หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรร
Bachelor of Arts Program in Tourism Industry

มการท่องเที่ยว

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Tourism Industry)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
B.A. (Tourism Industry)

โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4. กลุ่มวิชาภาษา
5. กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2. กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

30
6
3
3
15
3
87
24
63
33
30
15
15
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จานวน 30 หน่วยกิต )
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (จานวน 6 หน่วยกิต)
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
401010

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
401001
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
401005
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
401006
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Science , Technology and Environment
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จานวน 3 หน่วยกิต)
40

2006

สังคมไทย
Thai Society
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (จานวน 3 หน่วยกิต)

403004

ไทยศึกษา
Thai Studies
4. กลุ่มวิชาภาษา (จานวน 15 หน่วยกิต)
404101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
404102
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
Intermediate English
404103
ภาษาอังกฤษระดับสูง
Advanced English
404104
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
404110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

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

5. กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

(จานวน 3 หน่วยกิต)

405009 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life
405012
นาฏศิลป์อาเซียน
ASEAN Classical Dance
405013
ศิลปะการแสดง
Performance Arts

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (จานวน 87 หน่วยกิต )
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (จานวน 24 หน่วยกิต)
203002
302001
302002
302003
302004
30200

5

30200

6
302007

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Introduction to Tourism Industry
กฏหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Law for Tourism Industry
การท่องเที่ยวอาเซียน
ASEAN Tourism
จิตวิทยาการบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Service Psychology and Cross – Culture Communication
ระบบสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Information Systems for Tourism and Hospitality
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
Tourist Behavior
การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ
Marketing for Tourism and Hospitality

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

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ (จานวน 63 หน่วยกิต)
2. 1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (จานวน 33 หน่วยกิต)
30200

8 การจัดการธุรกิจนาเที่ยว

3020

09

3020

10

3020

11
302012

3020

13

3020

14

3020

15

3020

16

3020

17

3020

18

Tour Business Management
การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
Trasportation for Tourism
การดาเนินงานและการจัดนาเที่ยว
Tour Operation and Organization
มัคคุเทศก์
Tour Guiding
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
Tourism Planning Development
การจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
Tourism Resources Management
ภาษาอังกฤษสาหรับ
การท่องเที่ยวและการบริการ 1
English for Tourism and Hospitality I
ภาษาอังกฤษสาหรับ
การท่องเที่ยวและการบริการ 2
English for Tourism and Hospitality II
ภาษาอังกฤษสาหรับ
การท่องเที่ยวและการบริการ 3
English for Tourism and Hospitality III
การวิจัย
การท่องเที่ยวและการบริการ
Research for Tourism and Hospitality
สัมมนา
การท่องเที่ยวและการบริการ
Seminar in Tourism and Hospitality

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

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (จานวน 30 หน่วยกิต)
2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (จานวน 15 หน่วยกิต)
เลือกเรียนตามรายวิชาที่สนใจ ต่อไปนี้
3020

19
302020

3020

21

3020

22

3020

23
302024

3020

25

3020

26

3020

27

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Ecotourism
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
Historical and Cultural Tourism

3(3-0-6)

ธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
International Tourism Business
การจัดการหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์
Gallery and Museum Management
การจัดการธุรกิจการจัดงาน
Event Business Management
การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ
Health Therapy Business Management
การจัดการธุรกิจที่พักแรม
Lodging Business Management
การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Business Management
บัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
Finance and Accounting for Tourism Business

3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

2.2.2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (จานวน 15 หน่วยกิต)
เลือกศึกษาอย่างน้อย 1 ภาษา จากกลุ่มวิชาภาษาต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาภาษาภาษาอังกฤษ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
302101 การสนทนาภาษาอังกฤษ
Conversational English
302102 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
English for Public Speaking

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

302103 การฟัง

3(2-2-5)

302104

3(2-2-5)

302105
302106
302107

-พูดภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
English Listening-Speaking for Tourism Business
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
Reading English Techniques for Tourism Business
เทคนิคการเขียน
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
Writing English Techniques for Tourism Business
เทคนิคการแปลสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
Translation Techniques for Tourism Business
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการบิน
English for Airline Business

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

2) กลุ่มวิชาภาษาจีน เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
302

201
302202

302

203 ภาษา

302

204 ภาษา

302

205

302

206 ภาษา

302

207 ภาษา

ภาษาจีน 1
Chinese I
ภาษาจีน2
Chinese II
จีน3
Chinese III
จีนสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 1
Chinese for Tourism and Hospitality I
ภาษาจีนสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 2
Chinese for Tourism and Hospitality II
จีนสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 3
Chinese for Tourism and Hospitality III
จีนสาหรับธุรกิจการบิน
Chinese for Airline Business

3) กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
302

301

30

2302

ภาษาเกาหลี 1
Korean I
ภาษาเกาหลี 2
Korean II

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

เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
3(2-2-5)
3(2-2-5)

302
302
302
302
302

303 ภาษาเกาหลี
3
Korean III
304 ภาษาเกาหลี
สาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 1
Korean for Tourism and Hospitality I
305 ภาษาเกาหลี
สาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 2
Korean for Tourism and Hospitality II
306
ภาษาเกาหลีสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 3
Korean for Tourism and Hospitality III
307 ภาษาเกาหลีสาหรับธุรกิจการบิน
Korean for Airline Business

