM	208		ก่ารอำานวิยก่ารบัินและระบับัก่ารจัราจัรท่างอาก่าศึ

	 ทั่ฤษฎ่ว่าด้วยอากี่าศ	กี่ารรายงาน	กี่ารพื้ยากี่รณ์	 และแผนภููมูิอากี่าศรวมูถึึงกี่ารบริกี่ารทั่าง

อุตุนิยมูวิทั่ยาเพ่ื้�อกี่ารเดินอากี่าศระหว่างประเทั่ศ	 แหล่งข้้อมููลอากี่าศ	 	 กี่ารบริกี่ารออนไลน์	 และสถึาน่

อุตุนิยมูวิทั่ยา

	 Weather	theories,	reports,	forecasts,	and	chart.	Meteorological	services	for	interna-

tional	air	navigation;	official	weather	sources,	online	services	and	meteorological	stations.	

ATM 344 การวางแผนในลานจอดเพั้่อการปฏิิบัต้ิการบิน 3(3-0-6) 

 (Ramp Planning for Flight Operation)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ATM	208		ก่ารอำานวิยก่ารบัินและระบับัก่ารจัราจัรท่างอาก่าศึ

	 วิิชาเท่่ยบัเท่่า:		ATM	318	ก่ารจััด้ก่ารบัริก่ารลานจัอด้		   

	 กี่ระบวนกี่ารเตร่ยมูเคร่�องบินและวิเคราะห์กี่ิจำกี่รรมูวิกี่ฤตเมู่�อเคร่�องบินลงจำอด	ณ	ลานจำอด

อากี่าศยาน	 เพื้่�อความูพื้ร้อมูใช้ในเทั่่�ยวบินถึ่ดไป	ประกี่อบด้วย	กี่ารข้อจำ่ดสรรกี่ารจำราจำร	กี่ารเติมูนำ�ามู่นและ

กี่ารละลายนำ�าแข้ง็ทั่่�ตว่อากี่าศยาน	กี่ารทั่ำาความูสะอาด	กี่ารนำาอาหารขึ้�นเคร่�อง	กี่ระบวนกี่ารถึอยอากี่าศยาน	

งานพื้ธ่ิีกี่ารทั่างศลุกี่ากี่รและตรวจำคนเข้า้เมูอ่ง	งานร่กี่ษาความูปลอดภูย่และกี่ารควบคมุูความูล่�นไหล	งานสขุ้

อนามู่ยและความูปลอดภู่ยในลานจำอด	รวมูทั่่�งประเด็นกี่ารร่บรู้สินค้าอ่นตรายและปัจำจำ่ยมูนุษย์

	 Procedures	for	turnaround	functions	and	critical	activity	path	analysis;	air	traffic	control	

(ATC)	slot	allocation,	refueling	and	aircraft	de-icing,	cleaning,	and	catering,	push	back	procedure,	

customs	and	immigration,	security	and	control,	flow	procedures,	apron	health	and	safety,	dangerous	

goods	awareness	and	human	factors.

ATM 445  อากาศิยานพัาณิชย์และเทคโนโลยีการบินสำาหรับการวางแผนการบิน  3(3-0-6)

 (Commercial Aircraft and Aviation Technology for Flight Planning)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ATM	208		ก่ารอำานวิยก่ารบัินและระบับัก่ารจัราจัรท่างอาก่าศึ

	 หล่กี่กี่ารพื้่�นฐานข้องระบบอากี่าศยานและอากี่าศพื้ลศาสตร์	 ระบบอากี่าศยานสมู่ยใหมู่	กี่าร

ส่�อสารและกี่ารนำาร่อง	สมูรรถึนะและข้้อจำำากี่่ดข้องเคร่�องบินพื้าณิชย์และเทั่คโนโลย่กี่ารบิน

ในปัจำจำุบ่น	เพื้่�อกี่ารวางแผนเทั่่�ยวบินข้องสายกี่ารบิน

	 Basic	principles	of	aircraft	system	and	aerodynamics,	modern	commercial	aircraft	

system,	passenger	airplane	performance	with	 limitations,	modern	aviation	 technology	 for	 flight	

planning.
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ATM 446 แผนการบินเชิงปฏิิบัต้ิการ 3(2-2-5) 

 (Operational Flight Plan)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ATM	208		ก่ารอำานวิยก่ารบัินและระบับัจัราจัรท่างอาก่าศึ

	 องค์ประกี่อบในกี่ารวางแผนกี่ารบิน	ข้้อมููลเส้นทั่างบิน	เวลา	ความูเร็วและกี่ารคำานวณนำ�ามู่น	

ปัจำจำ่ยด้านสภูาวะอากี่าศ		สมูรรถึนะข้องเคร่�องบิน	สภูาพื้ทั่างเทั่คนิคข้องอากี่าศยาน	กี่ารเล่อกี่สนามูบินทั่าง

เล่อกี่	และกี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่ารวางแผนกี่ารบิน

	 Composition	in	flight	planning,	flight	 information,	time,	speed,	and	fuel	calculation;	

weather	considerations,	aircraft	performance	considerations;	aircraft	technical	status	considera-

tions;	alternate	airport	selection	and	practice	in	flight	planning	exercises.

ATM 447 แนวโน�มเทคโนโลยีในอุต้สาหกรรมการบินและการประยุกต้์ใช� 3(2-2-5) 

 (Technology Trends in Aviation Industry and Their Applications)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	ATM	208		ก่ารอำานวิยก่ารบัินและระบับัจัราจัรท่างอาก่าศ

	 ภูาพื้รวมูกี่ารประยุกี่ต์ใช้เทั่คโนโลย่ในธุีรกิี่จำสายกี่ารบินและท่ั่าอากี่าศยานทั่่�งในมิูติข้องกี่าร

บริกี่ารและกี่ารดำาเนินงาน	ความูรู้พ่ื้�นฐานเก่ี่�ยวก่ี่บเทั่คโนโลย่สำาค่ญตามูความูคาดกี่ารณ์ข้องสมูาคมูกี่าร

ข้นสง่ทั่างอากี่าศระหว่างประเทั่ศ	(International	Air	Transport	Association)	ท่ั่�จำะถูึกี่นำามูาใชใ้นอตุสาหกี่รรมู

กี่ารบินภูายในปี	ค.ศ.	2035	ได้แกี่่	ความูปลอดภู่ยทั่างไซึ่เบอร์	(cybersecurity)	วิทั่ยากี่ารหุ่นยนต์และระบบ

อต่โนมูต่	ิ(robotics	and	automation)	กี่ารพิื้มูพ์ื้สามูมิูต	ิ(3D	printing)	กี่ารผลติสมูย่ใหมู	่(new	manufacturing	

techniques)		ความูเป็นจำริงเสมู่อน	(virtual	reality)	กี่ารเติมูความูเป็นจำริง	(augmented	reality)	อินเตอร์เน็ต

ข้องสรรพื้สิ�ง	 (Internet	 of	 Things-IoT)	 ข้้อมููลข้นาดใหญ่	 (big	data)	แหล่งเช่�อเพื้ลิงและพื้ล่งงานทั่ดแทั่น	

(alternative	fuels	and	energy	sources)	กี่ารออกี่แบบเกี่่�ยวกี่่บอากี่าศยาน	(new	aircraft	designs)		ทั่าง

เล่อกี่รูปแบบกี่ารข้นส่งเร่งด่วน	(alternative	modes	of	rapid	transit)	เทั่คโนโลย่ภููมูิสารสนเทั่ศ	(geospatial	

technology)	มู่กี่ารฝ่ึกี่อบรมูกี่ารใช้โปรแกี่รมูทั่่�เกี่่�ยวข้้องในกี่ารดำาเนินงานข้องสายกี่ารบินหร่อสนามูบิน

	 An	overview	of	the	technology	application	in	airline	and	airport	business	in	terms	of	

service	and	operation.	Fundamentals	of	key	technologies	as	anticipated	by	the	International	Air	

Transport	Association	(IATA)	to	be	used	in	the	aviation	industry	by	2035;	cybersecurity,	robotics	

and	automation,	 3D	printing,	 new	manufacturing	 techniques,	 virtual	 reality,	 augmented	 reality,	

Internet	of	Thing	(IoT),	big	data,	alternative	fuels	and	energy	sources,	new	aircraft	designs,	alter-

native	modes	of	rapid	transit,	geospatial	technology.	Training	is	provided	to	practice	the	relevant	

programs	in	airline	or	airport	operation.	
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สาขาศิิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

CAT 304 หลักการต้ลาดสำาหรับธุุรกิจอาหารและเคร้่องด้่ม                                       3(3-0-6)

 (Principles of Marketing for Food and Beverage Business)

	 หลก่ี่เศรษฐศาสตรแ์ละกี่ารจำด่กี่ารเพื้่�อนำาไปใชใ้นอตุสาหกี่รรมูอาหารและเคร่�องด่�มู	โดยเนน้ถึึง

กี่ารตลาด	ปัญหาข้องตลาด	กี่ารพื้่ฒนาผลิตภู่ณฑ์์	กี่ารจำำาหน่ายและกี่ารกี่ระจำายสินค้า	กี่ารต่�งราคา	และกี่าร

ส่งเสริมูกี่ารข้าย

	 Economics,	concept	and	roles	of	marketing	and	its	importance	in	food	and	beverage	

industry,	marketing	environment,	market	segmentation,	market	targeting,	product	positioning,	con-

sumer	behaviors,	marketing	management	and	marketing	information	system,	product	classification,	

product	mix,	pricing	policy	and	strategy,	physical	distribution	planning,	promotion.

CAT 121  องค์ประกอบอาหารและโภชนาการ                                             3(3-0-6) 

           (Food Compositions and  Nutrition)

	 ความูหมูาย	แหลง่ท่ั่�มูา	บทั่บาทั่ข้องสารอาหารในร่างกี่ายและผลกี่ระทั่บท่ั่�มูผ่ลต่อรา่งกี่าย	องค์

ประกี่อบทั่างเคมู่ข้องสารอาหาร	ได้แกี่่	โปรต่น	คาร์โบไฮเดรต	ไข้มู่น	นำ�า	วิตามูิน	และเกี่ล่อแร่	โครงสร้างและ

คณุสมูบต่ทิั่างเคมู	่กี่ารเปล่�ยนแปลงทั่างเคมูร่ะหวา่งกี่ารเตรย่มู	กี่ารปรงุ	และกี่ารเกี่บ็รก่ี่ษาอาหารรวมูทั่่�งผลกี่

ระทั่บ	วิธี่ป้องกี่่น	พื้ฤติกี่รรมูกี่ารบริโภูค	อาหารเพื้่�อสุข้ภูาพื้	ฉลากี่อาหาร	และฉลากี่โภูชนากี่าร	กี่ารคำานวณ

คุณค่าทั่างอาหาร

	 Meaning,	sources,	role	of	nutrient	and	effecting	in	the	body;	chemical	compositions	of	

foods	such	as	protein,	carbohydrate,	lipid,	vitamin	and	mineral;	structure	and	chemical	properties	

of	food	compositions;	chemical	changes	during	food	preparation,	cooking	and	storage	including	

prevention;	customer	behavior;	functional	food;	nutrition	fact;	calculation	of	food	quality.

CAT 122 สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร                                                    3(3-0-6)

 (Food Sanitation and Safety)

	 ปัจำจำ่ยทั่่�มู่ผลต่อกี่ารเติบโต	ย่บย่�ง	และทั่ำาลายจำุลินทั่ร่ย์ในอาหาร	จำุลินทั่ร่ย์ทั่่�ทั่ำาให้อาหารเส่�อมู

เสย่	จุำลนิทั่รย่ก์ี่อ่โรคในอาหาร	จำลุนิทั่รย่ด์ช่นด้่านสขุ้ลก่ี่ษณะอาหาร	จุำลนิทั่ร่ยท์ั่่�ใช้เพื้่�อแปรรูปอาหาร	กี่ารตรวจำ

หาจำุลินทั่ร่ย์ในอาหาร	มูาตรฐานด้านจำุลช่ววิทั่ยาข้องอาหาร	 อ่นตรายข้องอาหารและมูาตรกี่ารควบคุมู	 ข้้อ

กี่ำาหนดวธิีป่ฏิิบต่ดิา้นสขุ้ลก่ี่ษณะสำาหรบ่อาหารกึี่�งสุกี่และอาหารสกุี่ในกี่ารจำด่อาหารบรกิี่าร				คนจำำานวนมูากี่	

ข้้อกี่ำาหนดด้านสุข้าภูิบาลอาหารสำาหร่บโรงแรมู	โรงอาหาร	โรงคร่ว	และร้านอาหาร	

	 Factors	affecting	microbial	growth,	inhibition,	and	destruction	in	food;	food	spoilage,	

food-borne	pathogenic,	food	hygiene	index,	and	food	process-related	microorganisms;	detection	
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of	microorganism	in	foods;	food	microbial	standards;	food	safety	hazards	and	their	control	meas-

ures;	code	of	hygienic	practices	for	precooked	and	cooked	foods	in	mass	catering;	food	sanitation	

guidelines	for	hotel,	cafeteria,	catering	establishment,	and	restaurant.

CAT 221 การถนอมและการแปรร้ปอาหารสำาหรับงานครัว                      1(1-0-2)

 (Food Preservation and Food Processing for Culinary) 

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	221	ปฏิิบััติก่ารก่ารถินอมและก่ารแปรร้ปอาหารสำาหรับังานคัรัวิ 

	 ว่ตถึุดิบอาหาร	กี่ารเล่อกี่ซึ่่�อ	กี่ระบวนกี่ารแปรรูปอาหารสำาหร่บงานคร่ว	กี่ารเส่�อมูเส่ยและกี่าร

ถึนอมูอาหาร	หล่กี่กี่ารถึนอมูอาหารทั่างกี่ายภูาพื้	เคมู่	และช่วภูาพื้	เทั่คโนโลย่กี่ารแปรรูปอาหาร	ผลิตภู่ณฑ์์

หมู่กี่	ว่ตถึุเจำ่อปนอาหารและสารเสริมูสุข้ภูาพื้	กี่ารบรรจำุอาหาร	ฉลากี่อาหาร

	 Food	raw	materials;	food	selection;	food	processing	for	culinary;	food	spoilage	and	

preservation;	principles	of	food	preservation	by	physical,	chemical,	and	biological	methods;	food	

process	 technologies;	 fermented	product;	 food	additives	and	 functional	 food	 ingredients;	 food	

packaging;	food	labeling.

CAL 221 ปฏิิบัต้ิการการถนอมและการแปรร้ปอาหารสำาหรับงานครัว 2(0-4-2)

 (Food Preservation and Food Processing for Culinary Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	221	ก่ารถินอมและก่ารแปรร้ปอาหารสำาหรับังานคัรัวิ 

	 ปฏิิบ่ติกี่ารว่ตถึุดิบอาหาร	กี่ารเล่อกี่ซึ่่�อ	กี่ารแปรรูปอาหารสำาหร่บงานคร่ว	

	 Practice	of	food	raw	materials,	selection	food	secletion	and	food	processing	

	 for	culinary.

CAT 222 การพััฒนาผลิต้ภัณฑ์์อาหารและการควบคุมคุณภาพัอาหาร                         1(1-0-2)

 (Food Product Development and Quality Control)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	222	ปฏิิบััติก่ารก่ารพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาหารและก่ารคัวิบัคัุม

	 คุณภูาพื้อาหารข้่�นตอนกี่ารพ่ื้ฒนาผลิตภู่ณฑ์์อาหาร	 ได้แกี่่	 กี่ารสร้างและกี่ารค่ดเล่อกี่	 แนว

ความูคิด	 กี่ารออกี่แบบกี่ระบวนกี่ารผลิตและกี่ารประเมูินคุณภูาพื้ผลิตภู่ณฑ์์ใหมู่	 กี่ารวิเคราะห์ตลาดและ

ความูสำาเร็จำในตลาด	คุณภูาพื้ข้องอาหารและปัจำจำ่ยท่ั่�มู่ผลต่อกี่ารเปล่�ยนแปลงคุณภูาพื้อาหาร	 วิธ่ีควบคุมู

และประกี่่นคุณภูาพื้อาหาร	กี่ารว่ดคุณภูาพื้อาหารโดยกี่ารประเมูินทั่างประสาทั่ส่มูผ่สและกี่ารใช้เคร่�องมู่อ

	 Various	steps	in	food	product	development	including	generation	and	screening	of	

concept,	design,	production	and	evaluation	of	new	product,	and	market	acceptability	and	success	

analysis;	quality	of	food	and	factors	affecting	its	changes;	food	quality	control	and	quality	assurance	

method;	measurement	of	food	qualities	by	sensory	evaluation	and	instrumentation.
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CAL 222 ปฏิิบัต้ิการการพััฒนาผลิต้ภัณฑ์์อาหารและการควบคุมคุณภาพัอาหาร    2(0-4-2)

              (Food Product Development and Quality Control Operations)

                    	วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	222	ก่ารพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาหารและก่ารคัวิบัคัุมคัุณภาพอาหาร 

	 ปฏิิบต่กิี่าร	ผลติผลติภู่ณฑ์์ใหมู	่วด่คุณภูาพื้อาหารโดยกี่ารประเมูนิทั่างประสาทั่สมู่ผส่และกี่าร

ใช้เคร่�องมู่อ

	 	Practice	of	new	food	product,	measurement	of	food	qualities	by	sensory	evaluation.

CAT 412 วิทยาศิาสต้ร์การประกอบอาหารและการออกแบบอาหาร                        1(1-0-2) 

 (Gastronomy Science and Food Styling)

 วิิชาบังัคัับัรว่ิม	:	CAL	412	ปฏิิบัตักิ่ารวิิท่ยาศึาสตรก์่ารประก่อบัอาหารและก่ารออก่แบับัอาหาร

	 กี่ารประกี่อบอาหารโดยอาศ่ยหล่กี่ทั่างวิทั่ยาศาสตร์	 มูาใช้ในกี่ารเปล่�ยนล่กี่ษณะข้องอาหาร

ทั่างกี่ายภูาพื้และเคมู่		ให้มู่ความูสวยงามูเชิงศิลปะเกี่ิดความูประทั่่บใจำ	พื้่ฒนาทั่่กี่ษะ	และมูุมูมูองในกี่ารนำา

เสนออาหารทั่่�งต่อลูกี่ค้าและตอ่ส่�อ	องค์ประกี่อบอาหาร	และกี่ระบวนกี่ารถ่ึายภูาพื้ท่ั่�จำำาเปน็ต่อกี่ารส่�อสารกี่าร

ตลาด	กี่ารตกี่แต่งอาหารทั่่�เหมูาะสมูกี่่บโอกี่าส	และรูปแบบกี่ารเสิร์ฟ

	 Scientific	discipline	 that	 investigate	 the	physical	and	chemical	 transformation	

ingredient	that	occur	in	cooking,	as	cooking	was	recognized	which	are	social	artistic	and	technical;	

the	development	skills	and	perspectives	for	food	presentation		both	to	consumers	and	to	the	media;	

photography	composition	and	process	necessary	for	marketing	communication;	food	styling	skills	

appropriate	for	different	occasion	and	styling	serving	.

CAL 412 ปฏิิบัต้ิการวิทยาศิาสต้ร์การประกอบอาหารและการออกแบบอาหาร              2(0-4-2) 

 (Gastronomy Science and Food Styling Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	412	วิิท่ยาศึาสตร์ก่ารประก่อบัอาหารและก่ารออก่แบับัอาหาร

	 ปฏิิบ่ติกี่ารประกี่อบอาหารโดยอาศ่ยหล่กี่ทั่างวิทั่ยาศาสตร์	 มูาใช้ในกี่ารเปล่�ยนล่กี่ษณะข้อง

อาหารทั่างกี่ายภูาพื้และเคมู่	ให้มู่ความูสวยงามูเชิงศิลปะ	ตกี่แต่งอาหาร	และรูปแบบกี่ารเสิร์ฟ

	 Practice	of	scientific	discipline	that	investigate	the	physical	and	chemical	transforma-

tion	ingredient	that	occur	in	cooking,	as	which	is	social	artistic;	food	styling	and	styling	serving.

CAT 112 แนวโน�มอาหารโลก                                                                      3(3-0-6)                                                                              

           (World Food Trends)

	 อาหารในภููมูิภูาคต่าง	ๆ	ข้องโลกี่	อาหารกี่่บว่ฒนธีรรมู	อาหารกี่่บเศรษฐกี่ิจำและส่งคมู	อาหาร

ก่ี่บกี่ารเมูอ่งและอต่ลก่ี่ษณ์ข้องชาติ	วิธีป่รุงและเตรย่มูอาหารในชวิ่ตประจำำาว่นและประเพื้ณ่ต่าง	ๆ 	ความูหมูาย

เชิงส่ญล่กี่ษณ์ข้องอาหารท่ั่�มู่ผลต่อค่านิยมูและความูเช่�อ	แนวโน้มู	ทิั่ศทั่าง	และพื้ฤติกี่รรมูผู้บริโภูคต่ออาหารโลกี่

	 World	food	region;	food	and	culture;	food	politics	and	identity;	cooking	and	prepa-
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ration	methods	both	in	daily	lives	and	for	customary	purposes;	symbolic	meaning	of	food	and	its	

ingredients	according	to	beliefs	and	values	of	such	cultural	groups;	world	food	trend	and	customer	

behavior.

CAT 113     ความร้�และการจัดการ เกี่ยวกับวัต้ถุดิบและเคร้่องม้อ                          1(1-0-2)    

       (Equipment and Ingredient Knowledge Management)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	113	ปฏิิบััติก่ารคัวิามร้�และก่ารจััด้ก่ารเก่่�ยวิก่ับัวิัตถิุด้ิบัและเคัร่�องม่อ

	 พ่ื้ฒนาความูรู	้และทั่ก่ี่ษะท่ั่�จำำาเปน็ในกี่ารเตรย่มูอาหาร	ทั่่�งความูรูแ้ละท่ั่กี่ษะท่ั่�เกี่่�ยวข้อ้งก่ี่บกี่าร

ใช้เคร่�องคร่ว	ผ่กี่	ผลไมู้		ไข้่	แป้ง	และเคร่�องปรุง	ทั่่กี่ษะและเทั่คนิคกี่ารใช้มู่ดและเคร่�องคร่วอ่�น	ๆ	ทั่่�เหมูาะสมู

กี่่บผ่กี่	ผลไมู้		ไข้่	แป้ง	และเคร่�องปรุงประเภูทั่	ต่างๆ	เพื้่�อใช้ในกี่ารเตร่ยมูอาหาร	ธีรรมูชาติ	คุณล่กี่ษณะข้อง

เคร่�องปรงุประเภูทั่ตา่งๆทั่่�มูาจำากี่ตา่งๆ	ถิึ�นก่ี่นรวมูถึึงปฏิิกี่ริิยาทั่างเคมู่ทั่่�ส่งผลตอ่อาหาร	และเคร่�องปรงุอ่�นๆและ

หลก่ี่สขุ้อนามูย่และข้อ้กี่ฎหมูายเกี่่�ยวกี่บ่เคร่�องปรงุและเคร่�องมูอ่เคร่�องใชใ้นครว่ประเภูทั่ตา่งๆ	กี่ารเกี่บ็รก่ี่ษา	

ซึ่อ่มูบำารงุ	กี่ารนำา	กี่ลบ่มูาใชใ้หมูแ่ละกี่ารจำด่กี่ารก่ี่บสิ�งทั่่�เหลอ่ใชแ้ละสิ�งปฏิิกี่ลูเพื้่�อความูคุมู้คา่ข้องตน้ทั่นุ	และ

กี่ารร่กี่ษา	สิ�งแวดล้อมูและพื้ล่งงาน

	 The	development	of		necessary	knowledge	and	skills	for	effective	utilization	of	different	

kitchen	appliances	equipment,	vegetables,	fruits,	eggs,	farinaceous	dishes	and	ingredients;	knife	

using	skills	and	techniques	and	other	appliances	appropriate	for	different	types	of	Vegetables,	

Fruits,	Eggs,	Farinaceous	Dishes	and	ingredients	for	the	“mise	en	place”	;	nature	and	characteris-

tics	of	ingredients	from	different	origins	including	chemical	effects	to	the	food	and	other	ingredient	

as	well	as	relevant	hygienic	and	legal	issues;	storage,	maintenance,	recycling,	waste	and	trash	

management	for	cost	effectiveness	as	well	as	the	conservation	of	environment	and	energy.

CAL 113     ปฏิิบัต้ิการความร้�และการจัดการ เกี่ยวกับวัต้ถุดิบและเคร้่องม้อ               2(0-4-2) 

 (Equipment and Ingredient Knowledge Management Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	113	คัวิามร้�และก่ารจััด้ก่าร	เก่่�ยวิก่ับัวิัตถิุด้ิบัและเคัร่�องม่อ

	 ปฏิิบ่ติกี่าร	กี่ารใช้เคร่�องคร่ว	ผ่กี่	ผลไมู้		ไข้่	แป้ง	และเคร่�องปรุงประเภูทั่	ต่าง	ๆ	ทั่่�ใช้ในกี่ารเตร่

ยมูอาหาร

	 			Practice	of	utilization	of	different	kitchen	appliances	equipment,	vegetables,	fruits,	

eggs,	farinaceous	dishes	and	ingredients	for	the	“mise	en	place.”

CAT 114  การคัดสรร การเต้รียม การปรุงเน้�อสัต้ว์และอาหารทะเล                         1(1-0-2)

   (Selection, Preparation and Cooking of Meat and Seafood)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	114	ปฏิิบััติก่ารก่ารคััด้สรร	ก่ารเตร่ยม	ก่ารปรุงเน่�อสัตวิ์และอาหารท่ะเล

	 ความูรู้	 ทั่่กี่ษะ	และเทั่คนิคเกี่่�ยวกี่่บกี่ารซึ่่�อ	ค่ดสรร	 เตร่ยมู	และปรุงเน่�อแดงและเน่�อข้าวชนิด
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ตา่งๆ	อาหารทั่ะเลประเภูทั่ตา่งๆ	ทั่่�งสด	แชแ่ข้ง็	และบรรจำหุ่บหอ่	กี่ารเรย่กี่ส่วนตา่ง	ๆ 	ข้องสต่ว	์พ่ื้นธ์ุี	และความู

เหมูาะสมูกี่่บรายกี่ารอาหาร	และกี่ารปรุงเพื้่�อว่ตถึุประสงค์ต่าง	ๆ	กี่ารต่ดทั่่�เหมูาะสมูกี่่บชนิด	วิธี่กี่ารปรุง	และ

รายกี่ารอาหาร	ทั่่�งตามูหล่กี่สากี่ล	และหล่กี่กี่ารเฉพื้าะข้องศาสนาต่าง	ๆ 	วิธี่กี่ารเกี่็บ	ร่กี่ษาให้คงคุณภูาพื้และ

คุณล่กี่ษณะทั่างโภูชนากี่าร

	 Knowledge,	skills,	and	techniques	in	purchasing	selecting	preparing	and	cooking	

different	kinds	of	red	and	white	meats,	seafood	from	different	types	of	storage	namely	fresh,	frozen	

and	cryovac;	 listing	of	parts,	breed	and	their	appropriateness	for	different	menus	and	cooking	

methods;	cuts	appropriate	to	cooking	methods	and	menus	both	according	to	international	principles	

and	religion	specific	requirement;	storage	methods	to	maintain	quality	and	nutritional	qualities.

CAL 114    ปฏิิบัต้ิการ การคัดสรร การเต้รียม การปรุงเน้�อสัต้ว์และอาหารทะเล     2(0-4-2) 

   (Selection, Preparation and Cooking of Meat and Seafood Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	114	ก่ารคััด้สรร	ก่ารเตร่ยม	ก่ารปรุงเน่�อสัตวิ์และอาหารท่ะเล

	 ปฏิบิต่กิี่าร	กี่ารค่ดสรร	กี่ารเตรย่มู	และปรงุเน่�อแดงและเน่�อข้าวชนดิตา่ง	ๆ 	อาหารทั่ะเลประเภูทั่

ตา่งๆ	ทั่่�งสด	แช่แข็้ง	และบรรจำหุบ่ห่อ	กี่ารเรย่กี่สว่นตา่ง	ๆ 	ข้องส่ตว	์พ่ื้นธ์ุี	และความูเหมูาะสมูก่ี่บรายกี่ารอาหาร	

และกี่ารปรุงเพื้่�อว่ตถึุประสงค์ต่าง	ๆ	กี่ารต่ดทั่่�เหมูาะสมูกี่่บชนิด	วิธี่กี่ารปรุง	และรายกี่ารอาหาร	ทั่่�งตามูหล่กี่

สากี่ล	และหล่กี่กี่ารเฉพื้าะข้องศาสนาต่าง	ๆ 	วิธี่กี่ารเกี่็บ	ร่กี่ษาให้คงคุณภูาพื้และคุณล่กี่ษณะทั่างโภูชนากี่าร

	 Practice	of	skills,	and	techniques	in	purchasing	selecting	preparing	and	cooking	differ-

ent	kinds	of	red	and	white	meats,	seafood	from	different	types	of	storage	namely	fresh,	frozen	and	

cryovac;	listing	of	parts,	breed	and	their	appropriateness	for	different	menus	and	cooking	methods;	

cuts	appropriate	to	cooking	methods	and	menus	both	according	to	international	principles	and	

religion	specific	requirement;	storage	methods	to	maintain	quality	and	nutritional	qualities.

CAT 215 นำ�าสต้๊อก ซีุป ซีอส สลัด และอาหารว่าง 1(1-0-2)

 (Stock, Soup, Sauce, Salads, and Appetizers)

	 วิชาบัังคัับัก่่อน	:	CAT	113	คัวิามร้�และก่ารจััด้ก่าร	เก่่�ยวิก่ับัวิัตถิุด้ิบัและเคัร่�องม่อ

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	215	ปฏิิบััติก่ารก่ารเตร่ยมนำ�าสต๊อก่	ซุุป	ซุอส	สลัด้	และอาหารวิ่าง

	 พ่ื้ฒนาความูรู้	 ความูเข้้าใจำ	และทั่่กี่ษะในกี่ารเตร่ยมูและปรุงนำ�าสต�อกี่	นำ�าซึุ่ป	และซึ่อสต่างๆ

สำาหร่บใช้ในธีุรกี่ิจำบริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู	ทั่่�งแบบสากี่ล	แบบร่วมูสมู่ย	และสำาหร่บกี่ารประกี่อบอาหาร

ในว่ฒนธีรรมูต่างๆ		

	 Development	of	knowledge,	understanding,	and	skills	in	preparation	and	cooking	of	

different	types	of	stocks,	soups	and	sauces	both	classical	and	contemporary	or	culture	specific	

ones	for	commercial	food	and	beverage.
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CAL 215 ปฏิิบัต้ิการการเต้รียมนำ�าสต้๊อก ซีุป ซีอส สลัด และอาหารว่าง               2(0-4-2)

 (Stock, Soup, Sauce, Salads, and Appetizers Operations)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	CAT	113	คัวิามร้�และก่ารจััด้ก่าร	เก่่�ยวิก่ับัวิัตถิุด้ิบัและเคัร่�องม่อ

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	215	นำ�าสต๊อก่	ซุุป	ซุอส	สลัด้	และอาหารวิ่าง

	 กี่ารปฏิิบต่กิี่ารทั่ก่ี่ษะกี่ารปรุงและกี่ารนำาเสนออาหารวา่ง	อาหารเรย่กี่นำ�ายอ่ย	และสลด่ประเภูทั่

ต่าง	ๆ	ทั่่�งอาหารว่างและสล่ดแบบสากี่ล	และร่วมูสมู่ย	รวมูถึึงอาหารว่าง	สล่ด	และยำาตามูหล่กี่กี่ารประกี่อบ

อาหารข้องกี่ลุมู่ว่ฒนธีรรมูต่าง	ๆ 	กี่ารปรุงและเตรย่มูนำ�าสลด่และนำ�ายำาประเภูทั่ต่างๆ	กี่ารเตรย่มูล่วงหน้ากี่อ่น

เสิร์ฟ	และกี่ารเกี่็บร่กี่ษาให้คงสภูาพื้	รสชาติ	และคุณค่าทั่างโภูชนากี่าร	

	 Operation	of	 skills	 necessary	 for	 cooking	and	preparing	different	 types	of	 salads	

and	appetizers	including	classical,	contemporary	and	those	of	specific	cultural	origins;	seasoning	

and	preparation	of	dressings;	pre-serving	preparation	and	preservation	to	maintain	gustatory	and	

nutritional	qualities.

CAT 216 การเต้รียมและอบ พัาย เค�ก และผลิต้ภัณฑ์์ขนมอบ                               1(1-0-2) 

 (Preparation and Baking Bakery Products)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	216	ปฏิิบััติก่ารก่ารเตร่ยมและอบั	พาย	เคั�ก่	และผู้ลิตภัณฑ์์ขนมอบั

	 ความูรู้	 ท่ั่กี่ษะ	และเทั่คนิคเบ่�องต้นทั่่�จำำาเป็นในกี่ารเตร่ยมู	และอบ	พื้าย	 เค้กี่	และผลิตภู่ณฑ์์

ทั่่�ใช้ย่สต์เป็นส่วนประกี่อบประเภูทั่ต่างๆ	สำาหร่บบริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มูเชิงพื้าณิชย์	สำารวจำความูหลากี่

หลายข้องผลิตภู่ณฑ์์เหล่าน่�ทั่่�มูาจำากี่ประเทั่ศต้นตำาร่บต่างๆ	ตำาร่บสากี่ล	และร่วมูสมู่ย	กี่ารกี่ำาหนด	และกี่าร

แปรส่ดส่วนให้เข้้ากี่่บจำำานวนกี่ารผลิต	และความูหลากี่หลายข้องเคร่�องปรุงทั่่�อาจำเปล่�ยนแปลงไป	

					 Knowledge,	skills,	and	techniques	necessary	for	preparation	and	baking	of	pastries,	

cakes,	and	yeast	based	products	for	commercial	food	and	beverage	services;	exploration	of	variety	

of	such	products	from	different	countries	of	origins,	classical	and	contemporary	recipes,	fixing	and	

adapting	of	portions	of	ingredients	according	to	the	quantity	to	be	produced	and	to	the	varying	

ingredients.

CAL 216 ปฏิิบัต้ิการการเต้รียมและอบ พัาย เค�ก และผลิต้ภัณฑ์์ขนมอบ               2(0-4-2)                            

 (Preparation and Baking Bakery Products Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	216	ก่ารเตร่ยมและอบั	พาย	เคั�ก่	และผู้ลิตภัณฑ์์ขนมอบั

	 กี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่ารในกี่ารเตร่ยมู	และอบ	พื้าย	 เค้กี่	และผลิตภู่ณฑ์์ทั่่�ใช้ย่สต์เป็นส่วนประกี่อบ

ประเภูทั่ต่างๆ	 สำาหร่บบริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มูเชิงพื้าณิชย์	 กี่ารกี่ำาหนด	และกี่ารแปรส่ดส่วนให้เข้้าก่ี่บ

จำำานวนกี่ารผลิต	และความูหลากี่หลายข้องเคร่�องปรุงทั่่�อาจำเปล่�ยนแปลงไป	 เทั่คนิคกี่ารตกี่แต่งและกี่ารนำา

เสนอเบ่�องต้น

	 Operation	of	skills	and	techniques	necessary	for	preparation	and	baking	of	pastries,	
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cakes,	and	yeast	based	products	for	commercial	food	and	beverage	services;	fixing	and	adapting	

of	portions	of	ingredients	according	to	the	quantity	to	be	produced	and	to	the	varying	ingredients;	

basic	decoration	and	presentation	techniques.

CAT 217 จริยธุรรมและกฎหมายในธุุรกิจอาหารและเคร้่องด้่ม                         3(3-0-6)

 (Ethics and Law in Food and Beverage Business)

	 หลก่ี่กี่าร	และเหตุผลเก่ี่�ยวก่ี่บ	จำริยธีรรมูสำาหร่บผูป้ระกี่อบอาหารทั่่�งหลก่ี่สากี่ล	และหลก่ี่ศาสนา

อสิลามู	ผูป้ระกี่อบกี่ารธีรุกี่จิำอาหารทั่่�งในและตา่งๆประเทั่ศ	กี่ฎหมูาย	กี่ฎกี่ระทั่รวงและระเบย่บตา่งๆเก่ี่�ยวก่ี่บ

สขุ้อนามูย่อาหาร	กี่ฎหมูายแพ่ื้งและพื้าณิชย์ในธุีรกิี่จำอาหารและเคร่�องด่�มู	ข้อ้กี่ำาหนดข้องกี่ารข้อเคร่�องหมูาย

ร่บรองมูาตรฐานด้านต่างๆข้องผลิตภู่ณฑ์์	 และธีุรกี่ิจำอาหารและเคร่�องด่�มูข้ององค์กี่ารภูาคร่ฐ	 องค์กี่ารอิสระ	

สมูาคมูวิชาช่พื้	และองค์กี่ารระหว่างประเทั่ศทั่่�สำาค่ญ

	 Principles	and	rationale	for	food	and	beverage	practitioners	both	conventional	and	

religion	specific	ones,	and	for	food	and	beverage	operators;	law,	ministerial	regulations,	and	other	

regulations	regulating	food	hygiene,	civil	law	related	to	food	and	beverage;	requirements	and	criteria	

to	get	accreditation	for	food	and	beverage	products	and	businesses	from	major	governmental,	

independent,	and	international	organizations	as	well	as	important	professional	associations.

CAT 219 การจัดการครัว และการควบคุมต้�นทุน 3(3-0-6) 

 (Kitchen Management and Cost Control)

	 ความูรู	้และทั่ก่ี่ษะทั่่�จำำาเปน็ในกี่ารบรหิารคลง่เคร่�องปรงุสด	เคร่�องปรงุแหง้	กี่ารบำารุงรก่ี่ษา	กี่าร

ทั่ำาความูสะอาด	เคร่�องคร่ว	สถึานทั่่�ประกี่อบอาหาร	และสถึานทั่่�บริกี่ารอาหาร	กี่ารพื้่ฒนาทั่่กี่ษะกี่ารส่�อสาร

ก่ี่บเพื้่�อนร่วมูงานภูายในคร่ว	 และพื้น่กี่งานส่วนหน้าข้องบริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มูทั่่�มูาจำากี่พื้่�นฐานทั่าง

ว่ฒนธีรรมูท่ั่�แตกี่ต่างก่ี่น	กี่ารจำ่ดกี่ารด้านกี่ารตรวจำน่บ	กี่ารข้ออนุมู่ติในกี่ารจำ่ดซึ่่�อ	 กี่ารตรวจำร่บ	กี่ารวางแผน	

กี่ารควบคมุูราคา	กี่ารจำด่ทั่ำาตำารบ่อาหารมูาตรฐาน	กี่ารกี่ำาหนดราคาอาหารใหเ้หมูาะสมูก่ี่บคณุคา่	กี่ารจำด่ทั่ำา

เมูนูอาหารและเคร่�องด่�มูทั่่�เป็นมูาตรฐาน	กี่ารวางแผนเมูนู	ราคาเมูนูอาหาร	และกี่ารจำ่ดเตร่ยมูรายงานบ่ญช่

กี่ารควบคุมู

	 Knowledge	and	skills	necessary	 in	storage	management	 for	both	 fresh	and	dry	

ingredients;	maintenance,	cleaning	and	hygiene	of	kitchen	appliances	and	premises	as	well	as	

food	service	venues;	development	of	communication	skills	with	colleagues	both	in	the	kitchen	and	

those	from	front	of	the	house	operation	from	diverse	cultural	backgrounds;	inventory	management	

control	and	design;	 requisition	and	purchasing;	 receiving;	planning;	cost	controlling;	 standard	

recipes;	costing	and	menu	valuation;	menu	standards	of	food	and	beverage;	menu	planning;	menu	

pricing	and	cost	accounting	report	preparation.
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CAT 311 ศิิลปะการประกอบอาหารไทย 1(1-0-2)

 (Thai Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	CAT	113	คัวิามร้�และก่ารจััด้ก่าร	เก่่�ยวิก่ับัวิัตถิุด้ิบัและเคัร่�องม่อ

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	311	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารไท่ย  

	 ประว่ติอาหารไทั่ย	ความูเช่�อมูโยง	และความูเกี่่�ยวพื้่นกี่่บว่ฒนธีรรมูอ่�นๆทั่่�เกี่ิดจำากี่กี่ารเปล่�ยน

ผ่านทั่างว่ฒนธีรรมูและกี่ารแลกี่เปล่�ยนทั่างเศรษฐกิี่จำและส่งคมู	 วิว่ฒนากี่าร	และกี่ารด่ดแปลง	 เคร่�องปรุง

เฉพื้าะถิึ�น	 เคร่�องเทั่ศ	 วิธี่กี่ารเตร่ยมูและปรุง	 สุนทั่ร่ยภูาพื้ทั่างรสชาติ	 และศิลปะทั่างสายตา	อาหารท่ั่�ใช้ใน

โอกี่าสสำาค่ญทั่างประเพื้ณ่ต่างๆ	กี่ารพ่ื้ฒนาทั่่กี่ษะ	และเทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหารไทั่ยมูาตรฐานทั่่�เป็นพื้่�น

ฐานข้องอาหารไทั่ยอ่�นๆ

 History	of	Thai	cuisines,	connection	and	relation	with	other	cultures	derived	from	cul-
tural	transition	and	socio-economic	exchange	activities;	evolution	and	adaptation;	region	specific	
ingredients,	spices;	preparation	and	cooking	methods;	Thai	food	gustatory	and	visual	aesthetics;	
symbolic	meanings;	Thai	cuisines	for	customary	purposes;	development	of	skills	and	techniques	
in	cooking	standard	Thai	dishes	that	is	the	basis	for	more	elaborated	menus.

CAL 311 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารไทย 2(0-4-2)

 (Thai Culinary Arts Operations)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	CAT	113	คัวิามร้�และก่ารจััด้ก่าร	เก่่�ยวิก่ับัวิัตถิุด้ิบัและเคัร่�องม่อ

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	311	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารไท่ย 

	 ปฏิิบ่ติกี่ารเตร่ยมูและปรุงอาหารไทั่ย	 พ่ื้ฒนาท่ั่กี่ษะและเทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหารไทั่ย

มูาตรฐานทั่่�เป็นพื้่�นฐานข้องอาหารไทั่ยอ่�น	ๆ

	 Practice	of	preparation	and	cooking	process	of	Thai	food,	development	of	skills	and	

techniques	in	cooking	standard	Thai	dishes	that	is	the	basis	for	more	elaborated	menus.

