หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
2) กลุมวิชาภาษา
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2) กลุมวิชาเฉพาะ
- วิชาเฉพาะ(บังคับ)
- วิชาเฉพาะ(เลือก)
3) กลุมวิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอ ยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
6
9
6
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอ ยกวา

100
24
69
30
39
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
ไมนอ ยกวา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

ไมนอ ยกวา

1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

100

หนวยกิต

24

หนวยกิต

3571011 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
Personality Development for Hospitality Industry
3571211 อุตสาหกรรมทองเที่ยว
Tourism Industry
3572011 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
3572107 จิตวิทยาบริการ
Service Psychology
3572211 พฤติกรรมของนักทองเทีย่ ว
Tourist Behavior
3572412 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
Human Resource Management in Tourism Industry
3573011 ระบบสารสนเทศดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว
Information System for Tourism Industry
3611001 ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
Introduction to Hotel Business
2) กลุมวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
69

3(2-2-5)

(1) วิชาเฉพาะ(บังคับ)
3571201 หลักการมัคคุเทศก
Principles of Tour Guide
3572111 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
Logistics for Tourism Industry
3573411 การตลาดการทองเที่ยว
Tourism Marketing
3573412 การจัดการธุรกิจนําเทีย่ ว
Tour Business Management
3573414 การวางแผนและการจัดนําเทีย่ ว
Tour Planning and Organization

หนวยกิต
3(2-2-5)

30

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3573416 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการทองเทีย่ ว
3(3-0-6)
Tourism Resource Planning and Development
3573911 สัมมนาการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Seminar in Tourism
3574101 ธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
Airline Business
3574411 การจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Community-based Tourism Management
3574911 ระเบียบวิธีวิจัยดานการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Research Methodology for Tourism
(2) กลุมวิชาเฉพาะ (เลือก)

ไมนอยกวา

39

หนวยกิต

(2.1) กลุ ม วิช าความสนใจเฉพาะด า นการท อ งเที่ ยวใหเ ลื อกเรี ย นไม น อยกว า
18 หนวยกิต
3571212 การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Recreational Activities for Tourism
3572112 การสํารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร
3(2-2-5)
Reservation and Ticketing
3572212 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2-5)
Ecotourism
3572311 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Geography for Tourism
3572312 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว
Thai History and Culture for Tourism
3572313 ศิลปะและโบราณคดีไทย
Thai Art and Archaeology
3572411 การวางแผนและกลยุทธการทองเที่ยวนานาชาติ
Planning and Strategies in International Tourism
3573202 การสงเสริมการทองเที่ยว
Tourism Promotion
3573415 การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดลอม
Service Business Management for Environment
3574204 การเดินปาและการทองเที่ยวแบบผจญภัย
Trekking and Soft Adventure Tours

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3611002 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
Hospitality Management
3612301 การจัดการดานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Management of Food and Beverage Service
3614504 การจัดการการประชุม สัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
และการจัดนิทรรศการ
MICE Management
4514203 ความรูเกี่ยวกับอาหารไทย
Knowledge of Thai Food
(2.2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ

ไมนอยกวา

(ก) วิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ บังคับเรียน 15 หนวยกิต
3571511 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
English for Hospitality Industry
3571512 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจทองเที่ยว
English for Tourism Business
3572511 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจที่พัก
English for Accommodation Business
3573511 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1
English for Tour Guides I
3573512 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2
English for Tour Guides II

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
21 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

(ข) ภาษาเลือ ก ให เ ลื อ กเรี ย นภาษาญี่ ปุน หรื อภาษาจีน ภาษาใดภาษาหนึ่ ง
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
- ภาษาจีน
1571107 ภาษาจีนระดับตน 1
3(2-2-5)
Basic Chinese I
1571108 ภาษาจีนระดับตน 2
3(2-2-5)
Basic Chinese II
1573701 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Chinese for Tourism Business
1573703 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม
3(2-2-5)
Chinese for Hotel Business
- ภาษาญี่ปุน

3571521 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
Japanese for Beginners I
3571522 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2
Japanese for Beginners II
3571523 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 1
Japanese for Tourism I
3571524 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเทีย่ ว 2
Japanese for Tourism II
3) กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
ไมนอยกวา

