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ขอ้ก ำหนด 
กำรเลือกวชิำโท / กลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้น /  

กลุม่วชิำภำษำตำ่งประเทศเพือ่งำนอำชีพ 
(Minor / Special Interest / Professional Language) 

 
คณะมนุษยศำสตร์และกำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่ว 

(School of Humanities and Tourism Management) 
 

ปีกำรศกึษำ 2564 
 
นกัศกึษำทีม่ีสทิธิเ์ลือกวชิำโท / กลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้น / กลุม่วชิำ
ภำษำตำ่งประเทศเพือ่งำนอำชีพ  ตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดงัตอ่ไปน้ี 

 เป็นนกัศกึษำช ัน้ปีที ่1 คณะมนุษยศำสตร์และกำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วทีม่รีำยชือ่
อยูใ่นทะเบียนนกัศกึษำ อยำ่งเป็นทำงกำร มสีทิธิใ์นกำรเลือกกลุม่วชิำโท / กลุม่
วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้น / กลุม่วชิำภำษำตำ่งประเทศเพือ่งำนอำชีพผำ่นทำง
อนิเทอร์เน็ต โดยก ำหนดให ้
o นกัศกึษำสำขำวชิำกำรจดักำรธรุกจิสำยกำรบนิ เลือกกลุม่วชิำโท 1 กลุม่ จำก

ตวัเลือกในสำขำของนกัศกึษำ 
o นกัศกึษำสำขำวชิำภำษำองักฤษ เลือกกลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้น 1 กลุม่ 

จำกตวัเลือกในสำขำของนกัศกึษำ 
o นกัศกึษำสำขำวชิำกำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่ว นิทรรศกำรและกำรประชุม เลือก

กลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้น 1 กลุม่  และ เลือกกลุม่วชิำภำษำตำ่งประเทศ
เพือ่งำนอำชีพ 1 กลุม่ จำกตวัเลือกในสำขำของนกัศกึษำ 

o นกัศกึษำสำขำวชิำกำรจดักำรกำรโรงแรม เลือกกลุม่วชิำภำษำตำ่งประเทศ
เพือ่งำนอำชีพ 1 กลุม่ และเลือกกลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้นอกี 1 กลุม่ 
จำกตวัเลือกในสำขำของนกัศกึษำ 

 
●  นกัศกึษำทีม่สีทิธิ ์สำมำรถเลือกกลุม่วชิำโท / กลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้น / 

กลุม่วชิำภำษำตำ่งประเทศเพือ่งำนอำชีพได ้ต ัง้แตว่นัองัคำรที ่3 พฤษภำคม 
2565 เวลำ 9.00 น. จนถงึวนัองัคำรที ่17 พฤษภำคม 2564  เวลำ 23.59 น. 
หำกพน้ก ำหนดน้ีแลว้ นกัศกึษำทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรเลือก ภำควชิำฯ จะจดักลุม่วชิำ
ใหต้ำมควำมเหมำะสม และนกัศกึษำไมม่สีทิธิเ์ปลีย่นแปลงในภำยหลงั 
 

●  นกัศกึษำแตล่ะสำขำวชิำมสีทิธิเ์ลือกผำ่นทำงอนิเทอร์เน็ตจำกกลุม่วชิำดงัตอ่ไปน้ี 
และสำมำรถดรูำยละเอียด  ของแตล่ะกลุม่วชิำไดโ้ดยคลกิกลุม่ทีต่อ้งกำร  

 

สำขำวชิำภำษำองักฤษ 

 กลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้นทีใ่หน้กัศกึษำเลือกผำ่นทำงอนิเทอร์เน็ตม ี7 กลุม่ 
ไดแ้ก ่
1) กลุม่วชิำ กำรทอ่งเทีย่วและกำรโรงแรม   รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
2) กลุม่วชิำ กำรจดักำรธรุกจิสำยกำรบนิ     รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
3) กลุม่วชิำ ภำษำไทย     รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
4) กลุม่วชิำ ภำษำจีนเพือ่กำรทอ่งเทีย่วและงำนบรกิำร  
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         รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
5) กลุม่วชิำ ภำษำญีปุ่่ นเพือ่กำรทอ่งเทีย่วและงำนบรกิำร  
         รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
6) กลุม่วชิำ ภำษำเกำหลีเพือ่กำรทอ่งเทีย่วและงำนบรกิำร  
         รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
7) กลุม่วชิำ เอเชียศกึษำ    รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
 * นกัศกึษำภำควชิำภำษำองักฤษทีไ่มไ่ดเ้ลือกกลุม่วชิำโท ทำงภำควชิำฯ จะจดักลุม่
วชิำโทใหเ้ป็น “กำรทอ่งเทีย่วและกำรโรงแรม” เทำ่นัน้ 
 