CAT 312 ศิิลปะการประกอบอาหารต้ะวันออก                                             1(1-0-2) 

 (Oriental Culinary Arts)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	CAT	113	คัวิามร้�และก่ารจััด้ก่าร	เก่่�ยวิก่ับัวิัตถิุด้ิบัและเคัร่�องม่อ

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	312	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารตะวิันออก่

	 อาหารตะว่นออกี่จำากี่ภููมูภิูาคตา่ง	ๆ ไดแ้กี่	่ภููมูภิูาคตะว่นออกี่กี่ลาง	เอเชย่ใต	้และตะว่นออกี่ไกี่ล	

ความูสมู่พ่ื้นธีร์ะหวา่งก่ี่นและกี่น่ผา่นกี่ารแลกี่เปล่�ยนทั่างเศรษฐกี่จิำและสง่คมู	อทิั่ธีพิื้ลข้องว่ฒนธีรรมูตะวน่ตกี่

ระหว่างยุคจำ่กี่รวรรดินิยมู	อิทั่ธีิพื้ลข้องว่ฒนธีรรมูอเมูริกี่่นหล่งสงครามูโลกี่คร่�งทั่่�สองและระหว่างสงครามูเย็น	

เคร่�องปรุง	 วิธ่ีกี่ารปรุง	 และรายกี่ารอาหารท่ั่�เหมูาะสมูก่ี่บปัจำจำ่ยทั่างภููมิูศาสตร์และว่ฒนธีรรมู	กี่ารพ่ื้ฒนา

ทั่่กี่ษะและเทั่คนิคทั่่�จำำาเป็นต่อกี่ารปรุงอาหารตะว่นออกี่ได้แกี่่	 อาหารจำ่น	อาหารอินเด่ย	อาหารมูาเลย์	 และ

อาหารญ่�ปุ่น	ทั่่กี่ษะกี่ารนำาเสนอและตกี่แต่ง
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	 Exploration	of	oriental	cuisines	from	middle	east	to	south	Asia	far	east	cuisines;	in-

terrelation	among	each	other	through	the	economic	and	social	exchanges;	influence	of	western	

cultures	on	oriental	cuisines	during	Imperialism	era	and	Americanization	after	the	Second	World	

War	and	during	the	Cold	War;	ingredients,	cooking	methods,	and	menus	appropriate	to	geographic	

and	cultural	factors;	the	development	of	skills	and	techniques	necessary	to	cook	oriental	cuisines	

namely	Chinese,	Indian,	Malay,	and	Japanese	cuisines;	presentation	and	decoration	skills

CAL 312 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารต้ะวันออก 2(0-4-2)                  

 (Oriental Culinary Arts Operations)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	CAT	113	คัวิามร้�และก่ารจััด้ก่าร	เก่่�ยวิก่ับัวิัตถิุด้ิบัและเคัร่�องม่อ

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	312	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารตะวิันออก่

	 ปฏิิบ่ติกี่ารเกี่่�ยวก่ี่บ	เคร่�องปรุง	วธ่ิีกี่ารปรุง	และรายกี่ารอาหารท่ั่�เหมูาะสมูก่ี่บปัจำจำย่ทั่างภูมููศิาสตร์

และว่ฒนธีรรมู	กี่ารพื้่ฒนาทั่่กี่ษะและเทั่คนิคทั่่�จำำาเป็นต่อกี่ารปรุงอาหารตะว่นออกี่	 ได้แกี่่	 อาหารจำ่น	อาหาร

อินเด่ย	อาหารมูาเลย์	และอาหารญ่�ปุ่น	ทั่่กี่ษะกี่ารนำาเสนอและตกี่แต่ง

	 Practice	of	 ingredients,	 cooking	methods,	 and	menus	appropriate	 to	geographic	

and	cultural	factors;	the	development	of	skills	and	techniques	necessary	to	cook	oriental	cuisines	

namely	Chinese,	Indian,	Malay,	and	Japanese	cuisines;	presentation	and	decoration	skills

CAT 313 ศิิลปะการประกอบอาหารต้ะวันต้ก 1(1-0-2)                  

 (Occidental Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	CAT	113	คัวิามร้�และก่ารจััด้ก่าร	เก่่�ยวิก่ับัวิัตถิุด้ิบัและเคัร่�องม่อ

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	313	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารตะวิันตก่ 

	 ความูรู้อาหารตะว่นตกี่ภููมูิภูาคต่างๆ	ความูเก่ี่�ยวข้้องก่ี่บว่ฒนธีรรมู	และสภูาพื้ทั่างภููมูิศาสตร์	

พื้รรณพื้่ช	พื้่นธีุ์ส่ตว์	และประว่ติศาสตร์ข้องแต่ละภููมูิภูาค	วิว่ฒนากี่าร	และแนวโน้มูข้องอาหารตะว่นตกี่ร่วมู

สมู่ย	กี่ารพื้่ฒนาความูรู้	ทั่่กี่ษะ	กี่ารวางแผนรายกี่ารอาหารทั่่�ทั่ำาให้เกี่ิดความูสมูดุลทั่างโภูชนากี่าร	และความู

มู่ประสิทั่ธีิภูาพื้ข้องต้นทัุ่น

	 Exploration	of	categories	of	occidental	cuisines	 in	different	 regions;	 relations	with	

cultures,	geography,	flora	and	fauna,	and	history	of	each	region;	evolution	and	trends	of	contem-

porary	occidental;	development	of	knowledge	of	menu	planning	for	nutritional	equilibrium	and	cost	

effectiveness.
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CAL 313 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารต้ะวันต้ก  2(0-4-2)                  

 (Occidental Culinary Arts Operations)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	CAT	113	คัวิามร้�และก่ารจััด้ก่าร	เก่่�ยวิก่ับัวิัตถิุด้ิบัและเคัร่�องม่อ

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	313	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารตะวิันตก่

	 อาหารตะว่นตกี่ภููมูิภูาคต่างๆ	ความูเกี่่�ยวข้้องกี่่บว่ฒนธีรรมู	และสภูาพื้ทั่างภููมูิศาสตร์	พื้รรณ

พ่ื้ช	 พ่ื้นธ์ุีส่ตว์	 และประว่ติศาสตร์ข้องแต่ละภููมูิภูาค	วิว่ฒนากี่าร	และแนวโน้มูข้องอาหารตะว่นตกี่ร่วมูสมู่ย	

กี่ารพื้่ฒนาความูรู้	ทั่ก่ี่ษะ	และเทั่คนคิกี่ารเตร่ยมูเคร่�องปรุง	กี่ารเกี่บ็ร่กี่ษา	และกี่ารปรุงทั่่�เหมูาะสมูกี่บ่กี่ารปรุง

อาหารตะว่นตกี่ประเภูทั่ต่างๆเพื้่�อกี่ารพื้าณิชย์	กี่ารนำาเสนอและตกี่แตง่	กี่ารเลอ่กี่อาหารจำานเคย่งและอาหาร

เร่ยกี่นำ�าย่อยทั่่�เข้้ากี่่นกี่่บอาหารจำานหล่กี่	

	 Operation	of	skills,	and	 techniques	 in	preparing	 ingredients,	storing,	and	cooking	

various	types	of		cooking	methods	of	different	cuisines	for	commercial	purposes;	presentation	and	

decoration;	selection	of	accompanied	dishes	and	appetizers	that	go	well	with	each	main	dish.

CAT 314 อาหารฮาลาล และการปฏิิบัต้ิการครัวต้ามหลักศิาสนาอิสลาม               1(1-0-2) 

           (Halal Food and Islamic Kitchen Operations)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	CAT	113	คัวิามร้�และก่ารจััด้ก่าร	เก่่�ยวิก่ับัวิัตถิุด้ิบัและเคัร่�องม่อ

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	314	ปฏิิบััติก่ารอาหารฮาลาล	และก่ารปฏิิบััติก่ารคัรัวิตามหลัก่ศึาสนา		

	 อิสลาม

	 หล่กี่กี่ารบริโภูคและประกี่อบอาหารทั่่�ถึูกี่ต้องตามูหล่กี่ศาสนาอิสลามูหร่อฮาลาล	อาหารและ

เคร่�องปรุงรสทั่่�ต้องห้ามูตามูหล่กี่ศาสนาอิสลามูตามูหล่กี่หะรอมูเช่นเน่�อหมูู	 เน่�อส่ตว์ป่ากี่ินเน่�อส่ตว์บูชาย่น

พื้ระเจำ้าองค์อ่�นๆนอกี่เหน่อจำากี่พื้ระอ่ลลาห์	ส่ตว์เล่�อยคลาน	 เน่�อข้องส่ตว์ทั่ะเลมู่เข้่�ยว	และเน่�อส่ตว์ฮาลาลทั่่�

สมู่ผส่ก่ี่บเน่�อสต่วแ์ละเคร่�องปรงุทั่่�เข้า้หลก่ี่หะรอมูแลว้	รวมูถึึงอาหารทั่่�อาจำถึกูี่หร่อผดิหลก่ี่ศาสนาอสิลามูตามู

หลก่ี่มูาชบูฮ์ซึึ่�งจำำาเปน็ตอ้งมูก่ี่ารวิเคราะหอ์งคป์ระกี่อบ	เคร่�องปรุง	และวธ่ิีกี่ารเตร่ยมูข้องอาหารน่�นๆ	กี่ารเชอ่ด

ส่ตว์ตามูหล่กี่ดาฮิบา

	 Principles	of	consumption	and	cooking	according	Quran	which	is	conventionally	known	

as	Halal;	Food	and	seasoning	forbidden	according	to	Islamic	faith	according	to	Haram	principles	

such	as	swine	products,	carnivorous	land	animals,	animal	sacrifice	to	anyone	but	Almighty	Allah,	

meat	of	amphibians,	seafood	with	fangs,	and	Halal	food	in	contact	with	Haram	food	including	food	

categorized	as	Mashbooh	which	ingredients	and	cooking	methods	need	to	be	further	analyzed;	

slaughtering	according	to	Dhabiha	principles

CAL 314 ปฏิิบัต้ิการอาหารฮาลาล และการปฏิิบัต้ิการครัวต้ามหลักศิาสนาอิสลาม     2(0-4-2)                  

 (Halal Food Operations and Islamic Kitchen Operations)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	CAT	113	คัวิามร้�และก่ารจััด้ก่าร	เก่่�ยวิก่ับัวิัตถิุด้ิบัและเคัร่�องม่อ
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	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	314	อาหารฮาลาล	และก่ารปฏิิบััติก่ารคัรัวิตามหลัก่ศึาสนาอิสลาม

	 กี่ารปฏิิบ่ติกี่ารประกี่อบอาหารทั่่�ถึูกี่ต้องตามูหล่กี่ศาสนาอิสลามูหร่อฮาลาล	อาหารและเคร่�อง

ปรงุรสทั่่�ตอ้งหา้มูตามูหลก่ี่ศาสนาอสิลามูตามูหลก่ี่หะรอมูเชน่เน่�อหมู	ูเน่�อสต่วป์า่กี่นิเน่�อ	สต่วบ์ชูาย่นพื้ระเจำา้

องคอ่์�นๆนอกี่เหนอ่จำากี่พื้ระอล่ลอฮ	์สต่วเ์ล่�อยคลาน	เน่�อข้องสต่วท์ั่ะเลมูเ่ข้่�ยว	และเน่�อสต่วฮ์าลาลทั่่�สมู่ผส่ก่ี่บ

เน่�อส่ตว์และเคร่�องปรุงท่ั่�เข้้าหล่กี่หะรอมูแล้ว	 รวมูถึึงอาหารท่ั่�อาจำถูึกี่หร่อผิดหล่กี่ศาสนาอิสลามูตามูหล่กี่มูา

ชบูฮ์ซึ่ึ�งจำำาเป็นต้องมู่กี่ารวิเคราะห์องค์ประกี่อบ	 เคร่�องปรุง	และวิธ่ีกี่ารเตร่ยมูข้องอาหารน่�นๆ	กี่ารเช่อดส่ตว์

ตามูหล่กี่ดาฮิบา

	 Practice	of	cooking	according	Quran	which	is	conventionally	known	as	Halal;	Food	

and	seasoning	forbidden	according	to	Islamic	faith	according	to	Haram	principles	such	as	swine	

products,	carnivorous	land	animals,	animal	sacrifice	to	anyone	but	Almighty	Allah,	meat	of	amphib-

ians,	seafood	with	fangs,	and	Halal	food	in	contact	with	Haram	food	including	food	categorized	

as	Mashbooh	which	ingredients	and	cooking	methods	need	to	be	further	analyzed;	slaughtering	

according	to	Dhabiha	principles

CAT 491 โครงงาน 1  1(0-3-2)

 (Project I)

	 คน้ควา้ข้อ้มูลู	วางแผนกี่ารทั่ดลอง	ประมูาณเวลาและคา่ใชจ้ำา่ยตลอดกี่ารทั่ดลอง	โดยมูอ่าจำารย์

เป็นทั่่�ปรึกี่ษา	ส่งโครงร่างโครงงานเมู่�อสิ�นสุดภูาคกี่ารศึกี่ษา	

	 	The	Principle	of	research	and	experimental	designs.	Estimating	time	and	cost	of	the	

project.	Submitting	the	project	proposal.	Advisor	is	required.

CAT 492 โครงงาน 2 2(0-6-3)

 ( Project II)

	 	ทั่ำากี่ารทั่ดลองตามูโครงร่าง	 โครงงาน	ภูายใต้กี่ารควบคุมูดูแลข้องอาจำารย์ทั่่�ปรึกี่ษาโครงงาน	

ส่งรูปเล่มูฉบ่บสมูบูรณ์	เมู่�อสิ�นสุดภูาคกี่ารศึกี่ษา

	 Working	on	project	under	advisor’s	consult.	Compile	into	a	written	final	report.

CAT 331 การเต้รียมและการอบขนมปัง 1(1-0-2)

  (Bread Dough Preparation and Baking)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	331	ปฏิิบััติก่ารก่ารเตร่ยมและก่ารอบัขนมปัง

	 ว่ตถึุดิบและคุณสมูบ่ติข้องว่ตถึุดิบทั่่�มู่ผลต่อคุณล่กี่ษณะและคุณภูาพื้ข้องข้นมูปังชนิดต่างๆ	

ประเภูทั่ข้องข้นมูปังชนิดต่างๆ	 เทั่คนิคกี่ารเตร่ยมูแป้งเพื้่�อกี่ารทั่ำาข้นมูปัง	กี่ารอบ	กี่ารเกี่็บร่กี่ษา	กี่ารควบคุมู

คุณภูาพื้	กี่ารจำ่ดทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Ingredients	 and	 its	qualities	 affecting	characteristics	of	different	 types	of	bread	 ;	
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different	types	of	bread;	dough	preparation	and	baking	techniques;	preservation,	quality	control;	

standard	recipe	development;	practicum	training	according	to	content.

CAL 331      ปฏิิบัต้ิการการเต้รียมและการอบขนมปัง 2(0-4-2)

  (Bread Dough Preparation and Baking Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	331		ก่ารเตร่ยมและก่ารอบัขนมปัง

	 ปฏิบิต่กิี่าร	กี่ารเตรย่มูว่ตถึดุบิข้องข้นมูปงัชนดิตา่ง	ๆ 	เทั่คนคิกี่ารเตรย่มูแปง้เพื้่�อกี่ารทั่ำาข้นมูปงั	

กี่ารอบ	กี่ารเกี่็บร่กี่ษา	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารจำ่ดทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	

	 Practice	of	ingredients	preparation	of	different	types	of	bread	;	dough	preparation	

and	baking	techniques;	preservation,	quality	control;	standard	recipe	development.

CAT 332 การเต้รียมและการอบเค�กสปอนช์ และคุกกี�                                   1(1-0-2) 

       (Preparation of Cake, Sponge, and Cookie Batter and Baking)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	332		ปฏิิบััติก่ารก่ารเตร่ยมและก่ารอบัเคั�ก่สปอนช์	และคัุก่ก่่�

	 ว่ตถุึดิบและคุณสมูบติ่ข้องว่ตถุึดิบท่ั่�มูผ่ลต่อคณุลก่ี่ษณะและคุณภูาพื้ข้องเค้กี่สปอนช์	ข้นมูเค้กี่	

และคุกี่กี่่�		ประเภูทั่ข้องเค้กี่สปอนช์	ข้นมูเค้กี่	และคุกี่กี่่�	วิธี่กี่ารผสมูเค้กี่สปอนช์	ข้นมูเค้กี่	และคุกี่กี่่�แบบต่าง	ๆ	

กี่ารอบ	กี่ารเกี่็บร่กี่ษา	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารจำ่ดทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Ingredients	and	their	qualities	affecting	characteristics	and	qualities	of	sponge,	cake,	

and	cookies;	 various	 types	of	 sponge,	cakes	and	cookies;	 sponge,	cake,	and	cookies	mixing	

process;	baking;	preservation;	quality	control;	standard	recipe	development;	practicum	learning	

according	to	the	content.

CAL 332 ปฏิิบัต้ิการการเต้รียมและการอบเค�กสปอนช์ และคุกกี�                        2(0-4-2)

 (Preparation of Cake, Sponge, and Cookie Batter and Baking Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	332	ก่ารเตร่ยมและก่ารอบัเคั�ก่สปอนช์	และคัุก่ก่่� 

	 ปฏิิบ่ติกี่าร	กี่ารเตร่ยมูว่ตถึุดิบข้องเค้กี่สปอนช์	ข้นมูเค้กี่	และคุกี่กี่่�		วิธี่ผสมูเค้กี่สปอนช์	ข้นมูเค้กี่	

และคุกี่กี่่�แบบต่าง	ๆ	กี่ารอบ	กี่ารเกี่็บร่กี่ษา	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารจำ่ดทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	

	 Practice	of	ingredients	of	sponge,	cake,	and	cookies;	preparation	sponge,	cake,	and	

cookies	mixing	process;	baking;	preservation;	quality	control;	standard	recipe	development.

CAT 333 การแต้่งหน�าและต้กแต้่งเค�ก 1(1-0-2)

 (Cake Decoration)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	333	ปฏิิบััติก่ารก่ารแต่งหน�าและตก่แต่งเคั�ก่

	 วต่ถึดุบิและคณุสมูบ่ตขิ้องวต่ถึดุบิทั่่�มู่ผลตอ่คณุภูาพื้		คณุลก่ี่ษณะข้องสิ�งทั่่�ใช้สำาหร่บแตง่หนา้
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และชนิดข้องสิ�งทั่่�ใช้ตกี่แตง่เคก้ี่		เทั่คนคิกี่ารเตรย่มูวต่ถุึดบิท่ั่�นำามูาใช้ในกี่ารตกี่แตง่เคก้ี่	วิธ่ีกี่ารตกี่แตง่เคก้ี่แบบ

ต่าง	ๆ	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Ingredients	and	their	qualities	affecting	qualities	and	characteristics	of	cake	decora-

tion	ingredients;	types	of	decoration	ingredients;	preparation	techniques;	decoration	processes;	

practicum	learning	according	to	the	content.

CAL 333 ปฏิิบัต้ิการการแต้่งหน�าและต้กแต้่งเค�ก                                             2(0-4-2) 

 (Cake Decoration Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	333	ก่ารแต่งหน�าและตก่แต่งเคั�ก่

	 เทั่คนิคกี่ารเตร่ยมูว่ตถึุดิบทั่่�นำามูาใช้ในกี่ารตกี่แต่งเค้กี่	วิธี่กี่ารตกี่แต่งเค้กี่แบบต่าง	ๆ			

	 Preparation	techniques	of	cake	decoration	ingredients;	decoration	processes.	

CAT 334 ศิิลปะการทำาขนมประเภทพัาย 1(1-0-2)

 (Pastry Culinary Arts)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	334	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารท่ำาขนมประเภท่พาย

	 ว่ตถึดิุบและคณุสมูบต่ทิั่่�มูต่อ่คณุลก่ี่ษณะและคณุภูาพื้ข้องพื้ายและเพื้สต่�	ประเภูทั่ข้องพื้ายและ

เพื้สต่�	วิธี่กี่ารผสมูพื้ายและเพื้สต่�แบบต่าง	ๆ	กี่ารอบ	กี่ารเกี่็บ	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารจำ่ดทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	

ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Ingredients	their	qualities	affecting	characteristics	and	quality	of	pie	and	pastry;	var-

ious	types	of	pie	and	pastries;	different	types	of	baking,	storing	methods;	quality	control;	standard	

recipe	development;	practicum	learning	according	to	the	content.

CAL 334 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการทำาขนมประเภทพัาย 2(0-4-2)

 (Pastry Culinary Arts Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	334	ศึิลปะก่ารท่ำาขนมประเภท่พาย

	 วิธี่กี่ารผสมูพื้ายและเพื้สต่�แบบต่างๆ	กี่ารอบ	กี่ารเกี่็บ	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารจำ่ดทั่ำาตำาร่บ

มูาตรฐาน	

	 Methods	of	mixing	various		types	of	pie	and	pastry;	baking,	storing	method;	quality	

control;	standard	recipe	development.

CAT 335 ศิิลปะการทำาไอศิกรีม และขนมหวานเย็น 1(1-0-2)

 (Ice-cream and Cold Desserts Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	335	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารท่ำาไอศึก่ร่ม	และขนมหวิานเย็น
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	 ประเภูทั่	 	 คุณล่กี่ษณะข้องไอศกี่ร่มูและข้นมูหวานเย็น	 	 คุณสมูบ่ติข้องว่ตถุึดิบท่ั่�มู่ผลต่อ

คุณล่กี่ษณะตลอดจำนคุณภูาพื้ข้องไอศกี่ร่มูและข้นมูหวานเย็น	เทั่คนิคกี่ารผลิต		กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารจำ่ด

เสิร์ฟ	 	กี่ารทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน		กี่ารคิดราคา	 	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา	ศึกี่ษาคำาศ่พื้ทั่์ทั่่�สำาค่ญและเกี่่�ยวข้้องกี่่บ

กี่ารผลิตไอศกี่ร่มูและข้นมูหวานเย็น		

													 Different	types	of	ice	cream	and	cold	desserts;	qualities	of	ingredients	affecting	their	

characteristics	as	well	as	qualities;	production	techniques;	quality	control;	serving;	standard	reci-

pe	development;	pricing	techniques;	exploration	of	technical	term	relevant	to	ice-cream	and	cold	

dessert	development.

CAL 335 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการทำาไอศิกรีม และขนมหวานเย็น 2(0-4-2)

 (Ice-cream and Cold Desserts Culinary Arts Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	335	ศึิลปะก่ารท่ำาไอศึก่ร่ม	และขนมหวิานเย็น

	 เทั่คนิคกี่ารผลิตไอศคร่มูและข้นมูหวานเย็น		กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้		กี่ารจำ่ดเสิร์ฟ		กี่ารทั่ำาตำาร่บ

มูาตรฐาน		กี่ารคิดราคา		

													 	 Production	techniques	of	ice-cream	and	cold	desserts;	quality	control;	serving;	

standard	recipe	development;	pricing	techniques.

CAT 336 ศิิลปะการทำาช็อกโกเเลต้ และล้กกวาด                                             1(1-0-2)

 (Chocolate and Confectionary Culinary Arts)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	336	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารท่ำาช็อก่โก่เเลต	และล้ก่ก่วิาด้

	 คุณสมูบ่ติและองค์ประกี่อบข้องว่ตถึุดิบทั่่�ใช้ในกี่ารผลิตช็อกี่โกี่แลตและลูกี่กี่วาด	เช่น	นำ�าตาล	

โกี่โกี่้	ไข้มู่น	นมู	และว่ตถึุเจำ่อปนอาหาร		กี่รรมูวิธี่กี่ารผลิตผลิตภู่ณฑ์์ลูกี่กี่วาด		ช็อกี่โกี่แลต	หมูากี่ฝ่ร่�ง		เจำลล่�		

รวมูทั่่�งกี่ารควบคุมูคุณภูาพื้ในกี่ารผลิตผลิตภู่ณฑ์์		สาเหตุข้องกี่ารปนเป้�อน		วิธี่กี่ารบรรจำุในบรรจำุภู่ณฑ์์		และ

กี่ารเกี่็บร่กี่ษาผลิตภู่ณฑ์์

	 Qualities	and	elements	of	ingredients	required	for	chocolate	and	confectionaries	in-

cluding	sugar,	cocoa,	fat,	milk,	and	additives;	production	process	of	chocolate,	chewing	gum,	jelly	

as	well	as	production	quality	control;	causes	of	contamination;	packaging	process;	and	product	

preservation.

CAL 336 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการทำาช็อกโกแลต้ และล้กกวาด 2(0-4-2)

 (Chocolate and Confectionary Culinary Arts Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	336	ศึิลปะก่ารท่ำาช็อก่โก่เเลต	และล้ก่ก่วิาด้

	 วิธี่กี่ารผลิตผลิตภู่ณฑ์์ลูกี่กี่วาด		ช็อกี่โกี่แลต	หมูากี่ฝ่ร่�ง		เจำลล่�		รวมูทั่่�งกี่ารควบคุมูคุณภูาพื้ใน

กี่ารผลิตผลิตภู่ณฑ์์		วิธี่กี่ารบรรจำุในบรรจำุภู่ณฑ์์		และกี่ารเกี่็บร่กี่ษาผลิตภู่ณฑ์์
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		 Production	process	of	confectionaries,	chocolate,	chewing	gum,	jelly	as	well	as	pro-

duction	quality	control;	packaging	process;	and	product	preservation.

CAT 341 ศิิลปะการประกอบเคร้่องจิ�มไทย 1(1-0-2)

 (Thai Dipping Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	341	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัเคัร่�องจัิ�มไท่ย

	 ความูหมูาย		ประว่ติความูเป็นมูา	ประเภูทั่ข้องเคร่�องจำิ�มูไทั่ยทั่่�เป็นทั่่�นิยมู	คุณภูาพื้ข้องว่ตถึุดิบ

ทั่่�มู่ผลต่อคุณล่กี่ษณะข้องเคร่�องจำิ�มูชนิดต่าง	 ๆ	 เทั่คนิคกี่ารปรุงเคร่�องจำิ�มู	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารแกี่ะสล่กี่	

กี่ารจำ่ดเสิร์ฟ		ตำาร่บมูาตรฐาน	และกี่ารกี่ำาหนดราคา		ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Meaning	and	history	of	various	types	of	well-known	Thai	dip,	quality	of	ingredients	

affecting	characteristics	of	condiments;	seasoning	and	quality	control,	fruit	and	vegetable	carving,	

and	serving	techniques;	standard	recipe	development,	pricing,	practicum	learning	according	to	

the	content.

CAL 341 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบเคร้่องจิ�มไทย                                   2(0-4-2)

 (Thai Dipping Culinary Arts Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	341	ศึิลปะก่ารประก่อบัเคัร่�องจัิ�มไท่ย

	 ปฏิิบ่ติกี่าร	ปรุงเคร่�องจำิ�มู	แกี่ะสล่กี่	จำ่ดเสิร์ฟ		จำ่ดทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	และกี่ำาหนดราคา	

	 Practice	of	dip;	seasoning	,	fruit	and	vegetable	carving,	serving	techniques,	standard	

recipe	development	and	pricing.	

CAT 342 ศิิลปะการประกอบอาหารว่างไทย 1(1-0-2)

 (Thai Appetizers Culinary Arts)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	342	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารวิ่างไท่ย

	 ความูหมูาย		ประว่ติความูเป็นมูา	ประเภูทั่อาหารว่างไทั่ยทั่่�เป็นทั่่�นิยมู	คุณภูาพื้ข้องว่ตถึุดิบทั่่�มู่

ผลต่อคุณล่กี่ษณะข้องอาหารว่างชนิดต่าง	ๆ	เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหารว่างชนิดต่าง	ๆ	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้		

กี่ารเกี่็บร่กี่ษา	กี่ารจำ่ดเสิร์ฟ		ตำาร่บมูาตรฐาน	และกี่ารกี่ำาหนดราคาข้าย		ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Meaning	and	history	of	different	well-known	Thai	appetizers;	quality	of	 ingredients	

affecting	characteristics	of	the	food;	cooking	process;	quality	control;	standard	recipe	development,	

pricing;	practicum	learning	according	to	the	conent.
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CAL 342 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารว่างไทย 2(0-4-2)

  (Thai Appetizers Culinary Arts Operations)

 ชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	342	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารวิ่างไท่ย

	 ปฏิิบ่ติกี่ารประกี่อบอาหารว่างชนิดต่าง	ๆ	จ่ำดเสิร์ฟ	จ่ำดทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	และกี่ำาหนด	ราคาข้าย

	 Practice	of	different	appetizers;	cooking	process,	serving	techniques,	standard	recipe	

development	and	pricing.	

CAT 343 ศิิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง                                                   1(1-0-2)

 (Thai Royal Cuisines Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	343	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารไท่ยชาวิวิัง

	 ความูสำาค่ญ	ล่กี่ษณะข้องอาหารไทั่ยชาวว่ง	 ตำาร่บต่างๆ	 รู้จำ่กี่ส่วนประกี่อบข้องอาหารและ

กี่รรมูวิธ่ีในกี่ารปรงุ	หลก่ี่กี่ารจำด่อาหารใหส้อดคลอ้งก่ี่บประเพื้ณ่ปฏิิบติ่ในราชสำาน่กี่ไทั่ย	กี่ารประดษิฐ์ดด่แปลง

ใหเ้ข้า้ก่ี่บรูปแบบธีรุกี่จิำอาหารในปัจำจำบุน่	กี่ารแกี่ะสลก่ี่	กี่ารจำด่เสิรฟ์	และมูารยาทั่ในกี่ารรบ่ประทั่าน	ฝึ่กี่ปฏิิบต่ิ

ตามูเน่�อหา

	 Importance	and	characteristics	of	The	Royal	Court	Thai	Cuisine;	different	ingredients;	

menu	design;	cooking	process;	principles	of	food	presentation	according	to	the	royal	court’s	cus-

tom;	invention	and	adaptation	to	fit	to	the	contemporary	food	business	model;	fruit	and	vegetable	

carving,	serving	techniques;	table	etiquettes;	practicum	learning	according	to	the	content.

CAL 343 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง 2(0-4-2)

  (Thai Royal Cuisines Culinary Arts Operations )

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	343	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารไท่ยชาวิวิัง

	 	ปฏิิบ่ติกี่าร	ปรุง	จำ่ดอาหารให้สอดคล้องกี่่บประเพื้ณ่ปฏิิบ่ติในราชสำาน่กี่ไทั่ย	แกี่ะสล่กี่	จำ่ดเสิร์ฟ	

	 Practice	of	cooking	process,	food	presentation	according	to	the	royal	court’s	custom,	

fruit	and	vegetable	carving,	serving	techniques.

CAT 344 ศิิลปะการประกอบอาหารไทยประจำาถิ่น 1(1-0-2)

 (Thai Regional Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	344		ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารไท่ยประจัำาถิิ�น

	 ความูสำาค่ญ	ล่กี่ษณะข้องอาหารไทั่ย	อาหารประจำำาภูาคต่าง	ๆ	รู้จำ่กี่ส่วนประกี่อบข้องกี่ารจำ่ด

รายกี่ารกี่รรมูวิธีใ่นกี่ารปรุง	หลก่ี่กี่ารจำด่อาหารให้สอดคล้องก่ี่บว่ฒนธีรรมูและกี่ารดำาเนินชวิ่ตข้องแต่ละภูมิููภูาค

ข้องประเทั่ศไทั่ย	กี่ารนำาเสนอในรูปแบบต่าง	ๆ	ทั่่�ทั่่นสมู่ย	กี่ารแกี่ะสล่กี่	กี่ารจำ่ดเสิร์ฟ	และมูารยาทั่ในกี่ารร่บ

ประทั่าน	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา
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	 Importance	and	characteristics	of	Thai	regional	cuisines;	exploration	of	different	in-

gredients	specific	to	each	region;	menu	design	consistent	to	the	culture	and	ways	of	life	of	each	

region	of	 Thailand	 ;	presentation	 in	different	contemporary	 styles,	 fruit	 and	vegetable	carving,	

serving	techniques,	table	etiquette,	practicum	learning	according	to	the	content.

CAL 344 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารไทยประจำาถิ่น 2(0-4-2)

 (Thai Regional Culinary Arts Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	344		ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารไท่ยประจัำาถิิ�น

		 ปฏิิบต่กิี่าร	ปรงุ	จำด่อาหารใหส้อดคลอ้งก่ี่บว่ฒนธีรรมูและกี่ารดำาเนนิชวิ่ตข้องแต่ละภููมูภิูาคข้อง

ประเทั่ศไทั่ย	แกี่ะสล่กี่	จำ่ดเสิร์ฟ

	 Practice	of	cooking	process,	menu	design	consistent	to	the	culture	and	ways	of	life	

of	each	region	of	Thailand	;	fruit	and	vegetable	carving,	serving	techniques.

CAT 345 ศิิลปะการประกอบอาหารริมบาทวิถี 1(1-0-2) 

 (Foods Street Culinary Arts)

 วิชาบังคับร่วม : CAL 345  ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารริมบาทวิถี 

	 ล่กี่ษณะข้องอาหารจำานเด่ยว	และอาหารไทั่ยจำานด่วนร่วมูสมู่ย	เคร่�องปรุง	วิธี่กี่ารปรุง	กี่ารนำา

เสนอ	รสชาติมูาตรฐาน	สุข้อนามู่ยอาหาร	กี่ารจำ่ดซึ่่�อว่ตถึุดิบ	และควบคุมูต้นทัุ่น	กี่ารกี่ำาหนดราคา	กี่ารเพื้ิ�มู

มูลูค่าให้แก่ี่อาหารจำานเดย่วและอาหารไทั่ยจำานด่วนร่วมูสมูย่	กี่ารปรบ่รายกี่ารอาหารและวิธีก่ี่ารนำาเสนอเข้า้

กี่่บวิถึ่ช่วิตสมู่ยใหมู่ข้องชาวเมู่อง

	 Characteristics	of	contemporary	Thai	hawker	foods;	ingredients;	cooking	and	serving	

process;	gustatory	standards;	food	hygiene;	ingredient	sourcing	and	cost	control;	pricing	process;	

value	adding	techniques	for	hawker	food	menus;	adaptation	of	the	menu	according	to	contemporary	

cosmopolitan	lifestyles.

CAL 345  ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารริมบาทวิถี 2(0-4-2) 

   (Foods Street Culinary Arts Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	345		ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารริมบัาท่วิิถิ ่

	 ปฏิิบต่กิี่าร	ปรงุ	นำาเสนอ	รสชาติมูาตรฐาน	กี่ารเพิื้�มูมูลูค่าใหแ้กี่อ่าหารจำานเดย่วและอาหารไทั่ย

จำานด่วนร่วมูสมู่ย	

	 Practice	of	cooking	and	serving	process;	gustatory	standards,	value	adding	techniques	

for	hawker	food	menus.
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CAT 347 ศิิลปะการประกอบอาหารไทยผสานวัฒนธุรรม 1(1-0-2)

 (Thai Fusion Culinary Arts)

	 วิชาบ่งค่บร่วมู	:	CAL	345	ปฏิิบ่ติกี่ารศิลปะกี่ารประกี่อบอาหารไทั่ยผสานว่ฒนธีรรมู

แนวคิดเก่ี่�ยวอาหารผสานว่ฒนธีรรมูท่ั่�นำาเอาว่ตถุึดบิ	เคร่�องปรุง	และกี่ระบวนกี่ารปรุงอาหารต่างถึิ�นฐาน	และ

รากี่ฐานทั่างว่ฒนธีรรมูทั่่�แตกี่ตา่งก่ี่นมูาบรูณากี่ารก่ี่นใหเ้กี่ดิเปน็รายกี่ารอาหารทั่่�มูเ่อกี่ลก่ี่ษณเ์ฉพื้าะตน	และ

มูค่วามูสมูดลุทั่างรสชาต	ิและเน่�อสมู่ผส่	กี่ารนำาแนวคดิเก่ี่�ยวก่ี่บอาหารผสานว่ฒนธีรรมูมูาใชใ้นกี่ารประกี่อบ

อาหารไทั่ยเชงิพื้าณชิย	์กี่ารดด่แปลงตำารบ่ด่�งเดมิูใหมู้ค่วามูรว่มูสมูย่ทั่่�สามูารถึนำามูาใชป้ระโยชนเ์ชงิพื้าณชิย์	

กี่ารออกี่แบบรายกี่ารอาหาร	กี่ารพ่ื้ฒนาตำารบ่มูาตรฐานกี่ารนำาเสนอ	กี่ารคำานวณต้นทั่นุ	และกี่ารกี่ำาหนดราคา

ข้าย	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 The	concept	of	fusion	food	that	blends	ingredients,	seasoning,	and	cooking	methods	

from	different	regions	and	cultural	roots	to	integrate	to	a	unique	menu	with	gustatory	and	textual	

balances;	 the	adaptation	of	 the	concept	 in	Thai	commercial	gastronomy;	 the	modernization	of	

traditional	recipes	to	be	more	interesting	while	allowing	commercial	benefits;	menu	design;	food	

presentation;	cost	calculation,	standard	recipe	development,	pricing;	practicum	learning	according	

to	course	content.

CAL 347 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารไทยผสานวัฒนธุรรม                         2(0-4-2)

 (Thai Fusion Culinary Arts Operations)

	 วิชาบ่งค่บร่วมู:	CAT	347	ศิลปะกี่ารประกี่อบอาหารไทั่ยผสานว่ฒนธีรรมู

ปฏิิบต่กิี่ารปรุงอาหารต่างถิึ�นฐาน	และรากี่ฐานทั่างวฒ่นธีรรมูท่ั่�แตกี่ต่างก่ี่นมูาบูรณากี่ารก่ี่นให้เกี่ดิเป็นรายกี่าร

อาหารทั่่�มู่เอกี่ล่กี่ษณ์เฉพื้าะตน	กี่ารออกี่แบบรายกี่ารอาหาร	พื้่ฒนาตำาร่บมูาตรฐานและนำาเสนอ

	 Practice	of	cooking	process	from	different	regions	and	cultural	roots	to	integrate	to	a	

unique	menu;	menu	design,	standard	recipe	development	and	food	presentation.

CAT 348 ศิิลปะการประกอบขนมไทย                                                      1(1-0-2)                              

 (Thai Fusion Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	348	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัขนมไท่ย

	 ความูหมูาย	ประว่ติความูเป็นมูา	ประเภูทั่	และคุณล่กี่ษณะข้องข้นมูไทั่ย	 วิธ่ีกี่ารเตร่ยมูและ

ปรุงข้นมูไทั่ยชนิดต่าง	 ๆ	กี่ารพ่ื้ฒนาท่ั่กี่ษะและเทั่คนิคกี่ารประกี่อบข้นมูไทั่ย	กี่ารบรรจุำภู่ณฑ์์	กี่ารเก็ี่บร่กี่ษา	

ฝ่ึกี่ปฎิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Meaning,	history,	type	and	characteristic	of	Thai	dessert.	Preparation	and	cooking	

of	different	types	of	Thai	dessert.	Development	of	skills	and	techniques	in	cooking	Thai	dessert,	

preserving	and	packaging;	practicum	training	according	to	content.



Rangsit University Bulletin 2022-2023
วิิทยาลััยการท่องเท่�ยวิแลัะการบริการ College of Tourism and Hospitality

CAL 348 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบขนมไทย 2(0-4-2)

 (Thai Fusion Culinary Arts Operations)

 วิชาบังคับร่วม: CAT348 ศิิลปะการประกอบขนมไทย

	 ปฎิบ่ติกี่าร	กี่ารเตร่ยมู	และกี่ารประกี่อบข้นมูไทั่ย	พ่ื้ฒนาท่ั่กี่ษะ	และเทั่คนิคกี่ารประกี่อบข้นมูไทั่ย

	 Practice	of	preparation	and	cooking	Thai	dessert.	Development	of	skills	and	techniques	

in	cooking	Thai	dessert.

CAT 349 ศิิลปะการแกะสลักผักและผลไม�            1(1-0-2)

 (Fruit and Vegetable Carving Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	349	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารแก่ะสลัก่ผู้ัก่และผู้ลไม�							  

	 ประว่ติความูเป็นมูากี่ารแกี่ะสล่กี่ผ่กี่และผลไมู้	กี่ารค่ดเล่อกี่ผ่กี่และผลไมู้	กี่ารใช้อุปกี่รณ์แกี่ะ

สลก่ี่	กี่ารดูแลรก่ี่ษาเคร่�องมูอ่	ข้่�นตอนวิธีก่ี่ารและเทั่คนิคกี่ารแกี่ะสลก่ี่ผก่ี่ผลไมู้	กี่ารตกี่แต่งจำานและโต�ะอาหาร

ด้วยงานแกี่ะสล่กี่ผ่กี่และผลไมู้	รวมูไปถึึงคำาศ่พื้ทั่์ทั่่�ใช้ในกี่ารแกี่ะสล่กี่ผ่กี่และผลไมู้	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

 History of fruit and vegetable carving, selection of fruits and vegetables, use of 

sculpting	equipment	and	maintenance,	methods	and	techniques	of	carving	vegetables	and	fruits.	

Plate	and	table	decoration	with	fruit	and	vegetable	carvings	including	vocabulary	used	in	carving	

vegetables	and	fruits	;	practicum	training	according	to	content.

         

CAL 349 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการแกะสลักผักและผลไม�                                           2(0-4-2)

 (Fruit and Vegetable Carving Culinary Arts Operations)

	 วิชาบ่งค่บร่วมู	:	CAT	349	ศิลปะกี่ารแกี่ะสล่กี่ผ่กี่และผลไมู้									

	 ปฎิบ่ติกี่าร	กี่ารแกี่ะสล่กี่ผ่กี่และผลไมู้	พื้่ฒนาทั่่กี่ษะ	และเทั่คนิคกี่ารแกี่ะสล่กี่ผ่กี่และผลไมู้									

	 Practice	of	preparation	fruit	and	vegetable	carving.	Development	of	skills	and	tech-

niques	in	fruit	and	vegetable	carving.

CAT 352 ศิิลปะการประกอบอาหารจีน  1(1-0-2)

 (Chinese Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	352	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารจั่น

	 ประเภูทั่และชนิดข้องอาหารจำ่น	 ล่กี่ษณะตามูธีรรมูชาติข้องอาหารจำ่น	 ว่ตถึุดิบ	 เคร่�องปรุง	

กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหาร	 และอิทั่ธีิพื้ลทั่่�มู่ต่อรสชาติ	 และเน่�อส่มูผ่สทั่่�ด่ข้อง

อาหารจ่ำน		กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารเสิร์ฟ	รวมูถึึงกี่ารจ่ำบคู่อาหาร	และเคร่�องด่�มูให้	เหมูาะสมู		

กี่ารทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Categories	and	types	of	Chinese	cuisines,	natural	characteristics	of	Chinese	gastron-
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omy;	its	ingredients	and	seasoning,	cooking	methods	and	their	techniques	as	well	as	their	effects	

on	good	taste	and	textures	of	Chinese	Cuisines	from	different	region	of	the	country;	Quality	Control;	

presentation,	menu	matching	with	beverages;	standard	recipe	preparation;	empirical	experiences	

through	laboratorial	practicum.