7

หนวยกิต

* ใหเ ลือกเรี ยนวิ ชาในกลุมการฝก ประสบการณวิชาชีพอุต สาหกรรมท องเที่ ยวหรื อ
กลุมสหกิจศึกษา เพียงกลุมเดียว
(ก) การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3574801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1(70)
Preparation for Field Experience in Tourism Industry
3574802 การฝกประสบการณวชิ าชีพอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
6(420)
Field Experience in Tourism Industry
(ข) กลุมสหกิจศึกษา
3574803 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
1(90)
Preparation for Cooperative Education
3574804 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา
6 หนวยกิต
เลือ กเรี ย นรายวิ ชาใดๆ ในหลัก สูต รมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ อุบ ลราชธานี โดยไมซ้ํ ากั บรายวิช า
ที่เ คยเรี ยนมาแลวและตอ งไมเ ปน รายวิชาที่กําหนดใหเ รี ยนโดยไมนั บหน วยกิ ตรวมในเกณฑการสําเร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
1571107

ภาษาจีนระดับตน 1
Basic Chinese I

3(3-0-6)

ระบบสั ท ศาสตร อั ก ษรภาษาจี น หลั ก เบื้ อ งต น ของขี ด และลํ า ดั บ ขี ด ขั้ น พื้ น ฐาน
ที่ประกอบเปน ตัวอักษรจีน การอานและการเขียนอักษรจีน ควบคู กับอักษรพิน อิน ในระดับคํ าศั พท วลี
ประโยคสนทนาพื้น ฐานในชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนํ าตนเองและผูอื่น การใหขอมูลสมาชิก
ในครอบครัว งานอดิเรก อาชีพ สี กีฬา อาหารที่สําคั ญและเดน ๆในประเทศไทยและจีน อวัยวะภายนอก
ของรางกาย จํานวนนับ การถามและการบอกเวลา ทิศทางและสถานที่ ในวงคําศัพทประมาณ 500 ตัว
1571108

ภาษาจีนระดับตน 2
Basic Chinese II

3(3-0-6)

การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพท วลี ประโยค ประเด็นของบทสนทนาและ
ขอความที่ยาวขึ้น ดวยตัวอักษรจีนตอเนื่องจากวิชาภาษาจีน ระดับตน 1 ลักษณะโครงสร าง ความเหมือน
ความตาง ของรูป ประโยคในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร มารยาททางสังคม และวิถีปฏิบัติ
ทางวั ฒ นธรรมของไทยและจี น ขั้ น พื้ น ฐาน โดยใช ทั ก ษะกระบวนการทางสั ง คมและการมี ส ว นร ว ม
การใช พจนานุ กรมจีน -ไทย และไทย-จีน รู เข าใจ และสามารถเขี ยนอัก ษรจี น ควบคู กับ อักษรพิ น อิ น
ในวงคําศัพทประมาณ 1,000 ตัว
1573701
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Chinese for Tourism Business
คําศัพทเฉพาะ วลี ประโยค และสํานวนภาษาจีนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและบริ การ
ในสถานการณที่หลากหลาย การแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย การจัดสถานการณจําลองในการ
ปฏิบัติงานในสนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร รานคา และการจัดโปรแกรมนําเที่ยวในประเทศไทย และ/หรื อ
ในประเทศเพื่อนบาน โดยใชภาษาจีนเปนเครื่องมือในการสื่อสารระหวางการดําเนินกิจกรรม
1573703
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม
3(2-2-5)
Chinese for Hotel Business
คํ า ศั พ ท เ ฉพา วลี ประโยค และสํ า นวนภาษาจี น ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ ธุ ร กิ จ การโรงแรม
การจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงานในโรงแรม งานสวนหนา ภัตตาคาร บาร งานบริ การอาหารและ
เครื่องดื่มในหองพัก และงานขายของที่ระลึก

3571011

การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
Personality Development for Hospitality Industry

3(2-2-5)

ความหมาย ขอบเขต ความสํ า คั ญ ของบุ ค ลิ ก ภาพ องค ป ระกอบที่ ทํ า ให ม นุ ษ ย
มีบุค ลิก ภาพที่ต างกัน บุค ลิก ภาพที่ เ หมาะสมของบุค ลากรในอุตสาหกรรมบริ การ การปรั บพฤติกรรม
การสงเสริมมนุษยสัมพันธในองคกรเพื่อพัฒนาการทํางาน ฝกปฏิบัติการพัฒนาบุค ลิกภาพ มารยาทสากล
การสื่อสาร และศิลปะการตอนรับในอุตสาหกรรมบริการ
3571201