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

4) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
302
302
302
302

302
302

401 ภาษาญี่ปุ่น
1
Japanese I
402 ภาษาญี่ปุ่น
2
Japanese II
403 ภาษาญี่ปุ่น
3
Japanese III
404 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับ
การท่องเที่ยวและการบริการ 1
Japanese for Tourism and Hospitality I
302405 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับ
การท่องเที่ยวและการบริการ 2
Japanese for Tourism and Hospitality II
406 ภาษาญี่ปุ่น
สาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 3
Japanese for Tourism and Hospitality III
407 ภาษาญี่ปุ่น
สาหรับธุรกิจการบิน
Japanese for Airline Business

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

นักศึกษาต่างสาขาวิชาหรือต่างคณะสามารถเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเป็น
วิชาเอกเลือกวิชาโท หรือวิชาเลือกเสรีได้ตามรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (จานวน 6 หน่วยกิต)
เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในวิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง โดยคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษา
ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จานวน 6 หน่วยกิต)
เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
302028 การฝึกงาน
Internship
302029
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 (700ชั่วโมง หรือ 3 เดือน)

6 (16 สัปดาห์หรือ 1 ภาคการศึกษา)

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
404101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3
404110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
302004 จิตวิทยาการบริการและการ
3
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
402006 สังคมไทย
3
xxxxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ฯ
3
xxxxxx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศฯ (1)
3
รวม
18

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
404102 ภาษาอังกฤษระดับกลาง
3
203002 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3
302001 ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
3
การท่องเที่ยว
403004 ไทยศึกษา
3
xxxxxx กลุ่มวิชาพลานามัยฯ
3
xxxxxx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศฯ (2)
3
รวม
18

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
404103 ภาษาอังกฤษระดับสูง
3
302002 กฎหมายสาหรับอุตสาหกรรม
3
การท่องเที่ยว
302008 การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3
302003 การท่องเที่ยวอาเซียน
3
302005 ระบบสารสนเทศสาหรับการ
3
ท่องเที่ยวและการบริการ
xxxxxx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศฯ (3)
3
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ฯ
3
รวม
21

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
404104 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
302010 การดาเนินงานและการจัด
นาเที่ยว
302006 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
302009 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
302011 มัคคุเทศก์
xxxxxx

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศฯ (4)
รวม

หน่วยกิต
3

3
3
3
3
18

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
302007 การตลาดการท่องเที่ยวและการ
3
บริการ
302012 การวางแผนพัฒนาการ
3
ท่องเที่ยว
302014 ภาษาอังกฤษสาหรับการ
3
ท่องเที่ยวและการบริการ 1
xxxxxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (1)
3
xxxxxx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศฯ (5)
3
xxxxxx เลือกเสรี (1)
3
รวม
18

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
302013 การจัดการทรัพยากรการ
3
ท่องเที่ยว
302015 ภาษาอังกฤษสาหรับการ
3
ท่องเที่ยวและการบริการ 2
302016 ภาษาอังกฤษสาหรับการ
3
ท่องเที่ยวและการบริการ 3
xxxxxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (2)
3
xxxxxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (3)
3
xxxxxx เลือกเสรี (2)
3
รวม
18

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
xxxxxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (4)
3
xxxxxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (5)
3
รวม
6

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
302017 การวิจัยการท่องเที่ยว และการ
3
302028 การฝึกงาน หรือ
6
บริการ
302029 หกิจศึกษา
302018 สัมมนาการท่องเที่ยว และการ
3
บริการ
รวม
6
รวม
6

คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
401010 คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology
ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ และ
การจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สานักงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การใช้โปรแกรมสานักงานในด้านการพิมพ์ การทาสเปรดชีท การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
401001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เบื้องต้น ให้รู้จักแนวความคิด และวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้มี
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิชาอื่นต่อไป ศึกษาเกี่ยวกับระบบจานวน สมการ และ
อสมการ เซตฟังก์ชันและกราฟเส้นตรง และพาราโบลา เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ คณิตศาสตร์การเงิน และการ
โปรแกรมเชิงเส้นตรงเบื้องต้น
401005 สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
ศึกษาความหมาย และการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการนาเสนอ
ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปความถี่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และ
การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
401006 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Science, Technology and Environment
ศึกษาความสาคัญ และผลกระทบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดารงชีวิต
ของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ ศึกษาสาเหตุ และ
ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม และแนวทางการ
ป้องกัน และแก้ไข