CAL 352 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารจีน  2(0-4-2)

 (Chinese Culinary Arts Operations) 

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	352	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารจั่น	 

	 กี่ารปฏิิบ่ติกี่าร	 ว่ตถึุดิบ	 เคร่�องปรุง	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหาร	

และอิทั่ธีิพื้ลทั่่�มู่ต่อรสชาติ	และเน่�อส่มูผ่สทั่่�ด่ข้องอาหารจำ่น		กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารเสิร์ฟ	

รวมูถึึงกี่ารจำ่บคู่อาหาร	และเคร่�องด่�มูให้	เหมูาะสมู	

	 Practice	of	its	ingredients	and	seasoning,	cooking	methods	and	their	techniques	as	

well	as	their	effects	on	good	taste	and	textures	of	Chinese	Cuisines	from	different	region	of	the	

country;	Quality	Control;	presentation,	menu	matching	with	beverages.

CAT 353 ศิิลปะการประกอบอาหารอินเดีย 1(1-0-2)

 (Indian Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	353	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารอินเด้่ย 

	 ประเภูทั่และชนิดข้องอาหารอินเด่ย		ล่กี่ษณะตามูธีรรมูชาติข้องอาหารอินเด่ย	ว่ตถึุดิบ	เคร่�อง

ปรุง	 กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหาร	และอิทั่ธีิพื้ลทั่่�มู่ต่อรสชาติ	และเน่�อส่มูผ่สท่ั่�ด่

ข้องอาหารอินเด่ย					กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารเสิร์ฟ	รวมูถึึงกี่ารจำ่บคู่อาหาร	และเคร่�องด่�มู

ให้เหมูาะสมู		กี่ารทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน				ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Categories	and	types	of	Indian	cuisines,	natural	characteristics	of	Indian	gastrono-

my;	its	ingredients	and	seasoning,	cooking	methods	and	their	techniques	as	well	as	their	effects	

on	good	taste	and	textures	of	Indian	Cuisines	from	different	region	of	the	country;	quality	control;	

presentation,	menu	matching	with	beverages;	standard	recipe	preparation;	empirical	experiences	

through	laboratorial	practicum.

CAL 353 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารอินเดีย                                   2(0-4-2)

 (Indian Culinary Arts Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	353	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารอินเด้่ย 

	 กี่ารปฏิิบ่ติกี่าร	 ว่ตถึุดิบ	 เคร่�องปรุง	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหาร	

และอิทั่ธีิพื้ลทั่่�มู่ต่อรสชาติ	และเน่�อส่มูผ่สทั่่�ด่ข้องอาหารอินเด่ย	 	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารนำาเสนอ	และกี่าร

เสิร์ฟ	รวมูถึึงกี่ารจำ่บคู่อาหาร	และเคร่�องด่�มูให้เหมูาะสมู		
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	 Practice	of	 its	 ingredients	and	seasoning,	 cooking	methods	and	 their	 techniques	

as	well	as	their	effects	on	good	taste	and	textures	of	Indian	Cuisines	from	different	region	of	the	

country;	quality	control;	presentation,	menu	matching	with	beverages.

CAT 354 ศิิลปะการประกอบอาหารเวียดนาม  1(1-0-2)

 (Vietnamese Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	354	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารเวิ่ยด้นาม	 

	 ประเภูทั่และชนิดข้องอาหารเว่ยดนามู	ล่กี่ษณะตามูธีรรมูชาติข้องอาหารเว่ยดนามู	 ว่ตถึุดิบ	

เคร่�องปรุง	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหาร	และอทิั่ธิีพื้ลท่ั่�มูต่่อรสชาต	ิและ	เน่�อสมู่ผส่

ทั่่�ด่ข้องอาหารเว่ยดนามู	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารเสิร์ฟ	รวมูถึึงกี่ารจำ่บคู่อาหาร	และเคร่�อง

ด่�มูให้เหมูาะสมู		กี่ารทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Categories	and	types	of	Vietnamese	cuisines,	natural	characteristics	of	Vietnamese	

gastronomy;	its	ingredients	and	seasoning,	cooking	methods	and	their	techniques	as	well	as	their	

effects	on	good	taste	and	textures	of	Vietnamese	Cuisines	from	different	region	of	the	country;	

Quality	Control;	presentation,	menu	matching	with	beverages;	standard	recipe	preparation;	em-

pirical	experiences	through	laboratorial	practicum.			

CAL 354 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารเวียดนาม  2(0-4-2)

 (Vietnamese Culinary Arts Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	354	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารเวิ่ยด้นาม

กี่ารปฏิิบ่ติกี่าร	ว่ตถึุดิบ	เคร่�องปรุง	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหาร	และอิทั่ธีิพื้ลทั่่�มู่

ตอ่รสชาต	ิและเน่�อสมู่ผส่ทั่่�ดข่้องอาหารเว่ยดนามู	กี่ารควบคมุูคณุภูาพื้	กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารเสริฟ์	รวมูถึึงกี่าร

จำ่บคู่อาหาร	และเคร่�องด่�มูให้เหมูาะสมู		

	 Practice	of	its	ingredients	and	seasoning,	cooking	methods	and	their	techniques	as	

well	as	their	effects	on	good	taste	and	textures	of	Vietnamese	Cuisines	from	different	region	of	the	

country;	Quality	Control;	presentation,	menu	matching	with	beverages.

CAT 355 ศิิลปะการประกอบอาหารอินโดนีเซีียและมาเลเซีีย                                  1(1-0-2) 

 (Indonesia and Malaysia Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	355	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารอินโด้น่เซุ่ยและมาเลเซุ่ย

	 ประเภูทั่และชนิดข้องอาหารในประเทั่ศอินโดน่เซ่ึ่ยและมูาเลเซึ่่ย	 ล่กี่ษณะตามูธีรรมูชาติข้อง

อาหารประเทั่ศอินโดนเ่ซึ่ย่และมูาเลเซึ่ย่	ว่ตถุึดบิ	เคร่�องปรงุ	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	เทั่คนิคกี่ารประกี่อบ

อาหาร	และอิทั่ธีิพื้ลทั่่�มู่ต่อรสชาติ	และเน่�อส่มูผ่สทั่่�ด่ข้องอาหารประเทั่ศอินโดน่เซึ่่ยและมูาเลเซึ่่ย	กี่ารควบคุมู
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คณุภูาพื้	กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารเสริฟ์	รวมูถึึงกี่ารจำบ่คูอ่าหาร	และเคร่�องด่�มูใหเ้หมูาะสมู		กี่ารทั่ำาตำารบ่มูาตรฐาน	

ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Categories	and	types	of	Indonesia	and	Malaysia	cuisines,	natural	characteristics	of	

Indonesia	and	Malaysia	gastronomy;	its	ingredients	and	seasoning,	cooking	methods	and	their	

techniques	as	well	as	their	effects	on	good	taste	and	textures	of	Indonesia	and	Malaysia	Cuisines	

from	different	region	of	the	country;	Quality	Control;	presentation,	menu	matching	with	beverages;	

standard	recipe	preparation;	empirical	experiences	through	laboratorial	practicum.

CAL 355 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารอินโดนีเซีียและมาเลเซีีย                      2(0-4-2)

 (Indonesia and Malaysia Culinary Arts Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	355	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารอินโด้น่เซุ่ยและมาเลเซุ่ย	 

	 กี่ารปฏิิบ่ติกี่าร	 ว่ตถึุดิบ	 เคร่�องปรุง	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหาร	

และอทิั่ธิีพื้ลท่ั่�มูต่่อรสชาติ	และเน่�อสมู่ผส่ท่ั่�ดข่้องอาหารประเทั่ศอินโดน่เซึ่ย่และมูาเลเซึ่ย่	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	

กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารเสิร์ฟ	รวมูถึึงกี่ารจำ่บคู่อาหาร	และเคร่�องด่�มูให้เหมูาะสมู		

	 Practice	of	its	ingredients	and	seasoning,	cooking	methods	and	their	techniques	as	

well	as	their	effects	on	good	taste	and	textures	of	Indonesia	and	Malaysia	Cuisines	from	different	

region	of	the	country;	Quality	Control;	presentation,	menu	matching	with	beverages.

CAT 356 ศิิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ�น  1(1-0-2)

 (Japanese Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	356	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารญี่่�ปุ�น	  

	 ประเภูทั่และชนิดข้องอาหารญ่�ปุ่น	 ล่กี่ษณะตามูธีรรมูชาติข้องอาหารญ่�ปุ่น	 ว่ตถึุดิบ	 เคร่�อง

ปรุง	 กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหาร	และอิทั่ธีิพื้ลทั่่�มู่ต่อรสชาติ	และเน่�อส่มูผ่สท่ั่�ด่

ข้องอาหารญ่�ปุ่น	ภููมูิภูาคต่างๆ	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารเสิร์ฟ	รวมูถึึงกี่ารจำ่บคู่อาหาร	และ

เคร่�องด่�มูให้เหมูาะสมู		กี่ารทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Categories	 and	 types	 of	 Japanese	 cuisines,	 natural	 characteristics	 of	 Japanese	

gastronomy;	its	ingredients	and	seasoning,	cooking	methods	and	their	techniques	as	well	as	their	

effects	on	good	taste	and	textures	of	Japanese	Cuisines	from	different	region	of	the	country;	Qual-

ity	Control;	presentation,	menu	matching	with	beverages;	standard	recipe	preparation;	empirical	

experiences	through	laboratorial	practicum.

CAL 356 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ�น                                    2(0-4-2)

 (Japanese Culinary Arts Operations)
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	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	356	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารญี่่�ปุ�น	 

	 กี่ารปฏิิบ่ติกี่าร	 ว่ตถึุดิบ	 เคร่�องปรุง	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหาร	

และอทิั่ธิีพื้ลท่ั่�มูต่่อรสชาติ	และเน่�อสมู่ผส่ท่ั่�ดข่้องอาหารญ่�ปุน่	ภููมูภิูาคต่างๆ	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารนำาเสนอ	

และกี่ารเสิร์ฟ	รวมูถึึงกี่ารจำ่บคู่อาหาร	และเคร่�องด่�มูให้เหมูาะสมู		

	 Practice	of	its	ingredients	and	seasoning,	cooking	methods	and	their	techniques	as	

well	as	their	effects	on	good	taste	and	textures	of	Japanese	Cuisines	from	different	region	of	the	

country;	Quality	Control;	presentation,	menu	matching	with	beverages.

CAT 357 ศิิลปะการประกอบอาหารเกาหลี 1(1-0-2)

 (Korean Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	357	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารเก่าหล ่

	 ประเภูทั่และชนิดข้องอาหารเกี่าหล่	 ล่กี่ษณะตามูธีรรมูชาติข้องอาหารเกี่าหล่	 ว่ตถึุดิบ	 เคร่�อง

ปรุง	 กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหาร	และอิทั่ธีิพื้ลทั่่�มู่ต่อรสชาติ	และเน่�อส่มูผ่สท่ั่�ด่

ข้องอาหารเกี่าหล่		กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารเสิร์ฟ	รวมูถึึงกี่ารจำ่บคู่อาหาร	และเคร่�องด่�มูให้

เหมูาะสมู		กี่ารทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน				ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Categories	and	types	of	Korean	cuisines,	natural	characteristics	of	Korean	gastronomy;	

its	ingredients	and	seasoning,	cooking	methods	and	their	techniques	as	well	as	their	effects	on	

good	taste	and	textures	of	Korean;	Quality	Control;	presentation,	menu	matching	with	beverages;	

standard	recipe	preparation;	empirical	experiences	through	laboratorial	practicum.

CAL 357 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารเกาหลี                                  2(0-4-2)

 (Korean Culinary Arts Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	357	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารเก่าหล ่

	 กี่ารปฏิิบ่ติกี่าร	 ว่ตถึุดิบ	 เคร่�องปรุง	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหาร	

และอิทั่ธิีพื้ลทั่่�มู่ต่อรสชาติ	 และเน่�อส่มูผ่สทั่่�ด่ข้องอาหารเกี่าหล่	 กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารนำาเสนอ	และกี่าร

เสิร์ฟ	รวมูถึึงกี่ารจำ่บคู่อาหาร	และเคร่�องด่�มูให้เหมูาะสมู

	 Practice	of	 its	 ingredients	and	seasoning,	 cooking	methods	and	 their	 techniques	

as	well	as	their	effects	on	good	taste	and	textures	of	Korean;	Quality	Control;	presentation,	menu	

matching	with	beverages.

CAT 358 อาหารเอเชียผสานวัฒนธุรรม  1(1-0-2) 

 (Asian Fusion Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	358	ปฏิิบััติก่ารอาหารเอเช่ยผู้สานวิัฒนธุรรม	 

	 แนวคิดเก่ี่�ยวอาหารผสานว่ฒนธีรรมูท่ั่�นำาเอาว่ตถุึดิบ	 เคร่�องปรุง	และกี่ระบวนกี่ารปรุงอาหาร
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ตา่งถึิ�นฐาน	และรากี่ฐานทั่างว่ฒนธีรรมูทั่่�แตกี่ตา่งกี่น่มูาบรูณากี่ารก่ี่นใหเ้กี่ดิเปน็รายกี่ารอาหารทั่่�มูเ่อกี่ลก่ี่ษณ์

เฉพื้าะตน	และมู่ความูสมูดลุทั่างรสชาต	ิและรสสมู่ผส่	กี่ารนำาแนวคดิเก่ี่�ยวก่ี่บอาหารผสานวฒ่นธีรรมูมูาใชใ้น

กี่ารปรบ่รายกี่ารอาหารอาหารเอเชย่ตะว่นออกี่	เอเชย่ตะว่นออกี่เฉ่ยงใต้	และเอเชย่ใต้ทั่่�เปน็ทั่่�รู้จ่ำกี่เพ่ื้�อประโยชน์

เชงิพื้าณิชย์	กี่ารออกี่แบบรายกี่ารอาหาร	กี่ารพ่ื้ฒนาตำารบ่มูาตรฐาน	กี่ารต่�งราคา	และกี่ารนำาเสนอ	ฝึ่กี่ปฏิบิติ่

ตามูเน่�อหา

	 	The	concept	of	fusion	food	that	blends	ingredients,	seasoning,	and	cooking	methods	

from	different	regions	and	cultural	roots	to	integrate	to	a	unique	menu	with	gustatory	and	textual	

balances;	the	adaptation	of	the	concept	to	well-known	East,	Southeast,	and	South	Asian	dishes	for	

commercial	use;	menu	design;	standard	recipe	decoration,	pricing	techniques,	and	presentation;	

Practicum	training	according	to	course	content.

CAL 358 ปฏิิบัต้ิการอาหารเอเชียผสานวัฒนธุรรม  2(0-4-2)

 (Asian Fusion Culinary Arts Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	358	อาหารเอเช่ยผู้สานวิัฒนธุรรม

	 กี่ารปฏิิบ่ติกี่าร	กี่ารออกี่แบบรายกี่ารอาหาร	กี่ารพื้่ฒนาตำาร่บมูาตรฐาน	กี่ารต่�งราคา	และ

กี่ารนำาเสนอ	

	 Practice	of	menu	design;	standard	recipe	decoration,	pricing	techniques,	and	pres-

entation.

CAT 361 ศิิลปะการประกอบอาหารอเมริกัน 1(1-0-2)

 (American Culinary Arts)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	361	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารอเมริก่ัน

	 ประเภูทั่และชนิดข้องอาหารอเมูริกี่่น	 ล่กี่ษณะตามูธีรรมูชาติข้องอาหารอเมูริกี่่น	 ว่ตถึุดิบ	

เคร่�องปรุง	

	 Categories	and	types	of	American	cuisines,	natural	characteristics	of	American	gas-

tronomy

CAL 361 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารอเมริกัน                                   2(0-4-2) 

 (American Culinary Arts Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	361	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารอเมริก่ัน

	 กี่ารฝึ่กี่ปฏิิบ่ติกี่ารประกี่อบอาหารอเมูริก่ี่น	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบ

อาหาร	และอิทั่ธีิพื้ลทั่่�มู่ต่อรสชาติ	 และเน่�อส่มูผ่สทั่่�ด่ข้องอาหารอเมูริก่ี่นภููมิูภูาคต่างๆ	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	

กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารเสิร์ฟ	 รวมูถึึงกี่ารจำ่บคู่อาหารและเคร่�องด่�มูให้เหมูาะสมู	 	 กี่ารทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	ฝ่ึกี่

ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา
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	 Practice	of	American	cooking	methods	and	their	techniques	as	well	as	their	effects	on	

good	taste	and	textures	of	American	Cuisines	from	different	region	of	the	country;	Quality	Control;	

presentation,	menu	matching	with	beverages;	standard	recipe	preparation;	empirical	experiences	

through	laboratorial	practicum.

CAT 362 ศิิลปะการประกอบอาหารอิต้าเลียน 1(1-0-2)

 (Italian Culinary Arts)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	362	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารอิตาเล่ยน

	 ประเภูทั่และชนิดข้องอาหารอิตาเล่ยน	ล่กี่ษณะตามูธีรรมูชาติข้องอาหารอิตาเล่ยน	 ว่ตถึุดิบ	

เคร่�องปรุง	

	 Categories	and	types	of	Italian	cuisines,	natural	characteristics	of	Italian	gastronomy

CAL 362 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารอิต้าเลียน                                   2(0-4-2) 

 (Italian Culinary Arts Operations)

	 วิชาบ่งค่บร่วมู	:	CAT	362	ศิลปะกี่ารประกี่อบอาหารอิตาเล่ยน

	 กี่ารปฏิิบ่ติกี่ารประกี่อบอาหารอิตาเล่ยน	 ว่ตถึุดิบ	 เคร่�องปรุง	 กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	

เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหาร	และอิทั่ธีิพื้ลทั่่�มู่ต่อรสชาติ	 และเน่�อส่มูผ่สทั่่�ด่ข้องอาหารอิตาเล่ยนภููมิูภูาคต่างๆ	

กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารเสิร์ฟ	รวมูถึึงกี่ารจำ่บคู่อาหาร	และเคร่�องด่�มูให้เหมูาะสมู		กี่ารทั่ำา

ตำาร่บมูาตรฐาน	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Practice	of	Italian	cuisines,	cooking	methods	and	their	techniques	as	well	as	their	

effects	on	good	taste	and	textures	of	Italian	Cuisines	from	different	region	of	the	country;	quality	

control;	presentation,	menu	matching	with	beverages;	standard	recipe	preparation;	empirical	ex-

periences	through	laboratorial	practicum.

CAT 363 ศิิลปะการประกอบอาหารสเปน  1(1-0-2)

 (Spanish Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	363	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารสเปน

	 ประเภูทั่และชนิดข้องอาหารสเปน	ล่กี่ษณะตามูธีรรมูชาติข้องอาหารสเปน	ว่ตถึุดิบ	เคร่�องปรุง	

Categories	 and	 types	 of	 Spanish	 cuisines,	 natural	 characteristics	 of	 Spanish	gastronomy;	 its								

ingredients	and	seasoning.



Rangsit University Bulletin 2022-2023
วิิทยาลััยการท่องเท่�ยวิแลัะการบริการ College of Tourism and Hospitality

CAL 363 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารสเปน                                           2(0-4-2 

 (Spanish Culinary Arts Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	363	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารสเปน

	 กี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่ารประกี่อบอาหารสเปน	เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหาร	และอิทั่ธีิพื้ลทั่่�มู่ต่อรสชาติ	

และเน่�อส่มูผ่สทั่่�ด่ข้องอาหารสเปนภููมูิภูาคต่างๆ	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารเสิร์ฟ	รวมูถึึงกี่าร

จำ่บคู่อาหาร	และเคร่�องด่�มูให้เหมูาะสมู		กี่ารทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Practice	of	Spanish	cuisines,	cooking	methods	and	their	techniques	as	well	as	their	

effects	on	good	taste	and	textures	of	Spanish	Cuisines	from	different	region	of	the	country;	Quality	

Control;	 presentation,	menu	matching	with	beverages;	 standard	 recipe	preparation;	 empirical	

experiences	through	laboratorial	practicum.

CAT 364 ศิิลปะการประกอบอาหารฝึรั่งเศิส 1(1-0-2)

 (French Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	364	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารฝึรั�งเศึส

	 ประเภูทั่และชนิดข้องอาหารฝ่ร่�งเศส	 ล่กี่ษณะตามูธีรรมูชาติข้องอาหารฝ่ร่�งเศส	 ว่ตถึุดิบ	

เคร่�องปรุง	

	 Categories	and	types	of	French	cuisines,	natural	characteristics	of	French	gastronomy;	

its	ingredients	and	seasoning.

CAL 364 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารฝึรั่งเศิส                                   2(0-4-2)

 (French Culinary Arts Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	364	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารฝึรั�งเศึส 

	 กี่ารฝึ่กี่ปฏิิบ่ติกี่ารประกี่อบอาหารฝ่ร่�งเศส	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบ

อาหาร	และอิทั่ธิีพื้ลทั่่�มู่ต่อรสชาติ	 และเน่�อส่มูผ่สทั่่�ด่ข้องอาหารฝ่ร่�งเศสภููมิูภูาคต่างๆ	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	

กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารเสิร์ฟ	 รวมูถึึงกี่ารจำ่บคู่อาหาร	และเคร่�องด่�มูให้เหมูาะสมู	 	กี่ารทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	ฝ่ึกี่

ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Practice	of	French	cuisines,	cooking	methods	and	their	techniques	as	well	as	their	

effects	on	good	taste	and	textures	of	French	Cuisines	from	different	region	of	the	country;	quality	

control;	presentation,	menu	matching	with	beverages;	standard	recipe	preparation;	empirical	ex-

periences	through	laboratorial	practicum.	

CAT 365 ศิิลปะการประกอบอาหารกรีก 1(1-0-2)

 (Greek Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	365	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารก่ร่ก่
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	 ประเภูทั่และชนิดข้องอาหารกี่ร่กี่	ล่กี่ษณะตามูธีรรมูชาติข้องอาหารกี่ร่กี่	ว่ตถึุดิบ	เคร่�องปรุง	

	 Categories	and	types	of	Greek	cuisines,	natural	characteristics	of	Greek	gastronomy;	

its	ingredients	and	seasoning.

CAL 365 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารกรีก 2(0-4-2)

 (Greek Culinary Arts Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	365	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารก่ร่ก่

	 กี่ารฝึ่กี่ปฏิิบติกี่ารประกี่อบอาหารกี่รก่ี่	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหาร	

และอิทั่ธีิพื้ลทั่่�มู่ต่อรสชาติ	และเน่�อส่มูผ่สทั่่�ด่ข้องอาหารกี่ร่กี่ภููมูิภูาคต่างๆ	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารนำาเสนอ	

และกี่ารเสิรฟ์	รวมูถึึงกี่ารจำบ่คู่อาหาร	และเคร่�องด่�มูให้เหมูาะสมู		กี่ารทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	ฝึ่กี่ปฏิบิติ่ตามูเน่�อหา	

Practice	of	Greek	cuisines,	cooking	methods	and	their	techniques	as	well	as	their	effects	on	good	

taste	and	textures	of	Greek	Cuisines	from	different	region	of	the	country;	quality	control;	presenta-

tion,	menu	matching	with	beverages;	standard	recipe	preparation;	empirical	experiences	through	

laboratorial	practicum.

CAT 366 ศิิลปะการประกอบอาหารเยอรมัน 1(1-0-2)

 (German Culinary Arts)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	366	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารเยอรมัน

	 ประเภูทั่และชนิดข้องอาหารเยอรมู่น	 ล่กี่ษณะตามูธีรรมูชาติข้องอาหารเยอรมู่น	 ว่ตถึุดิบ	

เคร่�องปรุง	

	 Categories	and	types	of	German	cuisines,	natural	characteristics	of	German	gastron-

omy;	its	ingredients	and	seasoning.	

CAL 366 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารเยอรมัน                                   2(0-4-2) 

 (German Culinary Arts Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	366	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารเยอรมัน	

	 กี่ารฝึ่กี่ปฏิิบ่ติกี่ารประกี่อบอาหารเยอรมู่น	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบ

อาหาร	และอิทั่ธีิพื้ลทั่่�มู่ต่อรสชาติ	 และเน่�อส่มูผ่สทั่่�ด่ข้องอาหารเยอรมู่นภููมิูภูาคต่างๆ	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	

กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารเสิร์ฟ	รวมูถึึงกี่ารจำ่บคู่อาหาร	และเคร่�องด่�มูให้เหมูาะสมู		กี่ารทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	

ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Practice	of	German	cuisines,	cooking	methods	and	their	techniques	as	well	as	their	

effects	on	good	taste	and	textures	of	German	Cuisines	from	different	region	of	the	country;	Quality	

Control;	 presentation,	menu	matching	with	beverages;	 standard	 recipe	preparation;	 empirical	

experiences	through	laboratorial	practicum.	
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CAT 367 สุนทรียะและการคัดสรรไวน์และเนยแข็ง 1(1-0-2)

 (Wine and Cheese Appreciation and Selection)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	367	ปฏิิบััติก่ารสุนท่ร่ยะและก่ารคััด้สรรไวิน์และเนยแข็ง

	 ศาสตร์และกี่ารปฏิิบ่ติข้องกี่ารทั่ดสอบไวน์	กี่ารใช้ประสาทั่ส่มูผ่สเพื้่�อกี่ารทั่ดสอบและซึ่าบซึ่ึ�ง	

ปัญหาและข้้อผิดพื้ลาดเกี่่�ยวกี่่บกี่ารร่บรู้	คุณภูาพื้		ศิลปะแห่งกี่ารด่�มู	กี่ารเทั่คนิคจำ่บคู่ไวน์กี่่บอาหาร	เนยแข้็ง

ประเภูทั่ต่างๆ	และทั่่�มูา	

	 The	sciences	and	practice	of	wine	tasting;	the	use	of	sensory	nerves	to	taste	and	

appreciate	wine;	problems	and	errors	of	perception;	quality	of	wine;	art	of	drinking;	food	paring	

techniques;	typologies	of	cheese	and	their	origins.

CAL 367 ปฏิิบัต้ิการสุนทรียะและการคัดสรรไวน์และเนยแข็ง                        2(0-4-2) 

 (Wine and Cheese Appreciation and Selection Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	367	สุนท่ร่ยะและก่ารคััด้สรรไวิน์และเนยแข็ง

	 กี่ารฝึ่กี่ปฏิิบ่ติกี่ารจำบ่คู่ไวน์ก่ี่บอาหารและเนยแข็้งประเภูทั่ต่างๆ	เทั่คนิคกี่ารนำาเสนอ	กี่ารทั่ดสอบ	

ศาสตร์แห่งกี่ารทั่ดสอบเนยแข้็ง	กี่ารจำ่บคู่เนยแข้็งกี่่บไวน์และอาหาร

	 Practice	of	wine	and	cheese	testing;	art	of	drinking;	food	paring	techniques;	typologies	

of	cheese	and	their	origins;	serving	techniques;	tasting	and	science	of	cheese	tasting;	matching	

with	wine	and	food.

CAT 371 ศิิลปะการประกอบอาหารไทยต้ามหลักศิาสนาอิสลาม                         1(1-0-2)

 (Thai Culinary Arts According to Islamic Faith)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	371	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารไท่ยตามหลัก่ศึาสนาอิสลาม

	 หล่กี่กี่ารประกี่อบอาหารไทั่ยตามูหล่กี่ศาสนาอิสลามู	 กี่ารเล่อกี่ใช้ว่ตถึุดิบ	 เคร่�องปรุง	

กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหารท่ั่�มูต่่อคุณภูาพื้ข้องอาหารไทั่ยตามูหลก่ี่ศาสนาอิสลามู	

กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารจำ่ดวางและเสิร์ฟตามูหล่กี่ศาสนาอิสลามู	 	 กี่ารทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามู

เน่�อหา

	 Principles	of	Thai	food	by	the	Halal	food	production.	Selection	the	raw	ingredients	for	

cooking.	Technique	on	the	quality	of	Thai	food	according	to	Islam	Faith.	Quality	Control;	presenta-

tion;	standard	recipe	preparation;	empirical	experiences	through	laboratorial	practicum.Principles	

of	Thai	food	by	the	Halal	food	production.	

CAL 371 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารไทยต้ามหลักศิาสนาอิสลาม               2(0-4-2)

 (Thai Culinary Arts According to Islamic Faith Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	371	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารไท่ยตามหลัก่ศึาสนาอิสลาม 
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	 กี่ารปฏิิบ่ติกี่ารเล่อกี่ใช้ว่ตถุึดิบ	 เคร่�องปรุง	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบ

อาหารทั่่�มู่ต่อคุณภูาพื้ข้องอาหารไทั่ยตามูหล่กี่ศาสนาอิสลามู	กี่ารควบคุมูคณุภูาพื้	กี่ารจำ่ดวางและเสิร์ฟตามู

หล่กี่ศาสนาอิสลามู		

	 Practice	of	selection	the	raw	ingredients	for	cooking.	Technique	on	the	quality	of	Thai	

food	according	to	Islam	Faith.	Quality	Control;	presentation.

CAT 372 ศิิลปะการประกอบอาหารต้ะวันต้กต้ามหลักศิาสนาอิสลาม                         1(1-0-2)

 (Occidental Culinary Arts According to Islamic Faith)

 วิิชาบังัคัับัร่วิม	:	CAL	372	ปฏิิบััติก่ารศิึลปะก่ารประก่อบัอาหารตะวินัตก่ตามหลัก่ศึาสนาอิสลาม

	 หล่กี่กี่ารประกี่อบอาหารตะว่นตกี่ตามูหล่กี่ศาสนาอิสลามู	 	 กี่ารเล่อกี่ใช้ว่ตถึุดิบ	 เคร่�องปรุง	

กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหารทั่่�มู่ต่อคุณภูาพื้ข้องอาหารตะว่นตกี่ตามูหล่กี่ศาสนา

อสิลามู		กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารจำด่วางและเสิรฟ์ตามูหลก่ี่ศาสนาอิสลามู		กี่ารทั่ำาตำารบ่มูาตรฐาน	ฝึ่กี่ปฏิบิติ่

ตามูเน่�อหา

	 Principles	of	Occidental	Culinary	by	the	Halal	food	production.	Selection	the	raw	

ingredients	for	cooking.	Technique	on	the	quality	of	Occidental	Culinary	according	to	Islam.	Qual-

ity	Control;	presentation;	standard	recipe	preparation;	empirical	experiences	through	laboratorial	

practicum.

CAL 372 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารต้ะวันต้กต้ามหลักศิาสนาอิสลาม     2(0-4-2)                  

 (Occidental Culinary Arts According to Islamic Faith Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	372	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารตะวิันตก่ตามหลัก่ศึาสนาอิสลาม

	 กี่ารปฏิิบ่ติกี่ารเล่อกี่ใช้ว่ตถุึดิบ	 เคร่�องปรุง	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบ

อาหารทั่่�มู่ต่อคุณภูาพื้ข้องอาหารตะว่นตกี่ตามูหล่กี่ศาสนาอิสลามู	 	 กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารจำ่ดวางและ

เสิร์ฟตามูหล่กี่ศาสนาอิสลามู

	 Practice	of	selection	 the	 raw	 ingredients	 for	cooking.	Technique	on	 the	quality	of	

Occidental	Culinary	according	to	Islam.	Quality	Control;	presentation.

CAT 373 ศิิลปะการประกอบอาหารต้ะวันออกต้ามหลักศิาสนาอิสลาม               1(1-0-2)

 (Oriental Culinary Arts According to Islamic Faith)

	 วิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	373	ปฏิิบััติก่ารศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารตะวิันออก่ตามหลัก่ศึาสนา	 	

	 อิสลาม

	 หล่กี่กี่ารประกี่อบอาหารตะว่นออกี่ตามูหล่กี่ศาสนาอิสลามู	 	 กี่ารเล่อกี่ใช้ว่ตถึุดิบ	 เคร่�องปรุง	

กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	เทั่คนคิกี่ารประกี่อบอาหารทั่่�มูต่อ่คณุภูาพื้ข้องอาหารตะว่นออกี่ตามูหลก่ี่ศาสนา
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อสิลามู		กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารจำด่วางและเสิรฟ์ตามูหลก่ี่ศาสนาอิสลามู		กี่ารทั่ำาตำารบ่มูาตรฐาน	ฝึ่กี่ปฏิบิติ่

ตามูเน่�อหา

	 Principles	of	Oriental	Culinary	by	the	Halal	food	production.	Selection	the	raw	ingre-

dients	for	cooking.	Technique	on	the	quality	of	Oriental	Culinary	according	to	Islam	Faith.	Quality	

Control;	 presentation;	 standard	 recipe	preparation;	 empirical	 experiences	 through	 laboratorial	

practicum.

CAL 373 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารต้ะวันออกต้ามหลักศิาสนาอิสลาม            2(0-4-2)

 (Oriental Culinary Arts According to Islamic Faith Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	373	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารตะวิันออก่ตามหลัก่ศึาสนาอิสลาม

กี่ารปฏิิบ่ติกี่ารเล่อกี่ใช้ว่ตถึุดิบ	 เคร่�องปรุง	 กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหารทั่่�มู่ต่อ

คุณภูาพื้ข้องอาหารตะว่นออกี่ตามูหล่กี่ศาสนาอิสลามู	 	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารจำ่ดวางและเสิร์ฟตามูหล่กี่

ศาสนาอิสลามู

	 Practice	of	selection	 the	 raw	 ingredients	 for	cooking.	Technique	on	 the	quality	of	

Oriental	Culinary	according	to	Islam	Faith.	Quality	Control;	presentation.

CAT 374 หลักการประกอบอาหารมุสลิมในภ้มิภาคเอเชียต้ะวันออกเฉียงใต้�               1(1-0-2)

 และเอเชียใต้�

 (Principles of Cooking Muslim Food in South East Asia and South Asia Regions)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	374	ปฏิิบััติก่ารหลัก่ก่ารประก่อบัอาหารมุสลิมในภ้มิภาคัเอเช่ย

ตะวิันออก่เฉี่ยงใต�และเอเช่ยใต�

	 หล่กี่กี่ารประกี่อบอาหารในภููมูิภูาคเอเช่ยตะว่นออกี่เฉ่ยงใต้	 และเอเช่ยใต้ตามูหล่กี่ศาสนา

อสิลามู	กี่ารเลอ่กี่ใชว่้ตถึดิุบ	เคร่�องปรงุ	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	เทั่คนคิกี่ารประกี่อบอาหารทั่่�มูต่่อคณุภูาพื้

ข้องอาหารในภููมูิภูาคเอเช่ยตะว่นออกี่เฉ่ยงใต้	 และเอเช่ยใต้	 กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารจำ่ดวางและเสิร์ฟตามู

หล่กี่ศาสนาอิสลามู		กี่ารทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Principles	of	Cooking	Muslim	Food	in	South	East	Asia	and	South	Asia	Regions	by	

the	Halal	food	production.	Selection	the	raw	ingredients	for	cooking.	Technique	on	the	quality	of	

South	East	Asia	and	South	Asia	Regions	according	to	Muslim	Food.	quality	control;	presentation;	

standard	recipe	preparation;	empirical	experiences	through	laboratorial	practicum.
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CAL 374 ปฏิิบัต้ิการหลักการประกอบอาหารมุสลิมในภ้มิภาคเอเชียต้ะวันออกเฉียงใต้�   2(0-4-2)

 และเอเชียใต้�

 (Principles of Cooking Muslim Food in South East Asia and South Asia Regions  

 Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	374	หลัก่ก่ารประก่อบัอาหารมุสลิมในภ้มิภาคัเอเช่ยตะวิันออก่เฉี่ยงใต�		

	 และเอเช่ยใต�

	 กี่ารปฏิิบ่ติกี่ารเล่อกี่ใช้ว่ตถุึดิบ	 เคร่�องปรุง	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบ

อาหารทั่่�มู่ต่อคุณภูาพื้ข้องอาหารในภููมูิภูาคเอเช่ยตะว่นออกี่เฉ่ยงใต้	และเอเช่ยใต้	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่าร

จำ่ดวางและเสิร์ฟตามูหล่กี่ศาสนาอิสลามู		

	 Practice	of	selection	the	raw	ingredients	for	cooking.	Technique	on	the	quality	of	South	

East	Asia	and	South	Asia	Regions	according	to	Muslim	Food.	quality	control;	presentation.

CAT 375 หลักการประกอบอาหารต้ะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหน้อ               1(1-0-2)

 (Principle of Cooking Middle Eastern and North African Foods)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	375	ปฏิิบััติก่ารหลัก่ก่ารประก่อบัอาหารตะวิันออก่ก่ลาง	และอาหาร	 	

	 แอฟริก่าเหน่อ

	 หล่กี่กี่ารประกี่อบอาหารตะว่นออกี่กี่ลาง	และอาหารแอฟริกี่าเหน่อตามูหล่กี่ศาสนาอิสลามู		

กี่ารเล่อกี่ใช้ว่ตถุึดิบ	 เคร่�องปรุง	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบอาหารท่ั่�มู่ต่อคุณภูาพื้ข้อง

อาหารในภููมูิภูาคตะว่นออกี่กี่ลาง	และอาหารแอฟริกี่าเหน่อ	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	กี่ารจำ่ดวางและเสิร์ฟตามู

หล่กี่ศาสนาอิสลามู		กี่ารทั่ำาตำาร่บมูาตรฐาน	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 Principles	of	Cooking	Muslim	Food	in	Middle	Eastern	and	North	African	Regions	by	

the	Halal	food	production.	Selection	the	raw	ingredients	for	cooking.	Technique	on	the	quality	of	

Middle	Eastern	and	North	African	Regions	according	to	Muslim	Food;	quality	control;	presentation;	

standard	recipe	preparation;	empirical	experiences	through	laboratorial	practicum.			

CAL 375 ปฏิบิตั้กิารหลกัการประกอบอาหารต้ะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนอ้   2(0-4-2)

 (Principle of Cooking Middle Eastern and North African Foods Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	375	หลัก่ก่ารประก่อบัอาหารตะวิันออก่ก่ลาง	และอาหารแอฟริก่าเหน่อ	

	 กี่ารปฏิิบ่ติกี่ารเล่อกี่ใช้ว่ตถุึดิบ	 เคร่�องปรุง	กี่ระบวนกี่ารประกี่อบอาหาร	 เทั่คนิคกี่ารประกี่อบ

อาหารทั่่�มู่ต่อคุณภูาพื้ข้องอาหารในภููมูิภูาคตะว่นออกี่กี่ลาง	และอาหารแอฟริกี่าเหน่อ	กี่ารควบคุมูคุณภูาพื้	

กี่ารจำ่ดวางและเสิร์ฟตามูหล่กี่ศาสนาอิสลามู		

	 Practice	of	selection	 the	 raw	 ingredients	 for	cooking.	Technique	on	 the	quality	of	

Middle	Eastern	and	North	African	Regions	according	to	Muslim	Food;	quality	control;	presentation.
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CAT 376 หลักการจัดการครัวต้ามหลักศิาสนาอิสลาม 3(3-0-6)

 (Principles of Kitchen Management According to Islamic Faiths)

	 ศึกี่ษาหล่กี่กี่ารหล่กี่กี่ารจำ่ดกี่ารคร่วตามูหล่กี่ศาสนาอิสลามูประเภูทั่ข้องคร่ว	กี่ารจำ่ดกี่าร		กี่าร

ออกี่แบบ	 	 	กี่ารจำ่ดวางอุปกี่รณ์	มูาตรฐานและระบบคุณภูาพื้ทั่างด้านอาหารฮาลาล	 ความูปลอดภู่ยในกี่าร

ทั่ำางาน	เร่ยนรู้สุข้าภูิบาลทั่างด้านงานคร่ว	แนวปฏิิบ่ติกี่ารข้อร่บรองเคร่�องหมูายฮาลาล

	 Principles	of	 Islam	and	the	motto	of	 the	kitchen,	kitchen	design	and	equipment	

placement.	Standards	and	quality	systems	Halal	food.	Safety	in	the	workplace.	Learn	the	sanitation	

of	the	kitchen.	Guideline	for	Halal	certification.

CAT 381 การประกอบอาหารเจ และมังสวิรัต้ิ 1(1-0-2)

 (Vegan and Vegetarian Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	381	ปฏิิบััติก่ารก่ารประก่อบัอาหารเจั	และมังสวิิรัติ

	 ความูหมูาย	คำาจำำาก่ี่ดความูข้องอาหารเจำ	และมูง่สวิร่ติประเภูทั่ต่างๆ	แหล่งท่ั่�มูาข้องสารอาหาร

ประเภูทั่ต่างๆจำากี่เคร่�องปรุงเจำและมู่งสวิร่ติ	 กี่ารออกี่แบบรายกี่ารอาหารท่ั่�เหมูาะสมูก่ี่บความูต้องกี่ารทั่าง

โภูชนากี่ารข้องผู้บริโภูคแต่ละว่ย	และกี่ารเจำ็บป่วยประเภูทั่ต่างๆกี่ระบวนกี่ารปรุง	คววามูสมูดุลข้องรสชาติ	

กี่ารนำาเสนอ	กี่ารเก็ี่บอาหาร	กี่ารพ่ื้ฒนาตำารบ่มูาตรฐาน	กี่ารต่�งราคา	และกี่ารควบคุมูคุณภูาพื้		ฝึ่กี่ปฏิบิติ่ตามู

เน่�อหา

	 Meaning	and	Definitions	of	deferent	types	Vegan	and	Vegetarian	diets;	nutrient	sources	

from	Vegan	and	Vegetarian	ingredients;	menu	design	appropriate	for	consumers	of	different	age	

ranges	and	health	condition;	cooking	process;	gustatory	balance	presentation	techniques;	devel-

opment	of	standard	recipes;	pricing;	quality	control	process;	practicum		according	to	content.

CAL 381 ปฏิิบัต้ิการการประกอบอาหารเจ และมังสวิรัต้ิ 2(0-4-2)

 (Vegan and Vegetarian Culinary Arts Operations)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	381	ก่ารประก่อบัอาหารเจั	และมังสวิิรัติ

	 ปฏิิบ่ติกี่ารปรุงอาหารทั่่�เหมูาะสมูก่ี่บความูต้องกี่ารทั่างโภูชนากี่ารข้องผู้บริโภูคแต่ละว่ย	และ

กี่ารเจำ็บป่วยประเภูทั่ต่างๆ		นำาเสนอ	พื้่ฒนาตำาร่บมูาตรฐาน	

	 Practice	of	cooking	process	appropriate	for	consumers	of	different	age	ranges	and	

health	condition;	presentation	techniques,	development	of	standard	recipes.	