หลักการมัคคุเทศก
Principle of Tour Guide

3(2-2-5)

ความหมาย ความสําคั ญ บทบาท หน าที่ ของมั ค คุ เ ทศก ที่ มีต ออุ ตสาหกรรมท องเที่ ยว
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะที่ จํ า เป น ของมั ค คุ เ ทศก บทบาท การวางตั ว การพู ด จรร ยาบร รณของมัค คุเ ทศ ก
ความสามารถในการเปน ผู นํ า เที ่ย ว ความรู ที ่เ กี่ย วขอ งกับ งานมัค คุเ ทศก การตรวจคนเข าเมื อง
การแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา ความรู เกี่ ยวกับหนั งสือเดินทางและเอกสารประกอบการเดิ นทาง การตรวจลงตรา
ระเบียบพิธีการศุลกากร ลักษณะอุปนิ สั ย รสนิ ยมของนักทองเที่ ยว การปฐมพยาบาล ตลอดจนวั ฒนธรรม
ของชาวตางประเทศ
3571211

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
Tourism Industry

3(3-0-6)

ขอบเขต ประวัติ วิวัฒนาการของการทองเที่ยว ความหมาย ความสําคั ญ องค ประกอบ
บทบาทของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประเภทของนั กทองเที่ยว รู ปแบบการทองเที่ยว ธุร กิจนํ าเที่ยวและ
มัคคุเทศก ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจภัตตาคาร การขนสงในธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจการขายสินค าที่ร ะลึก องค กร
ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3571212

การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเทีย่ ว
Recreational Activities for Tourism

3(2-2-5)

หลักการ แนวคิด ความสําคัญของนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว รูปแบบ
กิจกรรมนันทนาการเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ในการทองเที่ยว การประยุกตใชกิจกรรมนันทนาการในสถานการณ
ตางๆ จัดใหมีการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม

3571511

ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
English for Hospitality Industry

3(2-2-5)

การใชทั กษะภาษาอังกฤษที่จําเปน ในธุ ร กิจบริ การประเภทตา งๆ ทัก ษะการฟง และ
การพู ดในการติ ด ต อ สื่ อ สารร ะหว า งลู ก ค า และผู ป ฏิ บั ติ ง าน บทสนทนาใน สถาน การณ ต า งๆ
ของผู ใ ห บ ริ ก ารในที่พั ก แรม การบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม บริ ษั ท สายการบิ น ตั ว แทนจํ า หน า ย
ทางการทองเที่ยว และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3571512

ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจทองเทีย่ ว
English for Tourism Business

3(2-2-5)

ทักษะการใชภาษาอังกฤษขั้น พื้น ฐานที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางธุร กิจประเภท
ตา งๆ ในอุต สาหกรร ม ทอ งเ ที ่ย ว วลีที ่ใ ชบ อ ยใน การ เดิน ทางทอ งเ ที ่ย ว การ สรา งบทบาท
ในสถานการณจํ า ลองในฐานะพนั ก งานที่ ใ หบ ริ ก ารทางการทอ งเที่ ยว บริ ษัท สายการบิ น มั ค คุ เ ทศก
และพนักงานตอนรับ
3571521

ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
Japanese for Beginners I

3(2-2-5)

การบูรณาการทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุน ทักษะการฟง การพูด รูปประโยค ไวยากรณ
พื้นฐาน การสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอกเวลา การอานขอความสั้นๆ
สรุป และตอบคําถามและการเขียนประโยคงายๆ
3571522

ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2
Japanese for Beginners II

3(2-2-5)

* วิชาที่ตองเรียนกอน : 3571521 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
การบู ร ณาการทักษะการสื่อสารภาษาญี่ ปุน อยางตอเนื่ องจากภาษาญี่ ปุน เบื้องตน 1
ไวยากรณ และรู ปประโยคที่ ซับ ซอ นมากขึ้ น ทั กษะภาษาในสถานการณต า งๆ ที่ ใ ชใ นชี วิต ประจํา วั น
การชักชวน การขออนุญาต การบอกเหตุผล การใหและการรับ
3571523