2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
402006 สังคมไทย
3(3-0-6)
Thai Society
ศึกษาสังคมไทย วัฒนธรรม การเมืองการปครอง และเศรฐกิจของไทย ลักษณะโ ครงสร้างของ
สังคมไทย ลักษณะประชากร การศึกษา ศาสนา การประกอบอาชีพ ค่านิยมความเชื่อ อัตลักษณ์ความเป็นไทย แบบ
ความสัมพันธ์ที่สาคัญของสังคมไทย วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ในวิถีไทย วัฒนธรรมไทย ลักษณะประเภทและองค์ประกอบของวัฒนธรรม การถ่ายทอดและการรับ
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย
ระบบการเมืองการ
ปกครอง การแบ่งเขตการปกครอง ระบบเศรษฐกิจการคลัง บทบาทของประไทยต่อเวทีโลก สถานการณ์และ
ปัญหาในปัจจุบันตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวพันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของไทย
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
403004 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทย พุทธศาสนา คตินิยมไทย ทัศนศิลป์
ประณีตศิลป์ วรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย นาฏศิลป์ ดนตรีไทย อาหารขนม ผลไม้ไทย หัตถกรรมไทย เทศกาลงาน
ประเพณี มรดกและภูมิปัญญาไทย การรักษาโรค ยาแพทย์แผนไทย และเทคโนโลยีพื้นบ้าน
4. กลุ่มวิชาภาษา
404101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
การออกเสียง การอ่าน ศึกษาทักษะการอ่านเบื้องต้น การอ่านอย่างคร่าว ๆ และการเดาความหมาย
ของคาศัพท์จากประโยค ไวยากรณ์ ศึกษา และฝึกฝนกฎไวยากรณ์พื้นฐาน เช่นโครงสร้างของประโยค รวมทั้งการ
เขียนพื้นฐานศึกษา และฝึกฝนทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ในโดย
ใช้ไวยากรณ์ที่เรียน

404102 ภาษาอังกฤษระดับกลาง
3(2-2-5)
Intermediate English
รายวิชาบังคับก่อน
: 404101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ศึกษา และฝึกฝนทักษะการฟังบทสนทนา และบทพูดที่ยาวขึ้น และทักษะการพูด โดยใช้ หัวข้อ
สนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้น การอ่าน ศึกษาทักษะการอ่าน เช่น การหาประโยคหัวข้อ ประโยคสนับสนุน และความคิด
หลัก ไวยากรณ์ ศึกษากฎไวยากรณ์ เช่น วลี ประโยคเงื่อนไข รวมทั้งการเขียนโดยใช้ไวยากรณ์ที่เรียน
404103 ภาษาอังกฤษระดับสูง
3(2-2-5)
Advanced English
รายวิชาบังคับก่อน
: 404102 ภาษาอังกฤษระดับกลาง
ศึกษา และฝึกฝนทักษะการฟัง และการพูด เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และหัวข้อที่น่าสนใจ การอ่าน
ศึกษาทักษะการอ่านที่ซับซ้อนมากขึ้น บทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และหัวข้อที่น่าสนใจ ไวยากรณ์ ศึกษา
กฎไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งการเขียนโดยไวยากรณ์ที่เรียน
404104 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
Business English
ศึกษาภาษาเพื่อการใช้ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่การ แนะนาตัว การรับโทรศัพท์
บทสนทนาทางสังคม การอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์ บทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ ฯลฯ การอ่าน
ศึกษาคาศัพท์ที่ใช้ในวงการธุรกิจ และฝึกอ่านบทความธุรกิจขนาดสั้น ศึกษาและฝึกเขียนจดหมายธุรกิจชนิดต่าง ๆ
เช่น การเขียนจดหมายขอข้อมูล จดหมายสั่งซื้อสินค้า จดหมายสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงาน
การเขียน จดหมายร้องเรียน จดหมายตอบการร้องเรียนของลูกค้า การเขียนบันทึกภายใน วาระการประชุม และ
รายงานการประชุม
404110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ศึกษาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทั้งในด้านการเขียน การพูด การอ่าน และการฟัง ได้อย่างมี
ศิลปะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส หลักการ และวิธีการเขียนเพื่อการสื่อสารประเภทต่าง
ๆ เช่น การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายติดต่อกับทางราชการ และทางธุรกิจ การเขียนข่าว การเขียนบทความ เป็น
ต้น วิเคราะห์ ประเมินค่าจากการฟัง การดู การอ่าน การนาเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
วิจารณ์อย่างมีเหตุผลในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม

5. กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ
405009 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Recreation for Quality of Life
ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญ และประเภทของนันทนาการ
ลักษณะ และบทบาทของผู้นานันทนาการ ธรรมชาติ และความต้องการของมนุษย์ หลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ โดยคานึงถึงความปลอดภัย ในการปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการ พร้อมทั้งรายงานกิจกรรมนันทนาการที่ได้ปฏิบัติร่วมกัน
405012 นาฏศิลป์อาเซียน
3(2-2-5)
Asian Classical Dance
ศึกษาพัฒนาการของนาฎศิลป์ในกลุ่มประเทศอาเซียน รูปแบบของนาฎศิลป์ การใช้ภาษานาฎศิลป์
การประดิษฐ์ท่าทาง ท่าราประกอบการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง การแสดงออกทางนาฎศิลป์พื้นเมือง การฝึกปฏิบัติการ
แสดงนาฎศิลป์ตามแบบแผนมาสู่สมัยใหม่ การฝึกทางานกลุ่มในการออกแบบและจัดกิจกรรมการแสดงทาง
นาฎศิลป์แบบบูรณาการที่เชี่ยมโยงกับการเรียนรู้อื่นๆ
405013 ศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Performance Arts
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการแสดงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคุ่มน้าโขง การนาศิลปะการ
แสดงมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบและรูปแบบต่างๆ
ของการแสดง ลักษณะและความแตกต่างของการแสดงสด และการแสดงผ่านสื่อมวลชนแต่ละประเภท รวมถึงศึกษา
ความสัมพันธ์ของการแสดงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
203002 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาความสาคัญ บทบาท การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการ แนวคิด วิเคราะห์งาน การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การฝึกอบรม และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การแรงงานสัมพันธ์