CAT 382 หลักการประกอบอาหารปราศิจากกล้เต้็น 1(1-0-2)

 (Principles of Gluten Free Cooking)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	382	ปฏิิบััติก่ารหลัก่ก่ารประก่อบัอาหารปราศึจัาก่ก่ล้เต็น

	 คำาจำำากี่่ดความูข้องกี่ลูเต็นและผลกี่ระทั่บทั่่�มู่ต่อสุข้ภูาพื้	และอาหาร	เคร่�องปรุงทั่่�มู่กี่ลูเต็น	และ
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ปราศจำากี่กี่ลูเต็น	กี่ารออกี่แบบมู่�ออาหารแบบปราศจำากี่กี่ลูเต็น	กี่ารเตร่ยมู	กี่ารปรุง	และกี่ารสรรหา	

	 Definitions	of	gluten	and	its	effects	on	health	and	diets;	ingredients	that	provide	gluten	

and	those	that	are	gluten	free;	gluten	free	meal	planning;	preparation,	cooking,	and	sourcing.

CAL 382 ปฏิิบัต้ิการหลักการประกอบอาหารปราศิจากกล้เต้็น                         2(0-4-2)

 (Principles of Gluten Free Cooking Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	382	หลัก่ก่ารประก่อบัอาหารปราศึจัาก่ก่ล้เต็น

	 ปฏิิบ่ติกี่าร	เตร่ยมู	ปรุงอาหารแบบปราศจำากี่กี่ลูเต็น	

	 Practice	of	preparation,	cooking	process	on	gluten	free	meal.

CAT 383 หลักการประกอบอาหารเฉพัาะโรค 1(1-0-2)

 (Principles of Cooking for Disease Specific Food)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	383	ปฏิิบััติก่ารหลัก่ก่ารประก่อบัอาหารเฉีพาะโรคั 

	 ความูสำาค่ญข้องสารอาหารต่อสุข้ภูาพื้	ความูต้องกี่ารพื้ล่งงานและสารอาหาร	 กี่ารประเมูิน

ภูาวะโภูชนากี่ารข้องบคุคลในภูาวะปกี่ตแิละภูาวะสขุ้ภูาพื้เบ่�ยงเบน	หลก่ี่กี่ารจำด่อาหารเพื้่�อบำาบด่รก่ี่ษา					กี่าร

ดด่แปลงสารอาหารให้เหมูาะสมูตามูเง่�อนไข้ข้องโรค	และอากี่ารแสดง	ตลอดจำนกี่ระท่ั่�งกี่ารประยกุี่ต์ใช้สำาหร่บ

กี่ารพื้ยาบาล

	 Significant	 functions	of	 nutrients	 in	 relation	 to	health,	 requirements	of	 energy	and	

nutrients,	nutritional	assessment	of	individual	both	in	normal	and	health	deviation	state,	principle	

of	dietary	therapy	and	the	application	of	the	dietary.

CAL 383 ปฏิิบัต้ิการหลักการประกอบอาหารเฉพัาะโรค                                   2(0-4-2)

 (Principles of Cooking for Disease Specific Food Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	383	หลัก่ก่ารประก่อบัอาหารเฉีพาะโรคั 

		 ปฏิิบ่ติกี่ารจำ่ดอาหารเพ่ื้�อบำาบ่ดร่กี่ษา	ด่ดแปลงอาหารให้เหมูาะสมูก่ี่บบุคคลภูาวะปกี่ติและ

ภูาวะสุข้ภูาพื้เบ่�ยงเบน

		 Practice	of	dietary	therapy;	application	of	the	dietary	for	normal	and	health	deviation	

state.

CAT 384 หลักการประกอบอาหารไม่ผ่านความร�อน 1(1-0-2)

 (Principles of Raw Food Preparation)

	 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	384	ปฏิิบััติก่ารหลัก่ก่ารประก่อบัอาหารไม่ผู้่านคัวิามร�อน 

	 หล่กี่กี่ารข้องกี่ารบริโภูคอาหารดิบ	ความูรู้พื้่�นฐานเกี่่�ยวกี่่บอาหารดิบ	ข้้อด่	และข้้อเส่ยข้องกี่าร
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บริโภูคอาหารดิบ	เคร่�องปรุง	และอุปกี่รณ์ทั่่�จำำาเป็น	กี่ารวางแผนมู่�ออาหาร	กี่ารเตร่ยมู	กี่ารนำาเสนอ	และกี่าร

ควบคุมูต้นทัุ่น

	 Principle	of	eating	raw	food;	foundation	knowledge	about	raw-food,	advantages	and	

advantages	of	consuming	raw	food;	ingredients	and	equipment	required	for	raw	food	preparation,	

meal	planning,	preparation,	presentation,	and	costing.

CAL 384 ปฏิิบัต้ิการหลักการประกอบอาหารไม่ผ่านความร�อน 2(0-4-2)

 (Principles of Raw Food Preparation Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	384	หลัก่ก่ารประก่อบัอาหารไม่ผู้่านคัวิามร�อน

	 ปฏิิบ่ติกี่ารประกี่อบอาหารไมู่ผ่านความูร้อน	กี่ารเตร่ยมูและกี่ารนำาเสนอ

	 Practice	of	raw	food	preparation;	preparation	and	presentation.

CAT 385 หลักการประกอบอาหารธุรรมชาต้ิ และอาหารอินทรีย์                         1(1-0-2)

 (Principles of Cooking Whole Foods and Organic Foods)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	385	ปฏิิบััติก่ารหลัก่ก่ารประก่อบัอาหารธุรรมชาติและอาหารอินท่ร่ย ์

	 คำาจำำาก่ี่ดความูข้องอาหารธีรรมูชาต	ิและอาหารอินทั่รย์่	แนวคดิเกี่่�ยวก่ี่บโภูชนากี่ารเชงิบูรณากี่าร	

พื้ล่งหยินหยาง	และพื้ล่งช่�กี่่บรูปแบบกี่ารบริโภูคอาหาร	แหล่งทั่่�มูาข้องสารอาหารจำากี่อาหารธีรรมูชาติ	และ

อาหารอินทั่ร่ย์	พื้ล่งกี่ารร่กี่ษาสุข้ภูาพื้	กี่ารวางแผนรายกี่ารอาหาร	กี่ารเตร่ยมู	กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารควบคุมู

ต้นทัุ่น

	 Definition	of	whole	and	organic	foods;	the	concept	of	integrative	nutrition;	Yin-Yang	

and	Qi	vitality	in	dietary	patterns,	sources	of	nutrients	from	whole	and	organic	foods;	healing	power	

of	whole	and	organic	foods;	menu	planning,	preparation,	presentation	and	costing.

CAL 385 ปฏิิบัต้ิการหลักการประกอบอาหารธุรรมชาต้ิ และอาหารอินทรีย์               2(0-4-2)

 (Principles of Cooking Whole Foods and Organic Foods Operations)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	385	หลัก่ก่ารประก่อบัอาหารธุรรมชาติและอาหารอินท่ร่ย์

	 ปฏิิบ่ติกี่ารวางแผนมู่�ออาหาร	กี่ารเตร่ยมูและกี่ารนำาเสนอ

	 Practice	of	raw	food	meal:	menu	planning,	preparation	and	presentation.

CAT 386 ศิิลปะการประกอบอาหารเชิงฟังก์ชัน                                            1(1-0-2)

 (Functional Food Culinary Arts)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม	:	CAL	386	ปฏิิบััติก่ารศึิลปก่ารประก่อบัอาหารเชิงฟังก่์ชัน 

	 แนวคิดเก่ี่�ยวก่ี่บอาหารเชิงฟังกี่์ช่น	ซึ่ึ�งใช้ประโยชน์จำากี่แบคทั่่เร่ยทั่่�เป็นประโยชน์ก่ี่บระบบกี่าร

ยอ่ยอาหารจำำาพื้วกี่กี่รดแล็กี่ติกี่	ซึ่ึ�งมูก่ี่พื้บในอาหารหมูก่ี่	ประโยชน์ข้องอาหารโพื้รไบโอติกี่ท่ั่�มูต่่อสุข้ภูาพื้ท่ั่�งกี่าร
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ร่กี่ษาโรค	กี่ารป้องกี่่นความูเจำ็บป่วย	และกี่ารส่งเสริมูสุข้ภูาพื้	ศิลปะกี่ารปรุงอาหารและเคร่�องด่�มูเชิงฟังกี่์ช่น	

ทั่่�มู่สุนทั่ร่ยทั่างรสชาติ	กี่ารนำาเสนอทั่่�น่าสนใจำ	และสามูารถึนำาไปใช้ประโยชน์เชิงพื้าณิชย์	กี่ารคำานวณต้นทัุ่น	

กี่ารต่�งราคา	และกี่ารพื้่ฒนาสูตรอาหารและเคร่�องด่�มูมูาตรฐาน	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติตามูเน่�อหา

	 The	concept	 of	 probiotic	 food	 that	 utilizes	good	bacteria	benefiting	 the	digestion	

system	such	as	lactic	acids	which	is	normally	found	in	fermented	food;	benefit	of	probiotic	foods	

for	health,	curative	and	illness	preventive	effects	as	well	as	health	promotion	benefits;	gastronomic	

arts	for	probiotic	food	and	beverage		with	gustatory	aesthetics	and	interesting	presentation	for	

commercial	benefits;	cost	calculation,	pricing,	standard	menu	development	for	probiotic	food	and	

beverage;	practicum	learning	according	to	course	content.

CAL 386 ปฏิิบัต้ิการศิิลปะการประกอบอาหารเชิงฟังก์ชัน                                    2(0-4-2) 

 (Functional Food Culinary Arts Operations)

 ชาบัังคัับัร่วิม	:	CAT	386	ศึิลปะก่ารประก่อบัอาหารเชิงฟังก่์ชัน		           

	 ปฏิบิต่กิี่ารปรงุอาหารและเคร่�องด่�มูเชงิฟงักี่ช์น่	ทั่่�มูส่นุทั่รย่ทั่างรสชาต	ิกี่ารนำาเสนอ	กี่ารพ่ื้ฒนา

สูตรอาหารและเคร่�องด่�มูมูาตรฐาน	

	 Practice	of	probiotic	food	and	beverage	cooking	process	with	gustatory	aesthetics;	

presentation,	standard	menu	development	for	food	and	beverage.	

CAT 391 การฝึึกปฏิิบัต้ิงานในสถานประกอบการอาหารและเคร้่องด้่ม 1          1(0-40-20)

 (Food and Beverage Industrial Placement I)

	 กี่ารประยุกี่ต์ใช้ความูรู้	 และท่ั่กี่ษะกี่ารประกี่อบอาหาร	ความูเข้้าใจำเชิงลึกี่เก่ี่�ยวก่ี่บหล่กี่กี่าร

ประกี่อบอาหาร	และหล่กี่คิดเกี่่�ยวกี่่บอาหารข้องทั่้องถึิ�นและว่ฒนธีรรมูทั่่�แตกี่ต่างกี่่นในกี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติงานใน

ส่วนปฏิิบ่ติกี่ารคร่วข้องธุีรกิี่จำบริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มูเป็นเวลาไมู่น้อยกี่ว่า	 3	 เด่อน	ผู้เร่ยนบูรณากี่ารสิ�ง

ทั่่�เร่ยนรู้จำากี่ประสบกี่ารณ์กี่ารฝ่ึกี่งานก่ี่บความูรู้จำากี่ช่�นเร่ยนผ่านประสบกี่ารณ์กี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่ารทั่่�มู่เน่�อหา

เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บกี่ารประกี่อบอาหาร	กี่ารจำ่ดกี่ารคร่ว	 กี่ารบริหารวิธ่ีกี่ารทั่ำางาน	และท่ั่กี่ษะทั่างส่งคมูในสถึานท่ั่�

ทั่ำางานและนำาเสนอต่อคณะกี่รรมูกี่ารประจำำาสาข้าวิชา

	 Application	of	knowledge	and	cooking	skills	with	deeply	understanding	in	cooking	

and	concept	of	different	cultural	and	regional	cuisine	in	kitchen	operation	of	food	and	beverage	

for	not	less	than	3	months;	learner	further	integrate	previously	knowledge	with	the	experience	from	

the	internship	through	cooking,	kitchen	operation,	management	and	workplace	skills,	presentation	

to	the	faculty’s	committee.
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CAT 494 สหกิจศิึกษาในธุุรกิจอาหาร 6(0-40-20)

 (Cooperative Education in Food Business)

	 กี่ารฝึ่กี่งานด้านศิลปะและเทั่คโนโลย่กี่ารประกี่อบอาหาร	โดยฝึ่กี่ปฏิิบติ่งานเสมูอ่นเป็นพื้นก่ี่งาน

ประจำำาข้องหนว่ยงานน่�นไมู่นอ้ยกี่วา่	40	ส่ปดาห์	หร่อทั่่�งปีกี่ารศึกี่ษาตอ่เน่�องกี่น่	และมู่งานเฉพื้าะทั่่�ไดร้่บมูอบ

หมูายจำากี่หน่วยงานให้ปฏิิบ่ติเสร็จำสิ�น	น่กี่ศึกี่ษาจำะต้องนำาเสนอรายงานความูกี่้าวหน้ารายส่ปดาห์	และผ่าน

กี่ารประเมูินผลงานจำากี่หน่วยงานทั่่�ทั่ำากี่ารปฏิิบ่ติงาน	

	 Apprenticeship	in	the	area	of	culinary	arts	and	technology	in	a	selected	organization	

overseas	for	not	less	than	one	whole	year	or	50	weeks	consecutively	and	complete	assigned	task	

or	projects	as	deemed	appropriate	by	 the	organization;	 submission	of	weekly	progress	 report	

required;	evaluation	by	work	supervisor	from	the	professional	organization.

CAT 495 การฝึึกปฏิิบัต้ิงานในสถานประกอบการอาหารและเคร้่องด้่ม 2            2(0-40-20)

 (Food and Beverage Industrial Placement II)

	 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	CAT	391ก่ารฝึึก่ปฏิิบััติงานในสถิานประก่อบัก่ารอาหารและเคัร่�องด้่�ม	1

	 กี่ารประยกุี่ต์ใชค้วามูรู	้และทั่ก่ี่ษะทั่่�ได้จำากี่กี่ารเร่ยนในช่�นเร่ยน	และกี่ารฝึ่กี่ปฏิบิต่งิานกี่อ่นหนา้

น่�ในกี่ารฝึ่กี่ปฏิบิติ่งานจำริงก่ี่บสถึานประกี่อบกี่ารด้านอาหารและเคร่�องด่�มูในต่างประเทั่ศหรอ่ในไทั่ยเปน็เวลา

ไมูน่อ้ยกี่วา่	6	เดอ่น	ผูเ้รย่นพ่ื้ฒนาความูรูต้อ่เน่�องโดยบรูณากี่ารความูรูท้ั่่�มูมู่าแตเ่ดมิูก่ี่บประสบกี่ารณท์ั่่�ไดจ้ำากี่

กี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติงานผ่านรายงานกึี่�งวิจำ่ยทั่่�มู่กี่ารเกี่็บข้้อมููลปฐมูภููมูิจำากี่สถึานประกี่อบกี่ารและนำาเสนอรายงาน

น่�นต่อคณะกี่รรมูกี่ารประจำำาคณะ

	 Application	 of	 knowledge	and	 skills	 from	classes	 and	experiences	 from	previous	

industrial	placement	through	internship	with	overseas	or	Thai	food	and	beverage	organization	for	

not	less	than	6	months;	learners	further	develop	knowledge	through	integrating	previously	acquired	

knowledge	with	the	experience	from	the	internship	through	research	report	based	on	primary	data	

in	the	workplace;	presentation	of	such	a	report	to	the	faculty’s	committee.
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หลักส้ต้รอุต้สาหกรรมบริการ (หลักส้ต้รนานาชาต้ิ)

IHI 101 การท่องเที่ยวและการบริการสากล                                                 3(3-0-6) 

 (International Tourism and Hospitality)

	 วว่ิฒนากี่าร	โครงสรา้งธีรุกี่จิำ	บทั่บาทั่	ความูส่มูพ่ื้นธีข์้ององคป์ระกี่อบตา่งๆ	ในธุีรกี่จิำ			กี่ารเดนิทั่าง	

กี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวและกี่ารบรกิี่าร	ผลกี่ระทั่บทั่างเศรษฐกิี่จำและสง่คมู	และปจัำจำย่ตา่งๆ	ทั่่�มูผ่ลตอ่ธีรุกี่จิำกี่ารเดนิทั่าง	

กี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่ารอ่นได้แกี่่	นโยบายภูาคร่ฐ	องค์กี่รระหว่างประเทั่ศ		ความูร่วมูมู่อระหว่างประเทั่ศ

ในระด่บต่างๆ	และบทั่บาทั่ข้องสมูาคมูวิชาช่พื้	รวมูทั่่�งความูรู้เบ่�องต้นเกี่่�ยวกี่่บกี่ารประกี่อบธีุรกี่ิจำ	 โครงสร้าง

องค์กี่รพื้่�นฐาน	และกี่ารกี่ิจำกี่รรมูทั่างธีุรกี่ิจำหล่กี่ๆข้ององค์กี่รทั่างธีุรกี่ิจำกี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่าร

	 Evolution	of	international	tourism	and	hospitality,	factors	affecting	tourism,	motivation	

for	tourism,	the	components	of	tourism	industry,	planning	and	development	of	tourism,	impacts	of	

tourism	on	economy,	society,	environment	and	culture.

IHI 102 จิต้วิทยาการบริการ และการส้่อสารข�ามวัฒนธุรรม                              3(3-0-6)

 (Psychology for Hospitality and Cross Cultural Communication)

	 ประเด็นและกี่ระบวนกี่ารพื้ฤติกี่รรมูทั่างส่งคมูข้องบุคคลอน่รวมูถึึง	กี่ารเรย่นรู้	แรงจูำงใจำ	ค่านิยมู

ในกี่ารทั่ำางานและกี่ารพ่ื้กี่ผ่อน	และกี่ารนำาหล่กี่จิำตวิทั่ยาไปใช้ในกี่ารงานบริกี่าร	 	 กี่ารปลูกี่สำานึกี่และทั่่กี่ษะ

เกี่่�ยวกี่่บกี่ารส่�อสารกี่่บผู้ร่บบริกี่าร	เพื้่�อร่วมูงาน	และคู่ค้าทั่่�มู่ความูหลากี่หลายทั่างว่ฒนธีรรมูซึ่ึ�งต่างให้ความู

หมูายทั่่�แตกี่ตา่งก่ี่นก่ี่บคำา	สญ่ลก่ี่ษณแ์ละธีรรมูเนย่มูปฏิิบต่	ิเพ่ื้�อกี่ารส่�อสารทั่่�มูป่ระสทิั่ธีภิูาพื้	เกี่ดิความูเข้า้ใจำ

ระหว่างกี่่นโดยปราศจำากี่ข้้อข้่ดแย้งและสามูารถึให้บริกี่ารได้ตอบสนองความูต้องกี่ารข้องลูกี่ค้า

	 Concepts	 and	 processes	 of	 social	 behavior	 of	 individuals	 including	 cognition,	

motivation,	values	in	working	and	leisure,	and	applications	of	such	concepts	on	hospitality	works,	

development	of	awareness	and	skills	in	communicating	with	service	recipients,	colleagues,	trade	

partners	from	different	cultural	backgrounds	which	result	to	different	meaning	assignment	to	words,	

symbols	and	customs	in	order	to	nurture	effective	communication,	establish	mutual	understanding	

without	conflicts	and	finally	to	be	able	to	render	services	that	well	satisfy	customers’	needs.

IHI 103 ศิิลปะการต้�อนรับและการพััฒนาบุคลิกภาพั                                      3(3-0-6)

 (Hospitality Arts and Personality Development)

	 แนวคิดเก่ี่�ยวก่ี่บบุคลิกี่ภูาพื้	ความูสำาค่ญและแนวทั่างกี่ารพ่ื้ฒนาบุคลิกี่ภูาพื้ท่ั่�งภูายในและ

ภูายนอกี่ให้เหมูาะสมูก่ี่บมูาตรฐานธีุรกี่ิจำกี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่าร	 แนวคิดเก่ี่�ยวก่ี่บกี่ารต้อนร่บน่กี่เดิน

ทั่าง	นก่ี่ท่ั่องเทั่่�ยวและลกูี่คา้ในธีรุกี่จิำอาคน่ตุกี่ะสมู่พ่ื้นธีต์ามูมูาตรฐานสากี่ลท่ั่�งในกี่ารส่�อสารดว้ยวาจำา	ภูาษา

ทั่่าทั่าง	บุคลิกี่ภูาพื้	และข้่�นตอนกี่ารบริกี่ารทั่่�เหมูาะสมู
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	 The	discussion	of	and	the	elaboration	on	the	concept	of	personality	in	regards	to	its	

importance	and	methods	of	personality	development	for	students,	both	internal	and	external	per-

sonalities,	to	be	in	line	with	the	standard	of	international	hospitality	industry,	concepts	related	to	

hospitality	arts	for	welcoming	travelers,	tourists,	and	service	customers	according	to	international	

standards	including	verbal	communication,	gestures,	personality,	and	service	delivery	methods.

IHI 104 การจัดการอุต้สาหกรรมบริการอย่างยั่งย้น                                         3(1-4-4) 

 (Sustainable Hospitality Industry Management)

	 ความูหมูาย	และ	ความูเปน็มูาข้องกี่ารพ่ื้ฒนาแนวคดิข้องกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวอยา่งย่�งย่น	องคป์ระกี่อบ

ทั่่�เก่ี่�ยวข้อ้งก่ี่บกี่ารพ่ื้ฒนากี่ารท่ั่องเท่ั่�ยวอย่างย่�งย่น	โดยเน้นหลก่ี่กี่ารและกี่ารดำาเนินงาน				กี่ารท่ั่องเท่ั่�ยวประเภูทั่

ตา่งๆ	ท่ั่�นำาหลก่ี่กี่ารพ่ื้ฒนาอย่างย่�งยน่มูาปรบ่ใช้เพ่ื้�อประโยชน์ทั่่�ย่�งยน่ทั่างเศรษฐกิี่จำ	สิ�งแวดล้อมูและสง่คมูข้อง

ชุมูชนทั่่�เป็นจำุดหมูายปลายทั่าง	เช่น	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวเชิงนิเวศ		กี่ารทั่่องเทั่่�ยวเชิงว่ฒนธีรรมู	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวชุมูชน	

ผู้เร่ยนได้ประสบกี่ารณ์เชิงประจำ่กี่ษ์เกี่่�ยวกี่่บกี่ารทั่่องเทั่่�ยวอย่างย่�งย่นผ่านประสบกี่ารณ์ภูาคสนามู

	 Meaning,	conceptual	development	and	principles	of	sustainable	tourism	as	well	as	

its	components	by	focusing	on	principles	and	operation	of	different	kinds	of	tourism	that	adopted	

sustainable	tourism	principle	for	sustainable	economic	and	social	interests	of	receptive	destina-

tions	such	as	ecotourism,	cultural	tourism,	and	community	based	tourism.	Learners	gain	empirical	

experience	of	sustainable	tourism	through	participation	of	field	experiences.

IHI 105 พัฤต้ิกรรมนักท่องเที่ยว                                                              3(3-0-6)

 (Tourist Behavior)

	 กี่ระบวนความูคดิน่กี่ทั่อ่งเทั่่�ยวและน่กี่เดนิทั่างในสถึานกี่ารณต์า่งๆ	ไดแ้กี่ก่ี่ระบวนกี่ารตด่สนิใจำ	

ภูาพื้ล่กี่ษณ์แหล่งทั่่องเทั่่�ยว	ทั่่ศนคติ	กี่ารเร่ยนรู้	ความูเช่�อ	และปัจำจำ่ยกี่ำาหนดพื้ฤติกี่รรมูต่างๆได้แกี่่	แรงจำูงใจำ	

ว่ฒนธีรรมู	ปัจำจ่ำยทั่างด้านสถึานกี่ารณ์	และกี่ารจำำาแนกี่ประเภูทั่น่กี่ท่ั่องเท่ั่�ยว	ผู้เร่ยนเกิี่ดกี่ารเร่ยนรู้ประเด็นต่างๆ	

ด้วยตนเอง	และประยุกี่ต์ใช้กี่รอบทั่างทั่ฤษฎ่ผ่านกี่ารทั่ำาโครงกี่ารวิจ่ำยอย่างย่อตามูห่วข้้อท่ั่�ได้ร่บมูอบหมูาย

	 Cognition	process	and	behavior	tourists	and	travelers	for	different	purposes	including	

destination	choice,	destination	 image,	attitude,	 learning,	beliefs,	and	other	determining	factors:	

motivation,	culture,	situational	factors,	and	tourist	typology.	Learners	self	learn	and	apply	theoretical	

frameworks	through	mini	research	projectson	the	assigned	topic.

IHI 301 การจัดการทรัพัยากรมนุษย์ในอุต้สาหกรรมบริการ                               3(3-0-6)

 (Human Resource Management in Hospitality Industry) 

	 หล่กี่กี่ารจำ่ดกี่ารและพ่ื้ฒนาทั่ร่พื้ยากี่รมูนุษย์ในอุตสาหกี่รรมูกี่ารบริกี่ารโดยใช้กี่รณ่ศึกี่ษา	 อ่น
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ได้แกี่่	กี่ารสรรหา	กี่ารค่ดสรร	กี่ารจำูงใจำให้ทั่ำางานเต็มูศ่กี่ยภูาพื้	กี่ารพื้่ฒนา	และกี่ารพื้่ฒนาตนเอง	กี่ารจำ่ดสรร

ค่าตอบแทั่นและสว่สดิกี่าร	กี่ารทั่ำางานเป็นกี่ลุ่มู	ภูาวะผู้นำา	กี่ารให้คำาปรึกี่ษาแกี่่บุคลากี่ร	กี่ารประเมูินผลงาน	

และกี่ิจำกี่ารแรงงานส่มูพื้่นธี์

	 The	human	resource	management	function	with	an	emphasis	on	issue	related	to	hos-

pitality	industry,	the	personnel	function	in	recruitment,	selection,	training	and	development,	perfor-

mance	appraisal	and	labor	relations	including	attitude	development	and	moral	of	people	working	

together,	practice	of	human	relation	skills	for	supervising,	motivating	and	counseling	employees	

and	analysis	of	individual	leadership	skills,	case	studies	for	solving	human	resources	problems.

IHI 302 ระบบสารสนเทศิสำาหรับอุต้สาหกรรมบริการ                                     3(2-2-5)  

 (Hospitality Industry Information Systems) 

	 ล่กี่ษณะเฉพื้าะข้องระบบข้้อมููลทั่างอุตสาหกี่รรมูบริกี่าร	 โดยศึกี่ษาประเภูทั่ข้องข้้อมููลกี่ารจ่ำด

ระบบข้้อมููล		กี่ารหาข้้อมููล	กี่ารเกี่็บและกี่ารวิเคราะห์ข้้อมููลด้วยวิธี่กี่ารต่างๆ	ความูมู่�นคง		ความูปลอดภู่ยข้อง

ระบบกี่ารจำองห้องพื้่กี่และธีุรกี่ิจำบริกี่ารทั่าง	Internet	(System	Security)	ตลอดถึึงวิธี่กี่ารนำาข้้อมููลมูาใช้เพื้่�อ

กี่ารแกี่้ปัญหา	กี่ารต่ดสินใจำ	และกี่ารวางแผนและกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	โดยนำาคอมูพื้ิวเตอร์มูาประยุกี่ต์ใช้

	 Characteristic	 of	 hospitality	 industry	 information	 systems,	 study	 of	 the	 types	 of	

information,	 the	organization,	collection,	storage	and	analysis	of	data	through	various	methods	

System	Security	on	Hospitality	Industry	by	using	internet,	how	to	make	usage	of	data	in	problem	

solving,	decision	making	and	hotel	and	tourism	planning	through	computer	application.

IHI 401 จริยธุรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับอุต้สาหกรรมบริการ                      3(3-0-6) 

 (Ethics and Laws Related to Hospitality Industry) 

	 หลก่ี่จำรรยาบรรณวชิาชพ่ื้	จำริยธีรรมู	และกี่ฎหมูายแพ่ื้งและพื้าณิชยท์ั่่�เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บอตุสาหกี่รรมู

กี่ารบริกี่ารและธีรุกิี่จำท่ั่�เก่ี่�ยวข้อ้งก่ี่บความูปลอดภู่ยข้องน่กี่ท่ั่องเท่ั่�ยว	และลกูี่ค้าภูาค		กี่ารบริกี่าร	ข้้อบง่คบ่เก่ี่�ยว

กี่่บสิ�งแวดล้อมู	ระเบ่ยบวิธี่ศุลกี่ากี่ร	กี่ารกี่่กี่กี่่นส่ตว์	กี่ารตรวจำคนเข้้าเมู่องและกี่ารบ่งค่บใช้กี่ฎหมูายแกี่่

น่กี่ทั่่องเทั่่�ยว

	 Concepts	of	professionalism,	ethics	as	well	as	civil	and	commercial	laws	concerning	

hospitality	 industry	 in	 regards	 to	 tourists	 and	 service	customers’	 safety,	 regulations	 regarding	

environments,	custom,	quarantine,	and	immigration	procedures	as	well	as	 law	enforcement	for	

tourists.
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IHI 210 การท่องเที่ยวเพั้่อนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพัิเศิษ                           3(3-0-6)

 (Special Interest Tourism)

	 ความูหมูายและล่กี่ษณะข้องกี่ารทั่่องเทั่่�ยวเพื้่�อน่กี่ทั่่องเทั่่�ยวกี่ลุ่มูความูสนใจำพื้ิเศษ	 เช่น	 กี่าร

ทั่่องเทั่่�ยวเพื้่�อกี่ารศึกี่ษา	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวเชิงศิลปะและว่ฒนธีรรมู	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวเชิงสร้างสรรค์	 ในทั่่องเทั่่�ยวใน

ว่ฒนธีรรมูกี่ลุ่มูชาติพื้่นธีุ์	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวเชิงผจำญภู่ย	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวเชิงกี่่ฬา	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวเชิงสุข้ภูาพื้	กี่ารทั่่อง

เทั่่�ยวเพื้่�อน่กี่ทั่่องเทั่่�ยวกี่ลุ่มูร่กี่ร่วมูเพื้ศ	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวเชิงกี่ารแพื้ทั่ย์	โดยศึกี่ษาถึึงแนวโน้มูตลาด	โอกี่าส	ปัจำจำ่ย

ความูสำาเร็จำ	และข้้อจำำากี่่ดข้องตลาดกี่ารทั่่องเทั่่�ยวเพื้่�อน่กี่ทั่่องเทั่่�ยวกี่ลุ่มูความูสนใจำพื้ิเศษ

	 Meaning	 and	 characteristic	 of	 	 special	 interes	 tourism	 including	 educational	

tourism,	art	and	culture	 tourism,	creative	 tourism,	ethnic	 tourism,	adventure	 tourism,	sport	and	

health	tourism,	tourism	activities	for	homosexual	tourists,	medical	tourism	by	discussing	market	

trends,	opportunities,	success	factors,	and	marketing	limitations	of	these	special	interest	tourism.

IHI 211 การดำาเนินการและการจัดการธุุรกิจโรงแรม                                       3(3-0-6) 

 (Hotel Operations and Management) 

	 กี่ารจำ่ดโครงสร้างกี่ารบริหารจำ่ดกี่ารองค์กี่าร	กี่ารดำาเนินงานข้องทั่่�พื้่กี่แรมูและโรงแรมู	ภูายใน

โรงแรมู	กี่ารตอ้นรบ่	กี่ารจำองหอ้งพ่ื้กี่	กี่ารบรกิี่ารสง่แข้กี่เข้้าหอ้งพ่ื้กี่	กี่ารบรกิี่ารข้้อมูลูข้า่วสาร	ปฏิสิมู่พ่ื้นธีร์ะหวา่ง

ฝ่่ายต่างๆ	ตลอดจำนโรงแรมูอ่�น	ในเคร่อเด่ยวกี่่นและในเคร่ออ่�นๆ	กี่ารแข้่งข้่นทั่างธีุรกี่ิจำ		และกี่ารติดต่อส่�อสาร

ทั่างกี่ารตลาด		แนวโน้มูข้องธีุรกี่ิจำโรงแรมู

	 Organizational	 structure	management,	 operations	 of	 accommodation	 	 and	 hotel		

properties;		reception,	reservation,	room	service,	information	service,	interactions	among	various	

departments	within	a	hotel,	as	well	as	among	other	hotels	of	the	same	chain	and	among	other	

chains;	competition	and	communication	marketing	including	hotel	business	trends.

IHI 213 ภ้มิศิาสต้ร์เพั้่อธุุรกิจการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

                (Geography for Tourism Business)

	 ประเด็นสำาค่ญทั่างภููมิูศาสตร์	 เช่นแหล่งทั่่�ต่�ง	 สภูาพื้ภููมิูประเทั่ศ	สภูาพื้ภููมิูอากี่าศ	ชาติพ่ื้นธ์ุี	

พ่ื้นธ์ุีพ่ื้ช	 พ่ื้นธ์ุีส่ตว์และผลกี่ระทั่บข้องประเด็นเหล่าน่�นต่อแหล่งทั่่องเท่ั่�ยวและกิี่จำกี่รรมู	ทั่างกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยวทั่่�ง

ทั่างธีรรมูชาติและว่ฒนธีรรมูข้องประเทั่ศไทั่ยและภููมิูภูาคอ่�นๆ	ข้องโลกี่	ผู้เร่ยนได้รบ่ประสบกี่ารณ์เชงิประจำก่ี่ษ์

ผ่านกี่ิจำกี่รรมูภูาคสนามู	ณ	แหล่งทั่่องเทั่่�ยวทั่่�มู่ความูโดดเด่นทั่างภููมูิศาสตร์

	 Major	geographical	concepts	including	location,	topography,	climate,	ethnics,	flora	

and	fauna	and	their	impacts	on	natural	and	cultural	tourists’	attractions	and	activities	of	Thailand	and	

other	regions	of	the	world.	Learners	gain	empirical	experience	through	field	activities	at	attractions	

with	distinguished	geographical	factors.
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IHI 214 การจัดการและการดำาเนินงานบริการอาหารและเคร้่องด้่ม                      3(2-2-5) 

 (Food and Beverage Management and Operations)

	 กี่ารจำด่โครงสร้างงานบริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู	กี่ารแบ่งสายงานบริกี่ารและ	กี่ารหน้าท่ั่�ความู

รบ่ผดิชอบข้องบคุลากี่ร	รวมูถึึงประเภูทั่ข้องกี่ารจำด่บริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มูและรปูแบบกี่ารบรกิี่าร	ความูรู้

เก่ี่�ยวก่ี่บรายกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มูประเภูทั่ต่างๆ	เคร่�องมูอ่เคร่�องใช	้ในกี่ารให้บรกิี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู	ฝึ่กี่

ทั่ก่ี่ษะในกี่ารส่�อสารข้า้มูว่ฒนธีรรมู		กี่ารทั่ำางานรว่มูก่ี่บผูอ่้�นและกี่ารประสานงานก่ี่บส่วนงานอ่�นๆ	ข้องโรงแรมู	

รา้นอาหารและภูต่ตาคาร	โดยฝ่กึี่ปฏิิบติ่กี่ารข้่�นตอนกี่ารเตรย่มูบริกี่าร	และกี่ารให้บรกิี่ารในห้องปฏิิบติ่กี่ารและ

สถึานกี่ารณ์จำริง	 	 กี่ารจำ่ดกี่ารและแก้ี่ไข้ข้้อร้องเร่ยนข้องลูกี่ค้าได้เหมูาะสมูก่ี่บสถึานกี่ารณ์	 	ศึกี่ษาโปรแกี่รมู

สำาเรจ็ำรปูทั่างคอมูพื้วิเตอรเ์พื้่�อประยกุี่ตใ์ชใ้นกี่ารบรหิารจำด่กี่ารงานบรกิี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู	โดยฝ่กึี่ในหอ้ง

ปฏิิบ่ติกี่ารคอมูพื้ิวเตอร์

	 The	structure	of	food	and	beverage	servicing	along	with	staff		key		responsibilities,	

various	service	patterns,	as	well	 as	 food	and	beverage,	 types	and	equipments;	cross	cultural	

communication,	team-working	skills	and	service	procedures	with	regard	to	the	practice	in	both	

laboratory	and	real	situations,	handling	guests’	complaints	and	problem	solving	procedures,	study	

of	computer	application	for	food	and	beverage	service	management	,simulation		practices		with	

the	use	of	computer	programs.

IHI 215 การจัดการห�องพัักและส่วนหน�า                                                    3(2-2-5) 

 (Room Division and Front Office)

	 โครงสร้างและกี่ารจำ่ดกี่ารงานส่วนหน้าข้องโรงแรมู	 วิธ่ีปฏิิบ่ติกี่ารสำารองและจำ่ดสรรห้องพ่ื้กี่	

ชนิดข้องห้องพื้่กี่	แผนผ่งและส่ญล่กี่ษณ์ห้องพื้่กี่	กี่ารวางแผนจำำานวนห้องพื้่กี่	กี่ารต้อนร่บ	กี่ารลงทั่ะเบ่ยน	กี่าร

จำด่กี่ารดา้นสมู่ภูาระ	กี่ารบรกิี่ารข้า่วสารข้อ้มูลู	ศนูยบ์รกิี่ารธีรุกี่จิำ	เทั่คนคิกี่ารเพิื้�มูรายไดจ้ำากี่สว่นธีรุกี่จิำอ่�นๆ	ข้อง

โรงแรมู	และกี่ารประสานงานกี่่บแผนกี่ต่างๆ	ข้องโรงแรมู	บริษ่ทั่นำาเทั่่�ยวและสายกี่ารบิน	กี่ารแกี่้ไข้ความูข้่ด

แยง้และคำาตำาหนขิ้องลกูี่คา้	หลก่ี่กี่ารส่�อสารข้า้มูว่ฒนธีรรมู		ฝึ่กี่ภูาคปฏิิบต่ใินหอ้งปฏิิบติ่กี่ารโดยใชโ้ปรแกี่รมู

คอมูพื้ิวเตอร์

	 Organization	structure	and	the	management	of	 the	Front	Office;	 reservation,	 room	

assignment,	types	of	rooms	room	symbols	layout	and	planning	of	room	numbers,	reception,	room	

registration,	baggage	handling	procedures;	information	services;	business	centers,	cross	selling	

and	up-selling	techniques	with	other	business	units	of	the	hotel,	travel	agencies,	as	well	as	airlines;	

guest	encounter	management	techniques	and	guests’	complaints;	cross-cultural	communication	

principles;	simulation	practices	of	operation	procedures	along	with	the	use	of	computer	programs.
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IHI 310 การจัดการบริการแม่บ�าน         3(2-2-5)

 (Housekeeping Service Management)

	 โครงสร้างแผนกี่แมู่บ้าน	 หน้าทั่่�ความูร่บผิดชอบและคุณสมูบ่ติข้องพื้น่กี่งานแมู่บ้าน	 กี่าร

ประสานงานกี่่บแผนกี่ต่างๆ	กี่ารเร่ยนรู้อุปกี่รณ์ทั่ำาความูสะอาด	กี่ารแบ่งแยกี่ชนิดข้องอุปกี่รณ์	วิธี่กี่ารใช้	กี่าร

บำารุง	 ร่กี่ษา	ชนิดข้องนำ�ายาทั่ำาความูสะอาด	กี่ารบริกี่ารห้องพ่ื้กี่แข้กี่	 ผ้าท่ั่�ใช้ในโรงแรมู	 ห้องผ้า	 เคร่�องแบบ

พื้น่กี่งาน	กี่ารวางแผนและจำ่ดกี่ารระบบ	 รายกี่ารสำารวจำพื้่�นทั่่�ทั่่�ต้องทั่ำาความูสะอาด	ตารางความูถึ่�ข้องกี่าร

ทั่ำางาน	มูาตรฐานกี่ารปฏิิบ่ติงาน	มูาตรฐานข้องผลิตภู่ณฑ์์	กี่ารวางแผนกี่ำาล่งคน	กี่ารจ่ำดตารางหมุูนเว่ยน

พื้น่กี่งาน	ตารางว่นหยุด	กี่ารติดต่อกี่ารทั่ำาความูสะอาด	ชนิดและวิธี่กี่ารทั่ำาส่ญญา	กี่ารตกี่แต่งภูายใน	(เบ่�อง

ต้น)	กี่ารซึ่่กี่ร่ด	กี่ารข้จำ่ดรอยเป้�อน	กี่ารสำารวจำห้องพื้่กี่แข้กี่	กี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่าร		ทั่ำาความูสะอาด	กี่ารทั่ำาห้องพื้่กี่	

กี่ารจำ่ดดอกี่ไมู้ในโอกี่าสต่างๆ	กี่ารจำ่ดกี่ารกี่่บคำาร้องเร่ยนจำากี่แข้กี่	รวมูทั่่�งระบบเกี่่�ยวกี่่บข้องสูยหาย

	 Organizational	 structure	 of	 the	 housekeeping	department,	 duties,	 responsibilities	

and	attributes	of	housekeeping	staff,	inter-department	coordination,	cleaning	equipment,	classi-

fication	and	types	of	equipment,	methods	of	use,	care	and	maintainance,	cleaning	agents,	maid	

service	rooms,	hotel	linen,	linen	room,	uniforms,	planning	and	organizing	such	as	area	inventory	

list,	frequency	schedule,	performance	standards,	productivity	standards,	planning	staff	strength	

and	duty	roaster,	holiday	schedules	and	job	allocation,	contract	cleaning	–	types	and	methods,	

basic	interior	designs,	laundry,	strain	removal,	practice	of	room	cleaning,	setting	up	of	maid	cart,	

room	make	up,	flower	arrangement,	decoration	for	special	occasions,	handling	guest	complains,	

lost	and	found	procedures.

IHI 311 การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย                        3(2-2-5)

 (Tour Package Planning and Management)

	 กี่ารจำ่ดกี่ารและกี่ารวางแผนรายกี่ารท่ั่องเทั่่�ยว	กี่ารวางแผนข้องผู้ประกี่อบธุีรกี่ิจำนำาเทั่่�ยว	กี่าร

สำารวจำตลาด	กี่ารจำด่ทั่ำาตารางกี่ารเดินทั่าง	กี่ารคิดตน้ทั่นุ	เทั่คนคิกี่ารข้าย	รวมูถึงึข้่�นตอนกี่ารเจำรจำา	กี่ารจำด่กี่าร

และกี่ารทั่ำาส่ญญาต่างๆ	กี่่บโรงแรมู	มู่คคุเทั่ศกี่์	สายกี่ารบิน	รถึเช่า	เร่อสำาราญ	รถึโค้ช		รถึโดยสารข้นาดเล็กี่	

วิทั่ยากี่รและผู้บรรยาย	อาหาร	และอ่�นๆ	ทั่่�เกี่่�ยวข้้อง

	 Tour	package	operation	management	and	planning	of	tour	operators,	market	survey,	

marketing	planning,	creating	 the	 itinerary,	costing,	selling	 techniques;	 including	 the	processes	

of	negotiation,	arranging,	and	commercial	contracting	hotels	and	tourism	suppliers:	airlines,	car	

rentals,	cruises,	coaches,	mini	buses,	guest	speakers	and	lectures,	foods,	etc.