ภาษาญี่ปุนเพือ่ การทองเที่ยว 1
Japanese for Tourism I

3(2-2-5)

การฟง การพูดภาษาญี่ปุน สํานวนที่ใชในการบริ การ การสนทนากับนั กทองเที่ยวใน
โอกาสตางๆ

3571524

ภาษาญี่ปุนเพือ่ การทองเที่ยว 2
Japanese for Tourism II

3(2-2-5)

* วิชาที่ตองเรียนกอน : 3571523 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 1
การใชภาษาตอจากภาษาญี่ปุน เพื่อการทองเที่ยว 1 การสนทนาเพื่อการนํ าเที่ยวของ
มัค คุ เ ทศก การใหขอมูล เกี่ยวกั บสถานที่ทองเที่ ยว การปฏิบัติง านดานการบริ การในสถานที่ท องเที่ย ว
บริษัทนําเที่ยว การสนทนาทางโทรศัพทในธุรกิจทองเที่ยว
3572011

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism Industry

บทบาท ความรับผิดชอบตออุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มีตอลูกคาและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับ
จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย วและโรงแรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ปญหาทางจริยธรรมของธุรกิจการทองเที่ยว แนวทางการแกไขและการพัฒนา
3572107

จิตวิทยาบริการ
Service Psychology

3(3-0-6)

แนวคิดพื้นฐานของความตองการของบุค คล แนวคิ ดในเรื่ องของการนํ าเอาทฤษฎีทาง
จิตวิทยามาใชประยุกตกับความตองการในดานการบริการของบุคคล รวมทั้งศึกษาถึงหลักในการบริการใหมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกคา เทคนิคการแกไขปญหา เทคนิคการใชมนุษยสัมพันธในงานบริการ
3572111

โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
Logistics for Tourism Industry

3(3-0-6)

การประยุกตใชความรูดานโลจิสติกสเพื่อการขนสง กระจายสิน ค าจากผูผลิตสิน ค าและ
การบริการการทองเที่ยว การลําเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ การประกันภัยในการขนสง กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับโลจิสติก ส การวางแผนเพื่อรั บ อุปสงค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิง กลยุท ธของ
การบริการ
3572112

การสํารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร
Reservation and Ticketing

3(2-2-5)

การสํารองที่นั่ง การใชตารางเวลา ตารางการบิน เสนทางของสายการบินภายในประเทศ
และตางประเทศ การใชร ะบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารภายในและระหวางประเทศ การสง เทเล็ก ซ
แบบฟอร ม การสง ขา วสาร การจองโรงแรม การบริ การผู โดยสารภาคพื้น ดิ น ระบบการสํา รองที่ นั่ ง
วิธีการเขียนบัตรโดยสารเครื่องบิน

3572211

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว
Tourist Behavior

3(3-0-6)

ความหมายของพฤติกรรมนักทองเที่ยว แรงจูงใจในการเดิน ทางทองเที่ยว ปจจัยที่ทําให
พฤติกรรมนักทองเที่ยวแตกตางกัน วัตถุประสงคของการเดินทาง ลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยดาน
ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและศาสนา การสื่อสารขามวัฒนธรรม ความแตกตางทางสังคม
วัฒนธรรมและศาสนาที่มีผลตอความตองการในการเดินทางทองเที่ยว
3572212

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
Ecotourism

3(2-2-5)

ความหมาย องค ประกอบ ประเภทของการทองเที่ยวเชิงนิ เ วศ ความสัมพัน ธร ะหวาง
ระบบนิเวศกับทรัพยากรการทองเที่ยว อุทยานแหงชาติทางบกและทางทะเล หน าที่สําคั ญและประโยชน
ของอุ ท ยานแห ง ชาติ นั น ทนาการและการท อ งเที่ ย วในอุ ท ยานแห ง ชาติ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร
การทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เ กิดจากสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับนักทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติตางๆ
3572311

ภูมิศาสตรการทองเที่ยว
Geography for Tourism

3(2-2-5)