  
   
 กลุม่วชิำโททีใ่หน้กัศกึษำ

เลือกผำ่นทำงอนิเทอร์เน็ตม ี6 กลุม่ ไดแ้ก ่
1) กลุม่วชิำโท กำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วและธรุกจิไมซ์    
         รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
2) กลุม่วชิำโท กำรจดักำรกำรโรงแรม   รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
3) กลุม่วชิำโท ภำษำจีนเพือ่กำรทอ่งเทีย่วและงำนบรกิำร   
         รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน  
 
4) กลุม่วชิำโท ภำษำญีปุ่่ นเพือ่กำรทอ่งเทีย่วและงำนบรกิำร   
         รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
5) กลุม่วชิำโท ภำษำเกำหลีเพือ่กำรทอ่งเทีย่วและงำนบรกิำร   
         รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
6) กลุม่วชิำโท ภำษำองักฤษ       รบันกัศกึษำจ ำนวน 120 คน 
 
 * นกัศกึษำภำควชิำกำรจดักำรธรุกจิสำยกำรบนิทีไ่มไ่ดเ้ลือกกลุม่วชิำโท ทำง
ภำควชิำฯ จะจดักลุม่วชิำโทใหเ้ป็น “กำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วและธุรกจิไมซ์” 
 

สำขำวชิำกำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่ว นิทรรศกำรและกำรประชุม 

  
 กลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้น ทีเ่ปิดใหน้กัศกึษำเลือกผำ่นทำงอนิเทอร์เน็ตม ี3 
กลุม่ ไดแ้ก ่
1) กลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้นกำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วและธรุกจิไมซ์  
          รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
2) กลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้นกำรจดักำรกำรโรงแรม    
          รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน3)
 กลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้นกำรจดักำรธรุกจิสำยกำรบนิ   
         รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
 
 * นกัศกึษำภำควชิำกำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้ลือกกลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะ
ดำ้น ทำงภำควชิำฯ จะจดักลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้น ใหเ้ป็น “กลุม่วชิำควำมสนใจ
เฉพำะดำ้นกำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วและธุรกจิไมซ์” เทำ่นัน้ 
 

สำขำวชิำกำรจดักำรธรุกจิสำยกำรบนิ 
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 กลุม่วชิำภำษำตำ่งประเทศเพือ่งำนอำชีพ ทีเ่ปิดใหน้กัศกึษำเลือกผำ่นทำง
อนิเทอร์เน็ตม ี3 กลุม่ ไดแ้ก ่
1) กลุม่วชิำภำษำจีนเพือ่กำรทอ่งเทีย่วและงำนบรกิำร        
         รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
2) กลุม่วชิำภำษำญีปุ่่ นเพือ่กำรทอ่งเทีย่วและงำนบรกิำร        
         รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
3) กลุม่วชิำภำษำเกำหลีเพือ่กำรทอ่งเทีย่วและงำนบรกิำร         
         รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
 
 * นกัศกึษำภำควชิำกำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้ลือกกลุม่วชิำภำษำตำ่งประเทศ
เพือ่งำนอำชีพ ทำงภำควชิำฯ จะจดักลุม่วชิำภำษำตำ่งประเทศเพือ่งำนอำชีพ ใหเ้ป็น “กลุม่
วชิำภำษำจีนเพือ่กำรทอ่งเทีย่วและงำนบรกิำร” เทำ่นัน้ 
 

สำขำวชิำกำรจดักำรกำรโรงแรม 

 กลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้น ทีเ่ปิดใหน้กัศกึษำช ัน้ปีที ่1 รหสั 164 เลือกผำ่นทำง
อนิเทอร์เน็ตม ี3 กลุม่ ไดแ้ก ่  
1) กลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้นกำรจดักำรกำรโรงแรม     
                                                         รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
2) กลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้นอำหำรและเครือ่งดืม่   
                                                          รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน   
3) กลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้นกำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วและธรุกจิไมซ์   
                                                                รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
 
 * นกัศกึษำภำควชิำกำรจดักำรกำรโรงแรมทีไ่มไ่ดเ้ลือกกลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะ
ดำ้น ทำงภำควชิำฯ จะจดักลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้น ใหเ้ป็น “กลุม่วชิำควำมสนใจ
เฉพำะดำ้นกำรจดักำรกำรโรงแรม” เทำ่นัน้ 
 