Rangsit University Bulletin 2022-2023
วิิทยาลััยการท่องเท่�ยวิแลัะการบริการ College of Tourism and Hospitality

IHI 312 การจัดการบริการอาหารและการจัดเลี�ยง   3(2-2-5) 

 (Catering and Banquet Management)

	 โครงสร้างธีุรกี่ิจำจำ่ดเล่�ยง	 กี่ารดำาเนินงานในธีุรกี่ิจำจำ่ดเล่�ยง	 	 กี่ารตลาดข้องธีุรกี่ิจำจำ่ดเล่�ยง	 	 กี่าร

ออกี่แบบรายกี่ารอาหารสำาหร่บโอกี่าสต่างๆ	กี่ารจ่ำดสถึานทั่่�	 และห้องจำ่ดเล่�ยง	กี่ระบวนกี่ารจำ่ดเล่�ยง	กี่ารจำ่ด

เตร่ยมูเคร่�องมู่อเคร่�องใช้สำาหร่บงานจำ่ดเล่�ยง	กี่ารวางแผนกี่ารทั่ำางาน	และกี่ารจำ่ดกี่าร	กี่ารควบคุมู	กี่ารอบรมู

พื้น่กี่งานบริกี่าร	บุคลิกี่ภูาพื้และจำริยธีรรมูข้องพื้น่กี่งาน		มู่กี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่ารจำ่ดเล่�ยงในมูหาวิทั่ยาล่ย

	 Functions	of	 catering	businesses,	marketing,	menu	designs	 for	 various	events,	

interior	and	exterior	planning	for	events,	preparation	for	utensils,	staff	planning,	and	supervision	

for	services,	catering	process,	etiquettes	and	manners.	Practices	through	on-campus	internship.

IHI 313 การจัดการธุุรกิจสายการบิน         3(3-0-6) 

  (Airline Business Management)   

	 บูรณากี่ารความูรู้เกี่่�ยวกี่่บโครงสร้างหน้าทั่่�และกี่ารปฏิิบ่ติกี่ารข้องสายกี่ารบิน		กี่ารบริหารงาน

บุคคลกี่ารจำ่ดองค์กี่ารกี่ารจำ่ดกี่ารอากี่าศยานสิทั่ธีิกี่ารบิน	 กี่ารจำ่ดกี่ารความูปลอดภู่ย	 และสิ�งอำานวยความู

สะดวกี่ท่ั่�จำำาเปน็ตอ่กี่ารดำาเนนิงานข้องสายกี่ารบิน	ภูายใตก้ี่ระแสโลกี่าภูว่ิตน	์	และกี่ระแสกี่ารรวมูตว่ทั่างธีรุกิี่จำ

ข้องสายกี่ารบิน	ซึ่ึ�งมู่ผลกี่ระทั่บต่อโครงสร้างองค์กี่ารรวมูถึึงประเด็นทั่่�เกี่่�ยวข้้องต่างๆ	

	 Integrative	knowledge	about	structures,	functions	and	operations	of	airline	business;	

human	 resource	management;	 organization,	aircraft	management;	 traffic	 rights;	aviation	safety	

management;	necessary	supported	facilities	affected	by	globalization	and	airline	alliances	trend	

as	well	as	relevant	issues.

IHI 410 การขายและการต้ลาดสำาหรับอุต้สาหกรรมบริการ                                3(3-0-6)

 (Hospitality Industry Sales and Marketing)

	 บทั่บาทั่ข้องแผนกี่กี่ารตลาดข้องอุตสาหกี่รรมูบริกี่าร	 องค์กี่ร	หน้าทั่่�กี่ารจำ่ดกี่ารวิธี่	 	 กี่ารข้าย

และส่งเสริมูกี่ารข้าย	โดยกี่ารวิเคราะห์ผลผลิต	กี่ารโฆษณา	และกี่ารข้ายตรง	ข้อบข้่ายข้องกี่ารข้าย	และกี่าร

ส่งเสริมูกี่ารข้าย	รวมูทั่่�งกี่ารข้ายเป็นกี่ลุ่มู	กี่ารจำ่ดประชุมู	กี่ารจำ่ดบริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู		และบ่นเทั่ิง	กี่าร

จำ่ดงานพื้ิเศษ	กี่ารโฆษณา	และกี่ารประชาส่มูพื้่นธี์	กี่ารวางแผนกี่ารตลาดข้องโรงแรมู	และกี่ารทั่่องเทั่่�ยว

	 Role	 of	 the	 hospitality	 industry	 sales	 and	marketing	department,	 its	 organization,	

functions	and	management:	method	of	sales	and	promotion	with	regard	to	product	analysis,	

advertising	and	personal	selling;	areas	of	sales	and	promotion	including	group	sales,	conventions,	

food,	beverage	and	entertainment,	special	events	and	promotions:	 	communication	strategies,	

public	relations,	marketing	strategies	and	planning.
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IHI 411   การเต้รียมความพัร�อมการฝึึกปฏิิบัต้ิงานในอุต้สาหกรรมบริการ                   1(0-2-1)

 (Preparation for Internship in Hospitality Industry)

	 กี่ารสรา้งความูเข้า้ใจำ	ตระหนก่ี่รูถึ้ึงความูสำาคญ่ข้องกี่ารฝ่กึี่ปฏิิบต่งิานในสถึานประกี่อบกี่ารใน

อตุสาหกี่รรมูบรกิี่าร	กี่ารปฏิิบต่ตินตามูระเบย่บข้อ้บง่คบ่	วนิย่กี่ารทั่ำางาน	มูรรยาทั่ในสถึานทั่่�ทั่ำางาน	กี่ารพ่ื้ฒนา

บคุลกิี่ภูาพื้	กี่ารใชอ้ปุกี่รณส์ำาน่กี่งาน	กี่ารทั่ำาเอกี่สารโตต้อบธีรุกี่จิำ	กี่ารเตร่ยมูตว่สมูค่รงาน	รวมูถึึงเทั่คนคิกี่ารนำา

เสนออย่างมู่ออาช่พื้	ผู้เร่ยนย่งได้ร่บกี่ารพื้่ฒนาภูาษาอ่งกี่ฤษเพื้่�อกี่ารสมู่ครงานในอุตสาหกี่รรมูกี่ารทั่่องเทั่่�ยว

และอุตสาหกี่รรมูกี่ารบริกี่ารผ่านกี่ารกี่ิจำกี่รรมูกี่ารฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติอ่กี่ด้วย

	 Understanding	grounding,	realization	of	importance	of	internship	with	hospitality	in-

dustry	enterprises,	conformity	to	rules	and	regulations,	work	disciplines	and	etiquettes,	personality	

development,	the	use	of	office	appliances,	preparation	of	business	correspondences,	preparation	

for	job	application	as	well	as	professional	presentation	techniques;	development	of	English	profi-

ciency	for	job	application	in	tourism	and	hospitality	industry	through	practical	activities.

IHI 412    การจัดการกลยุทธุ์และสถานการณ์ปัจจุบันในอุต้สาหกรรมบริการ             3(3-0-6)

 (Strategic Management and Current Issues in Hospitality Industry)

	 กี่ารอภิูปรายเก่ี่�ยวก่ี่บกี่ารจำ่ดกี่ารกี่ลยุทั่ธ์ีและสถึานกี่ารณ์ปัจำจำุบ่นในอุตสาหกี่รรมู	 บริกี่าร	

สถึานกี่ารณ์กี่ารเมู่อง	 เศรษฐกิี่จำ	และส่งคมูในระด่บชาติและนานาชาติทั่่�ส่งผลกี่ระทั่บต่ออุตสาหกี่รรมูกี่าร

บริกี่าร	กี่ารร่วมูมู่อระหว่างภูาคร่ฐ	ตลอดจำนกี่ารถึ่ายทั่อดกี่ลยุทั่ธี์สู่แผนงานในอุตสาหกี่รรมูบริกี่าร

	 A	discussion	 of	 strategic	management	 and	current	 issues	 in	 hospitality	 industry	

themselves	as	well	as	political,	economic	and	social	issues	at	both	national	and	international	levels	

that	affect	hospitality	industry.	Cooperation	between	government	aa	well	as	strategic	planning	in	

hospitality	industry.

IHI 414    สหกิจศิึกษา     6(0-35-18)

 (Co-operative Education)

	 ฝ่กึี่งานด้านกี่ารจำด่กี่ารอุตสาหกี่รรมูกี่ารบริกี่ารและกี่ารท่ั่องเทั่่�ยว	โดยนก่ี่ศึกี่ษาตอ้งปฏิิบติ่งาน

เสมู่อนเป็นพื้น่กี่งานประจำำาข้องหน่วยงานน่�นไมู่น้อยกี่ว่า	16	ส่ปดาห์	หร่อ	4	เด่อน	ติดต่อกี่่น	และมู่งานเฉพื้าะ

ทั่่�ได้ร่บมูอบหมูายจำากี่หน่วยงานให้ปฏิิบ่ติให้เสร็จำสิ�น	น่กี่ศึกี่ษาจำะต้องทั่ำาบ่นทั่ึกี่ประจำำาว่นส่งทัุ่กี่ส่ปดาห์	และ

ต้องผ่านกี่ารประเมูินผลงานจำากี่หน่วยงานทั่่�ทั่ำากี่ารปฏิิบ่ติงาน

	 The	internship	in	the	area	of	hospitality	industry	and	tourism	management	in	a	selected	

organization	like	an	employee	of	that	organization	not	less	than	16	weeks	or	4	months	consecutively	

and	complete	particular	assign	tasks	and	organization	task;	records	must	be	done	and	submitted	

on	a	weekly	basis	the	advisor	by	students,	students	are	also	evaluated	by	the	supervisor	of	the	

organization.
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กลุ่มภาษาจีน (Chinese Language)

ILC 111  ภาษาจีน 1                                                                            3(2-2-5)

 (Chinese I)

	 ระบบเส่ยงภูาษาจำ่นกี่ลาง	 เร่ยนรู้ศ่พื้ท์ั่	 สำานวนง่ายๆ	 ท่ั่�ใช้ในช่วิตประจำำาว่น	 ฝึ่กี่ทั่่กี่ษะสนทั่นา

และกี่ารออกี่เส่ยงอย่างถึูกี่ต้อง	 โดยผ่านกี่ารเร่ยนรู้จำากี่อ่กี่ษรจำ่นประมูาณ	300	 ต่ว	และศึกี่ษาต่วอ่กี่ษรจำ่น

ประมูาณ	300	ต่ว

	 Mandarin	Sound	systems;	 everyday	 vocabulary,	 and	 simple	phrases,	practice	 in	

conversational	skills	and	proper	pronunciation,	three	hundred	common	Chinese	characters.

ILC	112	 ภูาษาจำ่น	2																																																																												 3(2-2-5)

	 (Chinese	II)

	 ฝ่ึกี่ฝ่นทั่่กี่ษะภูาษาจำ่น	เน้นกี่ารสนทั่นาในห่วข้้อทั่่�คุ้นเคย	และศึกี่ษาต่วหน่งส่อจำ่นเพื้ิ�มูเติมู	400	

ต่ว	พื้่ฒนาทั่่กี่ษะกี่ารสนทั่นาและศ่พื้ทั่์	พื้่ฒนาทั่่กี่ษะกี่ารอ่าน	โดยฝ่ึกี่อ่านข้้อความูส่�นๆ

	 Practice	 in	Chinese	skills,	conversation	on	 familiar	 topics,	 four	hundred	additional	

Chinese	characters,	 development	 of	 conversational	 skills	 and	 vocabulary	build-up;	 improving	

reading	skills	through	short	passages.

ILC 113         ภาษาจีนเพั้่อธุุรกิจ 3(2-2-5) 

 (Business Chinese)

	 ฝ่กึี่สนทั่นาในชว่ติประจำำาวน่	เชน่	กี่ารทั่ก่ี่ทั่าย	กี่ารไปซึ่่�อข้อง	กี่ารโทั่รศพ่ื้ทั่	์กี่ารบอกี่เวลา	กี่ารทั่ำา

ธีุรกี่ิจำ	ฯลฯ	ว่ฒนธีรรมูและประเพื้ณ่จำ่นผ่านกี่ารอ่านบทั่ความูทั่่�ค่ดสรร

	 Practice	 in	daily-life	conversation	such	as	greeting,	shopping,	 telephoning,	 telling	

time,	etc.,	Chinese	culture	and	tradition,	through	selected	illustrative	readings	in	Chinese.

ILC 114 ภาษาจีนสำาหรับบุคลากรสำานักงาน 3(2-2-5)

 (Chinese for Office Personnel)

	 	ล่กี่ษณะและมูารยาทั่ข้องบุคลากี่รในองค์กี่รจำ่น	ศึกี่ษาศ่พื้ทั่์	และสำานวนทั่่�จำำาเป็นสำาหร่บงาน

สำาน่กี่งาน

	 The	characteristics	of	work	and	manner	of	personnel	working	in	Chinese	organization;	

focusing	on	the	study	of	vocabulary	and	idioms	necessary	for	office	work.		 	
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ILC 115 ภาษาจีนสำาหรับอุต้สาหกรรมบริการ 3(2-2-5)

 (Chinese for Hospitality Industry)

	 คำาศพ่ื้ท์ั่	สำานวนทั่่�ใช้ในวงกี่ารอุตสาหกี่รรมูบริกี่าร	กี่ารให้ข้อ้มูลูพ่ื้�นฐานเก่ี่�ยวก่ี่บบริกี่ารด้านตา่งๆ	

ภูายในโรงแรมูและร้านอาหาร	ข้้อมููลทั่่�จำำาเป็นสำาหร่บน่กี่ทั่่องเทั่่�ยว		

	 	Vocaburary	and	expression	used	in	hospitality	industry;	basic	informantion	of	hotel	

and	restaurant	management	and	travel	services	necessary	for	tourists.	

กลุ่มภาษาญี่ปุ�น (Japanese Language)

ILJ 111 ภาษาญี่ปุ�น 1 3(2-2-5) 

 (Japanese I)

	 ศึกี่ษาระบบเส่ยงข้องภูาษาญ่�ปุ่น	 ฝึ่กี่กี่ารฟังและออกี่เส่ยง	 ฝึ่กี่อ่านและเข่้ยนอ่กี่ษร	 ฮิรางานะ	

คาตากี่านะและค่นจำิ	ศึกี่ษาโครงสร้างประโยคข้่�นพื้่�นฐาน	และคำาทั่่กี่ทั่ายทั่่�ใช้ส่�อสาร		ในช่วิตประจำำาว่น	เร่ยน

รู้คำาศ่พื้ทั่์ประมูาณ	500	คำา	และอ่กี่ษรค่นจำิประมูาณ	50	ต่ว

	 Basic	Japanese	phonics;	practice	of	the	audio	lingual	reading	and	writing	skills	in	

Hiragana,	Katakana	and	Kanji;	a	study	of	basic	sentence	structures	used	in	greetings	commonly	

focused	in	everyday	life;		the	development	of	500	vocabulary	items	and	50	Kanji	characters.

ILJ 112     ภาษาญี่ปุ�น 2 3(2-2-5) 

 (Japanese II)

	 ฝ่ึกี่ทั่่กี่ษะกี่ารฟัง	 พูื้ด	 อ่าน	 เข่้ยน	 และศึกี่ษาโครงสร้างประโยคข้่�นพื้่�นฐานทั่่�ใช้ส่�อสารใน

สถึานกี่ารณ์ต่างๆ	เร่ยนรู้คำาศ่พื้ทั่์เพื้ิ�มูข้ึ�นอ่กี่ประมูาณ	500	คำา	และอ่กี่ษรค่นจำิเพื้ิ�มูข้ึ�นอ่กี่ประมูาณ		100		ต่ว

	 Basic	sentence	structures	and	practice	of	four	skills:	listening,	speaking,	reading	and	

writing	used	in	various	situations;	further	learning	of	500	vocabulary	items	and	100	Kanji	characters.

ILJ 113          ภาษาญี่ปุ�นเพั้่อธุุรกิจ 3(2-2-5) 

 (Business Japanese)

	 ฝ่กึี่ทั่ก่ี่ษะกี่ารฟัง		พื้ดู		อา่น		เข้ย่น	ศกึี่ษาโครงสร้างประโยคภูาษาญ่�ปุน่	ทั่่�ใช้ส่�อสารในสถึานกี่ารณ์

ทั่่�กี่ำาหนด		เร่ยนรูค้ำาศพ่ื้ทั่เ์พื้ิ�มูข้ึ�นอ่กี่ประมูาณ	500		คำา	และอ่กี่ษรคน่จำิเพื้ิ�มูข้ึ�นอ่กี่ประมูาณ		150	ต่ว	ศึกี่ษาหลก่ี่

กี่ารอ่าน	 	ฝ่ึกี่อ่านภูาษาญ่�ปุ่น	 	 โดยอ่านข้้อเข้่ยนส่�น	ๆ	ทั่่�เกี่่�ยวกี่่บญ่�ปุ่น	ฝ่ึกี่ฟังและพืู้ด	ในเร่�องทั่่�เกี่่�ยวกี่่บช่วิต

ประจำำาว่น

	 The	language	structure;	practice	of	four	skills:	listening,	speaking,	reading	and	writing	

used	in	situations	assigned;	further	learning	of	500	vocabulary	items	and	150	Kanji	characters,	the	
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basic	principles	of	reading;	drill	in	Japanese	reading	using	short	passages	about	Japan,	practice	

listening	and	speaking	in	every	day	life’s	conversation.

ILJ 114 ภาษาญี่ปุ�นสำาหรับบุคลากรสำานักงาน 3(2-2-5)

 (Japanese for Office Personnel)

	 ลก่ี่ษณะและมูารยาทั่ข้องบคุลากี่รในองคก์ี่รญ่�ปุน่	ศกึี่ษาศพ่ื้ทั่	์และสำานวนทั่่�จำำาเปน็สำาหร่บงาน

สำาน่กี่งาน

	 The	characteristics	of	work	and	manner	of	personnel	working	in	Japanese	organiza-

tion;	focusing	on	the	study	of	vocabulary	and	idioms	necessary	for	office	work.		

 

ILJ 115 ภาษาญี่ปุ�นสำาหรับอุต้สาหกรรมบริการ 3(2-2-5)

 (Japanese for Hospitality Industry)

	 คำาศพ่ื้ท์ั่	สำานวนทั่่�ใช้ในวงกี่ารอุตสาหกี่รรมูบริกี่าร	กี่ารให้ข้อ้มูลูพ่ื้�นฐานเก่ี่�ยวก่ี่บบริกี่ารด้านตา่งๆ	

ภูายในโรงแรมูและร้านอาหาร	ข้้อมููลทั่่�จำำาเป็นสำาหร่บน่กี่ทั่่องเทั่่�ยว		

	 	Vocaburary	and	expression	used	in	hospitality	industry;	basic	informantion	of	hotel	

and	restaurant	management	and	travel	services	necessary	for	tourists.	

กลุ่มภาษาไทย (Thai Language)

ITA 111         ภาษาไทย 1   3(2-2-5) 

 (Thai I)

	 กี่ารออกี่เสย่งภูาษาไทั่ย	และรปูประโยคพื้่�นฐาน	เนน้ฝ่กึี่ทั่ก่ี่ษะท่ั่�ง	4	ด้าน	กี่ารฟัง	พูื้ด	อา่น	เข้ย่น	

เพ่ื้�อใชส้ำาหรบ่กี่ารส่�อสารในชวิ่ตประจำำาว่น	เชน่	กี่ารท่ั่กี่ทั่าย	กี่ารบอกี่ลา	กี่ารแนะนำาตว่		กี่ารสนทั่นาทั่างโทั่รศพ่ื้ทั่์	

กี่ารถึามูและบอกี่ทั่ิศทั่าง

	 Thai	pronunciation	and	basic	sentence	structures,	emphasizing	on	communicative	

listening,	speaking,	reading,	and	writing	in	everyday	situations:	greeting,	leave	taking,	introductions,	

telephone	conversation,	asking	and	answering	about	directions.

ITA 112  ภาษาไทย 2 3(2-2-5) 

 (Thai II)

	 ศพ่ื้ทั่แ์ละรปูประโยคพื้่�นฐาน	ฝ่กึี่กี่ารฟัง	พื้ดู	อา่น	เข้ย่น	เพื้่�อใชส้ำาหรบ่กี่ารส่�อสาร		ในสถึานกี่ารณ์

ต่างๆ	ในระด่บทั่่�สูงข้ึ�น		เช่น	กี่ารเจำรจำาซึ่่�อ	ข้ายสินค้า	กี่ารส่มูภูาษณ์งาน	กี่ารเสนอ	ความูคิดเห็น
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	 Further	study	of	Thai	vocabulary,	pronunciation	and	basic	sentence	structures,	em-

phasizing	on	communicative	listening,	speaking,	reading,	and	writing	in	everyday	situations:	buying	

and	selling	things,	job	interviewing,	and	giving	opinions.

ITA 113     ภาษาไทยเพั้่อธุุรกิจ 3(2-2-5) 

 (Business Thai)

	 ภูาษาไทั่ยผ่านบริบทั่ทั่างส่งคมูและว่ฒนธีรรมูไทั่ยในแง่มูุมูต่างๆ	 ว่ฒนธีรรมู	ข้นบธีรรมูเน่ยมู	

ประเพื้ณ่ข้องประเทั่ศไทั่ย	ศึกี่ษาประว่ติศาสตร์	 เศรษฐกี่ิจำ	กี่ารดำาเนินช่วิต	 โดยเน้นกี่ารฝ่ึกี่ทั่่กี่ษะกี่ารฟัง	พืู้ด	

อ่านและเข้่ยนในสถึานกี่ารณ์ในช่วิตประจำำาว่นทั่่�หลากี่หลาย

	 The	Thai	language	through	various	aspects	of	Thai	social	and	cultural	contexts:	culture	

and	customs	of	Thai,	history,	economy,	and	lifestyles,	with	an	emphasis	on	listening,	speaking,	

reading	and	writing	in	different	situations.

ILT 114 ภาษาไทยสำาหรับบุคลากรสำานักงาน 3(2-2-5)

 (Thai for Office Personnel)

	 	ล่กี่ษณะและมูารยาทั่ข้องบุคลากี่รในองค์กี่รไทั่ย	ศึกี่ษาศ่พื้ทั่์	และสำานวนทั่่�จำำาเป็นสำาหร่บงาน

สำาน่กี่งาน

	 The	characteristics	of	work	and	manner	of	personnel	working	in	Thai	organization;	

focusing	on	the	study	of	vocabulary	and	idioms	necessary	for	office	work.		

 

ILT 115 ภาษาไทยสำาหรับอุต้สาหกรรมบริการ 3(2-2-5)

 (Thai for Hospitality Industry)

	 คำาศพ่ื้ท์ั่	สำานวนทั่่�ใช้ในวงกี่ารอุตสาหกี่รรมูบริกี่าร	กี่ารให้ข้อ้มูลูพ่ื้�นฐานเก่ี่�ยวก่ี่บบริกี่ารด้านตา่งๆ	

ภูายในโรงแรมูและร้านอาหาร	ข้้อมููลทั่่�จำำาเป็นสำาหร่บน่กี่ทั่่องเทั่่�ยว		

	 	Vocaburary	and	expression	used	in	hospitality	industry;	basic	informantion	of	hotel	

and	restaurant	management	and	travel	services	necessary	for	tourists.	

IHI 221 ประสบการณ์ในต้่างแดน 1                                                         3(3-0-6)

 (International Experience I)

	 กี่ารศึกี่ษาในต่างประเทั่ศจำ่ดโดยมูหาวิทั่ยาล่ย	 วิชาน่�มู่จุำดประสงค์ให้น่กี่ศึกี่ษาได้ส่มูผ่ส

ประสบกี่ารณ์ในตา่งแดนเรย่นรูก้ี่ารใช้ชวิ่ต	กี่ารเรย่นในต่างประเทั่ศ	เปดิโลกี่ทั่ศ่น์ใหก้ี่วา้งไกี่ล	โดยลงเรย่นวิชา

ในสาข้าวิชาทั่่�ตนเล่อกี่	ศึกี่ษาหร่อวิชาทั่่�เกี่่�ยวข้้อง	ระยะเวลาศึกี่ษาไมู่น้อยกี่ว่า	45	ช่�วโมูง	กี่ารประเมูินผลจำะ

ทั่ำาร่วมูกี่่นระหว่างสถึาบ่นทั่่�น่กี่ศึกี่ษาและมูหาวิทั่ยาล่ยร่งสิต
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																											Abroad	program	to	be	organized	by	Rangsit	University,	aimed	for	students	to	have	

an	international	exposure	and	to	broaden	their	perspective	of	the	world	by	taking	a	trip	abroad	and	

take	a	course	in	their	area	or	related	area	of	study	for	not	less	than	45	hours	during	their	stay,	the	

assessment	done	by	both	the	host	institution	and	Rangsit	University.

IHI 322 ประสบการณ์ในต้่างแดน 2                                                          3(3-0-6)

 (International Experience II)

	 กี่ารศกึี่ษาในตา่งประเทั่ศตอ่เน่�องจำากี่ประสบกี่ารณใ์นตา่งแดน	1	กี่ารศกึี่ษาจ่ำดโดยมูหาวทิั่ยาล่ย	

วิชาทั่่�เล่อกี่เร่ยนจำะไมู่ซึ่ำ�า	กี่่บวิชาทั่่�เร่ยนใน	IBM221	และต้องศึกี่ษาไมู่ตำ�ากี่ว่า	45	ช่�วโมูง	และหากี่ประเทั่ศทั่่�

ไปศกึี่ษาเพิื้�มูเตมิูไมูซ่ึ่ำ�ากี่น่จำะเปน็กี่ารด่	กี่ารประเมูนิผลจำะทั่ำาร่วมูก่ี่นระหวา่งสถึาบน่	ทั่่�ศกึี่ษาและมูหาวทิั่ยาลย่

ร่งสิต

																				An	extension	of	IBM	221	International	Experience	I.	Class	to	be	organized	by	Rangsit	

University,		preferable	a	different	45	hour	class	from	that	of	IBM	221	is	required	and	a	different	

destination,	the	assessment	conducted	by	the	host	institution	and	Rangsit	University	International	

College.

IHI 331 มัลต้ิมิเดียสำาหรับอุต้สาหกรรมบริการ                                              3(3-0-6)

 (Multimedia for Hospitality Industry) 

	 ระบบสารสนเทั่ศมู่ลติมู่เด่ย	 ปัญหาในกี่ารออกี่แบบระบบสารสนเทั่ศมู่ลติมู่เด่ย	 ผลกี่ระทั่บ

ข้องระบบสารสนเทั่ศมู่ลติมู่เด่ยภูายในองค์กี่าร	กี่ระบวนกี่ารวางแผน	กี่ารจำ่ดโครงสร้าง	กี่ารพื้่ฒนา	และกี่าร

ประเมูนิเทั่คโนโลย่สารสนเทั่ศมูล่ตมิูเ่ดย่	กี่ารจำด่กี่ารระบบสารสนเทั่ศมูล่ติมูเ่ดย่ทั่่�มูผ่ลก่ี่บธุีรกิี่จำอิเลก็ี่ทั่รอนิกี่ส์	

รวมูถึึงกี่ารต้ากี่ารบริกี่ารผ่านโทั่รศ่พื้ทั่์เคล่�อนทั่่�	กี่ารพื้่ฒนาเว็บและออกี่แบบกี่ารเช่�อมูโยงทั่่�เหมูาะสมู

	 Multimedia	and	information	technology	system;	problems	in	information	technology	

and	multimedia	design	and	its	impact	on	the	system	within	organization;	planning	stage,	structure	

arrangement,	development;		evaluation	of	IT	and	multimedia;	IT	and	multimedia	affecting	online	

business	 include	hospitality	 trading	 through	mobile	business;	web	design	and	development	 to	

obtain	appropriate	connection.

IHI 341 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย          3(3-0-6)

 (Soft Adventure Tourism)

	 กี่ารสำารวจำตลาดทั่อ่งเทั่่�ยวเชงิผจำญภู่ยและล่กี่ษณะตลาด	พื้ฤตกิี่รรมูนก่ี่ท่ั่องเทั่่�ยวและความูคาด

หว่ง	กี่ารพิื้จำารณาและเกี่ณฑ์์กี่ารเลอ่กี่พื้่�นทั่่�พ่ื้กี่แรมู	โดยคำานึงถึงึความูสบาย	ตน้ทั่นุ	ปจัำจำย่ดา้นสิ�งแวดลอ้มู	ผง่

พื้่�นท่ั่�	เหตุภู่ยท่ั่�เกิี่ดข้ึ�น	กี่ารเข้า้ถึึงข้องยานพื้าหนะและคน	กี่ารป้องก่ี่นและจำด่กี่ารภูย่		เหตุภู่ย	กี่ารจำด่กี่ารความู
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เส่�ยง	และเหตุฉุกี่เฉินระหว่างกี่ารเดินทั่าง	กี่ารจำ่ดกี่ิจำกี่รรมูนน่ทั่นากี่าร	และกี่ิจำกี่รรมูกี่ฬ่าทั่่�เหมูาะกี่่บพื้่�นทั่่�	กี่าร

แปลความูหมูายพื้่�นทั่่�และกี่ิจำกี่รรมู	โดยดึงเอาคนในพื้่�นทั่่�เข้้ามูามู่ส่วนร่วมูอย่างสร้างสรรค์	กี่ารอธีิบายความู

หมูายเชิงทั่้องถึิ�น	และเชิงว่ฒนธีรรมูข้องพื้่�นทั่่�และกี่ิจำกี่รรมูทั่่�มู่ต่อชุมูชนทั่้องถึิ�น	กี่ารจำ่ดบริกี่ารอาหารในพื้่�นทั่่�

พ่ื้กี่แรมู	กี่ารร่�อพื้่�นทั่่�พ่ื้กี่แรมู	และกี่ารจำด่กี่ารข้ยะ	กี่ารเตร่ยมู	ปร่บปรุง	และกี่ารปฏิิบติ่รายกี่ารกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยวเชิง

ผจำญภู่ย

	 Exploration	of	soft	adventure	tourism	market	and	their	characteristics;	consumer	be-

havior	and	expextation;	potential	sites	and	selection	criteria,	considerations	about	comfort,	cost,	

environment	factors,	space	layout,	potential	hazards,	vehicle	and	people	accessibility;	prevention	

and	removal	of	hazards,	risk	and	emergency	management	during	the	trip;	arrangement	of	recrea-

tional	and	sport	activities	suitable	for	the	site,	interpretative	the	site	and	activities	by	constructively	

engage	locals	and	attribute	cultural	and	local	meaning	of	the	site	and	activities	to	participants,	

manage	the	catering	in	the	campsite,	dismantling	of	campsite	and	waste	management;	preparation,	

adjustment,	and	implementation	of	soft-adventure	tourism	programs.

IHI 342 การท่องเที่ยวเชิงการแพัทย์และสุขภาพั                                           3(3-0-6)

 (Medical and Wellness Tourism)

	 แนวคิด	 ล่กี่ษณะ	 ต้นกี่ำาเนิด	 กี่ารเจำริญเติบโตข้องกี่ารท่ั่องเทั่่�ยวเชิงกี่ารแพื้ทั่ย์และสุข้ภูาพื้	

พื้ฤติกี่รรมูและกี่ระบวนกี่ารต่ดสินใจำ	 กี่ารหาข้้อมููลและความูคาดหว่งข้องน่กี่ทั่่องเทั่่�ยวเชิงกี่ารแพื้ทั่ย์และ

สุข้ภูาพื้	กี่ิจำกี่รรมูกี่ารทั่่องเทั่่�ยวเชิงสุข้ภูสพื้หล่กี่	ได้แกี่่	สปา	ไลฟ์โคชชิ�ง	กี่ารฝ่ึกี่สมูาธีิ	กี่ารเดินทั่าง	แสวงบุญ	

แนวทั่างกี่ารจ่ำดกี่าร	และกี่ารตลาดข้องธีรุกี่จิำกี่ารท่ั่องเทั่่�ยวเชงิกี่ารแพื้ทั่ย์และสขุ้ภูาพื้	นโยบายกี่ารส่งเสริมูกี่าร

ทั่่องเทั่่�ยวประเภูทั่น่�ให้เป็นจำุดหมูายปลายทั่างหล่กี่ข้องประเทั่ศไทั่ย

	 Concept,	 characteristics,	 origin	 and	expansion	 of	medical	 and	wellness	 tourism;	

medical	and	wellness	tourism	destination;	behavior	and	decision	process,	information	search	and	

expectation	of	medical	and	wellness	 tourists;	major	wellness	 tourism	activities	namely	spa,	 life	

coaching,	meditation,	pilgrimage;	management	and	marketing	of	medical	and	wellness	tourism	

business,	promotional	policies	of	this	type	of	tourism	of	major	destination	compare	with	Thailand.

IHI 343 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร�างารรค์                                             3(3-0-6)

 (Creative Community-Based Tourism)

	 แนวคิดชุมูชนจำุดหมูายปลายทั่าง	กี่ารสร้างตราสินค้าจำุดหมูายปลายทั่างเพื้่�อพื้่ฒนาเมู่องและ

ชุมูชนข้นาดเล็กี่	โดยผ่านกี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่าร	กี่ารเปล่�ยนแปลงรูปแบบข้องชุมูชนและประสบกี่ารณ์

กี่ารท่ั่องเท่ั่�ยว	 เช่น	 “กี่ารสร้างประสบกี่ารณ์กี่ารท่ั่องเท่ั่�ยว”	 และความูจำริงแท้ั่ข้อง	 “ความูหลากี่หลายทั่าง

ว่ฒนธีรรมู”	 เพื้่�อดึงดูดน่กี่ทั่่องเทั่่�ยวรุ่นใหมู่	 ทั่ฤษฏ่ิและต่วอย่าง	 วิธี่กี่ารออกี่แบบ	 “ระบบกี่ารท่ั่องเทั่่�ยวแบบ
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บรูณากี่าร”	ซึ่ึ�งสนบ่สนนุสภูาพื้แวดล้อมูทั่างธีรุกิี่จำ	อ่นปน็กี่ญุแจำสำาคญ่ในความูสำาเรจ็ำข้องชมุูชนจำดุหมูายปลาย

ทั่าง	และสามูารถึนำามูาใช้ในกี่ารพื้่ฒนาชุมูชนเมู่อง	เช่นเด่ยวกี่่บกี่ารพื้่ฒนาชุมูชนชนบทั่	เพื้่�อให้เป็นชุมูชนทั่่�

ย่�งย่นอย่างแท้ั่จำริง	 วิส่ยทั่่ศน์และกี่ารเจำริญเติบโตในอนาคตข้องสร้างชุมูชนจำุดหมูายปลายทั่างให้เป็นชุมูชน

ทั่่องเทั่่�ยวเชิงสร้างสรรค์

	 Concept	of	destination	community,	destination	branding	for	small	cities	and	community	

development	through	tourism	and	hospitality.	The	community	models	and	tourism	experience	like	

“handmade”	experience,	authentic	and	versatile	“subculture”	to	attract	new	generation	tourists.	

The	theory	and	examples	to	explain	a	supportive	business	environment	namely	“integrated	tourism	

system”	and	how	to	design	such	a	system	as	it	is	a	key	to	the	success	of	a	destination	community	

and	can	be	use	to	develop	in	urban	as	well	as	rural	settings	for	truly	sustainable	communitys.	The	

vision	of	 the	 future	growth	of	building	a	detination	community	 to	be	creative	community-based	

tourism.	

IHI 344    การท่องเที่ยวสำาหรับนักท่องเที่ยวส้งวัยและผ้�พัิการ 3(3-0-6)           

                (Tourism for Elderly and Disable)

	 ความูเข้้าใจำเกี่่�ยวกี่่บแนวคิดข้องความูพื้ิกี่าร	ความูเส่�อมูถึอย	และความูชรา	รวมูถึึงน่ยสำาค่ญ

ต่อกี่ารเข้้าถึึงทั่างกี่ายภูาพื้	 ท่ั่ศนคติ	และข้้อมููลข้องน่กี่ท่ั่องเทั่่�ยว	 คุณล่กี่ษณะและบทั่บาทั่ข้องตลาดน่กี่ทั่่อง

เทั่่�ยวพิื้กี่าร	และน่กี่ท่ั่องเท่ั่�ยวสูงว่ย	กี่ารจำำาแนกี่ประเภูทั่ความูพิื้กี่ารและความูคาดหว่งต่อประสบกี่ารณ์กี่าร

ได้ร่บบริกี่าร	 แนวคิดและความูสำาค่ญข้องกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยว	 และกี่ารพ่ื้กี่ผ่อนหย่อนใจำข้องผู้พิื้กี่ารและคนชรา	

นโยบายกี่ารส่งเสริมูคุณภูาพื้ช่วิตข้องผู้พื้ิกี่ารและคนชรา	เทั่คนิคกี่ารบริกี่ารและ				กี่ารนำาเทั่่�ยว	

	 Understanding	of	the	concept	of	disability,	impairment,	and	aging	and	their	implications	

on	people’s	physical,	attitudinal,	and	information	accessibility;	characteristics	and	roles	of	disabled	

and	senior	tourism	markets;	classification	of	disability	and	their	expected	service	experiences;	the	

concept	and	importance	of	tourism	and	leisure	in	lives	of	disabled	and	senior	citizens,	policies	that	

promote	quality	of	life	of	disabled	and	senior	citizens	of	diffirent	origin	market,	service	techniques	

and	tour	conducting	technique	for	people	with	different	types	of	accessibility	problems.

IHI 351 การจัดการงานบาร์และเคร้่องด้่ม                                                   3(2-2-5)

 (Bar and Beverage Management)                           

	 โครงสร้างข้องแผนกี่เคร่�องด่�มู	กี่ารปฏิิบติ่งานเก่ี่�ยวก่ี่บบาร์	ประเภูทั่ข้องบาร์	กี่ารเตรย่มูกี่ารก่ี่อน

เปิดบาร์	และปิดบาร์		กี่ารบำารุงร่กี่ษาอุปกี่รณ์	กี่ารจำ่ดบรรยากี่าศและกี่ารตกี่แต่งบาร์	ผ่ง	แบบแปลนกี่ารจำ่ด

แบ่งพื้่�นทั่่�ส่วนต่างๆ	และกี่ารทั่ำาความูสะอาดพื้่�นทั่่�บริกี่าร	กี่ารวางแผนจำ่ดระเบ่ยบพื้น่กี่งาน	กี่ารแนะนำากี่าร

ปฏิิบ่ติงาน	ระบบควบคุมูบาร์	กี่ฎหมูายทั่่�เกี่่�ยวข้้องกี่่บกี่ารข้ายและบริกี่ารเคร่�องด่�มูแอลกี่อฮอล์		กี่ารควบคุมู
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สต�อกี่		กี่ารบรกิี่าร		กี่ารจำด่ทั่ำารายงานยอดข้ายเคร่�องด่�มูประจำำาว่น		กี่ารจำด่กี่ารข้้อรอ้งเร่ยนข้องแข้กี่		ฝ่กึี่ปฏิบิต่ิ

งานบาร์และเคร่�องด่�มู	กี่ารผสมูค็อกี่เทั่ล	มู�อคเทั่ล		กี่ารทั่ำากี่าแฟ	และเคร่�องด่�มูประเภูทั่ต่าง	ๆ	

	 Organizational	Structure	of	 the	beverage	department,	 	operations	of	bar,	 types	of	

bar,		preparation		for	pre-opening	and	closing	the	bar,	maintenance	of	the	equipment,	atmosphere	

and	bar	arrangement,	 layout	of	service	stations,	and	hygiene	enforcements,	planning	of	shifts,	

personality	grooming	and	hygiene,	personnel	supervision,	bar	management	and	control,		law	and	

regulations	and	management	of	responsible	service	of	alcohol,	stock	control.	Service	procedures,	

daily	report	sales,	handling	guests’	complaints.		Practice	of	cocktail	mixes,	mock	tail,	coffee,	choc-

olate	beverages	and	the	like.

IHI 363   ความร้�ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศิอาเซีียนและอนุภ้มิภาคลุ่มแม่นำ�าโขง          (3-0-6)

 (Introduction to ASEAN and Greater Mekong Sub-Region Countries) 

	 ศึกี่ษาความูเป็นมูาข้องความูรวมูมู่อกี่ลุ่มูประเทั่ศอาเซึ่่ยนและอนุภููมูิภูาคลุ่มูแมู่นำ�าโข้ง	สภูาพื้

กี่ารเมู่อง	 เศรษฐกี่ิจำ	 ส่งคมูและประชาชน	 อารยะธีรรมูและวิถ่ึช่วิตอาเซึ่่ยนและอนุภููมูิภูาคลุ่มู	 แมู่นำ�าโข้ง		

จำริยธีรรมูและข้อ้พื้งึปฏิิบต่	ิ(Dos	and	Don’ts)	ในกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวกี่ลุมู่ประเทั่ศอาเซึ่ย่นและอนุภูมููภิูาคลุมู่แมู่นำ�า

โข้ง		จำุดแข้็ง	จำุดอ่อน	โอกี่าสและอุปสรรคในกี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารเย่�ยมูเย่อน	ความูร่วมูมู่อด้านกี่ารทั่่องเทั่่�ยว

กี่ลุ่มูประเทั่ศอาเซึ่่ยนและอนุภููมูิภูาคลุ่มูแมู่นำ�าโข้ง		และพื้ฤติกี่รรมูน่กี่ทั่่องเทั่่�ยว	

	 Studying	background	of	 cooperation	 of	ASEAN	and	Greater	Mekong	Sub-region	

(GMS)	countries;	political,	economic,	social	and	population	situations;	civilization	and	ways	of	life	

of	ASEAN	and	GMS;	morality	and	dos	and	don’ts	in	traveling	within	ASEAN	and	GMS;	strengths,	

weaknesses,	opportunities	and	threats	in	tourism	and	visiting;	cooperation	in	tourism	in	ASEAN	

and	GMS;	and	tourist	behaviors.	

