รายวิชาที่ขอเปิด ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ลาดับ
ที่

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จานวน
กลุ่ม

จานวน
ต่อกลุ่ม

3

45

ศึกษาก่อน GE002 หรือคะแนน
TOEIC 250 หรือเทียบเท่า
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชาที่
ต้องสอบผ่าน

1

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

ปี 1 (รหัส 18)
3-0-6

2

HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
GE203 การคิดวิเคราะห์สาหรับธุรกิจ

3-0-6

3

40

3

BA103 องค์กรและการจัดการ

3-0-6

1

120

4

BT103 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสือ่ สาร
ระหว่างวัฒนธรรม

3-0-6

2

60

5

BT102 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาบริการ

6

GEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก

3-0-6

3

50

7

GEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก

3-0-6

3

50

3

40

3-0-6

1

120

3-0-6

2

เงื่อนไข

(เรียนและสอบร่วมวิชา BT103)

8
9
10
11

GE002
GE101
GE201
GE203

ปี 1 ( รหัส 18 กลางปี)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3-0-6
การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3-0-6
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลั และการโค้ด 3-0-6
การคิดวิเคราะห์สาหรับธุรกิจ
3-0-6

12

BA103

องค์กรและการจัดการ

13

BT103 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสือ่ สาร
ระหว่างวัฒนธรรม

60

ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชาที่
ต้องสอบผ่าน

ลาดับ รหัสวิชา
ที่
14

GE005
HG012

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จานวน
กลุ่ม

จานวน
ต่อกลุ่ม

ปี 2 (รหัส 17)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 3-0-6

3

45

ศึกษาก่อน GE004 หรือคะแนน
TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน

15

BA210

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
(เรียนและสอบร่วมวิชา GE005)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิตธิ ุรกิจ

3-0-6

3

45

16

BT30755
BT30960

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม 3-0-6
การท่องเที่ยว
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพใน
3-0-6
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

2

กลุ่ม 1=70
กลุ่ม 2=60
กลุ่ม 1=70
กลุ่ม 2=60

18

BT30955
BT331

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในงาน
โรงแรมและท่องเที่ยว
การดาเนินงานส่วนหน้า

19

BT001

20
21

17

2

3-0-6

2

60

3-0-6

3

45

BT333

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโรงแรม
และการท่องเที่ยว 1
ธุรกิจการบิน

3-0-6

1

60

BT334

การจัดการธุรกิจสปา

3-0-6

1

50

ปี 3 (รหัส 59)
3-0-6

3

50

3-0-6

1

100

3-0-6

1

55

เงื่อนไข

ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน

22

BT204

23

BT317

4

BT230

เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
ระเบียบวิธีวิจยั ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
การดาเนินงานแม่บ้าน

25

BT332

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3-0-6

1

50

26

BT437

3-0-6

1

80

27

BT435

3-0-6

1

50

28

BT354

การจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
การจัดการการจัดประชุม การท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดง
นิทรรศการและสินค้า
การจัดการที่พักตากอากาศ
(สาหรับนศ.รหัส 55-59)
การจัดการที่พักทางเลือก
(สาหรับนศ.รหัส 17-18)
ธุรกิจบาร์และเครื่องดื่ม

3-0-6

1

40

ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน

2-2-5

1

30

ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน

BT361
29

BT352

ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน
ศึกษาก่อน BA210
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน

ลาดับ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ที่
30 BT353 การดาเนินการครัว
(สาหรับนศ.รหัส 17-18)

1-4-4

จานวน
กลุ่ม
1

จานวน
ต่อกลุ่ม
30

31

BT353-1 การจัดการงานครัว
(สาหรับนศ.รหัส 55-59)
BT006 ภาษาอังกฤษสาหรับงานห้องพัก

2-2-5

1

55

ศึกษาก่อน BT001 หรือ BT002

32

BT007

ภาษาอังกฤษสาหรับงานภัตตาคาร

2-2-5

1

50

ศึกษาก่อน BT001 หรือ BT002

33

BT351

การจัดการธุรกิจภัตตาคาร

1

60

34

BT800

สหกิจศึกษา

35

BT008

36

BT005

การสนทนาภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับงาน
โรงแรม
การสนทนาภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับงาน
ท่องเที่ยว
ฝึกงาน

37

BT400

หน่วยกิต

ปี 4 (รหัส 58)
0-40-20

1

3-0-6

1

40

เงื่อนไข
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน

ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน หรือวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน
ศึกษาก่อน BT002
(เรียนและสอบร่วมวิชา BT008)

10

(เฉพาะนักศึกษาที่เขียนคาร้อง)

รายวิชาที่ขอเปิด ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ลาดับ
ที่
1.