สภาพภูมิศาสตรประเทศไทย ทรั พยากรการทองเที่ยวในประเทศไทย ศึ กษาเกี่ยวกับ
สภาพทางธรรมชาติ แ ละการกํ า เนิ ด ของแหล ง ท อ งเที่ ย ว ภู มิ ลั ก ษณ ข องประเทศไทยที่ ส นั บ สนุ น
การทองเที่ยว ที่ตั้ง เสนทางคมนาคมและการเขาถึง สภาพทางดานวัฒนธรรม ประวัติความเปนมา ประเภท
ของแหล ง ท อ งเที่ ย ว องค ป ระกอบที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การท อ งเที่ ย ว หน ว ยงานที่ ดํ า เนิ น งาน
ดานการทองเที่ยว การวางแผนงานสําหรั บการจัดนํ าเที่ยวและฝกปฏิบัติงานภาคสนาม ความรู เ กี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญและมีชื่อเสียงของโลก
3572312

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว
Thai History and Culture for Tourism

3(3-0-6)

ประวั ติ ศ าสตร ข องประเทศไทย วิ วั ฒ นาการของเมื อ งในยุ ค สมั ย ต า งๆ ตลอดจน
เมืองสําคัญ สถานที่สําคัญ บุคคลสําคัญของไทย และเหตุการณสําคั ญทางประวัติศ าสตร ศิ ลปวัฒนธรรม
ของไทย แหลงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่สําคัญตอการทองเที่ยวของไทย การละเลน ในทองถิ่น ตางๆ
ภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณ วิถีชีวิตของไทย สามารถใหความรู อธิบายความเปนมา และ แสดงทัศนวิจารณ

3572313

ศิลปะและโบราณคดีไทย
Thai Art and Archaeology

3(3-0-6)

ประวัติ วิวัฒนาการ รูปแบบของศิลปะไทยในเชิงทัศนศิลป คือ จิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปตยกรรม งานประณีตศิ ลป ตลอดจนโบราณคดีที่เ กี่ยวเนื่ องกับวิถีชีวิต ความเปน อยู การดํารงชีพ
ความเชื่อ พิธีกรรม เอกลักษณไทย มรดกทางวัฒนธรรม กฎหมาย ขอกําหนดและระเบียบปฏิบัติในการเขา
ชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
3572411

การวางแผนและกลยุทธการทองเที่ยวนานาชาติ
Planning and Strategies in International Tourism

3(3-0-6)

ความหมาย ความสํ า คั ญ ของการท อ งเที่ ย วนานาชาติ แนวโน ม การวางแผน
การทองเที่ยวนานาชาติ ปญหา อุปสรรค การตลาดเชิงกลยุทธ การปฏิบัติการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก
การใหบริ การที่จําเปน เพื่อการดึ งดูดใจและรองรั บนั กทองเที่ยวนานาชาติ กฎหมายทองเที่ยวระหวา ง
ประเทศ
3572412

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

ความเป น มา หลั ก การ ทฤษฎี ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ขอบข า ย หน า ที่
ความรับผิดชอบขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา
การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การประเมินผลและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรั พยากรมนุ ษย
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3572511

ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจที่พัก
English for Accommodation Business

3(2-2-5)

ทัก ษะการใชภ าษาอัง กฤษในการติด ตอ สื ่อ สารในธุร กิจ ที ่พ ัก แรม บทสนทนา
ในสถานการณตางๆ การตอนรับแขกที่มาพักในที่พักแรม การใหขอมูลเกี่ยวกับหองพัก การสํารองหองพัก การ
บริการอาหารและเครื่ องดื่ม การติดตอทางโทรศัพท การกรอกแบบฟอร ม และการบริ การอื่น ๆ ของธุร กิจ
ที่พักแรม การใชภาษาเพื่อโตตอบและแกปญหาที่เกิดระหวางการใหบริการ
3573011

ระบบสารสนเทศดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว
Information System for Tourism Industry

3(2-2-5)

โครงสร า งของระบบข า วสารด า นอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว ประเภทของข อ มู ล
ในอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว การนํ า ข อ มู ล ต า งๆ มาวิ เ คราะห การใช ค อมพิ ว เตอร กั บ ระบบข า วสาร
เพื่อการจัดการและการพัฒนาในอุตสาหกรรมทองเที่ยว

3573202

การสงเสริมการทองเที่ยว
Tourism Promotion

3(3-0-6)