IHI 364   ทรัพัยากรการท่องเที่ยวที่สำาคัญของกลุ่มประเทศิอาเซีียนและ  3(2-2-5)

 อนุภ้มิภาคลุ่มแม่นำ�าโขง

 (ASEAN and ASEAN and Greater Mekong Sub-Region Tourism Resources)   

	 ศึกี่ษาทั่ร่พื้ยากี่รกี่ารทั่่องเทั่่�ยวทั่่�สำาค่ญข้องกี่ลุ่มูประเทั่ศอาเซึ่่ยนและอนุภููมูิภูาคลุ่มูแมู่นำ�าโข้ง	

และสิ�งดึงดูดน่กี่ท่ั่องเท่ั่�ยวให้ไปเย่�ยมูเย่อน	ทั่่�งทั่่�เป็นทั่ร่พื้ยากี่รทั่างธีรรมูชาติ	 ว่ฒนธีรรมู	 สิ�งทั่่�มูนุษย์สร้างขึ้�น		

กี่จิำกี่รรมู	ประเพื้ณ่	ท่ั่�นา่สนใจำ	รวมูทั่่�งกี่จิำกี่รรมูก่ี่ฬา	กี่ารประชุมู	กี่ารจำด่นิทั่รรศกี่าร	อาหาร	สินคา้พื้่�นเมูอ่ง	ความู

คุ้มูคา่ในกี่ารใช้จ่ำาย		กี่ารจำด่กี่ารด้านกี่ารตลาดและกี่ารจำด่กี่ารทั่ร่พื้ยากี่รกี่ารท่ั่องเทั่่�ยวอยา่งย่�งย่น		และศึกี่ษา

ดูงานกี่ารทั่่องเทั่่�ยวในกี่ลุ่มูประเทั่ศอาเซึ่่ยนและอนุภููมูิภูาคลุ่มูแมู่นำ�าโข้ง

	 Studying	key	tourism	resources	in	ASEAN	and	GMS;	tourist	attractions:	natural,	cultural,	

man-made,	activities,	traditions,	sports,	conferences,	exhibitions,	gastronomy,	local	products,	cost	
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effectiveness;	sustainable	management	on	tourism	resources	and	marketing;	and	study	visits	on	

tourism	in	ASEAN	and	GMS.

IHI 365   โลจิสต้ิกส์และการอำานวยความสะดวกการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศิ       3(2-2-5)

 อาเซีียนและอนุภ้มิภาคลุ่มแม่นำ�าโขง 

        (Logistics and Travel Facilitation in  ASEAN and Greater Mekong Sub- Region

         Tourism)   

	 ศึกี่ษาข้้อมููลกี่ารเดินทั่างในกี่ลุ่มูประเทั่ศอาเซึ่่ยนและอนุภููมูิภูาคลุ่มูแมู่นำ�าโข้ง	 ได้แกี่่	 เส้นทั่าง

คมูนาคมูทั่่�งทั่างบกี่	ทั่างทั่ะเล	และทั่างอากี่าศ	กี่ารอำานวยความูสะดวกี่ด้านกี่ารเดินทั่างแกี่่น่กี่ทั่่องเทั่่�ยว	เช่น	

กี่ารตรวจำคนเข้้าเมู่อง	กี่ารศุลกี่ากี่ร	กี่ารทั่ำา	Visa	กี่ารลำาเล่ยงส่มูภูาระ	กี่ารชำาระค่าสินค้าหร่อบริกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	

และกี่ารซึ่่�อต่�วเดินทั่างต่างๆ		กี่ารเปิดเสร่บริกี่ารด้านกี่ารทั่่องเทั่่�ยว	และโอกี่าสในกี่ารไปทั่ำางานด้านทั่่องเทั่่�ยว	

ในกี่ลุมู่ประเทั่ศอาเซึ่ย่นกี่ารใชเ้ทั่คโนโลย่สารสนเทั่ศ	เพื้่�อกี่ารท่ั่องเทั่่�ยว		และศกึี่ษาดงูานกี่ารท่ั่องเทั่่�ยวในกี่ลุมู่

ประเทั่ศอาเซึ่่ยนและอนุภููมูิภูาคลุ่มูแมู่นำ�าโข้ง

	 Studying	information	on	travel	in	ASEAN	and	GMS	countries,	namely:	transportation	

by	land,	sea	and	air;	travel	facilitation	for	tourists,	such	as	immigration,	customs,	visa	application,	

baggage	transfer,	product	or	tourism	service	or	travel	ticket	purchases;	tourism	service	liberalization	

and	opportunities	to	work	in	tourism	in	ASEAN;	utilization	of	ICT	for	tourism;	and	study	visits	on	

tourism	in	ASEAN	and	GMS.

IHI 366    ความร้�เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด�วยเร้อสำาราญ 3(3-0-6)

               (General Information on Cruise Tourism)

	 ศกึี่ษาเกี่่�ยวก่ี่บกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวดว้ยเรอ่สำาราญ		ความูเปน็มูาข้องธีรุกิี่จำกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวดว้ยเรอ่สำาราญ	

และอนาคตข้องธีุรกี่ิจำทั่่องเทั่่�ยวกี่ารทั่่องเทั่่�ยวด้วยเร่อสำาราญ	(Look	Back	and	Look	forward)	กี่ารจำำาแนกี่

ประเภูทั่ต่างๆ	ข้องเร่อสำาราญ	(Cruise	Ships)	 เส้นทั่างกี่ารเดินเร่อสำาราญ	และช่วงเวลาทั่่องเทั่่�ยวในแต่ละ

เส้นทั่าง	โครงสร้างกี่ารบริหารงานบริษ่ทั่เร่อสำาราญ	จำริยธีรรมู	กี่ฎหมูายและหน่วยงานทั่่�เกี่่�ยวข้้องกี่่บกี่ารบน

เร่อสำาราญ	กี่ารพื้่ฒนากี่ารทั่่องเทั่่�ยวโดยเร่อสำาราญอย่างย่�งย่น

	 Studying	cruise	tourism;	looking	back	and	forward	of	the	business	on	cruise	tourism;	

categories	of	cruise	ships;	cruise	lines	and	timetables	of	each	route;	administration	structure	of	

cruise	companies;	morality,	 laws	and	related	agencies;	and	sustainable	development	of	cruise	

tourism.
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IHI 367    การจัดการ การให�บริการและการอำานวยความสะดวก    3(2-2-5)

 ในการท่องเที่ยวด�วยเร้อสำาราญ

      (Cruise Tourism Management)

	 ศึกี่ษาและปฏิิบ่ติเก่ี่�ยวก่ี่บกี่ารซึ่่�อโปรแกี่รมูกี่ารทั่่องเทั่่�ยวด้วยเร่อสำาราญ	กี่ารใช้เทั่คโนโลย่

สารสนเทั่ศเพื้่�อกี่ารอำานวยความูสะดวกี่เร่�องกี่ารชำาระค่าสินค้าและบริกี่ารและกี่ารซึ่่�อต่�วเดินทั่างต่างๆ	 ทั่่�

เกี่่�ยวกี่บ่เร่อสำาราญ	โลจำิสติกี่ส์สำาหร่บกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวโดยเร่อสำาราญ		ศึกี่ษาดูงานกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวด้วยเร่อสำาราญ		

ความูปลอดภู่ยในกี่ารทั่ำางานบนเร่อ		พื้่�นฐานกี่ารร่กี่ษาความูปลอดภู่ยในเร่อ	กี่ารจำ่ดกี่ารผู้โดยสาร	กี่ารฝ่ึกี่ร่บ

สถึานกี่ารณ์ฉุกี่เฉินบนเร่อ	กี่ารเป็นผู้นำาและกี่ารทั่ำางานเป็นทั่่มู	ศึกี่ษาดูงานกี่ารทั่่องเทั่่�ยวด้วยเร่อสำาราญ

	 Studying	and	practicing	purchase	of	tour	programs	on	cruise;	utilization	of	ICT	to	fa-

cilitate	purchase	of	products	and	services	and	tickets;	logistics	of	cruise	tourism;	safety	of	working	

on	board;	basic	knowledge	on	safety	on	board;	passenger	management;	emergency	practices;	

leadership	and	teamwork;	study	tour	on	cruise.

IHI 368   งานบริการบนเร้อสำาราญ 3(2-2-5)

              (Hospitality Management on Cruise)   

	 ศึกี่ษาและปฏิิบ่ติเก่ี่�ยวก่ี่บกี่ารให้บริกี่ารน่กี่ทั่่องเทั่่�ยวบนเร่อสำาราญ	 ด้านกี่ารบริกี่ารส่วนหน้า	

งานแมู่บ้าน	กี่ารบริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู	งานอำานวยความูสะดวกี่ทั่่�วไปในเรอ่สำาราญ	(cruise	concierge)	

รวมูถึึงกี่ารจำ่ดกี่ิจำกี่รรมูพื้ิเศษบนเร่อสำาราญ		ศึกี่ษาดูงานกี่ารทั่่องเทั่่�ยวด้วยเร่อสำาราญ				

	 Studying	and	practicing	service	provision	on	cruise;	front	office,	housekeeping,	food	

and	beverage	services,	cruise	concierge,	including	special	activities	on	board;	and	study	tour	on	

cruise.

IHI 371  การจัดการงานบริการผ้�โดยสารบนอากาศิยาน 3(2-2-5)

 (In-flight Passenger Service Management)

	 หล่กี่และกี่ระบวนกี่ารบริหารจำ่ดกี่ารเทั่่�ยวบินเพื้่�อให้เกี่ิดความูพื้ึงพื้อใจำสูงสุดแกี่่ผู้โดยสาร	โดย

จำะเน้นท่ั่�ข้่�นต้อนกี่ารปฏิิบ่ติงานข้องพื้น่กี่งานต้อนร่บบนเคร่�องบิน	ทั่่�งในส่วนกี่ารบริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู	

กี่ารให้ความูปลอดภู่ยและงานบริกี่ารอ่�น	 ๆ	ทั่่�เกี่ิดขึ้�นในช่วงกี่่อนทั่ำากี่ารบิน	 ระหว่างทั่ำากี่ารบิน	และหล่งกี่าร

ทั่ำากี่ารบิน	

	 Principles	and	managerial	processes	of	 flights	 to	maximize	client’s	satisfaction;		

emphasize	on	flight	attendants’	working	processes	and	atmosphere	–	meal		and	drink	services,	

safety	onboard;	other	relevant	works	on	a	flight:	before,	during	and	after	the	flight.
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IHI 383 หลักการจัดการกิจกรรมพัิเศิษ                                                       3(3-0-6)

 (Special Event Operation Principles)    

	 แนวคิดและประเด็นต่างๆ	 เก่ี่�ยวก่ี่บระบบปฏิิบ่ติกี่ารข้องกี่ารจำ่ดกี่ิจำกี่รรมูพื้ิเศษโดยประยุกี่ต์ใช้

ทั่่กี่ษะกี่ารบริหารจำ่ดกี่ารเข้้าก่ี่บทั่่กี่ษะกี่ารบริกี่ารในสถึานกี่ารณ์ต่างๆ	 น่บแต่กี่ารออกี่แบบประสบกี่ารณ์ข้อง

ผู้เข้้าร่วมูกี่ิจำกี่รรมูพื้ิเศษ	กี่ารจำ่ดเตร่ยมูระบบปฏิิบ่ติกี่ารสำาหร่บกี่ิจำกี่รรมูพื้ิเศษในและนอกี่สถึานทั่่�	กี่ารบริหาร

ความูเส่�ยง	กี่ารจำ่ดกี่ารและควบคุมูฝู่งชนผู้เข้้าร่วมูกี่ิจำกี่รรมูพื้ิเศษ	ระบบโลจำิสติกี่ส์ทั่่�สน่บสนุนกี่ารจำ่ดกี่ิจำกี่รรมู

พื้ิเศษ	และ	ระเบ่ยบพื้ิธี่กี่ารทั่างกี่ฎหมูายทั่่�เกี่่�ยวข้้อง

	 Concepts	and	issues	relevant	to	event	operation	management	by	applying	manage-

rial	skills	and	service	skills	together	to	respond	to	different	situations	including	experience	design,	

operation	preparation	 for	static	and	mobile	events,	 risk	management,	crowd	management	and	

control,	supporting	logistics,	and	relevant	legal	regulations	and	processes.

IHI	431										กี่ารโฆษณาและโปรโมูช่�นในกี่ารข้ายในอุตสาหกี่รรมูบริกี่าร	 3(3-0-6)

	 (Advertising	and	Sales	Promotion	in	Hospitality	Industry)

	 บทั่บาทั่ข้องแผนกี่กี่ารโฆษณาและโปรโมูช่�นในกี่ารข้ายในธุีรกี่จิำบรกิี่าร	หนา้ทั่่�กี่ารจำด่กี่าร	วิธีก่ี่าร

ข้ายและส่งเสริมูกี่ารข้าย	โดยกี่ารวิเคราะห์ผลผลิต	กี่ารโฆษณา	และกี่ารข้ายตรง	ข้อบข้่ายข้องกี่ารข้าย	และ

กี่ารส่งเสริมูกี่ารข้าย	รวมูทั่่�งกี่ารข้ายเป็นกี่ลุ่มู	กี่ารจำ่ดประชุมู	กี่ารจำ่ดบริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู	และบ่นเทั่ิง	

กี่ารจำ่ดงานพื้ิเศษ	กี่ารโฆษณา	และกี่ารประชาส่มูพื้่นธี์	กี่ารวางแผนกี่ารตลาด	กี่ารโฆษณาและโปรโมูช่�นใน

กี่ารข้ายในธีุรกี่ิจำบริกี่าร

	 The	role	of	the	Advertising	and	Sales	Promotion	in	Hospitality	Business,	its	organization,	

functions	and	management:	method	of	sales	and	promotion	with	regard	to	product	analysis,	

advertising	and	personal	selling;	areas	of	sales	and	promotion	including	group	sales,	conventions,	

food,	beverage	and	entertainment,	special	events	and	promotions:	 	communication	strategies,	

public	relations,	marketing	strategies	and	planning,	Advertising	and	Sales	Promotion	in	Hospitality	

Business.

IHI 451 การจัดการที่พัักต้ากอากาศิและสปา                                                3(3-0-6)

 (Resort and Spa Management)     

	 ประเภูทั่	 และบทั่บาทั่ข้องสถึานทั่่�กี่ารจำ่ดกี่ารทั่่�พ่ื้กี่ตากี่อากี่าศและสปา	 โดยครอบคลุมูถึึง

ประเดน็ตา่งๆ	ไดแ้กี่	่กี่ารออกี่แบบสถึานท่ั่�และสิ�งอำานวยความูสะดวกี่	กี่ารข้ายและกี่ารตลาด	กี่ารจำด่กี่ารความู

ปลอดภูย่	กี่ารประเมูนิผลกี่ารดำาเนนิงาน	ประเดน็ทั่างจำรยิธีรรมูและความูรบ่ผดิชอบ	ตอ่สง่คมู	กี่ารจำด่กี่ารดา้น

กี่ารตลาด	และกี่ารเงิน	ตลอดจำนปัญหาและความูเส่�ยงทั่่�จำะเกี่ิดข้ึ�น	แนวโน้มูและความูทั่้าทั่าย	
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	 Categories	and	roles	of	venue	on	the	success	of	Resort	and	Spa	Management.	The	

course	covers	various	concepts	namely	venue	and	facility	design,	sales	and	marketing,	safety	and	

security,	evaluation	of	the	event,	ethical	issues,	corporate	social	responsibilities,	resort	marketing	

and	finance,	problems	and	challenges	mare	includes,	as	well	as	trends	and	challenges	facing	the	

future	of	venue	business	for	Resort	and	Spa	Management.

IHT 461 ศิิลปะการประกอบอาหารไทย              3(2-2-5)

 (Thai Culinary Arts)

	 ข้่�นตอนพื้่�นฐานในกี่ารประกี่อบอาหารไทั่ย	หล่กี่ในกี่ารเตร่ยมูอาหาร	 	กี่ารปรุงและ	กี่ารเสิร์ฟ

อาหารไทั่ย	คณุสมูบต่ขิ้องอาหารไทั่ย	และเคร่�องปรงุหลก่ี่	กี่ารวางแผนรายกี่ารอาหารตามูลก่ี่ษณะทั่่�แตกี่ตา่ง

กี่่นในแต่ละภููมูิภูาคข้องประเทั่ศ

	 Basic	skills	and	procedure	involve	in	Thai	food	production,	the	method	of	prepara-

tion,	cooking	and	presentation,	the	characteristics	of	Thai	food,	major	ingredient	and	how	to	plan	

a	typical	menu	for	different	ethnic	cuisines	common	in	Thailand.

IHT 462 ศิิลปะการประกอบอาหารนานาชาต้ิ                                                3(2-2-5)

 (International Culinary Arts)

	 ข้่�นตอนพ่ื้�นฐานในกี่ารประกี่อบอาหารนานาชาติ	หล่กี่ในกี่ารเตร่ยมูอาหาร	กี่ารปรุงและกี่าร

เสิร์ฟอาหารนานาชาติ	คุณสมูบ่ติข้องอาหารนานาชาติ	และเคร่�องปรุงหล่กี่	กี่ารวางแผน	รายกี่ารอาหารตามู

ล่กี่ษณะทั่่�แตกี่ต่างกี่่นในแต่ละประเทั่ศ

	 Basic	skills	and	procedure	 involve	 in	 International	 food	production,	 the	method	of	

preparation,	cooking	and	presentation,	the	characteristics	of	International	food,	major	ingredient	

and	how	to	plan	a	typical	menu	for	different	ethnic	cuisines.

IHI 472     การจัดการงานบริการภาคพั้�นดินแก่ผ้�โดยสาร 3(2-2-5)

    (Passenger Ground-service Handling and Management)

	 กี่ารปฏิิบ่ติกี่ารภูาคพื้่�นดินข้องสายกี่ารบินและทั่่าอากี่าศยาน	รายละเอ่ยดในข้่�นตอนกี่ารดูแล

ผู้โดยสารและสิ�งบริกี่ารต่างๆ	ตามูกี่ารควบคุมูนำ�าหน่กี่กี่ารโดยสาร	 งานด้านเอกี่สารต่างๆ	 ท่ั่�จำำาเป็นและกี่าร

ประสานงานกี่่บหน่วยงานต่างๆ	กี่่อนทั่่�เทั่่�ยวบินจำะสามูารถึออกี่เดินทั่างได้

	 Ground	operation	of	an	airline	and	airport;	detailed	work	processes	for	customer	care	

and	services	in	accordance	with	load	control	and	weight	balance,	necessary	documentations	and	

coordination	of	flight	dispatch.
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IHT 484       การจัดการประชุม                                                                3(2-2-5)                             

    (Meeting, Convention, and Conference Organization)

	 ความูหมูาย	และความูสำาค่ญข้องกี่ารประชุมูประเภูทั่ต่างๆ	 ต่อกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยวและเศรษฐกิี่จำ

ข้องประเทั่ศ	ประเด็นต่างๆท่ั่�เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บกี่ารปฏิิบ่ติงานกี่ารจำ่ดประชุมูได้แกี่่กี่ารวางแผน	 ผู้มู่ส่วนได้เส่ยก่ี่บ

กี่ารประชุมู	กี่ารเล่อกี่สถึานทั่่�กี่ารจำ่ดประชุมู	ข้่�นตอนกี่ารประมููล	กี่ารจำ่ดเตร่ยมูกี่ำาหนดกี่าร	งบประมูาณ	งาน

บริกี่ารอาหารเคร่�องด่�มู	กี่ารจำ่ดกี่ารสถึานท่ั่�กี่ารจำ่ดประชุมู	และกี่ารจ่ำดพิื้ธ่ีเปิดและพิื้ธ่ีปิดกี่ารประชุมู	และกิี่จำ

กี่รรรมูพื้ิเศษ

	 Meanings	and	importance	of	meeting,	conference,	and	convention	on	national	tourism	

and	economic	as	well	as	various	concepts	that	concern	the	operation	management	including	plan-

ning,	stakeholders,	site	selection,	bidding	process,	program	planning,	budget,	food	and	beverage	

services,	site	management,	opening	and	closure	ceremonies,	and	special	events.

IHI 493   โครงการพัิเศิษด�านท่องเที่ยวกลุ่มประเทศิอาเซีียนและ   3(1-4-4) 

 อนุภ้มิภาคลุ่มแม่นำ�าโขง  

 (Special Project on ASEAN and Greater Mekong Sub-Region Tourism)   

	 ศึกี่ษาความูรู้เกี่่�ยวกี่่บกี่ระบวนกี่ารจำ่ดทั่ำาโครงกี่ารพื้ิเศษ		จำ่ดทั่ำาโครงกี่ารพื้ิเศษด้านทั่่องเทั่่�ยวทั่่�

เปน็ประโยชนต์อ่กี่ารจำด่กี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวกี่ลุมู่ประเทั่ศอาเซึ่ย่นและอนภูุูมูภิูาคลุมู่แมูน่ำ�าโข้ง	เชน่	กี่ารจำด่กี่าร	กี่ารให้

บรกิี่าร	และกี่ารอำานวยความูสะดวกี่แกี่น่ก่ี่ทั่อ่งเทั่่�ยวกี่ลุ่มูประเทั่ศอาเซึ่ย่นและอนภุูมิููภูาคลุ่มูแมูน่ำ�าโข้ง	เปน็ตน้	

โดยนำาปญัหาเข้า้สูก่ี่ระบวนกี่ารวิจำย่	กี่ารศึกี่ษาค้นควา้กี่ารสง่เกี่ต	และกี่ารคดิวเิคราะห์		กี่ารเก็ี่บรวบรวมูข้อ้มูลู

และวิเคราะห์ข้้อมููลตามูระเบ่ยบวิธี่วิจำ่ย	และจำ่ดทั่ำารายงานฉบ่บสมูบูรณ์	

	 Studying	the	knowledge	on	process	to	formulate	a	special	project;	then	formulate	a	

special	project	beneficial	for	ASEAN	and	GMS	tourism,	such	as	management,	services	and	facil-

itation	for	tourists	visiting	GMS	and	ASEAN	countries;	do	research,	observe,	analyze,	gathering	

information	and	follow	research	process	then	compile	a	report.

IHI 494   การสัมมนาการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศิอาเซีียนและอนุภ้มิภาคลุ่มแม่นำ�าโขง     3(1-4-4)

 (Seminar on ASEAN and Greater Mekong Sub-Region Tourism)  

	 ศึกี่ษาความูรู้เก่ี่�ยวก่ี่บกี่ารส่มูมูนา	 จำ่ดส่มูมูนาอภิูปราย	 ระดมูสมูอง	แลกี่เปล่�ยนเร่ยนรู้และ

ความูคิดเห็น	ในประเด็นต่าง	ๆ 	ท่ั่�เก่ี่�ยวข้อ้งก่ี่บกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยวกี่ลุมู่ประเทั่ศอาเซึ่ย่นและอนุภููมูภิูาคลุมู่แมู่นำ�าโข้ง	

เน้นกี่ารนำาเสนอประเด็นทั่่�น่าสนใจำ	สภูาพื้ปัจำจำุบ่น	ปัญหา	โอกี่าส	และอนาคตข้องกี่ารจำ่ดกี่ารทั่่องเทั่่�ยวกี่ลุ่มู

ประเทั่ศอาเซึ่ย่นและอนุภููมิูภูาคลุมู่แมู่นำ�าโข้ง	เพื้่�อเตรย่มูความูพื้ร้อมูในกี่ารออกี่ไปฝึ่กี่ประสบกี่ารณวิ์ชาชพ่ื้ใน

อุตสาหกี่รรมูกี่ารทั่่องเทั่่�ยวกี่ลุ่มูประเทั่ศอาเซึ่่ยนและอนุภููมูิภูาคลุ่มูแมู่นำ�าโข้ง
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	 Studying	knowledge	about	seminars	then	organizing	a	seminar,	discussing,	brain-

storming,	exchanging	views	on	various	issues	related	to	tourism	in	ASEAN	and	GMS;	presenting	

interesting	issues,	current	situation,	problems	and	opportunities	and	future	of	tourism	in	ASEAN	

and	GMS;	preparing	readiness	for	profession	apprenticeship	in	tourism	industry	in	ASEAN	and	

GMS.	

IHI 495    โครงการพัิเศิษการท่องเที่ยวเร้อสำาราญ  3(1-4-4)

    (Special Project on Cruise)  

	 ศกึี่ษาความูรูเ้ก่ี่�ยวก่ี่บกี่ระบวนกี่ารวจิำย่	และกี่ารจำด่ทั่ำาโครงกี่ารพื้เิศษ	จำด่ทั่ำาโครงกี่ารพื้เิศษดา้น

ทั่อ่งเท่ั่�ยวด้วยเรอ่สำาราญท่ั่�เป็นประโยชน์ต่อกี่ารจำด่กี่ารท่ั่องเท่ั่�ยว	เชน่	กี่ารจ่ำดกี่าร	กี่ารให้บริกี่าร	และกี่ารอำานวย

ความูสะดวกี่แกี่่น่กี่ทั่่องเทั่่�ยวบนเร่อสำาราญ		เป็นต้น	โดยนำาปัญหาเข้้าสู่กี่ระบวนกี่ารวิจำ่ย	กี่ารศึกี่ษาค้นคว้า

กี่ารส่งเกี่ต	และกี่ารคิดวิเคราะห์	 	 กี่ารเกี่็บรวบรวมูข้้อมููลและวิเคราะห์ข้้อมููลตามูระเบ่ยบวิธี่วิจำ่ย	และจำ่ดทั่ำา

รายงานฉบ่บสมูบูรณ์	

	 Studying	the	knowledge	on	process	of	research	to	formulate	a	special	project;	then	

formulate	a	special	project	beneficial	for	cruise	tourism,	such	as	management,	services	and	facilita-

tion	for	tourists	on	board;	do	research,	observe,	analyze,	gathering	information	and	follow	research	

process	then	compile	a	report

.

IHI 496   การสัมมนาการท่องเที่ยวด�วยเร้อสำาราญ 3(1-4-4)

 (Seminar on Cruise Tourism)   

	 ศึกี่ษาความูรู้เกี่่�ยวกี่่บกี่ารส่มูมูนา	จำ่ดกี่ารส่มูมูนาอภูิปราย	ระดมูสมูอง	แลกี่เปล่�ยนเร่ยนรู้และ

ความูคดิเหน็	ในประเดน็ตา่ง	ๆ 	ทั่่�เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวดว้ยเรอ่สำาราญ	เนน้กี่ารนำาเสนอประเดน็ทั่่�นา่สนใจำ	

สภูาพื้ปัจำจุำบน่	ปัญหา	และอนาคตข้องกี่ารจำด่กี่ารท่ั่องเท่ั่�ยวดว้ยเรอ่สำาราญ	เพื้่�อเตรย่มูความูพื้ร้อมูในกี่ารออกี่

ไปฝ่ึกี่ประสบกี่ารณ์วิชาช่พื้ในอุตสาหกี่รรมูกี่ารทั่่องเทั่่�ยวด้วยเร่อสำาราญ

	 Studying	 knowledge	 about	 seminars	 then	 organizing	 a	 seminar,	 discussing,	

brainstorming,	exchanging	views	on	various	issues	related	to	cruise	tourism;	presenting	interesting	

issues,	current	situation,	problems	and	opportunities	and	future	of	cruise	tourism;	preparing	

readiness	for	profession	apprenticeship	in	cruise	tourism	industry.
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สาขาวิชากีฬากอล์ฟ

GOF 111 ปรัชญาการกีฬา 3(3-0-6)

 (Philosophy of Sports)

	 ความูรู้เบ่�องต้นเก่ี่�ยวก่ี่บปร่ชญา	 ความูหมูาย	 ข้อบเข้ต	 สาข้าข้องปร่ชญา	 ประกี่อบด้วย	

อภูปิรช่ญา	ญาณวิทั่ยา	และคุณวิทั่ยา	ประกี่อบด้วย	ตรรกี่วิทั่ยา	จำริยศาสตร์	สุนทั่รย่ศาสตร์	ปัญหาทั่างปรช่ญา	

ความูสมู่พ่ื้นธีร์ะหวา่งปรช่ญาก่ี่บกี่ารก่ี่ฬา	ความูหมูาย	คณุลก่ี่ษณะทั่่�สำาคญ่ข้องกี่ารก่ี่ฬา	ปรช่ญากี่ารก่ี่ฬาก่ี่บ

กี่ารฝ่ึกี่กี่ารกี่่ฬา	กี่ารเป็นผู้ฝ่ึกี่สอน	ผู้นำากี่ารกี่่ฬาเพื้่�อความูสำาเร็จำทั่างกี่ารกี่่ฬา	คุณธีรรมู	จำริยธีรรมู

กี่่บกี่ารกี่่ฬา

	 Basic	knowledge	about	philosophy,	meaning,	scope,	and	branches	of	philosophy,	

including	metaphysics,	epistemology,	and	axiology;	logic,	ethics,	and	aesthetics;	philosophical	

problems;	relation	between	philosophy	and	sports;	meaning,	important	attributes	of	sports;	sports	

philosophy	and	sports	training;	being	a	trainer;	sports	leadership	for	sport	success;	morality,	ethics	

and	sports.

GOF 112 สรีรวิทยาการออกกำาลังกาย 3(2-2-5)

 (Exercise Physiology)

	 สารอาหารทั่่�เป็นแหล่งพื้ล่งงานสำาหร่บกี่ารออกี่กี่ำาล่งกี่าย	 กี่ระบวนกี่ารเผาผลาญพื้ล่งงาน

และกี่ารใช้พื้ล่งงานข้ณะพื้่กี่และข้ณะออกี่กี่กี่ำาล่งกี่าย	ผลข้องกี่ารออกี่กี่ำาล่งกี่ายทั่่�มู่ต่อกี่ารเปล่�ยนแปลงทั่าง

สร่รวิทั่ยากี่รข้องระบบกี่ารทั่ำางานต่างๆ	ข้องร่างกี่าย	ได้แกี่่		ระบบประสาทั่	ระบบไหลเว่ยนโลหิตระบบหายใจำ	

ระบบกี่ลา้มูเน่�อและกี่ระดกูี่	ระบบตอ่มูไรท้ั่อ่	และระบบสบ่พ่ื้นธ์ุี	กี่ารปรบ่ตว่ข้องรา่งกี่ายก่ี่บสิ�งแวดลอ้มูทั่่�มูก่ี่าร

เปล่�ยนแปลง	:	สภูาวะอากี่าศ	ระด่บความูสูงข้องพื้่�นทั่่�	ตลอดจำนปัจำจำ่ยอ่�นๆ	ทั่่�มู่ผลต่อสมูรรถึภูาพื้กี่ารทั่ำางาน

ข้องระบบต่างๆ	 ข้องร่างกี่าย	หล่กี่ข้องกี่ารฝึ่กี่ซึ่้อมู	กี่ารทั่ดสอบและกี่ารกี่ำาหนดแนวทั่างกี่ารออกี่กี่ำาล่งกี่าย	

สำาหร่บกี่ารวางแผนกี่ารฝ่ึกี่ซึ่้อมูและพื้่ฒนาสมูรรถึภูาพื้ทั่างกี่ายข้องน่กี่กี่่ฬาและผู้ฝ่ึกี่สอน

	 Nutrients,	energy	source	for	exercise;	the	process	of	metabolism	and	energy	usage	

during	rest	and	exercise;	effects	of	exercise	on	physiological	changes	in	various	body	functions	

including	nerve	system,	blood	circulatory	system,	respiratory	system,	musculoskeletal	system,	en-

docrine	system	and	reproductive	system;	the	body’s	adaptation	to	changing	environment:	climate,	

altitude	of	areas	as	well	as	other	factors	affecting	the	performances	of	the	various	systems	of	the	

body;	principles	of	training;	testing	and	setting	exercise	guidelines	for	planning	training	sessions	

and	improving	the	physical	performance	of	athletes	and	trainers.
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GOF 113 จิต้วิทยาการกีฬา 3(3-0-6)

 (Sports Psychology)

	 ความูหมูาย	ความูสำาค่ญ	หลก่ี่กี่าร	แนวคดิ	ทั่ฤษฎท่ั่างจำติวทิั่ยากี่ารก่ี่ฬาทั่่�มูผ่ลตอ่ความูสามูารถึ

กี่ารกี่่ฬาข้องน่กี่กี่่ฬา	ความูเข้้มูแข้็งทั่างจำิตใจำ	แรงจำูงใจำ	ความูวิตกี่กี่่งวล	ความูเช่�อมู่�น	ความูกี่้าวร้าวกี่ารฝ่ึกี่

หน่กี่เกิี่นและกี่ารหมูดไฟทั่างกี่ารก่ี่ฬา	กี่ารฝึ่กี่ซึ่ำ�าจำนกี่ลายเป็นอต่โนมูติ่	จิำตวทิั่ยากี่ารก่ี่ฬาสำาหร่บผูฝึ้่กี่สอนก่ี่ฬา	

กี่ารว่ดและประเมูินทั่างจำิตวิทั่ยากี่ารกี่่ฬา

	 Meaning,	importance,	principles,	concepts	and	theories	in	sports	psychology	affecting	

ability	in	sports	of	athletes;	mental	toughness,	motivation,	anxiety,	confidence,	aggression,	over-

training	and	burnout	in	sports;	motor	skill	learning;	sports	psychology	for	sports	trainers;	sports	

psychology	measurement	and	assessment.	

GOF 211 ชีวกลศิาสต้ร์ทางการกีฬา 3(2-2-5)

 (Sports Biomechanics)

 ความูรู้พื้่�นฐานทั่างช่วกี่ลศาสตร์ทั่างกี่ารกี่่ฬา	กี่ารบูรณากี่ารความูรู้ในศาสตร์ต่าง	ๆ	ทั่่�ส่มูพื้่นธี์

ก่ี่บกี่ารเคล่�อนไหว	กี่ารเคล่�อนทั่่�	 และกี่ารออกี่กี่ำาล่งกี่ายข้องมูนุษย์	 หล่กี่กี่ารพื้่�นฐานทั่างสถึิตยศาสตร์และ

พื้ลศาสตร์ในกี่ารวิเคราะห์เชิงจำลนพื้ลศาสตร์และจำลนศาสตร์เบ่�องต้นข้องแรงและกี่ารเคล่�อนทั่่�ข้องร่างกี่าย

ในกี่ารเล่นกี่่ฬาและออกี่กี่ำาล่งกี่าย	กี่ารทั่ำางานข้องกี่ระดูกี่	ข้้อต่อ	และกี่ล้ามูเน่�อในข้ณะทั่่�เคล่�อนไหวและกี่าร

ทั่รงต่วข้องร่างกี่าย	

	 Basic	knowledge	on	sports	biomechanics;	integration	of	knowledge	in	various	sciences	

related	to	movement	and	human	exercise;	fundamental	principles	of	statics	and	dynamics	in	kinetic	

analysis	and	elementary	kinetics	of	force	and	body	motion	in	sports	and	exercise;	functioning	of	

bones,	joints	and	muscles	while	moving	and	balancing	the	body.

GOF 212 อาหารและโภชนาการเพั้่อการกีฬา 3(2-2-5)

 (Food and Nutrition for Sports)

	 ความูหมูาย	ความูสำาค่ญข้องโภูชนากี่ารทั่่�มู่ต่อน่กี่กี่่ฬา	บทั่บาทั่ข้องสารอาหารสำาหร่บน่กี่กี่่ฬา

ข้ณะฝ่ึกี่ซึ่้อมูและข้ณะแข้่งข้่น	กี่ารประเมูิน	ภูาวะโภูชนากี่ารและองค์ประกี่อบข้องร่างกี่าย	กี่ารวิเคราะห์กี่าร

สลายสารอาหารเพื้่�อกี่ารสร้างพื้ล่งงาน	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติจำ่ดอาหารและเคร่�องด่�มูสำาหร่บน่กี่ก่ี่ฬาข้ณะฝ่ึกี่ซึ่้อมูและ

แข้่งข้่น	กี่ารคำานวณและประกี่อบอาหารตามูหล่กี่โภูชนากี่ารสำาหร่บน่กี่กี่่ฬา	

	 Meaning	and	importance	of	nutrition	to	athletes;	the	role	of	nutrition	to	athletes	during	

training	and	competition;	assessment	of	nutritional	status	and	body		composition;	nutrient	break-

down	analysis	for	energy	generation;	practice	preparing	food	and	beverages	for	athletes	during	

training	and	competition;	calculating	and	preparing	nutritional	meals	for	athletes.
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GOF 213 เวชศิาสต้ร์การกีฬา    3(2-2-5)

 (Sports Medicine) 

	 ความูหมูาย	ความูสำาคญ่ข้องเวชศาสตร์กี่ารก่ี่ฬา	องคป์ระกี่อบ	บทั่บาทั่และหน้าทั่่�ทั่มู่เวชศาสตร์

กี่ารกี่่ฬา	กี่ลไกี่	กี่ารตอบสนองข้องร่างกี่ายต่อกี่ารบาดเจำ็บจำากี่กี่ารกี่่ฬา	กี่ารบำาบ่ดกี่ารบาดเจำ็บทั่างกี่ารกี่่ฬา	

ได้แกี่่	กี่ารตรวจำส่ญญาณช่พื้	กี่ารช่วยช่วิตเบ่�องต้น	กี่ารทั่ำาแผล	กี่ารระง่บปวด	กี่ารดามูกี่ารเคล่�อนย้ายผู้บาด

เจำ็บ	กี่ารพ่ื้นผ้า	กี่ารติดเทั่ปกี่าว	กี่ารนวดทั่างกี่ารก่ี่ฬา	กี่ารประเมิูนกี่ารบาดเจ็ำบจำากี่กี่ารก่ี่ฬา	และกี่ารตรวจำ

ประเมูินน่กี่ก่ี่ฬาทั่่�ได้ร่บกี่ารบาดเจำ็บระหว่างกี่ารฝึ่กี่ซ้ึ่อมูหร่อแข่้งข้่น	หล่กี่กี่ารป้องก่ี่น	 ร่กี่ษา	 ฟ้�นฟู	 กี่ารเพิื้�มู

สมูรรถึภูาพื้ทั่างกี่ายและกี่ารเคล่�อนไหวร่างกี่ายข้องน่กี่กี่่ฬาทั่่�ได้ร่บบาดเจำ็บ		
	 Meaning,	 importance	of	sports	medicine;	composition,	 role	and	function	of	sports	
medicine	team;	mechanisms	of	the	body’s	response	to	sports	injuries;	treatment	for	sports	injuries	
including	vital	signs	testing,	primary	resuscitation,	wound	dressing,	pain	relief,	splinting,	evacuation	
of	the	injured,	bandaging,	taping,	sports	massage;	sports	injury	assessment	and	assessment	of	
injured	athletes	during	training	or	competition;	principles	of	prevention,	treatment,	rehabilitation,	
and	enhancement	of	physical	performance	and	mobility	of	injured	athletes.

GOF 214 การเสริมสร�างสมรรถภาพัทางกาย  3(2-2-5)

 (Physical Fitness Training)

	 ความูสำาค่ญและความูจำำาเป็นในกี่ารเสริมูสร้างสมูรรถึภูาพื้ทั่างกี่าย	 องค์ประกี่อบข้อง

สมูรรถึภูาพื้ทั่างกี่าย	ประเภูทั่ข้องสมูรรถึภูาพื้ทั่างกี่าย	 	 หล่กี่กี่ารเสริมูสร้างสมูรรถึภูาพื้ร่างกี่ายในทัุ่กี่องค์

ประกี่อบท่ั่�มู่ความูสอดคล้องก่ี่บก่ี่ฬากี่อล์ฟ	และกี่ารออกี่แบบโปรแกี่รมูกี่ารฝึ่กี่สมูรรถึภูาพื้ร่างกี่ายให้ก่ี่บ							

น่กี่กี่อล์ฟ	
	 The	importance	and	necessity	in	enhancing	physical	fitness;	composition	of	physical	
performance;	type	of	physical	fitness;	principles	of	enhancing	physical	fitness	in	all	elements		con-
sistent	with	golf;	and	designing	a	fitness	training	program	for	golfers.

GOF 215 นวัต้กรรมและเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟ 3(2-2-5)

 (Innovation and Technology in Golf)

	 เทั่คโนโลย่และสิ�งประดษิฐใ์หมู่ๆ 	ทั่่�นำามูาใชใ้นอุตสาหกี่รรมูก่ี่ฬากี่อลฟ์ทั่่�งในปัจำจำบุน่และอนาคต	

วิว่ฒนากี่ารข้องนว่ตกี่รรมูและเทั่คโนโลย่ท่ั่�เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บกี่ารสอนกี่อล์ฟ	 เคร่�องต่�งลูกี่กี่อล์ฟรถึกี่อล์ฟ	แคดด่�

อ่จำฉริยะ	กี่ารให้บริกี่ารต่างๆ	ในทัุ่กี่ๆ	ระบบ	กี่ารออกี่แบบสนามูกี่อล์ฟ	เส่�อผ้าลูกี่กี่อล์ฟ	อุปกี่รณ์กี่อล์ฟ	และ

กี่ารดูแลสนามูกี่อล์ฟ			

 New	technologies	and	inventions	used	in	the	golf	industry	both	present	and	in	the	
future;	the	evolution	of	innovation	and	technology	related	to	golf	teaching;	golf	ball	dispenser	tee	
up	machine;	golf	carts;	 smart	caddies;	service	providing	 in	every	system;	golf	course	design;	

clothing;	golf	balls;	golf	equipment	and	golf	course	maintenance.
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GOF 311 วิธุีวิทยาการวิจัย 3(2-2-5)

 (Research Methodology) 

	 กี่ระบวนท่ั่ศน์	 แนวคิด	 วิธี่วิทั่ยากี่ารวิจำ่ยเชิงปริมูาณ	กี่ารวิจำ่ยเชิงคุณภูาพื้และกี่ารวิจำ่ยแบบ

ผสมูผสาน	กี่ระบวนกี่ารวิจำ่ย	 กี่ารกี่ำาหนดปัญหากี่ารวิจำ่ย	 ว่ตถุึประสงค์กี่ารวิจำ่ย	 กี่ารทั่บทั่วนวรรณกี่รรมูท่ั่�

เกี่่�ยวข้้อง	กี่ารกี่ำาหนดกี่รอบแนวคิดทั่ฤษฎ่	และแนวคิดทั่างกี่ารวิจำ่ย	ต่วแปรและสมูมูุติฐาน	กี่ารออกี่แบบกี่าร

วจิำย่		ประชากี่รข้องกี่ลุมู่ต่วอย่างท่ั่�ศึกี่ษา	เคร่�องมูอ่และเทั่คนิควิธีก่ี่ารเกี่บ็รวบรวมูข้้อมูลู	กี่ารวิเคราะห์ข้้อมูลูเชิง

ปริมูาณและกี่ารวิเคราะห์ข้้อมููลเชิงคุณภูาพื้	กี่ารต่ความู		กี่ารสรุปและอภูิปรายผลกี่ารวิจำ่ย	กี่ารเข้่ยนรายงาน

และกี่ารนำาเสนอผลงานวิจำ่ย		จำรรยาบรรณกี่ารวิจำ่ย

	 Paradigms,	concepts,	quantitative	and	qualitative	and	blended	 research	method-

ologies;	 research	process;	defining	 research	problems,	 objectives,	 relevant	 literature	 reviews,	

framing	 the	 theory	and	 research	 ideas	variables	and	hypotheses;	 research	design;	population	

of	the	studied	sample;	tools	and	techniques	for	data	collection;	quantitative	and	qualitative	data	

analyses;	interpretation;	conclusion	and	discussion	of	research	results;	report	writing	and	research	

presentations;	research	ethics.