3(3-0-6)

จานวน
กลุ่ม
2

จานวน
ต่อกลุ่ม
65

การดาเนินงานและการ
จัดการธุรกิจการจัด
นิทรรศการและการแสดง
สินค้า

3(3-0-6)

1

80

HB204

การดาเนินงานและการ
จัดการธุรกิจการจัดกิจกรรม
พิเศษ

3(3-0-6)

1

80

4.

HB205

การจัดการสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับ
ธุรกิจการจัดการประชุมและ
นิทรรศการ

3(3-0-6)

1

80

5.

HB206

ที่พักแรมและการจัดเลีย้ ง
สาหรับธุรกิจการจัดการ
ประชุม นิทรรศการ และ
กิจกรรมพิเศษ

3(3-0-6)

1

80

6.

HB232

การออกแบบและสร้างสรรค์
งานนิทรรศการและการแสดง
สินค้า

3(3-0-6)

1

80

7.

HB243

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

3(3-0-6)

2

40

8.

HB301

การบริหารงานขายและ
การตลาดสาหรับธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ

3(3-0-6)

1

50

9.

HB302

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานสาหรับธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ

3(3-0-6)

1

50

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

TS105

ธุรกิจการจัดอีเว้นท์และไมซ์

2.

HB203

3.

เงือนไข
นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการอีเว้นท์ รหัส 18
และรหัสเทียบโอน
นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ รหัส
17,59,58
และรหัสเทียบโอน
นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ รหัส
17,59,58
และรหัสเทียบโอน
นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ รหัส
17,59,58
และรหัสเทียบโอน
นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ รหัส
17,59,58
และรหัสเทียบโอน
นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ รหัส
17,59,58
และรหัสเทียบโอน
นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ รหัส
17,59,58
และรหัสเทียบโอน
นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ รหัส
59,58
และรหัสเทียบโอน
นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ
รหัส 59,58
และรหัสเทียบโอน

ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน

รายวิชาที่ขอเปิด ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ลาดับ
ที่
1.

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

TT101

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย
และกลุม่ ประเทศอาเซียน

3(3-0-6)

2.

HO206

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ

3(3-0-6)

3.

HW204

การวางแผนและการ
ดาเนินการจัดนาเที่ยว

3(3-0-6)

4.

HW231

การวางแผนและการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อ
ความสนใจพิเศษ

3(3-0-6)

5.

HW242

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจนา
เที่ยวและธุรกิจตัวแทนการ
ท่องเที่ยว

3(2-2-5)

6.

HW244

ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการ
สนทนาและและการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

7.

HW246

ภาษาจีนสาหรับการสนทนา
และและการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

8.

HW248

ภาษาเกาหลีสาหรับการ
สนทนาและและการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

9.

HO306

3(3-0-6)

10.

HW302

การจัดการและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์สาหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ
การจัดการตลาดสาหรับธุรกิจ
การท่องเที่ยว

11.

HW303

การวางแผนและการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน

3(3-0-6)

3(3-0-6)