แหลงทองเที่ยวสําคัญในประเทศไทย วิเคราะหกลุมเปาหมาย นักทองเที่ยว จําแนกตาม
สัญ ชาติแ ละขอ มูล ในการสํา รวจความสนใจแหลง ทอ งเที่ย วตา งๆในประเทศไทย แหลง ทอ งเที่ย ว
ที่ชาวตางประเทศสนใจ การจัดทําสื่อโฆษณาและเอกสารประชาสัมพัน ธเ พื่อสงเสริ มการขาย การรณรงค
ในดา นการตลาด เพื่ อ สนั บ สนุ น แหลง ท องเที่ย วใหม วิ ธีก ารส ง เสริ ม การขยายตลาดในประเทศและ
ตางประเทศ บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการสงเสริการทองเที่ยว
3573411

การตลาดการทองเที่ยว
Tourism Marketing

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคั ญของตลาดการทองเที่ยว การแบงสวนตลาด ตลาดเปาหมาย
พฤติกรรมการบริโภคของนั กทองเที่ยว สวนประสมของการตลาดการทองเที่ยว ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
การตลาดการท อ งเที่ ย ว การวางแผนและกํ า หนดกลยุ ท ธ ใ นการพั ฒ นาการตลาดการท อ งเที่ ย ว
แนวทางการเขียนแผนการตลาดการทองเที่ยว
3573412

การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
Tour Business Management

3(3-0-6)

รูปแบบตางๆ ขององคกรในธุรกิจนําเที่ยว การประกอบธุรกิจนําเที่ยว รูปแบบของการจัดการ
ปฏิบัติการของบริ ษัทตัวแทนจําหน าย การจัดการดานการปฏิบัติงานของพนั กงานในบริ ษัทจัดนํ าเที่ยว
(Tour Operation) ตลอดจนศึกษาการจัดองคกร การตลาด การจัดทําบัญชีและงบประมาณ ทฤษฎีการขาย
ที่ใ ชใ นกลุ มทั วร การดํ า เนิ น งานของทั วร แบบเหมาจา ย รวมถึ งการอภิป รายปญ หาต างๆ ที่ เ กี่ ยวกั บ
การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว ระบบการดําเนินงาน การแกไขปญหาตางๆ
3573414

การวางแผนและการจัดนําเที่ยว
Tour Planning and Organization

3(2-2-5)

ประวั ติ ค วามเป น มาของธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย ว องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของการจั ด นํ า เที่ ย ว
การสํารวจเสนทางเพื่อกําหนดรายการนํ าเที่ยว การเขียนรายการนํ าเที่ยว การคิ ดราคาขาย การโฆษณา
ประชาสัม พัน ธ การวางแผนและการดํา เนิ น การที่ สัมพั น ธกับ กฎหมายการท องเที่ ยวระหวา งประเทศ
กลยุท ธในการจัด นํ าเที่ยว การดู แลนั กทองเที่ยว การติดต อประสานงานอยางมี ประสิทธิภ าพระหวา ง
ผูนําเที่ยวและหนวยงานที่เกี่ยวของ ปญหาและอุปสรรคในการจัดนําเที่ยว

3573415

การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดลอม
Service Business Management for Environment

3(3-0-6)

อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตองานบริการ การจัดการธุรกิจบริการเพื่ออนุ รั กษ และรั กษา
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคม การจัดระบบนิเวศที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวตลอดจนปญหาและ
ผลกระทบของธุรกิจบริการที่มีตอสิ่งแวดลอม
3573416

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว
Tourism Resources Planning and Development

3(3-0-6)

ความเปน มา ความหมาย แนวคิ ด หลักการ กระบวนการในการวางแผนและพัฒนา
ทรัพยากรการทองเที่ยว ประเภทและลักษณะของทรั พยากรการทองเที่ยว การอนุ รั กษและพัฒนาการ
ทองเที่ยวที่สําคั ญของประเทศไทย การบริ หาร นโยบาย สถานการณ แนวโน ม ตลอดจนบทบาท และ
ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของในการวางแผนและพัฒนาทรั พยากร
การทองเที่ยว
3573511

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1
English for Tour Guides I

3(2-2-5)