302001 ความรู้เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในบริบทของอุตสาหกรรมนานาชาติ วิวัฒนาการ ความหมาย
ของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ความสาคัญและผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่อง
ที่ยว ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและระบบความสัมพันธ์ของ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ธุรกิจนันทนาการ ธุรกิจ MICE ธุรกิจทางอ้อมอื่นๆ องค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว
นโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาล นโยบายการส่งเสริมและพัฒนา
วิชาชีพมัคคุเทศก์ของรัฐบาล แนวโน้มทิศทางของการท่องเที่ยวในอนาคต ศึกษาดูงานภาพรวมการท่องเที่ยว
302002 กฏหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Law for Tourism Industry
ศึกษาวิเคราะห์สาระสาคัญ
ความจาเป็นของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อ ใช้
ปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และ ปกป้องผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และประเทศชาติ อาทิ
พระราชบัญญัตินาเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมและ
ขนส่ง กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ สิ่งแวดล้อม กฎหมายสงวนและคุมครองสัตว์ป่า
กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและสถานบริการ กฎหมายเกี่ยวกับโสเภณี ลามกอนาจาร กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นๆ ที่ควรทราบ
302003 การท่องเที่ยวอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Tourism
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ความสัมพันธ์ของอาเซียนและกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง บทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน การพัฒนาเส้นทางคมนาคมอาเซียน การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
และการบริการเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยและของอาเซียน
การเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

302004 จิตวิทยาการบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Service Psychology and Cross – Culture Communication
ศึกษาความหมายและความสาคัญของจิตวิทยาการบริการ
ความรู้เกี่ยวกับการบริการ จิตบริการ
ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการบริการ แนวคิดทางจิตวิทยาและการนามาประยุกต์ใช้ในการบริการ การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้รับบริการและการสร้างการพัฒนาทักษะการบริการ ตลอดจนความสัมพันธ์ของมนุษย์ในกระบวน การ
ทางสังคม เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ วาทศิลป์ รวมถึงการศึกษาควาหมายและบทบาท
ของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม องค์ประกอบทางวัฒนธรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรม วัจนภาษาและอวัจนภาษา
กระบวนการเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่และการปรับตัว เทคนิค การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนชาติต่างวัฒนธรรม
การฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสาร
302005 ระบบสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
3(2-2-5)
Information Systems for Tourism and Hospitality
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ การศึกษา
ลักษณะเฉพาะของระบบข้อมูลข่าวสาร
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดาเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยว
และการบริการ ระบบสารองที่นั่งและการจัดจาหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้
และการพัฒนาระบบ มีการฝึกปฏิบัติ
302006 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourist Behavior
การจาแนกนักท่องเที่ยวตามภูมิภาคโลก
และกลุ่มตลาดการท่องเที่ยว ความหมายและความสาคัญ
ของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ วัตถุประสงค์ของการ
ท่องเที่ยว การจาแนกประเภทและความต้องการของนักท่องเที่ยวตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
รูปแบบ
พฤติกรรมความต้องการในการบริโภค กิจกรรมการท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ แรงจูงใจและ
กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว พฤติกรรมที่แตกต่างทางสังคม วัฒนธรรมและศาสนา พฤติกรรม
การแสดงออกของมนุษย์กับการท่องเที่ยว
302007 การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
Marketing for Tourism and Hospitality
สถานการณ์ทางการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
นโยบาย
การตลาดการท่องเที่ยวของภาครัฐ การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวาง
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การแข่งขัน การวิจัยตลาด การพยากรณ์อุปสงค์ การกาหนดกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ การตั้งราคา และช่องทางการจัดจาหน่าย การสื่อสารการตลาด การเขียนแผนงานการตลาด กรณีศึกษา

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
302008 การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3(3-0-6)
Tour Business Management
ศึกษาภาพรวมธุรกิจนาเที่ยว
พระราชบัญญัตินาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประเภทของธุรกิจนาเที่ยว
การดาเนินงานธุรกิจของบริษัทนาเที่ยวและตัวแทนจาหน่าย กระบวนการจัดตั้ง โครงสร้างการจัดองค์กร การ
บริหารงาน การดาเนินงาน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ สื่อสารการตลาด การบริหารงานบุคคล การบริหารความ
เสี่ยง การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจนาเที่ยว
302009 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Trasportation for Tourism)
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าพัสดุภัณฑ์ การขนส่งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ เส้นทางขนส่งอาเซียน การขนส่งทางบก ทางน้า ทางอากาศ การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้าพัสดุภัณฑ์ ของภาครัฐและเอกชน การวางแผนการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว การสารองและซื้อขายบริการขนส่ง
ทางอินเตอร์เนต ความรู้ด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งและการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าและการบริการการ
ท่องเที่ยว การประกันภัยในการขนส่ง ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ พิธีเข้าออกราชอาณาจักร
และพิธีการทางศุลกากร หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ศึกษาดูงานนอกสถานที่
302010 การดาเนินงานและการจัดนาเที่ยว
3(2-2-5)
Tour Operations and Organization)
ประเภทของการจัดนาเที่ยว หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว การวางแผนผลิตบริการนาเที่ยวการนาความรู้
ด้านภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวมาใช้ในการจัดนาเที่ยว กระบวนการจัดนาเที่ยว การสารวจเส้นทาง การอ่านแผนที่ การ
เขียนเส้นทางการเดินทาง การคานวณเวลา การเขียนรายการนาเที่ยว การคิดต้นทุนกาไร ราคาขายและจุดคุ้มทุนการ
ติดต่อประสานงานการประชาสัมพันธ์ การนาเที่ยว และการประเมินผลการจัดนาเที่ยว ฝึกปฎิการจั
บัติ ดนาเที่ยว
302011 มัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Tour Guiding
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ พัฒนาการของวิชาชีพมัคคุเทศก์ ความหมาย ประเภท บทบาทหน้าที่
ความสาคัญ มารยาท จรรยาบรรณและวิธีปฏิบัติงาน เทคนิคการบรรยายและนาชมสถานที่ท่องเที่ยวการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
การอานวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง นันทนาการ การแก้ไขปัญหาในการนาเที่ยว ความรู้ในธุรกิจบริการที่
เกี่ยวข้องที่มัคคุเทศก์พึงทราบ การสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว วิธีการให้ความปลอดภัย การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ และศึกษานอกสถานที่