จานวนกลุ่ม จานวน
เงื่อนไข
ที่ขอเปิด ต่อกลุ่ม
2
40
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัส 18
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
2
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัส
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
17,59,58,57
สอบผ่าน
และรหัสเทียบโอน
2
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัส
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
17,59,58,57
สอบผ่าน
และรหัสเทียบโอน
2
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัส
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
17,59,58,57
สอบผ่าน
และรหัสเทียบโอน
2
40
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัส
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
17,59,58,57
สอบผ่าน
และรหัสเทียบโอน
1
40
นักศึกษาสาขาวิชาการ สอบผ่าน HW243
ท่องเที่ยว รหัส
17,59,58,57
และรหัสเทียบโอน
1
40
นักศึกษาสาขาวิชาการ สอบผ่าน HW245
ท่องเที่ยว รหัส
17,59,58,57
และรหัสเทียบโอน
1
40
นักศึกษาสาขาวิชาการ สอบผ่าน HW247
ท่องเที่ยว รหัส
17,59,58,57
และรหัสเทียบโอน
2
50
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเทีย่ ว รหัส
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
59,58,57
สอบผ่าน
และรหัสเทียบโอน
2
50
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัส
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
59,58,57
สอบผ่าน
และรหัสเทียบโอน
2
50
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัส
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
59,58,57
สอบผ่าน
และรหัสเทียบโอน

ลาดับ
ที่
12.

รหัสวิชา
HW334

13.

HW342

14.

HW344

15.

HW346

16.

HW348

17.

HW452

19.

HQ204

20.

HQ234

จานวนกลุ่ม จานวน
เงื่อนไข
ที่ขอเปิด ต่อกลุ่ม
การดาเนินงานและการ
3(3-0-6)
2
50
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
จัดการธุรกิจการจัดประชุม
ท่องเที่ยว รหัส
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
นิทรรศการ และการ
59,58,57
สอบผ่าน
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
และรหัสเทียบโอน
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับ
3(2-2-5)
2
50
นักศึกษาสาขาวิชาการ ศึกษาก่อน HW341
งานมัคคุเทศก์
ท่องเที่ยว รหัส
59,58,57
และรหัสเทียบโอน
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจนา
3(2-2-5)
1
40
นักศึกษาสาขาวิชาการ สอบผ่าน HW343
เที่ยวและธุรกิจตัวแทนการ
ท่องเที่ยว รหัส
ท่องเที่ยว
59,58,57
และรหัสเทียบโอน
ภาษาจีนสาหรับธุรกิจนาเที่ยว 3(2-2-5)
1
40
นักศึกษาสาขาวิชาการ สอบผ่าน HW345
และธุรกิจตัวแทนการ
ท่องเที่ยว รหัส
ท่องเที่ยว
59,58,57
และรหัสเทียบโอน
ภาษาเกาหลีสาหรับธุรกิจนา
3(2-2-5)
1
40
นักศึกษาสาขาวิชาการ สอบผ่าน HW347
เที่ยวและธุรกิจตัวแทนการ
ท่องเที่ยว รหัส
ท่องเที่ยว
59,58,57
และรหัสเทียบโอน
สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
1
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัส 58, 57 ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
การวางแผนและการ
3(3-0-6)
1
20
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ดาเนินการจัดนาเที่ยว
ท่องเที่ยว รหัส 56,55 ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW204 การวางแผน
และการดาเนินการจัดนา
เที่ยว
การจัดการธุรกิจการจัด
3(3-0-6)
1
20
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ประชุม นิทรรศการ และการ
ท่องเที่ยว รหัส 56,55 ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
ชื่อวิชา

เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW334 การ
ดาเนินงานและการจัดการ
ธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการ และการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

หน่วยกิต

ลาดับ
ที่
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

รหัสวิชา
HQ242

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนา
เที่ยวและธุรกิจตัวแทนการ
ท่องเที่ยว 1

หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวนกลุ่ม จานวน
เงื่อนไข
ที่ขอเปิด ต่อกลุ่ม
1
20
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัส 56,55 ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน

HQ244

เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW242 ภาษาอังกฤษ
สาหรับธุรกิจนาเที่ยวและ
ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

1

20

สอบผ่าน HQ243

HQ246

เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW244 ภาษาญี่ปุ่น
สาหรับการสนทนาและและ
การสื่อสาร 2
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

นักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว รหัส 56,55
และรหัสเทียบโอน

3(2-2-5)

1

20

สอบผ่าน HQ245

HQ248

เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW246 ภาษาจีน
สาหรับการสนทนาและและ
การสื่อสาร 2
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2

นักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว รหัส 56,55
และรหัสเทียบโอน

3(2-2-5)

1

20

นักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว รหัส 56,55
และรหัสเทียบโอน

สอบผ่าน HQ247

3(3-0-6)

2

10

นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัส 56,55 ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน

3(3-0-6)

2

10

นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัส 56,55 ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน

3(3-0-6)

1

20

นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัส 56,55 ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน

HQ302

HQ303

HQ331

เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW248 ภาษาเกาหลี
สาหรับการสนทนาและและ
การสื่อสาร 2
หลักการตลาดและการสื่อสาร
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW302 การจัดการ
ตลาดสาหรับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
การวางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW303 การวางแผน
และพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อ
ความสนใจพิเศษ
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW231

ลาดับ
ที่
28.

29.

30.

31.

รหัสวิชา
HQ342

HQ344

HQ346

HQ348

32.

HQ452

33.

TS202

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องาน
มัคคุเทศก์
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW342 ภาษาอังกฤษ
ขั้นสูงสาหรับงานมัคคุเทศก์
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจนาเที่ยว
และธุรกิจตัวแทนการ
ท่องเที่ยว 2
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW344 ภาษาญี่ปนุ่
สาหรับธุรกิจนาเที่ยวและ
ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจนาเที่ยว
และธุรกิจตัวแทนการ
ท่องเที่ยว 2
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW346 ภาษาจีน
สาหรับธุรกิจนาเที่ยวและ
ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว
ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจนา
เที่ยวและธุรกิจตัวแทนการ
ท่องเที่ยว 2
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW348 ภาษาเกาหลี
สาหรับธุรกิจนาเที่ยวและ
ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว
สหกิจศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HO206 เทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ

หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวนกลุ่ม จานวน
เงื่อนไข
ที่ขอเปิด ต่อกลุ่ม
1
20
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัส 56,55 ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน

3(2-2-5)

1

20

นักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว รหัส 56,55
และรหัสเทียบโอน

สอบผ่าน HQ343

3(2-2-5)

1

20

นักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว รหัส 56,55
และรหัสเทียบโอน

สอบผ่าน HQ345

3(2-2-5)

1

20

นักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว รหัส 56,55
และรหัสเทียบโอน

สอบผ่าน HQ347

6 (0-4020)

1

3(3-0-6)

1

นักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว รหัส 56,55
และรหัสเทียบโอน
นักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว
รหัสเทียบโอน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561

ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน

10

ลาดับ
ที่
34.

35.

36.

37.

38.

39.

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

TS302

การจัดการและการพัฒนาทุน
มนุษย์สาหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

TT202

TT203

TT215

TT217

TT219

เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HO306 การจัดการ
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สาหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการการท่องเที่ยว
เฉพาะทาง
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW231 การวางแผน
และการพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่อความสนใจพิเศษ
การวางแผนและการ
ดาเนินการจัดนาเที่ยว
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW204 การวางแผน
และการดาเนินการจัดนา
เที่ยว
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการ
สนทนาและการสื่อสาร 2
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW244 ภาษาญี่ปุ่น
สาหรับการสนทนาและและ
การสื่อสาร 2
ภาษาจีนสาหรับการสนทนา
และการสื่อสาร 2
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW246 ภาษาจีน
สาหรับการสนทนาและและ
การสื่อสาร 2
ภาษาเกาหลีสาหรับการ
สนทนาและการสื่อสาร 2
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW248 ภาษาเกาหลี
สาหรับการสนทนาและและ
การสื่อสาร 2

จานวนกลุ่ม จานวน
เงื่อนไข
ที่ขอเปิด ต่อกลุ่ม
2
10
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
รหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561

3(3-0-6)

1

10

นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
รหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561

3(3-0-6)

1

10

นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
รหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561

3(2-2-5)

1

10

นักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว
รหัสเทียบโอน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561

สอบผ่าน TT214

3(2-2-5)

1

10

นักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว
รหัสเทียบโอน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561

สอบผ่าน TT216

3(2-2-5)

1

10

นักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว
รหัสเทียบโอน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561

สอบผ่าน TT218

ลาดับ
ที่
40.