กลุม่วชิำภำษำตำ่งประเทศเพือ่งำนอำชีพ ทีเ่ปิดใหน้กัศกึษำช ัน้ปีที ่1 รหสั 164เลือกผำ่น
ทำงอนิเทอร์เน็ต ม ี4 กลุม่ ไดแ้ก ่
1) กลุม่วชิำภำษำจีนเพือ่กำรทอ่งเทีย่วและงำนบรกิำร         
         รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
2) กลุม่วชิำภำษำญีปุ่่ นเพือ่กำรทอ่งเทีย่วและงำนบรกิำร      
         รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน3)
 กลุม่วชิำภำษำเกำหลีเพือ่กำรทอ่งเทีย่วและงำนบรกิำร       
        รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน   
4) กลุม่วชิำภำษำองักฤษเพือ่กำรทอ่งเทีย่วและงำนบรกิำร     
        รบันกัศกึษำไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
 
 * นกัศกึษำภำควชิำกำรจดักำรกำรโรงแรมทีไ่มไ่ดเ้ลือกกลุม่วชิำภำษำตำ่งประเทศ
เพือ่งำนอำชีพ ทำงภำควชิำฯ จะจดักลุม่วชิำภำษำตำ่งประเทศเพือ่งำนอำชีพ ใหเ้ป็น “กลุม่
วชิำภำษำองักฤษเพือ่ทอ่งเทีย่วและงำนบรกิำร” เทำ่นัน้ 
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●  นกัศกึษำสำมำรถเลือกวชิำโท / กลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้น / กลุม่วชิำ
ภำษำตำ่งประเทศเพือ่งำนอำชีพ  ไดเ้พียงคร ัง้เดียวเทำ่นัน้ เมือ่นกัศกึษำเลือกแลว้ จะไม่
สำมำรถแกไ้ข หรือเลือกใหมไ่ด ้และผลกำรเลือกจะจดัสง่ใหน้กัศกึษำทำง E-mail และ
ตดิประกำศใหท้รำบทีบ่อร์ดหน้ำหอ้งพกัอำจำรย์ คณะมนุษยศำสตร์และกำรจดักำรกำร
ทอ่งเทีย่ว ต ัง้แต ่วนัพุธที ่25 พฤษภำคม 2565 เพือ่ใหน้กัศกึษำตรวจสอบผลกำรเลือก
วชิำโท / กลุม่วชิำควำมสนใจเฉพำะดำ้น / กลุม่วชิำภำษำตำ่งประเทศเพือ่งำนอำชีพ 

 
●  นกัศกึษำจะตอ้งเป็นผูด้ ำเนินกำรเลือกดว้ยตนเอง ไมส่ำมำรถมอบหมำยใหผู้อ้ืน่ท ำ

กำรแทนได ้กำรกระท ำใด ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัขอ้มูลนกัศกึษำทีส่ำมำรถด ำเนินกำรทำง
อนิเทอร์เน็ตได ้ถอืวำ่เป็นกำรกระท ำทีเ่กดิขึน้โดยนกัศกึษำเอง ดงันัน้ นกัศกึษำจงึตอ้ง
รกัษำรหสัผำ่น (PASSWORD) ไวเ้ป็นควำมลบั 

 
●  หำกนกัศกึษำมขีอ้สงสยั หรือตอ้งกำรขอ้มลูเพิม่เตมิ สำมำรถตดิตอ่ 

อำจำรย์ทีป่รกึษำของนกัศกึษำไดท้ี ่ คณะมนุษยศำสตร์และกำรจดักำรกำร
ทอ่งเทีย่ว  

 
➢ สำขำวชิำภำษำองักฤษ        

o หอ้งพกัอำจำรย์ อำคำร A 7 ชัน้ 1 หอ้ง A7107  
o โทร 0-2407-3888 ตอ่ 2670 

 
➢ สำขำวชิำกำรจดักำรธรุกจิสำยกำรบนิ   

o หอ้งพกัอำจำรย์ อำคำร A 4 ชัน้ 2 หอ้ง A4205  
o โทร 0-2407-3888 ตอ่ 2481 

 
➢ สำขำวชิำกำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่ว นิทรรศกำรและกำรประชุม       

o หอ้งพกัอำจำรย์ อำคำร A 4 ชัน้ 2 หอ้ง A4201  
o โทร 0-2407-3888 ตอ่ 2480 

 
➢ และสำขำวชิำกำรจดักำรกำรโรงแรม      

o หอ้งพกัอำจำรย์ อำคำร A 4 ชัน้ 2 หอ้ง A4201  
o โทร 0-2407-3888 ตอ่ 2480 

 