302012 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Planning Development
แนวคิดหลักการและมาตรการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวางแผนการจัดการและ
ควบคุมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว นโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนา
ท่องเที่ยว นโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กระบวนการวางแผน
พัฒาการท่องเที่ยว แนวทางการการพัฒนาและการจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
302013 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism Resource Management
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรการท่องเที่ยว องค์กรที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ
กาหนดแนวทางการบริหารจัดการ กระบวนการวางแผนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
การจัดทาแผน การ
ดาเนินการและการควบคุม การติดตามและประเมินผลกระทบจากการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดทา
โครงการการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว อภิปรายความเป็นไปได้ของโครงการ โดยศึกษาแนวคิดและเค้าโครง
ความเหมาะสมของโครงการ การประเมินโครงการ กรณีศึกษาภาคสนามและการศึกษานอกสถานที่
302014 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 1
3(2-2-5)
English for Tourism and Hospitality 1
รายวิชาบังคับก่อน
: 404103 ภาษาอังกฤษระดับสูง
ศึกษาโครงสร้างศัพท์ สานวนที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ฝึกทักษะการฟัง การ
พูดบทสนทนาที่ใช้ในการให้บริการ สานวนภาษาในการต้อนรับ การแนะนาตนเอง การติดต่อซื้อขายการบริการที่
เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ การรับเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียน การรับโทรศัพท์ ฯลฯ ฝึกการสนทนาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการจากสถานการณ์จาลอง
302015 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 2
3(2-2-5)
English for Tourism and Hospitality II
รายวิชาบังคับก่อน
: 404103 ภาษาอังกฤษระดับสูง
ศึกษาโครงสร้างศัพท์ สานวน ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ฝึกทักษะการฟังพูด สานวน
ภาษา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา พิธีการเข้า -ออกราชอาณาจักร
ระเบียบปฏิบัติ มารยาททาง
สังคมที่นักท่องเที่ยวควรทราบ การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกเทคนิคการใช้ภาษาในงานอาชีพ การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติทางทะเล ทั้ง
สถานที่ตั้ง การเดินทาง สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สิ่งที่น่าสนใจ มารยาทในเที่ยวชม ฝึกทักษะการ
สนทนาในสถานการณ์จาลอง

302016 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 3
3(2-2-5)
English for Tourism and Hospitality 3
รายวิชาบังคับก่อน : 404103 ภาษาอังกฤษระดับสูง
ฝึกทักษะการอ่าน เขียนสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ แผ่นพับแนะนาบริการ การเขียน
รายการนาเที่ยว การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนจดหมายธุรกิจ ฝึกเทคนิคการใช้ภาษาในงานอาชีพ การ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถาน ที่สาคัญของประเทศไทย อุทยานประวัติศาสตร์ สถาน
ที่ตั้ง การเดินทาง ประวัติความเป็นมา ศิลปะรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและเทศกาลประเพณี ฝึกทักษะการสนทนาใน
สถานการณ์จาลอง
302017 การวิจัยการท่องเที่ยวและการบริการ
3(2-2-5)
Research for Tourism and Hospitality
เงื่อนไข
: ศึกษาในหลักสูตรมาแล้วไม่ต่ากว่า 90 หน่วยกิต
หลักการสารวจและวิธีการวิจัย การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหา การกาหนดรูปแบบการวิจัยการ
กาหนดวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงานและการนาเสนอผลการวิจัย
302018 สัมมนาการท่องเที่ยวและการบริการ
3(2-2-5)
Seminar in Tourism and Hospitality
เงื่อนไข : ศึกษาในหลักสูตรมาแล้วไม่ต่ากว่า 90 หน่วยกิต
การพิจารณาและหาคาตอบต่อประเด็นปัญหาร่วมสมัย หรือกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และการบริการ เน้นการศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อให้เห็นถึงประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดย
ใช้หลักทฤษฎีความรู้ทางการท่องเที่ยวและการบริการ และนาเสนอในรูปแบบของการจัดสัมมนา
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
302019 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
Ecotourism
หลักการและแนวคิดนิเวศวิทยาพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางกายภาพและชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์กลยุทธ์การอยู่รอดของสิ่งมีชีวิ ปฏิสัมพันธ์กับสังคมมนุษย์ สมดุลธรรมชาติ
และผลกระทบ ระบบนิเวศที่ใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว ผลกระทบ ของการท่องเที่ยวต่อระบบนิเวศ การ
ประยุกต์ใช้กับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กระบวนการดาเนินงาน และรูปแบบ
กิจกรรมนันทนาการ เทคนิคการสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สาคัญของประเทศไทย ศึกษานอกสถานที่