41.

42.

43.

44.

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

TT302

การตลาดดิจิทัลสาหรับธุรกิจ
การท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TT303

TT312

TT315

TT316

เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW302 การจัดการ
ตลาดสาหรับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
การวางแผนและการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW303 การวางแผน
และการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
การดาเนินงานและการ
จัดการธุรกิจการประชุมและ
นิทรรศการ
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW334 การ
ดาเนินงานและการจัดการ
ธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการ และการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจนา
เที่ยวและตัวแทนการ
ท่องเที่ยว
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW242 ภาษาอังกฤษ
สาหรับธุรกิจนาเที่ยวและ
ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสาหรับงาน
มัคคุเทศก์
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW342 ภาษาอังกฤษ
ขั้นสูงสาหรับงานมัคคุเทศก์

จานวนกลุ่ม จานวน
เงื่อนไข
ที่ขอเปิด ต่อกลุ่ม
2
10
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
รหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561

3(3-0-6)

2

10

นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัสเทียบ ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
โอน
สอบผ่าน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561

3(3-0-6)

2

10

นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัสเทียบ ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
โอน
สอบผ่าน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561

3(2-2-5)

1

10

นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัสเทียบ ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
โอน
สอบผ่าน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561

3(2-2-5)

1

10

นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัสเทียบ ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
โอน
สอบผ่าน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561

ลาดับ
ที่
45.

46.

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

TT312

การดาเนินงานและการ
จัดการธุรกิจการประชุมและ
นิทรรศการ

3(3-0-6)

TT315

เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW334 การ
ดาเนินงานและการจัดการ
ธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการ และการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจนา
เที่ยวและตัวแทนการ
ท่องเที่ยว
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา HW242 ภาษาอังกฤษ
สาหรับธุรกิจนาเที่ยวและ
ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว

3(2-2-5)

จานวนกลุ่ม จานวน
เงื่อนไข
ที่ขอเปิด ต่อกลุ่ม
2
10
นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัสเทียบ ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
โอน
สอบผ่าน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561

1

10

นักศึกษาสาขาวิชาการ ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ท่องเที่ยว รหัสเทียบ ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
โอน
สอบผ่าน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561

ลาดับ
ที่
10.

11.

3(3-0-6)

จานวน
กลุ่ม
1

จานวน
ต่อกลุ่ม
50

การเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการจัดการ

3(3-0-6)

1

50

3(3-0-6)

1

50

6(0-40-20)

1

3(3-0-6)

1

3(3-0-6)

1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

HB303

การจัดการความเสี่ยงสาหรับ
ธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรม
พิเศษ

HB432

12.

HB342

ภาษาอังกฤษสาหรับการ
เจรจาต่อรองในธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ

13

HB452

สหกิจศึกษา

14

HO112

ธุรกิจการจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรม
พิเศษ

15

HO113

เรียนและสอบร่วมกับ
วิชาTS105 ธุรกิจการจัดอี
เว้นท์และไมซ์
จิตวิทยาการบริการ
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชาTS103 จิตวิทยาการ
บริการ

เงือนไข
นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ
รหัส 59,58
และรหัสเทียบโอน
นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ
รหัส 59,58 และรหัสเทียบ
โอน
นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ
รหัส 59,58 และรหัสเทียบ
โอน
นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ
รหัส 58,57

ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน

20

นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ รหัส
17,59,58
และรหัสเทียบโอน

ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน

20

นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ รหัส
17,59,58
และรหัสเทียบโอน

ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน

ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน

รายวิชาที่ขอเปิด ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ลาดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ที่
1.
TS104 อุตสาหกรรมการบิน

3(3-0-6)

จานวน
กลุ่ม
2

หน่วยกิต

2

TA207

ภาษาอังกฤษสาหรับสาหรับการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

3(2-2-5)

3

3

HY203

การจัดการงานบริการผู้โดยสารบน
เครื่องบิน

3(3-0-6)

3

4

HY204

การจัดการความปลอดภัยทางการ
บิน

3(3-0-6)

2

5.