การบูร ณาการทักษะบูร ณาการทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษที่ใชในการนําเที่ยวและนําชมของมัคคุเ ทศก บทสนทนาระหวางมัค คุ เ ทศกและนั กทองเที่ยว
การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูล ประวัติศาสตร ประวัติของบุคคล แหลงทองเที่ยว
3573512

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2
English for Tour Guides II

3(2-2-5)

* วิชาที่ตองเรียนกอน : 3573511 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1

การ บูร ณาการทัก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น การเขีย น คํ า ศั พ ท ต อเนื่ องจาก
ภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ มั ค คุ เ ทศก 1 บทสนทนาภาษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การนํ า ชมสถานที่ ต า งๆ
ในสถานการณที่ห ลายหลายและความซั บซอนมากขึ้น การบรรยายขอมู ล การนํ า ชมสถานที่โ ดยใช
ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3573911

สัมมนาการทองเที่ยว
Seminar in Tourism

3(2-2-5)

การวิเคราะหปญหา สภาวการณการทองเที่ยวในปจจุบัน วิธีแกไขเกี่ยวกับปญหาตางๆ
ของการท อ งเที่ ย ว ทั้ ง ธรรมชาติ สถานการณ กระบวนการบริ ห ารจั ด การ ลั ก ษณะพิ เ ศษของงาน
นําผลการศึกษามาวิเคราะหและอภิปรายหาวิธีแกไข

3574101

ธุรกิจการบิน
Airline Business

3(3-0-6)

ประวัติธุรกิจการบิน ข อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุร กิจการบิน องค ประกอบของธุร กิจการบิน
งานบริ ก ารบนเครื่ อ งบิ น และภาคพื้ น การสํ ารองที่ นั่ ง ชนิ ด ของบั ต รโดยสาร การอ า นบั ตรโดยสาร
และการออกบัตรโดยสา (Ticketing) คําศัพทเฉพาะของสายการบิน การขนสงพัสดุทางอากาศ กฎระเบียบ
นโยบายที่สําคัญของสายการบิน หน วยงานที่เ กี่ยวของกับธุร กิจ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนิ น ธุร กิจ
การบินภายในประเทศและระหวางประเทศ
3574204

การเดินปาและการทองเที่ยวแบบผจญภัย
Trekking and Adventure Tours

3(2-2-5)

แนวคิด รูปแบบ วิธีการและเทคนิ ค ในการจัดนํ าเที่ยว ในแหลงทองเที่ยวแบบผจญภัย
การสํา รวจ การกํา หนดเสน ทาง ความรู เ กี่ย วกับ เสน ทาง การจัด เตรีย มอุป กรณ การปอ งกัน และ
การแกปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดกิจกรรมในการพักแรม การดูแลเอาใจใสนั กทองเที่ยว ความรู
เกี่ยวกับเรื่องปาและทะเล การอนุรักษธรรมชาติใหสอดคลองกับทองถิ่น
3574411

การจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Community-based Tourism Management

ความหมาย ความสํ า คั ญ ของการท อ งเที่ ย วชุ ม ชน องค ป ระกอบของการจั ด การ
การทอ งเ ที ่ย วชุม ชน บทบาทของชุม ชน ที ่ม ีต อ แหลง ทอ งเ ที ่ย ว การ มีส ว น รว ม ของชุม ชน
ในการจัดการ การทองเที่ยว การสรางจิตสํานึกของชุมชน บทบาทของหน วยงานภาครั ฐและภาคเอกชน
ที่มีต อการจัดการการทอ งเที่ย วชุ มชน ป ญหา ข อจํ ากั ด และแนวทางการจัด การการท องเที่ย วชุ มชน
อยางยั่งยืน สํารวจแหลงทองเที่ยวชุมชนในทองถิ่น
3574911

ระเบียบวิธีวิจัยดานการทองเที่ยว
Research Methodology in Tourism

3(2-2-5)

ปรั ช ญาของระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย สํ า หรั บ การท อ งเที่ ย ว แนวคิ ด ในการกํ า หนดป ญ หา
วัต ถุ ป ระสงค สมมติ ฐ าน การกํ า หนดรู ป แบบการวิ จั ย การออกแบบกระบวนการวิจั ย วิธี วิ เ คราะห
การแปลความหมายขอมูล การเขียนโครงร างงานวิจัย และเลือกทําวิจัยในหัวขอที่มีค วามสําคั ญสําหรั บ
การทองเที่ยว