302020 การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Historical and Cultural Tourism
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในบริบทประวัติศาสตร์โลก แหล่งกาเนิดชนชาติไทย ชุมชนและสังคม
โบราณในประวัติศาสตร์ไทย การก่อตัวของอารยธรรมไทย
การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ไทย การก่อตั้งและ
พัฒนาการของอาณาจักรไทย วิวัฒนาการทางการเมือง การปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจและสังคม
เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ ประเภทของ
งานศิลปะในสมัยต่างๆ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และประณีตศิลป์ การใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดีกับการบูรณาการเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการจัดการท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สาคัญในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ศึกษานอกสถานที่
302021 ธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Tourism Business
แนวโน้มการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการระหว่างประเทศ อุปสงค์และอุปทานทางการท่องเที่ยว
ในภูมิภาค การดาเนินงานการจัดการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการระหว่างประเทศ เน้นความหมายทางยุทธศาสตร์ ใน
การดาเนินงานต่างวัฒนธรรมที่มีกฏหมาย ภาษาและค่านิยมที่แตกต่างกัน ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจรวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายและข้อจากัดการลงทุนข้อตกลงทางการค้าและ
แรงผลักดันทางวัฒนธรรมข้อบังคับกฎหมายระเบียบปฏิบัติ การวางแผลกลยุทของธุ
ธ์ รกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
302022 การจัดการหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์
3(3-0-6)
Gallery and Museum Management
ประเภทของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ การจัดการหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ การสื่อคุณค่าและเนื้อหา
ของศิลปหรือวัตถุที่จัดแสดง แนวคิดและเทคนิคการจัดแสดงโดยเน้นขนาดของพื้นที่ องค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ กฎหมาย การเงิน และการมีส่วนร่วมของชุมชน แนวคิดด้านเทคโนโลยี
ความหลากหลายของพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค ศึกษาดูงานนอกสถานที่
302023 การจัดการธุรกิจการจัดงาน
3(3-0-6)
Event Business Management
ศึกษาธุรกิจการจัดงานระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วยการจัดงานการประชุม การจัดงาน
แสดงเผยแพร่ การจัดงานแสดงเพื่อการค้า การจัดการเดินทางสาหรับพนักงานและลูกค้า การจัดงานเฉลิมฉลอง
การจัดงานกิจกรรมและงานเทศกาล ศึกษาการดาเนินงานของธุรกิจการจัดงานแต่ละประเภท จากขั้นตอนการ
ดาเนินงานก่อนการวางแผน การเลือกสถานที่ การออกแบบโปรแกรมงาน การออกแบบและตกแต่งสถานที่
การจัดกาลังคน
การนาแผนสู่การปฏิบัติ
จนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการประเมินผลและรายงานผล รวมถึง
ระเบียบข้อบังคับและพิธีการต่างๆ ศึกษาดูงานนอกสถานที่

302024 การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Therapy Business Management
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ประเภทของธุรกิจเพื่อการบาบัดสุขภาพ การจัดบริการเพื่อสุขภาพใน
สถานที่พักแรม การจัดรูปแบบบริการ การนวดแผนไทย การนวดฝาเท้า การอบประคบสมุนไพร สุวคนธบาบัด
วารีบาบัด สปา อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม การจัดกิจกรรมการ
ให้บริการ การจัดสถานที่ให้บริการ การจัดบุคลากรและการจัดระบบบริหารจัดการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่
302025 การจัดการธุรกิจที่พักแรม
3(3-0-6)
Lodging Business Management
ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับโรงแรมและที่พัก วิวัฒนาการ ประเภทของโรงแรมที่พัก ระดับและมาตรฐาน
ของโรงแรมที่พัก การจัดองค์กร การบริหารงานและระบบการบริหาร เครือข่าย แผนกงานตาแหน่งงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ การประสานงานกับองค์กรหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เพื่อการร่วมมือทางธุรกิจ เช่น บริษัทท่องเที่ยว ตัวแทนนาเที่ยว สายการบิน บริษัทห้างร้านต่างๆ เป็นต้น ระเบียบ
ปฏิบัติในการเข้าพัก
มารยาทในการเข้าพักและการใช้บริการ
แนวโน้มของธุรกิจที่พักแรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่
302026 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
Food and Beverage Business Management
ศึกษาประเภทของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ห้องอาหาร บาร์ ประเภทของอาหาร
และเครื่องดื่ม โครงสร้างการบริหารงาน ตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดการและการดาเนินงานในครัว การควบคุมต้นทุน การจัดรายการอาหาร ชนิดของการบริการ การจัดงานเลี้ยง
การปฏิบัติต่อลูกค้า หลักปฏิบัติงานและเทคนิคต่างๆ ในการเสริฟ การสุขาภิบาล อนามัยและความปลอดภัย การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และแนวโน้มทางการตลาด ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานนอกสถานที่
302027 บัญชีและการเงินสาหรับ ธุรกิจท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Finance and Accounting for Tourism Business
ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดของระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชี
ที่ใช้ในธุรกิจ การ
ท่องเที่ยว การจัดการด้านบัญชีและการเงิน การควบคุมการจาหน่ายบริการของแผนกต่างๆ การจดบันทึก การควบคุม
ลูกหนี้ เงินสด และทรัพย์สินอื่น ๆ การตรวจสอบรายได้และเงินสดรับประจาวัน การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อ การจัดทางบการเงินและสถิติต่างๆ ของการดาเนินงานและระบบภาษีอากรกรณีศึกษา