HY205

ระบบการออกบัตรโดยสารและการ
สารองที่นั่งสาหรับธุรกิจสายการบิน

3(3-0-6)

2

6.

HY232

การจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์สาหรับ
ธุรกิจสายการบิน

3(3-0-6)

3

7.

HY 243

ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการ
ภาคพื้น

3(2-2-5)

3

8.

HY302

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานด้านการบิน

3(3-0-6)

2

9.

HY303

การจัดการงานบริการคลังสินค้า
ทางอากาศ

3(3-0-6)

2

10

HY 304

การจัดการงานบริการด้านสัมภาระ

3(3-0-6)

2

11

HY342

3(2-2-5)

2

12

HY333

ภาษาอังกฤษสาหรับการออกบัตร
โดยสารและการสารองที่นั่งสายการ
บิ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจสายการบิน

3(3-0-6)

2

13

HO111

ธุรกิจสายการบิน

3(3-0-6)

1

จานวน
เงื่อนไข
ต่อกลุ่ม
80
นักศึกษาสาขาวิชา
ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
การบิน รหัส 18
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
นักศึกษาสาขาวิชา ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
การบิน รหัส 60
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
นักศึกษาสาขาวิชา ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
การบิน รหัส 60
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
นักศึกษาสาขาวิชา ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
การบิน รหัส 60
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
นักศึกษาสาขาวิชา ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
การบิน รหัส 60
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
นักศึกษาสาขาวิชา ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
การบิน รหัส 60
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
นักศึกษาสาขาวิชา ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
การบิน รหัส 60
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
นักศึกษาสาขาวิชา ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
การบิน รหัส 59
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
นักศึกษาสาขาวิชา ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
การบิน รหัส 59
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
นักศึกษาสาขาวิชา ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
การบิน รหัส 59
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
นักศึกษาสาขาวิชา ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
การบิน รหัส 59
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
นักศึกษาสาขาวิชา ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
การบิน รหัส 59
ก่อน หรือวิชาที่ต้อง
และรหัสเทียบโอน
สอบผ่าน
20
นักศึกษาสาขาวิชา
การบิน รหัส
60,59,58,57
และรหัสเทียบโอน

ลาดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ที่
14
HO113 จิตวิทยาบริการ
เรียนและสอบร่วมกับวิชา TS103
จิตวิทยาการบริการ
15

HY241

ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ เรียนและ
สอบร่วมกับวิชา TS207
ภาษาอังกฤษสาหรับสาหรับการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

3(3-0-6)

จานวน
กลุ่ม
1

จานวน
ต่อกลุ่ม
20

3(3-0-6)

1

20

หน่วยกิต

เงื่อนไข
นักศึกษาสาขาวิชา
การบิน รหัส
60,59,58,57
และรหัสเทียบโอน
นักศึกษาสาขาวิชา
การบิน รหัส
60,59,58,57
และรหัสเทียบโอน

รายวิชาที่ขอเปิด GEN ED ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ลาดับ
1

ชั้นปี
1

รหัส1
GE003-120

วิชา1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

รหัส2
วิชา2
HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

2
3
4

3,4
2
3,4

HG010
GE005-120
HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4

HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4

5
6
7
8
10
11

1
3,4
1
1
3,4
กลางปี

GE001-120
HG008
GE101-120
GE201-120
SG005
GE002

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

รายวิชาที่ขอเปิด ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (เรียนร่วมกัน)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน และสาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ลาดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ที่
1.
TS103 จิตวิทยาการบริการ

2

หน่วยกิต
3(3-0-6)

HO113 จิตวิทยาบริการ
3(3-0-6)
เรียนและสอบร่วมกับ
วิชา TS103 จิตวิทยา
การบริการ

จานวนกลุ่ม
ที่ขอเปิด
7

จานวน
ต่อกลุ่ม
80

7

10

เงือนไข
นักศึกษา รหัส 18
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สายการบิน
- สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

ไม่มีวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน หรือวิชาที่ต้องสอบ
ผ่าน

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
รหัส 17,59,58,57
และรหัสเทียบโอน
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
- สาขาวิชาการจัดการ อีเว้นท์