3611001

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
Introduction to Hotel Business

3(2-2-5)

ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการของโรงแรม การจัดประเภทของโรงแรม โครงสร างของ
การปฏิบัติงานที่ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแตละแผนกในโรงแรม แผนกสวนหน า แผนกแมบาน แผนก
อาหารและเครื่องดื่ม แผนกบริหารงานบุคคล แผนกอื่นๆ ในโรงแรม อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
เครือขายโรงแรมชั้นหนึ่งของโลก
3611002

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
Hospitality Industry Management

3(3-0-6)

หลักในการจัดการธุรกิจการบริการตางๆ ลักษณะของธุรกิจบริการ การประยุกตหลักการ
ทางการจัดการผลิตไปใชในธุรกิจบริการ
3612301

การจัดการดานการบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
Management of Food and Beverage Service

3(2-2-5)

ประเภทของธุร กิจการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ประเภทของอาหารและเครื่ องดื่ม
การวางแผนรายการอาหาร การผสมเครื่ องดื่ม รู ปแบบการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในโอกาสตางๆ
เทคนิคและขั้นตอนการจัดโตะอาหาร คําศัพทที่ใชในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม มารยาท คุ ณสมบัติ
และการปฏิบัติตนในการตอนรับและใหบริการของพนั กงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม การแกไขปญหา
เฉพาะหนา
3614504

การจัดการการประชุมสัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
และการจัดนิทรรศการ
MICE Management

3(2-2-5)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุร กิจการจัดประชุมสัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปน รางวัลและ
การจัดนิ ทรรศการ วิวัฒนาการ ความสําคั ญ ผลกระทบที่มีตอระบบเศรษฐกิจ ประเภท องค ประกอบ
การวางแผน กลยุทธ การบริ หารโครงการจัดงาน การพัฒนาและแนวโน มของธุร กิจการประชุมสัมมนา
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการจัดนิทรรศการ
4514203

ความรูเกี่ยวกับอาหารไทย
Knowledge of Thai Food

3(2-2-5)

ลักษณะ ความสําคัญของอาหารไทย อาหารประจําภาค สวนประกอบ การจัดรายการ
อาหาร กรรมวิธีการปรุง หลักการจัดอาหารใหสอดคล องกับวัฒนธรรมไทย การประดิษฐ ดัดแปลงใหเ ปน
รูปแบบตางๆ การแกะสลัก การจัดเสิรฟ และมารยาทในการรับประทานอาหาร

กลุม วิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ
3574801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1(70)
Preparation for Field Experience in Tourism Industry

กิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร อมของผูเ รี ย นกอนออกฝก ประสบการณวิ ชาชีพ ในดา น
การรับรู ลักษณะของการปฏิบัติงาน โอกาสของการประกอบอาชีพ จริ ยธรรมในองค กร การพัฒนาผูเ รี ยน
ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ฝกปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในสถานการณจริง
3574802

การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว
Field Experience in Tourism Industry

6(420)

ฝกประสบการณวิชาชีพทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวในหน วยงานภาครั ฐและเอกชน
สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดใหมีการปฐมนิ เ ทศและ
ปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน ตลอดจนการทํารายงาน นําเสนอ อภิปรายปญหาทางดาน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว และประเมินผล โดยหนวยงานและอาจารยนิเทศ
3574803

การเตรียมสหกิจศึกษา

1(90)

Preparation for Cooperative Education

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ความรู
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เทคนิ ค ในการสมัค รงานอาชีพ การเตรี ยมตัวเพื่อการสัมภาษณงานการเตรี ยม
โครงการเสนอสถานประกอบการ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ จริยธรรมในองคกร การพัฒนาบุค ลิกภาพ
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
3574804

สหกิจศึกษา
Cooperative Education

6(540)

ใหนั กศึ กษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานการทองเที่ยวและการโรงแรมอยา ง
มีร ะบบ โดยการจัด ให มีก ารเรี ยนในสถานศึ ก ษาร ว มกั บการจัด ให นั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บัติ งานจริ ง ภายใต
การควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่
ได จ ากการศึ ก ษาไปใช ใ นสถานการณ จ ริ ง ในลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราว ณ สถานประกอบการ
ที่ใหความรวมมือ (MOU)