2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
302101 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Conversational English
ฝึกทักษะการฟังบทสนทนา การสนทนาโต้ตอบในเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต
ประจาวัน โดยใช้บทบาทสมมุติ กิจกรรม เกม โดยเน้นการจาแนกการออกเสียง ฝึกเลือกใช้คาศัพท์ สานวน
ประโยคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
302102 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(2-2-5)
English for Public Speaking
วิชาบังคับก่อน : 404101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ฝึกทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ ในที่ชุมชน วิธีการพูด
วิธีการนาเสนอ ลักษณะภาษา
องค์ประกอบของเนื้อหา และการพัฒนาการนาเสนอข้อคิดเห็นในรูปของประโยคลักษณะต่างๆ ทั้งวลี คากล่าว คา
อุปมาอุปไมย โดยฝึกการพูด การใช้เสียง การใช้สายตา ลีลาท่าทาง และการใช้สื่อประกอบในการพูด และ ฝึก
เขียนคาพูดในโอกาสต่างๆ ตลอดจนการนาเสนอกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
302103 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
3(2-2-5)
English Listening-Speaking for Tourism Business
วิชาบังคับก่อน : 404101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ฝึกทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาสาระในธุรกิจการท่องเที่ยวฝึกทักษะการฟังพูด การให้
ข้อมูลข่าวสาร ในลักษณะของการอธิบายการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การนาเสนอและการอภิปรายเป็น
ภาษาอังกฤษ การจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ โดยใช้ศัพท์ สานวนและประโยคที่
ถูกต้องเหมาะสม

302104 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Reading English Techniques for Tourism Business
วิชาบังคับก่อน : 404102 ภาษาอังกฤษระดับกลาง
ศึกษาหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจ เทคนิคการอ่าน การตีความหมาย จากข้อความที่อ่านจากสื่อ
หลายรูปแบบที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น บทความจากหนังสือพิมพ์ บทโฆษณาบทบรรณาธิการ บทวิจารณ์
ต่างๆ อภิปรายเนื้อหาที่อ่าน ตลอดจนการวิเคราะห์ทางการสื่อสาร ความสัมพันธ์ทางด้านความหมายต่อเนื่องแบบ
ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนนามาสื่อความหมาย ตลอดจนความรู้สึก นึกคิด และทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ในภาษา
302105 เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Writing English Techniques for Tourism Business
วิชาบังคับก่อน : 404103 ภาษาอังกฤษระดับสูง
การใช้ภาษาเขียนในธุรกิจการท่องเที่ยว การใช้คาประโยค การเขียนย่อความ การเขียนบทความ
การเขียนเพื่อการขาย รายละเอียดสินค้าการท่องเที่ยว การเขียนข่าวแจก การเขียนข้อความประชาสัมพันธ์ การเขียน
การเขียนบันทึกและรายงานทางธุรกิจ
302106 เทคนิคการแปลสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Translation Techniques for Tourism Business
วิชาบังคับก่อน : 404103 ภาษาอังกฤษระดับสูง
ฝึกแปลเอกสารและบทความในธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อเขียนและข่าวสาร
ทางธุรกิจที่ปรากฏในวารสาร หนังสือพิมพ์ ข้อความโฆษณา เอกสารราชการ โดยเน้นความสมบูรณ์สละสลวย
ของภาษา การสื่อความหมายและความถูกต้องของข้อความ
302107 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
English for Airline Business
วิชาบังคับก่อน : 404103 ภาษาอังกฤษระดับสูง
ฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการบิน คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน การ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลา ตารางการบิน ค่าใช้จ่าย การสารองที่นั่งการเดินทาง บัตรโดยสาร การบริการบนเครื่องบน
และภาคพื้นบิน ฝึกทักษะการสนทนาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการจากสถานการณ์จาลอง

2) กลุ่มวิชาภาษาจีน
302201 ภาษาจีน1
3(2-2-5)
Chinese I
ศึกษาระบบเสียงในภาษาจีนกลาง ฝึกการออกเสียPinyin
ง
โครงสร้าง วิธีการเขียน และจาตัวอักษรจีน
ระบบไวยกรณ์พื้นฐาน การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การใช้ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน ฝึกฝนจากบทสนทนาที่
สมมติขึ้นจากชีวิตประจาวัน