2)  วิชาชีพั 57 หน่วยกิต้

 ก. วิชาชีพั-บังคับ 42 หน่วยกิต้

GOF 121 กีฬากอล์ฟเบ้�องต้�น 3(3-0-6)

 (Fundamental of Golf )

	 ประว่ติความูเป็นมูา	และวิว่ฒนากี่ารข้องก่ี่ฬากี่อล์ฟ	ความูหมูายและความูสำาค่ญข้องก่ี่ฬา

กี่อล์ฟ	องค์ประกี่อบข้องกี่่ฬากี่อล์ฟ	กี่่ฬากี่อล์ฟกี่่บกี่ารพื้่ฒนาประเทั่ศ	 	ความูส่มูพื้่นธี์ระหว่างกี่่ฬากี่อล์ฟกี่่บ

สง่คมู	เศรษฐกิี่จำ	สิ�งแวดลอ้มู	และเทั่คโนโลย่	ความูรู้เบ่�องตน้ก่ี่ฬากี่อล์ฟเก่ี่�ยวก่ี่บกี่ฎ	ข้้อบง่คบ่และมูารยาทั่ข้อง

ก่ี่ฬากี่อล์ฟ		อุปกี่รณ์และกี่ารต่กี่อล์ฟ	ประเภูทั่และรูปแบบข้องสนามูกี่อล์ฟ		และผู้ท่ั่�เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บกี่ารเล่นกี่อล์ฟ		

	 History	and	the	evolution	of	golf;	meaning	and	importance	of	golf;	elements	of	golf;	

golf	and	the	development	of	the	country;	the	relation	between	golf	and	society,	economy,	environ-

ment	and	technology;	basic	knowledge	about	golf	on	rules,	regulations	and		etiquette	of	golf;	golf	

equipment	and	golfing;	types	and	layouts	of	golf	courses	and	those	involved	in	golfing.

GOF 122 เทคนิคการเล่นล้กสั�น 3(1-4-4)

 (Short Game Technique)

	 หลก่ี่กี่าร	วิธีก่ี่าร	กี่ารเคล่�อนไหว	และเทั่คนิคกี่ารเลน่ลูกี่ส่�น	รูปแบบกี่ารเลน่ลูกี่ส่�น	กี่ารพ่ื้ตต์	กี่าร

เล่นลูกี่พืุ้่งตำ�า	กี่ารเล่นลูกี่ลอยสูง	กี่ารเล่นลูกี่ในบ่อทั่ราย	ในพื้่�นทั่่�และสถึานกี่ารณ์ต่าง	ๆ	เทั่คนิคและกี่ารเล่อกี่

ใช้ไมู้กี่อล์ฟสำาหร่บกี่ารเล่นลูกี่ส่�น	
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Principles,	methods,	movements	and	techniques	for	playing	short	balls;	short	ball	playing	styles;	
putting;	chip	and	run,	pitch	and	run,	bunker	shots	in	different	areas	and	situations;	techniques	and	
selection	of	golf	clubs	for	playing	short	balls.

GOF 123 การสร�างวงสวิง 3(1-4-4)

 (Golf Swing)

	 หลก่ี่และวธิีก่ี่ารสรา้งวงสวงิข้่�นตน้	กี่ารเตรย่มูตว่	กี่ารจำ่บกี่รฟิ	กี่ารยน่	กี่ารจำรดไมูก้ี่อลฟ์	กี่ารเลง็

เป้าหมูาย	กี่ารสร้างจุำดหมุูนและกี่ารหมุูนต่ว	กี่ารสร้างแนวสวิง	ระนาบวงสวิง	และเทั่คนิคกี่ารสร้างพื้ล่งให้วงสวิง
	 Principles	and	methods	of	creating	a	basic	swing	plane;	setting	up;	gripping;	stance	
and	posture;	golf	club	placement;	targeting;	creation	of	pivot	points;	swing	planes;	techniques	to	
create	the	power	of	swing	planes.

GOF 124 กฎ ข�อบังคับ กีฬากอล์ฟ 3(3-0-6)

 (Rules of Golf) 

	 ประว่ติความูเป็นมูา	และวิว่ฒนากี่ารข้องกี่ฎข้้อบ่งค่บกี่่ฬากี่อล์ฟ	ความูส่มูพื้่นธี์ระหว่างกี่ฎข้้อ

บง่คบ่ก่ี่ฬากี่อลฟ์ก่ี่บผูเ้ลน่	สนามูกี่อลฟ์	และอปุกี่รณท์ั่่�ใช้ในก่ี่ฬากี่อลฟ์	องค์กี่รควบคมุูกี่ฎข้้อบง่คบ่ก่ี่ฬากี่อลฟ์:	

องค์กี่รระหว่างประเทั่ศ	ระด่บภููมูิภูาค	ระด่บประเทั่ศ	และระด่บสมูาคมู	กี่ฎข้้อบ่งค่บกี่่ฬากี่อล์ฟทั่่�บ่งค่บใช้ใน

ปัจำจำุบ่น:	ผู้เล่น	สนามูกี่อล์ฟ	รูปแบบกี่ารเล่น	อุปกี่รณ์กี่ารเล่น	แคดด่�	ข้้อปฏิิบ่ติและวิธี่กี่ารเล่น	และกี่ฎสนามู	

แนวทั่างปฏิิบ่ติข้องคณะกี่รรมูกี่ารบริหารจำ่ดกี่ารสนามูกี่อล์ฟภูายใต้กี่ฎข้้อบ่งค่บกี่่ฬากี่อล์ฟ

	 History	and	the	evolution	of	Rules	of	Golf;	the	relation	between	Rules	of	Golf	and	
players;	golf	courses	and	golf	equipment;	Golf	Rules	Organizations	at	international,	regional,	na-
tional,	association	and	club	levels;	current	Rules	of	Golf	for	players,	golf	courses,	formats	of	playing;	
golf	equipment;	caddies;	procedures	and	formats	of	playing,	and	Model	Local	Rules	Guidelines	
of	the	Golf	Course	Management	by	Committee	under	the	Rules	of	Golf.

GOF 221 การพััฒนาวงสวิงและวิธุีการเล่นกอล์ฟ   3(1-4-4)

 (Golf Swing & Playing Development)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	GOF	123	ก่ารสร�างวิงสวิิง

	 Prerequisite	:	GOF	123	Building	a	Swing

	 ทั่ฤษฎ่กี่ารลอยข้องลกูี่กี่อลฟ์	กี่ารใชเ้ทั่คนคิเพื้่�อเพิื้�มูระยะทั่างกี่ารตล่กูี่	กี่ารตเ่ข้า้เปา้หมูายอยา่ง

แมูน่ยำา	กี่ารแก้ี่ไข้ชอ็ตทั่่�มูปั่ญหาในไลน์ผดิปกี่ติ	กี่ารวางแผนกี่ลยุทั่ธีก์ี่ารเลน่ในทั่กุี่สภูาพื้สนามูทุั่กี่สภูาพื้อากี่าศ	

กี่ารรู้จำ่กี่สนามู	รู้จำ่กี่ตนเอง	กี่ารปร่บและพื้่ฒนาวงสวิงด้วยกี่ารใช้เทั่คโนโลย่	และกี่ารศึกี่ษาสถึิติกี่ารเล่น

	 Law	of	ball	flight	theory;	techniques	to	increase	distance;	hit	on	target	accurately;	fixing	
shots	with	uneven	lie;	strategic	planning	for	playing	in	any	field,	any	weather;	knowing	golf	courses,	
knowing	self;	adjusting	and	developing	swing	with	technology	and	study	of	playing	statistics.
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GOF 222 จิต้วิทยาการกีฬาสำาหรับกอล์ฟ 3(2-2-5)

 (Psychology for Golf)

	 ความูมูุ่งหมูายและความูสำาค่ญข้องจำิตวิทั่ยากี่ารกี่่ฬาสำาหร่บกี่อล์ฟ	ความูเป็นมูาและบทั่บาทั่

หนา้ทั่่�ข้องนก่ี่จิำตวิทั่ยากี่ารก่ี่ฬาสำาหรบ่กี่อลฟ์	หลก่ี่กี่ารและกี่ารประยกุี่ต์ใช้ทั่ฤษฎ่จิำตวิทั่ยากี่ารก่ี่ฬาสำาหร่บก่ี่ฬา

กี่อล์ฟ	กี่ระบวนกี่ารทั่างจำิตใจำทั่่�เก่ี่�ยวข้้องก่ี่บกี่ารเล่นกี่อล์ฟ	 เทั่คนิคในกี่ารจำ่ดกี่ารจำิตใจำตนเองเมู่�อต้องเผชิญ

ความูกี่ดด่น	ความูวิตกี่ก่ี่งวล	ความูกี่ล่ว	 ความูโกี่รธี	ความูคาดหว่ง	กี่ารสร้างทั่่ศนคติเชิงบวกี่	และกี่ารฝ่ึกี่

ปฏิิบ่ติทั่างจำิตวิทั่ยา	

	 The	purpose	and	importance	of	sports	psychology	for	golf;	background	and	roles	

of	sports	psychologists	for	golf;	principles	and	applications	of	sports	psychology	theory	for	golf;	

mental	processes	involved	in	golf;	techniques	for	managing	own	mind	when	facing	with	pressure;	

anxiety,	fear,	anger,	expectation,	building	a	positive	attitude	and	psychological	practice.

GOF 321 การจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ  3(1-4-4)

 (Golf Tournament Organizing and Officiating)

	 ประเภูทั่	รปูแบบและวธิีก่ี่ารจำด่กี่ารแข้ง่ข่้นกี่อลฟ์	กี่ารวางแผนจำด่กี่ารแข้ง่ข่้น	ประเภูทั่กี่ารแข้ง่ข่้น

และรูปแบบกี่ารเล่น	กี่ารจำ่ดตารางกี่ารแข่้งข่้น	 งบประมูาณและค่าใช้จ่ำายในกี่ารจ่ำดกี่ารแข่้งข่้น	 ผู้สน่บสนุน

กี่ารแข้่งข้่น	คณะกี่รรมูกี่ารจำ่ดกี่ารแข้่งข้่น	 คุณสมูบ่ติข้องผู้เข้้าแข้่งข่้น	กี่ารค่ดเล่อกี่ผู้เข้้าแข้่งข่้น	กี่ำาหนดกี่าร

ร่บสมู่คร	เง่�อนไข้ข้องกี่ารแข้่งข้่น	กี่ฎกี่ติกี่ากี่ารแข้่งข้่น	กี่ฎสนามู	กี่ารจำ่ดเตร่ยมูสนามูแข้่งข้่นกี่ารแบ่งสายกี่าร

แข้่งข้่น	กี่ารจำ่ดกี่ลุ่มู	กี่ารน่บคะแนน	กี่ารสรุปผลกี่ารแข้่งข้่น	กี่ารมูอบรางว่ลกี่ารแข้่งข้่น

กี่ารประกี่าศผลกี่ารแข้่งข้่น	และกี่ารประชาส่มูพื้่นธี์	

	 Types,	formats	and	methods	of	golf	tournament	management;	tournament	planning;	

tournament	types	and	playing	styles;	tournament	scheduling;	budget	and	expenses	for	organizing	

a	tournament;	sponsors;	tournament	organizing	committee;	qualifications	of	the	competitors;	selec-

tion	of	competitors;	admission	schedule;	terms	of	competition;	Rules	of	Golf	and	Local	Rules;	golf	

course	setting-up;	establishing	draws;	grouping,	scoring,	finalizing	competition	results;	rewarding	

prizes;	announcement	of	competition	results	and	public	relations.

GOF 322 การฝึึกทักษะกีฬากอล์ฟ   3(0-6-3)

 (Golf Skill)

	 อุปกี่รณ์	 กี่ารดูแลร่กี่ษา	ความูปลอดภู่ยในกี่ารเล่น	กี่ารอบอุ่นร่างกี่าย	ทั่่กี่ษะเบ่�องต้นในกี่าร

จำ่บไมู้และกี่ารย่น	ศ่พื้ทั่์เทั่คนิคทั่่�ควรรู้	ทั่่กี่ษะวงสวิง	ปร่บแกี่้วงสวิง	กี่ารฝ่ึกี่ทั่่กี่ษะกี่ารเล่นลูกี่ส่�นและกี่ารต่ลูกี่

ในสนามูฝ่ึกี่ซึ่้อมู	กี่ารชิพื้	กี่ารพื้ิทั่ช์nกี่ารระเบิดทั่ราย	กี่ารพื้่ตต์	กี่ารเล่อกี่เหล็กี่	สถึานกี่ารณ์ต่างๆ	กี่ารเล่นใน

ไลน์ทั่่�ผิดปกี่ติ	และกี่ารต่ลูกี่ด้วยวงสวิงทั่่�ถึูกี่ต้องตามูหล่กี่พื้่�นฐานในสนามูฝ่ึกี่ซึ่้อมู
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	 Equipment,	maintenance,	play	safety,	warm	up;	basic	skills	in	gripping	and	stance;	

technical	terminology	that	should	be	known;	swing	skills;	swing	adjustment;	short	game	skill	training	

and	batting	in	practice	green;	chipping,	pitching,	playing	in	bunker;	putting,	club	picking;	various	

situations;	playing	in	the	bad	lie	and	hitting	the	ball	with	the	correct	swing	in	the	driving	range.

GOF 421 การฝึึกทักษะกีฬากอล์ฟขั�นส้ง 3(0-6-3)

 (Advanced Golf Skill)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	GOF	322	ก่ารฝึึก่ท่ัก่ษะก่่ฬาก่อล์ฟ		

	 Prerequisite:	GOF	322	Golf	Skill 

	 กี่ารฝึ่กี่ทั่่กี่ษะกี่ารเล่นลูกี่ส่�น	และกี่ารต่ลูกี่ในสนามูฝึ่กี่ซ้ึ่อมูข้่�นสูง	กี่ารเล่นลูกี่ส่�นเพื้่�อให้เข้้าก่ี่บ

สถึานกี่ารณ์พื้ิเศษ	และกี่ารต่ลูกี่ในล่กี่ษณะตกี่แต่งช็อตต่างๆ	ตามูต้องกี่าร	ทั่ฤษฏ่ิกี่ารลอยข้องลูกี่กี่อล์ฟทั่่�

เกี่ิดจำากี่ความูส่มูพื้่นธี์ระหว่างหน้าเหล็กี่ทั่่�ปะทั่ะลูกี่และแนวสวิง	ลูกี่พืุ้่งตำ�า	ลูกี่ลอยสูง	ฮุค	สไลด์	ดรอว์	และ

เฟดในสนามูฝ่ึกี่ซึ่้อมู

	 Short	game	skill	training	and	advanced	hitting	the	ball	on	the	driving	range	and	prac-

tice	green;	shaped	shots	to	suit	special	situations	and	hitting	the	ball	in	a	decorative	manner	as	

needed;	the	theory	of	golf	ball	flight	from	the	relation	between	the	striking	club	face	and	the	swing	

plays;	low	and	high	ball	flights,	hooks,	slides,	draws	and	fade	ball	flights	in	the	driving	range.

GOF 422 ผ้�ต้ัดสินกีฬากอล์ฟ 3(1-4-4)

 (Golf Referee)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:	GOF	124		ก่ฎ	ข�อบัังคัับัก่่ฬาก่อล์ฟ

	 Prerequisite	:	GOF	124	Rules	of	Golf 

	 หลก่ี่กี่าร	เหตุผลและความูสำาค่ญข้องผูต่้ดสินก่ี่ฬากี่อล์ฟ	บทั่บาทั่	ภูาระหน้าท่ั่�	คุณลก่ี่ษณะและ

คณุสมูบติ่ข้องผูต้ด่สินก่ี่ฬากี่อล์ฟ	หลก่ี่กี่ารและแนวทั่างปฏิิบติ่ข้องผูต้ด่สินก่ี่ฬากี่อล์ฟ	ภูายใต้กี่ฎข้อ้บง่คบ่ก่ี่ฬา

กี่อล์ฟ	ความูเข้้าใจำและแนวทั่างปฏิิบ่ติในกี่ารต่ดสินกี่่ฬากี่อล์ฟ		รูปแบบกี่ารแข้่งข้่นกี่่ฬากี่อล์ฟ	กี่ฎข้้อบ่งค่บ

กี่่ฬากี่อล์ฟ	คำาวินิจำฉ่ย	และกี่ฎสนามูภูายใต้กี่ฎข้้อบ่งค่บกี่่ฬากี่อล์ฟ	จำริยธีรรมูข้องผู้ต่ดสินกี่่ฬากี่อล์ฟ			

	 Principles,	reasons	and	importance	of	golf	referees;	roles,	responsibilities,	attributes	

and	qualifications	of	golf	referees;	principles	and	procedure	of	golf	referees	under	Rules	of	Golf;	

understanding	and	judging	procedures	in	golf:	golf	tournament	format,	Rules	of	Golf,	Interpretation	

and	Local	Rules	Model	under	the	Rules	of	Golf;	ethics	of	golf	referees.

GOF 491 การสัมมนาในอุต้สาหกรรมกอล์ฟ 3(2-2-5)

 (Seminar in Golf Industry)

	 กี่ารจำ่ดกี่ารส่มูมูนา	กี่ารอภูิปรายเพื้่�อแลกี่เปล่�ยนองค์ความูรู้ด้านกี่่ฬากี่อล์ฟ	หร่ออุตสาหกี่รรมู
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กี่อล์ฟ	โดยประยุกี่ต์ใช้ความูรู้จำากี่รายวิชาต่างๆ	ทั่่�ได้ศึกี่ษามูาแล้วเป็นพื้่�นฐานในกี่ารแสดงความูคิดเห็น

และวเิคราะหส์ถึานกี่ารณ	์ยกี่ประเดน็และกี่รณท่ั่่�สำาคญ่ทั่่�เกี่ดิขึ้�นในวงกี่ารก่ี่ฬากี่อลฟ์	หร่ออตุสาหกี่รรมูกี่อลฟ์	

ในแต่ละเหตุกี่ารณ์ข้ึ�นมูาวิพื้ากี่ษ์เพื้่�อให้เกี่ิดกี่ารระดมูความูคิดเชิงวิชากี่าร	และกี่้าวทั่่นต่อกี่ระแสกี่ารเปล่�ยน	

แปลงทั่างบริบทั่ทั่างส่งคมู		

	 Seminar	management;	discussion	to	exchange	knowledge	about	golf	or	golf	industry	

by	applying	knowledge	from	va	rious	courses	that	have	been	studied	as	a	basis	for	expressing	

opinions	and	analyzing	the	situation;	raising	each	issue	and	important	case	that	occur	in	golf	sport	

or	golf	industry	to	criticize	for	academic	brainstorming	and	keeping	up	with	the	changing	trend	

transforming	the	social	context.

GOF 496 โครงการวิจัย 3(0-6-3)

 (Research Project)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน	:GOF	311	วิิธุ่วิิท่ยาก่ารวิิจััย

	 Prerequisite	:	GOF	311	Research	Methodology 

	 ความูสำาค่ญข้องโครงกี่ารวิจำ่ย	 กี่ำาหนดเค้าโครงเร่�อง	 ล่กี่ษณะข้องโครงกี่ารวิจำ่ยท่ั่�ด่	 เทั่คนิค

กี่ารเข้่ยนโครงกี่าร	องค์ความูรู้ท่ั่�ต้องใช้ในกี่ารเข่้ยน	องค์ประกี่อบข้องโครงกี่าร	 ข่้�นตอนกี่ารเข่้ยน	 รูปแบบ

ข้องโครงกี่าร	กี่ารทั่ำาโครงกี่ารวิจำ่ยทั่างด้านก่ี่ฬากี่อล์ฟ	 ด้วยกี่ารกี่ำาหนดความูสำาค่ญข้องปัญหา	กี่ารทั่บทั่วน

วรรณกี่รรมู	กี่ารออกี่แบบกี่ารวิจำ่ย	กี่ารวิเคราะห์ผล	กี่ารอภูิปรายผล	และบทั่สรุปกี่ารวิจำ่ย	 	

	 The	importance	of	the	research	project;	outline	of	the	story;	characteristics	of	a	good	

research	project;	writing	techniques;	knowledge	required	for	writing;	project	elements	writing	pro-

cess;	format	of	the	project;	conducting	research	projects	in	golf	by	defining	the	importance	of	the	

problem;	literature	review;	research	design;	analysis	of	results;	discussion	of	results	and	research	

conclusions.

GOF 499 สหกิจศิึกษาสำาหรับกีฬากอล์ฟ 6(0-35-18)

 (Cooperative Study for Golf)

	 กี่ารสร้างประสบกี่ารณท์ั่างด้านกี่อล์ฟโดยปฏิบิ่ติงานจำริงในสถึานประกี่อบกี่าร	หร่อหนว่ยงาน

ผู้ใช้บณ่ฑ์ติ	โดยนก่ี่ศกึี่ษาตอ้งปฏิบิติ่งานเสมูอ่นเปน็พื้น่กี่งานประจำำาข้องหนว่ยงานน่�นไมู่นอ้ยกี่ว่า	16	สป่ดาห์	

หร่อ	4	เด่อนติดต่อกี่่น	มู่แผนกี่ารปฏิิบ่ติงานทั่่�ช่ดเจำน	และมู่กี่ารจำ่ดทั่ำาโครงงานโดยความูเห็นชอบร่วมูกี่่นข้อง

อาจำารยท์ั่่�ปรึกี่ษาและสถึานประกี่อบกี่าร	หรอ่หนว่ยงาน	โดยมูอ่าจำารยน์เิทั่ศข้องมูหาวทิั่ยาลย่ทั่ำาหนา้ทั่่�ให้คำา

ปรึกี่ษา	ดแูล	และประเมูนิผลกี่ารปฏิิบติ่งานสหกี่จิำศกึี่ษาข้องนก่ี่ศกึี่ษารว่มูก่ี่บพื้น่กี่งานข้องสถึานประกี่อบกี่าร	

หร่อหน่วยงานผู้ใช้บ่ณฑ์ิตทั่่�ร่บน่กี่ศึกี่ษาสหกี่ิจำศึกี่ษา

	 Creating	golf	experiences	by	working	 in	 real-life	establishments	or	graduate	user	

agencies;	the	student	must	work	as	a	full-time	employee	of	that	agency	for	at	least	16	weeks	or	4	
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consecutive	months;	having	a	clear	action	plan	and	the	project	is	prepared	with	the	mutual	approval	
of	the	advisors	and	the	establishment	or	agency,	with	the	university	supervisors	responsible	for	
advising,	supervising	and	evaluating	the	cooperative	education	performance	of	students	together	
with	the	staff.	of	the	establishment	or	graduate	user	agencies	that	accept	cooperative	education	

students.

วิชาชีพั-เล้อก  

กลุ่มบริหารธุุรกิจและบริการกอล์ฟ (Golf Business and Service Management)

GOF 331 การบริหารจัดการระบบสมาชิกและล้กค�า 3(3-0-6)

 (Member and Customer System Management)

	 หล่กี่กี่ารจำ่ดกี่าร	กี่ารวางแผน	กี่ารบริหาร	ระบบสมูาชิกี่ทั่่�งระบบประกี่อบด้วยสมูาชิกี่ตลอดช่พื้	

สมูาชิกี่กี่ิตติมูศ่กี่ดิ�	และสมูาชิกี่รายปี	ลูกี่ค้าทั่่�วไป	กี่ารเพื้ิ�มูจำำานวนสมูาชิกี่	สิทั่ธีิประโยชน์	กี่ารบริหารจำ่ดกี่าร	

ระบบกี่ารจำด่เกี่บ็คา่บำารงุรก่ี่ษา	กี่ารสง่เสรมิูกี่ารตลาด	กี่ารส่�อสาร	ประชาสมู่พ่ื้นธีข์้อ้มูลูข้า่วสารถึึงสมูาชกิี่กี่าร

จำด่กิี่จำกี่รรมูรว่มูก่ี่นระหวา่งสมูาชกิี่ก่ี่บสนามู	กี่ารวางแผนจำด่กี่จิำกี่รรมูสร้างความูสมู่พ่ื้นธีท์ั่่�งระยะส่�นและระยะ

ยาว	กี่ารจำ่ดกี่ารแข้่งข้่นกี่อล์ฟเพื้่�อกี่ารกีุ่ศล	และเพื้่�อตอบแทั่นส่งคมู	สาธีารณประโยชน์	กี่ิจำกี่รรมูกี่ารแข้่งข้่น	

กี่ารแลกี่เปล่�ยน	กี่ารใช้ประโยชน์ร่วมูกี่่นระหว่างสนามูและสมูาชิกี่ทั่่�งในประเทั่ศ

และต่างประเทั่ศ

	 The	management	principles,	planning	and	administration	of	the	whole	membership	

system	consist	of	lifetime	membership,	honorary	membership,	annual	membership,	general	cus-

tomers,	increase	of	numbers	of	members,	benefit	management,	maintenance	fee	collection	system,	

marketing	promotion,	 communication,	public	 relations,	 information	dissemination	 to	members,	

organizing	joint	activities	between	members	and	the	course,	planning,	organizing	activities	to	build	

relationships	for	short	and	long	terms,	organizing	golf	tournaments	for	charity	and	for	returning	

back	to	society,	public	benefits,	competitive	activities,	exchanges	for	mutual	utilization	between	

domestic	and	foreign	golf	courses	and	members.	

GOF 332 การนำาเที่ยวนักกอล์ฟในประเทศิและต้่างประเทศิ 3(2-2-5)

 (Inbound and Outbound Golf Tour)

	 พื้ฤติกี่รรมูข้องน่กี่ทั่่องเทั่่�ยวเชิงก่ี่ฬากี่อล์ฟ	ทั่่กี่ษะกี่ารส่�อสารก่ี่บน่กี่ทั่่องเทั่่�ยวต่างชาติในเร่�อง

กี่อล์ฟกี่ารเจำรจำาก่ี่บคู่ค้าด้านทั่่�พ่ื้กี่	 อาหารและเคร่�องด่�มู	 ข้องทั่่�ระลึกี่เทั่คนิคกี่ารข้ายทั่่วร์ให้น่กี่ทั่่องเทั่่�ยวซึ่่�อ

เพิื้�มูศพ่ื้ท์ั่เฉพื้าะทั่่�ใช้ในวงกี่ารกี่ารทั่อ่งเทั่่�ยวเชงิก่ี่ฬากี่อลฟ์มูาตรกี่ารสรา้งความูเช่�อมู่�นและกี่ระตุน้นก่ี่ทั่อ่งเทั่่�ยว

กี่อล์ฟให้เดินทั่างมูาประเทั่ศไทั่ยกิี่จำกี่รรมูส่งเสริมูกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยวเชิงกี่่ฬากี่อล์ฟในกี่ลุ่มูชาวต่างชาติทั่่�พื้ำาน่กี่ใน

ประเทั่ศไทั่ย	องคป์ระกี่อบทั่่�สำาคญ่ข้องกี่ารดำาเนนิธีรุกี่จิำนำาเทั่่�ยวเชงิก่ี่ฬากี่อลฟ์	ตว่แทั่นธีรุกี่จิำท่ั่องเทั่่�ยวเชงิก่ี่ฬา
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กี่อลฟ์ท่ั่�งในประเทั่ศและต่างประเทั่ศกี่ารทั่ำารายกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยวก่ี่ฬากี่อล์ฟในแต่ละภููมิูภูาคกี่ารประสานงานกี่บ่

ผู้ประสานงานในทั่้องถึิ�น	 เทั่คนิคกี่ารแปลข้้อมููลในกี่ารนำาเทั่่�ยวกี่ารเดินทั่างเข้้าออกี่ประเทั่ศ	พื้ิธี่กี่ารตรวจำคน

เข้้าเมู่องและศุลกี่ากี่ร

	 Behaviors	of	golf	tourists;	communication	skills	with	foreign	tourists	in	golf;	negotiation	

with	partners	on	accommodation,	food	and	beverages,	souvenirs;	techniques	on	selling	more	tours	to	

tourists;	terminology	used	in	the	golf	tourism	industry;	measures	to	build	confidence	and	encourage	

more	golf	tourists	to	come	to	Thailand;	activities	to	promote	golf	tourism	among	foreigners	residing	

in	Thailand;	Important	elements	in	running	a	golf	tour	business;	domestic	and	abroad	golf	tourism	

agents;	golf	tourism	programmes	in	each	region;	coordination	with	local	coordinators;	techniques	in	

translating	tour	information;	travel	in	and	out	of	the	country;	immigration	and	customs	procedures.

GOF 333 การบริการอาหารและเคร้่องด้่มในสโมสรกอล์ฟ  3(2-2-5)

 (Food and Beverage Services in Golf Club  

	 โครงสร้างแผนกี่บริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู	กี่ารแบ่งสายงานและหน้าทั่่�ความูร่บผิดชอบข้อง

บุคลากี่ร	ประเภูทั่ข้องภู่ตตาคารและรูปแบบกี่ารบริกี่าร	 อุปกี่รณ์ทั่่�ใช้ในกี่ารให้บริกี่ารอาหารและเคร่�องด่�มู	

ความูรู้เก่ี่�ยวก่ี่บอาหารและเคร่�องด่�มู	 กี่ารเตร่ยมูความูพื้ร้อมูข้องห้องอาหารกี่่อนเปิดให้บริกี่าร	 ข้่�นตอนกี่าร

ให้	บริกี่าร	กี่ารประสานงานระหว่างงานบริกี่ารและงานคร่ว	สุข้อนามู่ยและความูปลอดภู่ยในกี่ารทั่ำางานกี่าร

จำ่ดกี่าร	และแกี่้ไข้ข้้อร้องเร่ยนข้องลูกี่ค้าได้เหมูาะสมูกี่่บสถึานกี่ารณ์	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติในห้องปฏิิบ่ติกี่าร

และสถึานกี่ารณ์จำริง					

	 The	structure	of	food	and	beverage	department	along	with	division	of	work	and	staff	

key	 responsibilities;	 types	of	 restaurants	and	services;	 food	and	beverage	service	equipment;	

food	and	beverage	knowledge;	preparation	of	restaurant	before	service;	service	procedures;	co-

ordination	between	service	and	kitchen	areas;	working	hygiene,	sanitation	and	safety;	appropriate	

handling	of	guests’	complaints	and	problem-solving	procedures,	practice	in	both	laboratory	and	

real	situations.	

GOF 334 การบริการและการต้�อนรับในสโมสรกอล์ฟ  3(2-2-5)

 (Reception and Hospitality in Golf Club)

	 โครงสร้างกี่ารบริหารงานและหน้าทั่่�ความูร่บผิดชอบข้องพื้น่กี่งานบริกี่ารส่วนหน้าในสโมูสร

กี่อล์ฟ	 วิธ่ีปฏิิบ่ติกี่ารสำารองและจำ่ดสรรกี่ารจำอง	 กี่ารต้อนร่บ	 กี่ารลงทั่ะเบ่ยน	 กี่ารจำ่ดกี่ารด้านส่มูภูาระกี่าร

บริกี่ารข่้าวสาร	 ข้้อมููล	 กี่ารให้บริกี่ารโทั่รศ่พื้ท์ั่	 กี่ารให้บริกี่ารตู้นิรภู่ย	กี่ารให้บริกี่ารชำาระเงินและงานบริกี่าร

อ่�นๆ	ทั่่�เกี่่�ยวข้้องกี่่บ	กี่ารต้อนร่บส่วนหน้าในสโมูสรกี่อล์ฟ	สิ�งอำานวยความูสะดวกี่ต่างๆ	กี่ารประสานงานกี่่บ

ส่วนอ่�นๆข้องสโมูสร		กี่ารแกี่้ไข้ความูข้่ดแย้งและคำาตำาหนิข้องลูกี่ค้า	ฝ่ึกี่ภูาคปฏิิบ่ติในห้องปฏิิบ่ติกี่าร		



Rangsit University Bulletin 2022-2023
วิิทยาลััยการท่องเท่�ยวิแลัะการบริการ College of Tourism and Hospitality

	 Management	structure	and	responsibilities	of	Receptionists	in	Golf	Club;	reservation	

procedure	and	allocation;	hospitality,	registration,	baggage	handling,	information	and	news	services,	

telephone	service,	safety	deposit	box	service,	bill	settlement	service	and	other	hospitality-related	

services	 in	Golf	Club;	 facilities,	coordination	with	other	parts	of	 the	club;	customer	conflict	and	

complaint	settlement;	practical	training	in	laboratories.	

GOF 335 การบริการที่พััก โรงแรม และสปาสำาหรับนักกอล์ฟ  3(3-0-6)

 (Accommodation and Wellness Services for Golfers)

	 กี่ารดำาเนินงานทั่่�พ่ื้กี่แรมูสำาหร่บธีุรกี่ิจำสนามูกี่อล์ฟ	ปฏิิส่มูพ่ื้นธี์ระหว่างฝ่่ายต่างๆ	ภูายในส่วน

ตา่งๆข้องธุีรกี่จิำสนามูกี่อลฟ์	ตลอดจำนธีรุกี่จิำอ่�นทั่่�เก่ี่�ยวข้อ้ง	แนวโนมู้ข้องธีรุกี่จิำพ่ื้กี่แรมูสำาหรบ่ธุีรกี่จิำสนามูกี่อลฟ์	

อก่ี่ทั่่�งกี่าร	จำด่กี่ารสปา	กี่ารบรกิี่ารเพื้่�อสขุ้ภูาพื้	กี่ารนวดเพื้่�อสขุ้ภูาพื้	กี่ารเลอ่กี่ใชผ้ลติภู่ณฑ์์สำาหรบ่น่กี่ก่ี่ฬากี่อลฟ์	

ตลอดจำน	จำรรยาบรรณวชิาชพ่ื้	กี่ารสง่เสรมิูเอกี่ลก่ี่ษณ	์ภููมูปิญัญา	กี่ารประยกุี่ตว์ถ่ิึไทั่ยและว่ฒนธีรรมูในธีรุกี่จิำ

สุข้ภูาพื้	ได้อย่างเหมูาะสมู	

	 Accommodation	operation	for	golf	business;	interactions	among	various	departments	

within	a	golf	course	and	other	related	businesses;	trends	of	golf	accommodation	business;	spa	

management,	services	and	massage	 for	health;	selection	of	products	 for	golfers,	as	well	as	

professional	ethics;	identity	and	wisdom	promotion;	appropriate	application	of	the	Thai	way	of	life	

and	culture	in	the	health	business.

GOF 336 การบริการขนส่งทางอากาศิและโลจิสต้ิกส์สำาหรับกีฬากอล์ฟ  3(2-2-5)

 (Air Transport and Logistics for Golf)

	 กี่ารวางแผนและกี่ารปฏิิบ่ติกี่ารในกี่ารข้นส่งทั่างอากี่าศและโลจำิสติกี่ส์เพื้่�อก่ี่ฬากี่อล์ฟทั่่�งใน

ระด่บสากี่ลและระด่บท้ั่องถิึ�น	 ภูาพื้รวมูผู้ให้บริกี่ารกี่ารข้นส่งทั่างอากี่าศ	กี่ารสำารองท่ั่�น่�งและกี่ารวางแผน

กี่ารเดินทั่างทั่างอากี่าศ	กี่ฎระเบ่ยบกี่ารเดินทั่างระหว่างประเทั่ศ	กี่ารจำ่ดกี่ารความูปลอดภู่ยในกี่ารข้นส่งและ

ส่มูภูาระ	กี่ารบริกี่ารข้องสายกี่ารบินต่อผู้โดยสารทั่่�มู่ความูต้องกี่ารพื้ิเศษ	กี่ารจำ่ดกี่ารกี่ารข้นส่งต่อเน่�องหลาย

รูปแบบ	กี่ระบวนกี่ารนำาเข้้าและส่งออกี่เพื้่�อกี่ารจำ่ดกี่ารแข้่งข่้นก่ี่ฬากี่อล์ฟ	กี่ารใช้บริกี่ารคล่งสินค้าทั่่ณฑ์์บน	

พื้ิธี่กี่ารทั่างศุลกี่ากี่รและกี่ารประสานงานหน่วยงานทั่้องถึิ�น	และกี่ารศึกี่ษาดูงานบริกี่ารข้นส่งทั่างอากี่าศ			

	 Planning	and	operations	in	air	transport	and	logistics	for	international	and	local	golf	

events;	overview	of		air	transport	service	providers,	airline	ticket	reservation	and	travel	planning;	

international	travel	regulations;	air	transport	safety	and	baggage	handling;	airline	service	for	special	

need	passengers,	multimodal	transport	management;	process	of	import	and	export	for	organizing	

golf	tournaments,	matching	bonded	warehouse	facilities,	customs	clearance	and	coordination	with	

local	authorities	and	study	tour	on	air	transport.
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GOF 337 การบริหารสนามกอล์ฟ 3(1-4-4)

 (Management of Golf Operation)

	 กี่ารบริหารจำ่ดกี่ารคล่บเฮ้าส์ในส่วนงานห้องข้ายสินค้า	ห้องข้ายต่�ว	ห้องอาหาร	ห้องคร่ว	ห้อง

ลอ็กี่เกี่อร์	กี่ารจำองกี่ารออกี่รอบ	ลำาดบ่ในกี่ารออกี่รอบ	กี่ารควบคมุูงบประมูาณ	กี่ารจำ่ดกี่ารระบบแคดด่�	ระบบ

รถึกี่อล์ฟ	กี่ารควบคุมูดูแลสนามูกี่อล์ฟ	กี่ารตลาด	กี่ารประชาส่มูพื้่นธี์	กี่ารจำ่ดกี่ารแข้่งข้่น	กี่ารจำ่ดค่ายกี่อล์ฟ	

และกี่ารให้กี่ารบริกี่ารสอนกี่อล์ฟ

	 Clubhouse	management	in	the	departments	of	selling	room,	ticket	office,	dining	room,	

kitchen,	locker	room;	rounding	out	reservations;	order	of	the	round;	budget	control;	caddy	system	

management;	golf	cart	system;	golf	course	supervision;	marketing;	public	relations;	tournament	

management;	golf	camp	arrangement;	and	providing	golf	teaching	services.

กลุ่มผ้�ประกอบการธุุรกิจกอล์ฟ (Golf Entrepreneurs)

GOF 341 ผ้�ฝึึกสอนกีฬากอล์ฟ 3(1-4-4)

 (Golf Instructors)

	 ล่กี่ษณะ	และคุณสมูบ่ติสำาหร่บผู้ฝ่ึกี่สอนกี่อล์ฟ	หล่กี่กี่าร	ทั่ฤษฎ่	เทั่คนิค	และจำิตวิทั่ยาสำาหร่บ	

ผู้ฝ่ึกี่สอน	จำริยธีรรมู	และจำรรยาบรรณข้องผู้ฝ่ึกี่สอน	หล่กี่กี่ารและวิธี่กี่ารสอนกี่อล์ฟ	ว่ตถึุประสงค์ข้องกี่ารเป็น

ผู้ฝ่ึกี่สอนกี่อล์ฟ	 เทั่คโนโลย่และกี่ารใช้ส่�อในกี่ารสอนกี่อล์ฟ	กี่ารให้คำาปรึกี่ษาและกี่ารพ่ื้ฒนาศ่กี่ยภูาพื้ข้อง				

น่กี่กี่อล์ฟเพื้่�อผลสำาเร็จำ	กี่ารประเมูินผลกี่ารสอนกี่อล์ฟ

	 Characteristics	 and	eligibility	 of	 a	golf	 instructor;	 principles,	 theories,	 techniques	

and	psychology	of	a	golf	instructor.	Ethics	and	code	of	conduct	of	a	golf	instructor;	principles	and	

styles	of	golf	teaching;	objectives	of	being	a	golf	instructor;	use	of	technology	and	media	in	golf	

teaching;	consultation	and	planning	to	develop	the	potential	to	be	successful	golfers;	evaluation	

of	golf	teaching.

GOF 342 เทคนิคการพััฒนาวงสวิงและการเล่นกอล์ฟ 3(1-4-4)

 (Techniques of Golf Swing and Playing Development)

	 กี่ารวิเคราะห์วงสวิงด้วยสายตาข้องผู้สอนและเทั่คโนโลย่	 กี่ารปร่บแกี่้ไข้วงสวิง	กี่ารออกี่แบบ

สถึานกี่ารณ์กี่ารฝึ่กี่ซ้ึ่อมูเพ่ื้�อให้สามูารถึนำาไปใช้ได้จำริง	 กี่ารส่งเกี่ตกี่ารณ์สอนข้องผู้ท่ั่�มู่ความูชำานาญและมู่

ประสบกี่ารณ์	และกี่ารเข้่ยนแผนกี่ารฝ่ึกี่ซึ่้อมูเพื้่�อพื้่ฒนาหร่อแกี่้ไข้กี่ารเล่นให้น่กี่กี่่ฬาให้เกี่ิดกี่ารพื้่ฒนาทั่่�ด่ข้ึ�น	

	 Instructor	 and	 technological	 swing	analyses;	 swing	correction;	 designing	 training	

scenarios	for	practical	use;	observation	on	teaching	of	skilled	and	experienced	mentors	and	writing	

training	plans	to	improve	or	modify	the	game	for	athletes	to	develop	better.
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GOF 343 การฝึึกด�วยแรงต้�าน 3(1-4-4)

 (Resistance Training)

	 หล่กี่กี่ารทั่ำางานข้องกี่ล้ามูเน่�อ	ประเภูทั่ข้องกี่ล้ามูเน่�อ	ช่�อและตำาแหน่งข้องกี่ล้ามูเน่�อ	ต่วอย่าง

กี่ารออกี่กี่ำาล่งด้วยแรงต้าน	อุปกี่รณ์ทั่่�ใช้	กี่ารฝ่ึกี่เพื้่�อให้ร่างกี่ายแข้็งแรงทั่นทั่าน	และกี่ารฝ่ึกี่เพื้่�อให้เกี่ิด	ความู

คล่องแคล่วว่องไว

	 Working	principle	of	muscles;	muscle	type;	name	and	location	of	muscles;	examples	

of	resistance	exercises;	equipment	used	and	practicing	to	strengthen	body	and	agility.

GOF 344 หลักการออกแบบและซี่อมแซีมไม�กอล์ฟ  3(2-2-5)

 (Principles of Club Design & Repair)

	 ทั่ฤษฎ่	หล่กี่กี่ารเก่ี่�ยวก่ี่บองค์ประกี่อบ	 โครงสร้าง	นิยามู	คำาสำาค่ญทั่่�ใช้เร่ยกี่ส่วนต่างๆ	 ข้อง

อุปกี่รณ์กี่อล์ฟ	ประเภูทั่ข้องข้องไมู้กี่อล์ฟ	 ว่สดุทั่่�ใช้ในกี่ารผลิต	กี่ระบวนกี่ารผลิต	 ข่้�นตอนกี่ารผลิตไมู้กี่อล์ฟ

แต่ละประเภูทั่ส่วนประกี่อบทั่่�สำาค่ญข้องไมู้กี่อล์ฟ	กี่้านไมู้กี่อล์ฟ	ห่วไมู้กี่อล์ฟ	ส่วนควบข้องไมู้กี่อล์ฟ	อุปกี่รณ์

ทั่่�จำำาเป็นทั่่�ใช้ในกี่ารซ่ึ่อมูแซึ่มูด้วยตนเอง	กี่ารซ่ึ่อมูแซึ่มูไมู้กี่อล์ฟ	กี่ารสร้างทั่่กี่ษะในกี่ารปร่บแต่งซ่ึ่อมูแซึ่มูไมู้

กี่อล์ฟ	กี่ารบำารุงร่กี่ษาอุปกี่รณ์กี่อล์ฟ	และอุปกี่รณ์ทั่่�ใช้ในกี่ารเล่นกี่อล์ฟ

	 Theories,	principles	of	composition,	structure,	definitions,	keywords	used	to	refer	to	

parts	of	golf	equipment;	 type	of	golf	club;	materials	used	 in	production;	production	process	of	

each	type	of	golf	club;	important	components	of	golf	clubs,	golf	club	shafts,	golf	club	heads,	golf	

club	fittings;	necessary	equipment	used	for	self-repair;	golf	club	repair;	building	skills	in	golf	club	

adjustments;	maintenance	of	golf	equipment	and	equipment	used	in	golf.

GOF 345 การปรับแต้่งไม�กอล์ฟให�เหมาะสมกับผ้�ใช�งาน 3(1-4-4)

 (Golf Club Fitting & Performance Improvements) 

	 กี่ารปร่บแต่งต่ดว่ดต่ว	หล่กี่กี่ารเล่อกี่ใช้ไมู้กี่อล์ฟและอุปกี่รณ์กี่อล์ฟทั่่�เหมูาะสมูเฉพื้าะต่ว	 วิธ่ี

กี่ารเล่อกี่ใช้ไมู้กี่อล์ฟและอุปกี่รณ์ทั่่�มู่ความูเหมูาะสมูกี่่บน่กี่กี่อล์ฟ	ตามูเพื้ศ	ว่ย	กี่ารสวิงข้องแต่ละบุคคลกี่าร

ปร่บแตง่	และกี่ารตด่ว่ดตว่เพื้่�อให้ไดข้้นาด	ความูเหมูาะสมูตามูสร่ระ	และสวิงข้องผูเ้ล่น	กี่ารตด่ประกี่อบ	และ

ปร่บแต่งไมู้กี่อล์ฟให้เหมูาะกี่่บน่กี่กี่อล์ฟ	พื้่�นฐานกี่ารว่ดต่วและข้นาดข้องความูเหมูาะสมูข้องร่างกี่าย			

	 Adjusting	the	cut;	principles	for	choosing	the	right	golf	clubs	and	golf	equipment;	how	

to	choose	golf	clubs	and	equipment	that	are	suitable	for	golfers	based	on	gender,	age,	individual	

swing,	adjustments	and	measurements	 for	size,	ergonomics	and	each	player’s	swing,	cutting,	

assembling	and	adjusting	golf	clubs	to	suit	the	golfer;	the	basis	of	body	measurement	and	size	of	

body	fitting.
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GOF 346 การออกแบบและปรับแต้่งสนามกอล์ฟ  3(2-2-5)

 (Golf Course Design & Development)

	 หลก่ี่กี่ารออกี่แบบสนามูกี่อลฟ์ภูายใตห้ลก่ี่กี่ารและทั่ฤษฎ่ทั่่�เก่ี่�ยวข้อ้งก่ี่บภูมููปิระเทั่ศ	ภููมูอิากี่าศ	

ทั่ิศ	แหล่งนำ�า	ความูสูงตำ�าข้องพื้่�นทั่่�	กี่ารเล่อกี่พื้่นธีุ์หญ้า	กี่ารวางระบบกี่ารรดนำ�า	และกี่ารดูแลร่กี่ษา	ให้สนามู

กี่อล์ฟมู่ความูทั่้าทั่าย	สวยงามูและเหมูาะสมู	 โครงสร้างข้องกี่ารกี่่อสร้าง	และปร่บแต่งโครงสร้างสนามูทั่่�มู่

ปัญหาให้กี่ล่บมูาใช้งานได้	

	 Principles	of	golf	course	design	under	the	principles	and	theories	related	to	terrain,	

climate,	direction,	water	sources,	altitude	of	the	area,	selection	of	grass	varieties,	system	instal-

lation,	watering	and	maintaining	the	challenges,	beauty	and	appropriateness	of	golf	courses;	the	

structure	of	the	construction	and	adjusting	the	problematic	structure	to	return	to	function.

GOF 347 การจัดการด้แลสนามหญ�า  3(2-2-5)

 (Turf Management) 

	 ลก่ี่ษณะทั่างพื้ฤกี่ษศาสตรข์้องหญา้สนามู	กี่ารเลอ่กี่หญา้ใหเ้หมูาะสมูก่ี่บภููมูปิระเทั่ศ	ชนดิข้อง

หญ้าทั่่�ใช้ในสนามูกี่อล์ฟ	กี่ารปลูกี่	ดูแลร่กี่ษา	ควบคุมูว่ชพื้่ช	โรคและแมูลงข้องหญ้าสนามู	ธีุรกี่ิจำทั่่�เกี่่�ยวข้้อง

กี่่บหญ้าสนามู			

	 Botanical	characteristics	of	turfgrass.	Select	the	right	grasses	for	specific	landscape.		

Types	of	grass	 for	golf	courses.	How	 to	plant,	maintain,	manage	and	control	 turfgrass	weeds,	

diseases	and	insects.		Turf	business.

GOF 348 สรีรวิทยานักกอล์ฟและการสร�างความแข็งแรง 3(2-2-5)

 (Golfer Physiology and Strength Techniques)

	 กี่ารทั่ำางานข้องระบบต่างๆ	ในร่างกี่ายเบ่�องต้นทั่่�เกี่่�ยวข้้องกี่่บกี่่ฬากี่อล์ฟ	ได้แกี่่ระบบประสาทั่		

ระบบกี่ระดูกี่และกี่ล้ามูเน่�อ	ระบบไหลเวย่นเลอ่ด	ระบบหายใจำ	และวิธีก่ี่ารเสริมูสร้างความูแข็้งแรงข้องกี่ล้ามู

เน่�อในน่กี่กี่่ฬากี่อล์ฟ	กี่ารออกี่แบบกี่ารเสริมูสร้างกี่ล้ามูเน่�อทั่่�เหมูาะสมูในน่กี่กี่่ฬากี่อล์ฟ	และกี่ารตอบสนอง

ทั่างสร่รวิทั่ยาทั่่�มู่ต่ออากี่ารโช้คข้ณะพื้่ตต์กี่อล์ฟในน่กี่กี่อล์ฟสมู่ครเล่นไทั่ย

	 The	operation	of	various	systems	in	the	body	related	to	golf	including	nervous	system,	

musculoskeletal	 system,	 circulatory	 system,	 respiratory	 system	and	methods	 of	 strengthening	

muscles	of	golfers	and	the	design	to	suitably	strengthen	the	muscles	of	golfers	and	physiological	

response	to	putt	shock	in	Thai	amateur	golfers.
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GOF 349 กายภาพับำาบัดสำาหรับนักกอล์ฟ 3(2-2-5)

 (Physical Therapy for Golfers)

	 อากี่ารบาดเจำบ็หรอ่กี่ลุมู่อากี่ารทั่่�พื้บไดใ้นนก่ี่ก่ี่ฬากี่อลฟ์	กี่ารใชค้วามูรอ้นและความูเยน็ในกี่าร

ดแูลอากี่ารบาดเจ็ำบ	วิธีดู่แลอากี่ารบาดเจ็ำบเบ่�องต้น	วิธีก่ี่ารประเมิูนเบ่�องต้นกี่อ่นนำาสง่โรงพื้ยาบาลกี่ารพ่ื้นเทั่ป

ในข้้อต่อต่างๆ	 รูปแบบข้องกี่ารร่กี่ษาทั่างกี่ายภูาพื้บำาบ่ดทั่่�เหมูาะสมูก่ี่บอากี่ารบาดเจำ็บ	ยาทั่่�เก่ี่�ยวก่ี่บกี่ระดูกี่

และข้้อ	และสารต้องห้ามูทั่างกี่ารกี่่ฬา

	 Injuries	or	syndromes	seen	in	golfers;	using	heat	and	coldness	to	treat	injuries;	pre-

liminary	care	for	injuries;	assessment	method	before	taken	to	hospital;	wrapping	tape	at	the	joints;	

physical	therapy	treatment	appropriate	for	the	injury;	orthopedic	medications	and	doping	drugs.

GOF 441 การเต้รียมความพัร�อมก่อนและหลังแข่งขันกอล์ฟ 3(2-2-5)

 (Pre and Post Golf Tournament Preparedness)

	 วธ่ิีกี่ารวางแผนกี่ารฝ่กึี่ซ้ึ่อมูในชว่งกี่อ่นแข้ง่ข้น่	เพื้่�อใชใ้นกี่ารเตรย่มูความูพื้รอ้มูข้องรา่งกี่ายและ

ความูแข้็งแรงในช่วงเกี่็บต่ว	กี่ารย่ดเหย่ยดกี่ล้ามูเน่�อในน่กี่กี่่ฬากี่อล์ฟ	กี่ารใช้โฟมูโรลเลอร์ในกี่ารเตร่ยมูและ

ผอ่นคลายกี่ลา้มูเน่�อ	กี่ารใช้ยางย่ดในกี่ารเตรย่มูและย่ดเหย่ยดกี่ล้ามูเน่�อ	กี่ารใช้ความูร้อนและความูเย็นผ่อน

คลายกี่ล้ามูเน่�อ

	 	 Plan	pre-match	training	sessions	to	prepare	the	body	and	strength	during	athlete	

keeping	periods;	muscle	stretching;	using	foam	roller	to	prepare	and	relax	muscles;	using	rubber	

bands	to	prepare	and	stretch	muscles;	using	heat	and	coldness	to	relax	muscles.

GOF 442 ศิาสต้ร์ต้ะวันออกแห่งการด้แลสุขภาพันักกอล์ฟ 3(2-2-5)

 (Oriental Wellness and Care for Golfers)

	 ทั่่�มูาและความูสำาค่ญข้องศาสตร์ตะว่นออกี่	ประเภูทั่ข้องศาสตร์ตะว่นออกี่	กี่ารประยุกี่ต์	 ใช้

ศาสตร์ตะว่นออกี่ในน่กี่กี่่ฬากี่อล์ฟ	สมูุนไพื้รกี่่บน่กี่กี่่ฬากี่อล์ฟ	กี่ารนวดและสปา

	 	 Origin	and	importance	of	oriental	science;	types	of	oriental	science;	application	of	

oriental	science	for	golfers;	herbs	and	golfers;	massage	and	spa.

3. กลุ่มวิชานิเทศิศิาสต้ร์กีฬากอล์ฟ (Golf Communication Arts)

GOF 351 การถ่ายภาพัดิจิทัลเชิงสร�างสรรค์เพั้่อกีฬากอล์ฟ  3(2-2-5)

 (Creative Digital Photography for Golf)

	 ทั่ฤษฎ่	หล่กี่กี่าร	และเทั่คนิคกี่ารถึ่ายภูาพื้กี่่ฬากี่อล์ฟเพื้่�องานข้่าว	สารคด่	ส่�อโฆษณาและส่�อ

ประชาส่มูพ่ื้นธ์ีทั่างกี่่ฬากี่อล์ฟ	กี่ารวิเคราะห์ทั่่าทั่างกี่ารเคล่�อนไหวข้องประเภูทั่ก่ี่ฬา	 มุูมูกี่ล้อง	กี่ารส่�อความู

หมูาย	กี่ารถึ่ายภูาพื้บุคคล	และภูาพื้ถึ่ายภูาพื้บรรยากี่าศกี่ารแข้่งข้่น	
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	 Theories,	principles	and	photography	techniques	for	golf,	sport	news,	documentary	

and	golf	advertisement	for	instance	analysis	of	the	sport	movement,	camera	angle,	personal	sports,	

sports	atmosphere	photography.

GOF 352 การผลิต้เน้�อหาสาระกีฬากอล์ฟ 3(2-2-5)

 (Golf and Sports Content Production)

	 แนวคิด	วิธีก่ี่าร	กี่ระบวนกี่ารสร้างสรรค์เน่�อหาด้านงานข่้าวก่ี่ฬากี่อล์ฟ	ความูพื้ร้อมูข้องนก่ี่ก่ี่ฬา	

โค้ช	ผลกี่ารแข้่งข้่น	กี่ารพื้ยากี่รณ์	งานด้านบทั่ความู	ภูาพื้ประกี่อบ	และกี่ารออกี่แบบกี่ราฟิกี่เพื้่�อกี่ารส่�อสาร

กี่ารกี่่ฬากี่อล์ฟผ่านส่�อสิ�งพื้ิมูพื้์และส่�อดิจำิทั่่ล

	 Concepts,	methods,	 and	processes	 for	 creating	golf	 news	content;	 availability	 of	

athletes,	coaches;	tournament	results;	forecasts;	editorial	work;	illustration	and	graphic	design	for	

communicating	golf	through	printing	and	digital	media.

GOF	353	 กี่ารสร้างสรรค์รายกี่ารกี่่ฬากี่อล์ฟและเทั่คนิคกี่ารสตร่มูมูิ�ง	 3(1-4-4)

	 (Creation	of	Golf	Program	and	Streaming	Techniques)											

	 หลก่ี่กี่าร	ข่้�นตอนกี่ารผลติส่�อว่ดิท่ั่ศน	์กี่ารฝ่กึี่ปฏิิบติ่	กี่ารวางแผน	กี่ารส่บค้นข้้อมูลูกี่ารสรา้งสรรค์

เน่�อหา	ฝ่ึกี่ปฏิิบ่ติกี่ารผลิตรายกี่ารสด	รูปแบบรายกี่ารกี่อล์ฟ	องค์ประกี่อบกี่ารนำาเสนอ	อาทั่ิ	กี่ราฟิกี่	ดนตร่	

เส่ยงประกี่อบต่าง	ๆ	 เพื้่�อสร้างความูน่าสนใจำ	และกี่ารใช้เทั่คนิคสตร่มูมูิ�งเพื้่�อนำาเสนอรายกี่ารกี่่ฬากี่อล์ฟบน

ส่�อดิจำิทั่่ล	

	 Principle,	Video	production	process,	practice,	planning,	research	and	content	cre-

ativity,	picture	and	sound	editing	 in	 the	process	of	digital	media.	Practicing	 in	 live	production,	

golf	program	formats,	presentation	elements	such	as	graphics,	music,	sound	effects	for	creating	

interest,	and	use	of	streaming	techniques	for	presenting	golf	programs	on	digital	media.

GOF 354 การส้่อสารต้ราสินค�ากีฬากอล์ฟ 3(3-0-6)

 (Golf Brand Communication)

	 แนวคิด	 กี่ลยุทั่ธี์กี่ารส่�อสารตราสินค้าก่ี่ฬากี่อล์ฟ	กี่ารตลาดด้านกี่ารก่ี่ฬา	 เช่น	 กี่ารวิเคราะห์

สภูาพื้แวดล้อมูทั่างกี่ารตลาด	กี่ารออกี่แบบเอกี่ล่กี่ษณ์	กี่ารสร้างตราสินค้า	กี่ารสร้างภูาพื้ล่กี่ษณ์	กี่ารสร้าง

มููลค่าทั่างกี่ารตลาด	และกี่ารสร้างความูส่มูพื้่นธี์ระหว่างองค์กี่รและกี่ลุ่มูเป้าหมูาย

	 Concepts,	Golf	and	Sports	brand	communications	strategy	for	instance	the	marketing	

environment	analysis,	unique	design,	branding,	imaging,	marketing	values	and	corporate	relation-

ship	with	target	groups.
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GOF 355 การจัดกิจกรรมพัิเศิษเพั้่อกีฬากอล์ฟ 3(2-2-5)

 (Special Events for Golf and Sport Communication)

	 หล่กี่กี่าร	กี่ารวางแผน	กี่ารดำาเนินงาน	กี่ารนำาเสนอ	และกี่ารประเมูินผลกี่ิจำกี่รรมูพื้ิเศษ

กี่ารรณรงค์กี่ารจำ่ดกี่ิจำกี่รรมูทั่างกี่ารกี่่ฬา	กี่ารจำ่ดกี่ารแข้่งข้่น	กี่ารประชาส่มูพื้่นธี์กี่ิจำกี่รรมู	และกี่ารจำ่ดกี่ิจำกี่รรมู

ส่งเสริมูกี่ารตลาดเพื้่�อกี่่ฬากี่อล์ฟ	

	 Principles,	planning,	operations,	presentation,	evaluations	special	events;	campaign,	

sports	events	organizing,	sports	competition	management,	public	relations	and	marketing	promotion	

for	golf	and	sports	communication.

GOF 356  การเป็นผ้�ประกาศิและบรรยายกีฬากอล์ฟ  3(2-2-5)

 (Golf and Sports Announcer and Commentator)

	 ความูรู	้และทั่ก่ี่ษะสำาหรบ่กี่ารเปน็ผูป้ระกี่าศและ	ผูบ้รรยายก่ี่ฬากี่อลฟ์	กี่ารสบ่คน้ข้อ้มูลูกี่ารใช้

วาทั่ศิลป์	กี่ารคิดเชิงวิเคราะห์	และจำริยธีรรมูข้องกี่ารเป็นผู้ประกี่าศและบรรยายกี่่ฬา

	 Knowledge	and	principles	of	Golf	and	Sports	Announcer	and	Commentator,	Information	

Gathering,	Rhetorical,	Critical	Thinking	and	Ethics	of	Sports	Announcer	and	Commentator.
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ร�ยช่่ออ�จ�รย์
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1. ดร. ศิศิิธุารา  พัิชัยชาญณรงค์
 อธุิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
	 อ่กี่ษรศาสตร์บ่ณฑ์ิต	จำุฬาลงกี่รณ์มูหาวิทั่ยาล่ย
	 อ่กี่ษรศาสตร์มูหาบ่ณฑ์ิต	Sorbonne	University,	
	 Paris,	ประเทั่ศฝ่ร่�งเศส
	 อ่กี่ษรศาสตร์ดุษฎ่บ่ณฑ์ิต	Sorbonne	University,	
	 Paris,	ประเทั่ศฝ่ร่�งเศส	(เกี่่ยรตินิยมูอ่นด่บ	1)
	 น่กี่ศึกี่ษาหล่กี่สูตรกี่ารป้องกี่่นราชอาณาจำ่กี่ร	(วปอ.)		
	 รุ่นทั่่�	๔๖	วิทั่ยาล่ยป้องกี่่นราชอาณาจำ่กี่ร	
	 สถึาบ่นวิชากี่ารป้องกี่่นประเทั่ศ
	 หล่กี่สูตร	“กี่ารกี่ำากี่่บดูแลกี่ิจำกี่ารสำาหร่บกี่รรมูกี่ารและ	
	 ผู้บริหารระด่บสูงข้องร่ฐวิสาหกี่ิจำ	และองค์กี่รมูหาชน”	
	 รุ่นพื้ิเศษ	สำาน่กี่งานคณะกี่รรมูกี่ารนโยบายร่ฐวิสาหกี่ิจำ
2. ผ้�ช่วยศิาสต้ราจารย์ ดร. พัรพัิมล ชุต้ิศิิลป์
 รองคณบดีฝึ�ายวิชาการและวิจัย
	 ร่กี่ษากี่ารผู้อำานวยกี่ารหล่กี่สูตรศิลปศาสตรบ่ณฑ์ิต		
	 สาข้าวิชาอุตสาหกี่รรมูบริกี่าร	(หล่กี่สูตรนานาชาติ)
	 ศศ.บ.	(ภูาษาศาสตร์)	มูหาวิทั่ยาล่ยธีรรมูศาสตร์
	 M.A.	(English)	Colorado	State	University,	Ft.	
	 Collins,	Colorado,	U.S.A.	
	 M.A.	(Linguistics)	University	of	Illinois,	
	 Urbana	–	Champaign,	Illinois,	U.S.A.	
	 Ph.D.	(Linguistics)	University	of	Illinois,	
	 Urbana	–	Champaign,	Illinois,	U.S.A.	(1983)
	 Certificate	in	Sustainable	Tourism,	Daikin	
 University, Australia
	 Certificate	in	Ecotourism,	UNDP,	Brunei
3. ผ้�ช่วยศิาสต้ราจารย์ นพัปฎล ธุาระวานิช
 รองคณบดีฝึ�ายบริหาร
	 ศศ.บ.	(โบราณคด่)	มูหาวิทั่ยาล่ยศิลปากี่ร
	 MBA.	(Tourism	and	Hospitality)	Columbia	
	 Southern	University,	Alabama,	USA.
	 ประกี่าศน่ยบ่ตรกี่ารอบรมูหล่กี่สูตรมู่คคุเทั่ศกี่์	
	 (ต่างประเทั่ศ)	รุ่นทั่่�	25	โดย	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวแห่ง	
	 ประเทั่ศไทั่ย
	 ประกี่าศน่ยบ่ตรกี่ารอบรมูหล่กี่สูตรมู่คคุเทั่ศกี่์ภูายใน	
	 ประเทั่ศ	รุ่นทั่่�	1	โดย	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวแห่งประเทั่ศไทั่ย
	 ประกี่าศน่ยบ่ตรเพื้่�อพืู้นความูรู้ทั่างวิชาช่พื้มู่คคุเทั่ศกี่์		
	 โดย	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวแห่งประเทั่ศไทั่ย
	 ประกี่าศน่ยบ่ตรกี่ารพื้่ฒนางานวิชากี่ารจำากี่งาน	
	 ประจำำา	รุ่นทั่่�	11	มูหาวิทั่ยาล่ยมูหิดล

4.	 นวพื้่นธี์	คงสว่สดิ�เกี่่ยรติ
	 รองคณบด่ฝ่่ายกี่ิจำกี่ารน่กี่ศึกี่ษาและแผนพื้่ฒนา
	 ศศ.บ.	(กี่ารจำ่ดกี่ารโรงแรมู)	มูหาวิทั่ยาล่ยร่งสิต
	 ศศ.มู.	(กี่ารจำ่ดกี่ารโรงแรมูและกี่ารทั่่องเทั่่�ยว)	
	 หล่กี่สูตรนานาชาติ	มูหาวิทั่ยาล่ยนเรศวร
	 M.A.	(International	Tourism	and	Hotel	
	 Management),	Southern	Cross	University,	Australia.
	 EMD	(Exhibition	Management),	The	University	of		
	 Cooperative	Education	in	Ravensburg,	Germany.

รายช่�ออาจำารย์ประจำำาวิทั่ยาล่ยกี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่าร
สาข้าวิชากี่ารจำ่ดกี่ารกี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่าร

1.	 พื้่ฒน์ธี่รา	พื้่นธีราธีร
	 ผู้อำานวยกี่ารหล่กี่สูตรศิลปศาสตรบ่ณฑ์ิต	
	 สาข้าวิชากี่ารจำ่ดกี่ารกี่ารทั่่องเทั่่�ยวและกี่ารบริกี่าร
	 ศศ.บ.	(อุตสาหกี่รรมูท่ั่องเท่ั่�ยว)	(เก่ี่ยรตินิยมูอ่นด่บหนึ�ง		
	 เหร่ยญทั่อง)	มูหาวิทั่ยาล่ยราชภู่ฏิจำ่นทั่รเกี่ษมู
	 ศศ.มู.	(กี่ารจ่ำดกี่ารกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยว)	มูหาวิทั่ยาล่ยอ่สส่มูช่ญ
	 Cert.	of	Training	in	Ticketing	and	Reservation,	
	 Airline	Training	Center	Authorized	by	IATA
	 ประกี่าศน่ยบ่ตร	“กี่ารอบรมูมู่คคุเทั่ศกี่์”	กี่ารทั่่องเทั่่�ยว	
	 แห่งประเทั่ศไทั่ย	(ทั่ทั่ทั่.)
	 ประกี่าศน่ยบ่ตร	“ผู้สอนในสาข้าอุตสาหกี่รรมูท่ั่องเท่ั่�ยว”
		 มูหาวิทั่ยาล่ยนเรศวร	และ	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวแห่ง	
	 ประเทั่ศไทั่ย	(ทั่ทั่ทั่.)
2. ผ้�ช่วยศิาสต้ราจารย์ นพัปฎล ธุาระวานิช
 รองคณบดีฝึ�ายบริหาร
	 ศศ.บ.	(โบราณคด่)	มูหาวิทั่ยาล่ยศิลปากี่ร
	 MBA.	(Tourism	and	Hospitality)	Columbia	
	 Southern	University,	Alabama,	USA.
	 ประกี่าศน่ยบ่ตรกี่ารอบรมูหล่กี่สูตรมู่คคุเทั่ศกี่์	
	 (ต่างประเทั่ศ)	รุ่นทั่่�	25	โดย	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวแห่ง	
	 ประเทั่ศไทั่ย
	 ประกี่าศน่ยบ่ตรกี่ารอบรมูหล่กี่สูตรมู่คคุเทั่ศกี่์ภูายใน	
	 ประเทั่ศ	รุ่นทั่่�	1	โดย	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวแห่งประเทั่ศไทั่ย
	 ประกี่าศน่ยบ่ตรเพื้่�อพืู้นความูรู้ทั่างวิชาช่พื้มู่คคุเทั่ศกี่์		
	 โดย	กี่ารทั่่องเทั่่�ยวแห่งประเทั่ศไทั่ย
	 ประกี่าศน่ยบ่ตรกี่ารพื้่ฒนางานวิชากี่ารจำากี่งาน	
	 ประจำำา	รุ่นทั่่�	11	มูหาวิทั่ยาล่ยมูหิดล

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
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3. นวพัันธุ์ คงสวัสดิ�เกียรต้ิ
 รองคณบดีฝึ�ายกิจการนักศิึกษาและแผนพััฒนา
	 ศศ.บ.	(กี่ารจำ่ดกี่ารโรงแรมู)	มูหาวิทั่ยาล่ยร่งสิต
	 ศศ.มู.	(กี่ารจำ่ดกี่ารโรงแรมูและกี่ารทั่่องเทั่่�ยว)	
	 หล่กี่สูตรนานาชาติ	มูหาวิทั่ยาล่ยนเรศวร
	 M.A.	(International	Tourism	and	Hotel	
	 Management),	Southern	Cross	University,	
	 Australia.
	 EMD	(Exhibition	Management),	The	University	of		
	 Cooperative	Education	in	Ravensburg,	Germany.
4. ดร. วันทนา สุวรรณรัศิมี
	 วทั่.บ.	(จำิตวิทั่ยา)	มูหาวิทั่ยาล่ยเกี่ษตรศาสตร์
	 ว.มู.	(นโยบายและกี่ารวางแผนกี่ารส่�อสาร)		
	 มูหาวิทั่ยาล่ยธีรรมูศาสตร์
	 ศษ.ด.	(หล่กี่สูตรและกี่ารสอน)	มูหาวิทั่ยาล่ย	
	 เกี่ษตรศาสตร์
5. อิทธุิพัันธุ์  พััฒนานุพังษ์
	 ศศ.บ.	(อ่งกี่ฤษ	–	ทั่่ศนศิลป์)	มูหาวิทั่ยาล่ยศิลปากี่ร
	 นศ.มู.	(นิเทั่ศศาสตร์ธุีรกิี่จำ)	มูหาวิทั่ยาล่ยธุีรกิี่จำบ่ณฑิ์ตย์
6. วิศิิษย์ศิักดิ� อุดมมาลา
	 ศศ.บ.	(ประว่ติศาสตร์)	มูหาวิทั่ยาล่ยมูหาสารคามู	
	 MSc.	(Hospitality	and	Tourism	Management)		
	 Bournemouth	University,	UK
	 Certificate	Hospitality	Educator,	American	Hotel		
	 and	Lodging	Education	Institute,	U.S.A

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัต้ต้าคาร

1. นับทอง เวศินารัต้น์
 ผ้�อำานวยการหลักส้ต้รศิิลปศิาสต้รบัณฑ์ิต้ สาขา 
 วิชาการจัดการโรงแรมและภัต้ต้าคาร
	 บธี.บ.	(กี่ารจำ่ดกี่ารโรงแรมู)	มูหาวิทั่ยาล่ยอ่สส่มูช่ญ
	 M.A.	(Hospitality	Management)	University	of	
	 Derby,	England	Post	Graduate	Diploma,	Hotel		
	 Management	and	Tourism,	Swiss	Hotel	
	 Management	School,	Switzerland
2. ชญานี โยธุาสมุทร
	 ศศ.บ.	(ร่ฐศาสตร์กี่ารปกี่ครอง)	มูหาวิทั่ยาล่ยสงข้ลา	
	 นครินทั่ร์	วิทั่ยาเข้ตปัตตาน่
	 M.A.	(Tourism	and	Travel	Management)	Anna		

	 Adarsh	Collage	for	Woman,	Chennai,	India.
	 Cert.	of	International	Air	Transport	Association,		
	 International	Air	Transport	Association	–	IATA.
	 The	Exhibition	Management	Degree,	The	Global		
	 Association	of	the	Exhibition	(UFI),	Thailand	
	 Convention	&	Exhibition	Bureau	(TCEB).
3. สุธุินี ธุีรานุต้ร์
	 บธี.บ.	(กี่ารจ่ำดกี่ารคร่วและภู่ตตาคาร)	วิทั่ยาล่ยดุสิตธีาน่
	 บธี.มู.	(กี่ารจำ่ดกี่ารโรงแรมูและภู่ตตาคาร)	
	 วิทั่ยาล่ยดุสิตธีาน่
4. อโนมา  ทองส้บสาย
	 ค.บ.	(อาหารและโภูชนากี่าร)	มูหาวิทั่ยาล่ยราชภู่ฏิ	
	 สวนดุสิต
	 ศษ.มู.	(คหกี่รรมูศาสตร์เพื้่�อพื้่ฒนาชุมูชน)		
	 มูหาวิทั่ยาล่ยรามูคำาแหง
5. ผ้�ช่วยศิาสต้ราจารย์ ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิิลานนท์
	 คศ.บ.	(กี่ารโรงแรมูและภู่ตตาคาร)	มูหาวิทั่ยาล่ย	
	 สุโข้ทั่่ยธีรรมูาธีิราช
	 ศศ.มู.	(บริหารองค์กี่ร)	มูหาวิทั่ยาล่ยเกี่ริกี่

สาขาวิชาการจัดการธุุรกิจด�านการบิน

1. ดุสิต้ ศิิริสมบัต้ิ
 ผ้�อำานวยการหลักส้ต้รบริหารธุุรกิจบัณฑ์ิต้ สาขา 
 วิชาการจัดการธุุรกิจด�านการบิน
	 กี่ศ.บ.	(ภูาษาอ่งกี่ฤษ)	มูหาวิทั่ยาล่ยบูรพื้า
 วทั่.มู.	(เทั่คโนโลย่ทั่างกี่ารศึกี่ษา)	สถึาบ่นบ่ณฑ์ิต	
	 พื้่ฒนบริหารศาสตร์
	 Cert.	Train	the	Trainer	for	CRM/TREAT	and	
	 ERROR,	IATA	Training	and	Development	
	 Institute,	Singapore.
	 Cert.	of	Ground	Instructor	for,	Cabin	Attendant		
	 Safety	Training,	Development	of	Civil	Aviation,		
	 Thailand.
	 Cert.	of	Regional	Pursers	Leadership	Develop	
	 ment,	United	Airlines.
	 Certificate	of	International	Transport	and	
	 Business,	International	and	Business	School		
	 (ITBS)	recognized	by	Ministry	of	Education	and		
	 Thai	International	Freight	forwarder	Association		
	 (TIFFA)
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2. ทัศินาวดี  ไพัโรจน์บริบ้รณ์
	 นศ.บ.	(กี่ารประชาส่มูพื้่นธี์)	(เกี่่ยรตินิยมู)	
	 จำุฬาลงกี่รณ์	มูหาวิทั่ยาล่ย
	 นศ.มู.	(นิเทั่ศศาสตร์พื้่ฒนากี่าร)		จำุฬาลงกี่รณ์	
	 มูหาวิทั่ยาล่ย
	 M.S.B.A.	(Business	Administration)	Strayer	
	 University,	USA.
3. ดร. ณัฏิฐ์พังษ์ จันทชโลบล
	 ทั่ล.บ.	(กี่ารจำ่ดกี่ารข้นส่งสินค้าทั่างอากี่าศ)	สถึาบ่น	
	 กี่ารบินพื้ลเร่อน	สถึาบ่นสมูทั่บมูหาวิทั่ยาล่ยเทั่คโนโลย่
	 สุรนาร่
	 M.	Sc.	(Logistics),	University	of	Wollongong,
	 Australia.
	 ปร.ด.	(โลจำิสติกี่ส์)	มูหาวิทั่ยาล่ยหอกี่ารค้าไทั่ย
4. อิชยาพัร ช่วยช้
	 อบ.	(สารนิเทั่ศศึกี่ษา)	จำุฬาลงกี่รณ์มูหาวิทั่ยาล่ย
	 บธี.มู.	(กี่ารจำ่ดกี่ารกี่ารบิน)	จำุฬาลงกี่รณ์มูหาวิทั่ยาล่ย
	 วุฒิบ่ตร	กี่ารบริหารทั่ร่พื้ยากี่รมูนุษย์	(Mini	Master	in		
	 HRM)	จำุฬาลงกี่รณ์มูหาวิทั่ยาล่ย
5. ผ้�ช่วยศิาสต้ราจารย์ ดร. พัรพัิมล ชุต้ิศิิลป์
	 ศศ.บ.	(ภูาษาศาสตร์)	มูหาวิทั่ยาล่ยธีรรมูศาสตร์,	2512
	 M.A.	(English)	Colorado	State	University,	Ft.	
	 Collins,	Colorado,	U.S.A.	(1974)
	 M.A.	(Linguistics)	University	of	Illinois,	
	 Urbana	–	Champaign,	Illinois,	U.S.A.	(1980)
	 Ph.D.	(Linguistics)	University	of	Illinois,	Urbana	–		
	 Champaign,	Illinois,	U.S.A.	(1983)
	 Certificate	in	Sustainable	Tourism,	Daikin	
 University, Australia
	 Certificate	in	Ecotourism,	UNDP,	Brunei
6. อรัญญา พัิสิษฐเกษม
	 ศศ.บ.	(จำิตวิทั่ยา)	มูหาวิทั่ยาล่ยธีรรมูศาสตร์
	 M.A.	(Human	Resource	Development)	Webster		
	 University,	MO,	USA
	 บธี.มู.	(กี่ารจำ่ดกี่ารกี่ารบิน)	วิทั่ยาล่ยกี่ารบินนานาชาติ		
	 มูหาวิทั่ยาล่ยนครพื้นมู
	 IATA	Ticketing	@	Reservation	Certificate,	Issued		
	 by	Airline	Training	Center	under	Authorization	of		
	 International	Air	Transport	Association	(IATA),		
	 Thailand

7. สกุลปริยวัศิว์ หงษ์สกุล
	 บธี.บ.	(กี่ารจ่ำดกี่ารธุีรกิี่จำด้านกี่ารบิน)	มูหาวิทั่ยาล่ยร่งสิต
	 กี่จำ.มู.	(กี่ารจำ่ดกี่ารกี่ารบิน)	สถึาบ่นกี่ารบินพื้ลเร่อน		
	 สถึาบ่นสมูทั่บมูหาวิทั่ยาล่ยเทั่คโนโลย่สุรนาร่
	 Certificate	of	Basic	In	–	flight	Safety	and	Service		
	 Training,	Thai	Airways	International	(Public	
	 Company	Limited).
	 Certificate	of	Reservation	and	GDS	Fare	Training		
	 Course,	Galileo	Thailand.

สาขาวิชาศิิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

1. เสาวนีย์ ลาดน�อย
 ผ้�อำานวยการหลักส้ต้รเทคโนโลยีบัณฑ์ิต้ 
	 สาข้าวิชาศิลปะและเทั่คโนโลย่กี่ารประกี่อบอาหาร
	 วทั่.มู.	(คหกี่รรมูศาสตร์)	มูหาวิทั่ยาล่ยเกี่ษตรศาสตร์
	 คศ.บ.	(อาหารและโภูชนากี่าร)	มูหาวิทั่ยาล่ย	
	 เทั่คโนโลย่ราชมูงคลธี่ญบุร่
2. ธุีรกัญญา ต้ั�งสุวรรณรังษี
	 ร.บ.	(ส่งคมูวิทั่ยาและมูานุษยวิทั่ยา)	
	 จำุฬาลงกี่รณ์มูหาวิทั่ยาล่ย
	 บธี.มู.	(กี่ารจำ่ดกี่ารกี่ารทั่่องเทั่่�ยว)	มูหาวิทั่ยาล่ยราชภู่ฏิ	
	 สวนดุสิต
	 Certificate	de	Cuisine,	Le	Cordon	Bleu	London,		
	 England
3. สราวุธุ เนียรวิฑ์้รย์
	 ศ.บ.	(กี่ารพื้่ฒนา)	มูหาวิทั่ยาล่ยกี่รุงเทั่พื้
	 MMktg.	(Marketing),	University	of	Tasmania,
	 	Australia.
	 Diploma	of	Hospitality	Management,	Academia		
	 International	(AUS)
	 Diploma	of	Marketing,	Carrick	Institute	(AUS)
	 Responsible	Serving	of	Alcohol	(AUS)
	 Food	Handler	Certificate	(AUS)
4. อโนมา  ทองส้บสาย
	 ค.บ.	(อาหารและโภูชนากี่าร)	มูหาวิทั่ยาล่ยราชภู่ฏิ	
	 สวนดุสิต
	 ศษ.มู.	(คหกี่รรมูศาสตร์เพื้่�อพื้่ฒนาชุมูชน)		
	 มูหาวิทั่ยาล่ยรามูคำาแหง
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5. รองศิาสต้ราจารย์ อบเชย วงศิ์ทอง
	 วทั่.บ.	(คหกี่รรมูศาสตร์)	มูหาวิทั่ยาล่ยเกี่ษตรศาสตร์
	 วทั่.มู.	(โภูชนศาสตร์)	มูหาวิทั่ยาล่ยมูหิดล
	 Diploma	in	Applied	Nutrition,	University	of	
	 Indonesia,	Indonesia
6. นางสาววัลลภา  โพัธุาสินธุ์
	 วทั่.บ.	(วิทั่ยาศาสตร์และเทั่คโนโลย่กี่ารอาหาร)		
	 มูหาวิทั่ยาล่ยแมู่โจำ้			
	 วทั่.มู.	(วิทั่ยาศาสตร์และเทั่คโนโลย่กี่ารอาหาร)		
	 มูหาวิทั่ยาล่ยเช่ยงใหมู่		

สาขาวิชาอุต้สาหกรรมบริการ (หลักส้ต้รนานาชาต้ิ)

1. ผ้�ช่วยศิาสต้ราจารย์ ดร. พัรพัิมล ชุต้ิศิิลป์
 รองคณบดีฝึ�ายวิชาการและวิจัย
	 ร่กี่ษากี่ารผู้อำานวยกี่ารหล่กี่สูตรศิลปศาสตรบ่ณฑ์ิต		
	 สาข้าวิชาอุตสาหกี่รรมูบริกี่าร	(หล่กี่สูตรนานาชาติ)
	 ศศ.บ.	(ภูาษาศาสตร์)	มูหาวิทั่ยาล่ยธีรรมูศาสตร์
	 M.A.	(English)	Colorado	State	University,	Ft.	
	 Collins,	Colorado,	U.S.A.	
	 M.A.	(Linguistics)	University	of	Illinois,	Urbana	–		
	 Champaign,	Illinois,	U.S.A.	
	 Ph.D.	(Linguistics)	University	of	Illinois,	Urbana	–		
	 Champaign,	Illinois,	U.S.A.	(1983)
	 Certificate	in	Sustainable	Tourism,	Daikin	
 University, Australia
	 Certificate	in	Ecotourism,	UNDP,	Brunei
2. นครินทร์ ทั่งทอง
	 วทั่.บ.	(สถึิติประยุกี่ต์)		มูหาวิทั่ยาล่ยหอกี่ารค้าไทั่ย
	 ศศ.มู.	(กี่ารทั่่องเทั่่�ยว)			มูหาวิทั่ยาล่ยร่งสิต
3. ณิชา ชวลิต้
	 ศศ.บ.	(กี่ารโรงแรมูและกี่ารทั่่องเทั่่�ยว)	
	 มูหาวิทั่ยาล่ยกี่รุงเทั่พื้
	 M.M.	(Tourism	Management)	มูหาวิทั่ยาล่ย	
	 อ่ชส่มูช่ญ

4. หม่อมราชวงศิ์ ดร. ภ้มินทร์ วรวรรณ
	 B.S.	(Landscape	Architecture),	California	
	 Polytechnic	University,	Pomona,	California,	U.S.A.
	 บธี.มู.	(กี่ารจำ่ดกี่ารอุตสาหกี่รรมูกี่ารทั่่องเทั่่�ยว)		
	 มูหาวิทั่ยาล่ยเช่ยงใหมู่
	 ปร.ด.	(กี่ารจำ่ดกี่ารมูรดกี่ทั่างสถึาปัตยกี่รรมูและ
	 กี่ารทั่่องเทั่่�ยว)	มูหาวิทั่ยาล่ยศิลปากี่ร
	 (International	Program	with	Melbourne	
 University, Australia)
5. สุพัจน์ จิต้สุทธุิญาณ
	 สถึ.บ.	(ออกี่แบบอุตสาหกี่รรมู)	จำุฬาลงกี่รณ์	
	 มูหาวิทั่ยาล่ย
	 อ.มู.	(ปร่ชญา)	จำุฬาลงกี่รณ์มูหาวิทั่ยาล่ย
	 ปร.ด.	(กี่ารจำ่ดกี่ารมูรดกี่ทั่างสถึาปัตยกี่รรมูและ
	 กี่ารทั่่องเทั่่�ยว)	มูหาวิทั่ยาล่ยศิลปากี่ร
	 (International	Program	with	Melbourne	University,
  Australia)
6. สุทธุิพัร เสฏิฐิต้านันท์
	 B.A.	(Political	Science	and	European	Studies),		
	 The	Australian	National	University,	Australia.
	 M.A.	(International	Hotel	and	Tourism	
	 Management),	Schiller	International	University,		
	 The	United	Kingdom.
	 Ph.D.	(Leadership	in	Society,	Business	and	
	 Politics)	College	of	Social	Innovation,	Rangsit		
	 University.