302202 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชา
บังคับก่อน : 302201 ภาษาจีน 1
ศึกษาการเรียบเรียงประโยคพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนขึ้นวิธีการใช้พจนานุกรม ฝึกและ
แก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน เน้นการฝึกฝนภาษาพูด การสนทนาสั้น ๆ ที่สมมติขึ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มัก
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
302203 ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
Chinese III
วิชา
บังคับก่อน : 302202 ภาษาจีน 2
ฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียน โครงสร้างประโยคเชิงซ้อน ในระดับที่สูงขึ้น ความแตกต่างของอักษรจีน
แบบตัวเต็มและตัวย่อ การสนทนาที่ยาวขึ้น ที่สมมติขึ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นในสังคม
302204 ภาษาจีนสาหรับ การท่องเที่ยวและการบริการ 1
3(2-2-5)
Chinese for Tourism and Hospitality I
วิชา
บังคับก่อน : 302203 ภาษาจีน 3
ศึกษาโครงสร้างศัพท์ สานวนที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ฝึกทักษะการฟัง
การพูดบทสนทนาที่ใช้ในการให้บริการ สานวนภาษาในการต้อนรับ การแนะนาตนเอง การติดต่อซื้อขายการ
บริการที่เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ การเจรจาต่อรอง
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ
การรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน การรับโทรศัพท์ ฯลฯ
ฝึกการสนทนาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการจาก
สถานการณ์จาลอง

302205 ภาษาจีนสาหรับ การท่องเที่ยวและการบริการ 2
3(2-2-5)
Chinese for Tourism and Hospitality II
วิชา
บังคับก่อน : 302203 ภาษาจีน 3
ศึกษาโครงสร้างศัพท์ สานวน ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ฝึกทักษะการฟังพูด สานวน
ภาษา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา พิธีการเข้า -ออกราชอาณาจักร
ระเบียบปฏิบัติ มารยาททาง
สังคมที่นักท่องเที่ยวควรทราบ การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกเทคนิคการใช้ภาษาในงานอาชีพ การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติทางทะเล ทั้ง
สถานที่ตั้ง การเดินทาง สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สิ่งที่น่าสนใจ มารยาทในเที่ยวชม ฝึกทักษะการ
สนทนาในสถานการณ์จาลอง
302206 ภาษาจีนสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 3
3(2-2-5)
Chinese for Tourism and Hospitality III
วิชาบังคับก่อน : 302203 ภาษาจีน 3
ฝึกทักษะการอ่าน เขียนสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ แผ่นพับแนะนาบริการ การเขียน
รายการนาเที่ยว การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนจดหมายธุรกิจ ฝึกเทคนิคการใช้ภาษาในงานอาชีพ การ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ที่สาคัญของประเทศไทย อุทยานประวัติศาสตร์
ทั้งสถานที่ตั้ง การเดินทาง ประวัติความเป็นมา ศิลปะ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น และเทศกาลประเพณี ฝึกทักษะ
การสนทนาในสถานการณ์จาลอง
302207 ภาษาจีนสาหรับธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
Chinese for Airline Business
วิชาบังคับก่อน : 302203 ภาษาจีน 3
ฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการบิน คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลา เส้นทาง ตารางการบิน ค่าใช้จ่าย การสารองที่นั่งการเดินทาง บัตรโดยสาร การ บริการ
บนเครื่องบนและภาคพื้นบิน ฝึกทักษะการสนทนาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการจากสถานการณ์จาลอง

3) กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
302301 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean 1
ศึกษาระบบเสียง ฝึกการออกเสียงโครงสร้าง วิธีการเขียน ระบบไวยกรณ์พื้นฐาน การเรียบเรียง
ประโยคพื้นฐาน การใช้ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน ฝึกฝนจากบทสนทนาที่สมมติขึ้นจากชีวิตประจาวัน
302302 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชา
บังคับก่อน : 302301 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษาการเรียบเรียงประโยคพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนขึ้น วิธีการใช้พจนานุกรม ฝึก
และแก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน เน้นการฝึกฝนภาษาพูด การสนทนาสั้น ๆ ที่สมมติขึ้นจากสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน

302303 ภาษาเกาหลี 3
3(2-2-5)
Korean III
วิชาบังคับก่อน : 302302 ภาษาเกาหลี 2
ฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียน โครงสร้างประโยคเชิงซ้อน ในระดับที่สูงขึ้น การสนทนาที่ยาวขึ้น ที่สมมติขึ้น
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นในสังคม
302304 ภาษาเกาหลีสาหรับ การท่องเที่ยวและการบริการ 1
3(2-2-5)
Korean for Tourism and Hospitality I
วิชา
บังคับก่อน : 302303 ภาษาเกาหลี 3
ศึกษาโครงสร้างศัพท์ สานวนที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ฝึกทักษะการฟัง การ
พูดบทสนทนาที่ใช้ในการให้บริการ สานวนภาษาในการต้อนรับ การแนะนาตนเอง การติดต่อซื้อขายการบริการที่
เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ การรับเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียน การรับโทรศัพท์ ฯลฯ ฝึกการสนทนาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการจากสถานการณ์จาลอง

302305 ภาษาเกาหลีสาหรับ การท่องเที่ยวและการบริการ 2
3(2-2-5)
Korean for Tourism and Hospitality II
วิชา
บังคับก่อน : 302303 ภาษาเกาหลี 3
ศึกษาโครงสร้างศัพท์ สานวน ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ฝึกทักษะการฟังพูด สานวน
ภาษา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา พิธีการเข้า -ออกราชอาณาจักร
ระเบียบปฏิบัติ มารยาททาง
สังคมที่นักท่องเที่ยวควรทราบ การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกเทคนิคการใช้ภาษาในงานอาชีพ การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติทางทะเล ทั้ง
สถานที่ตั้ง การเดินทาง สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สิ่งที่น่าสนใจ มารยาทในเที่ยวชม ฝึกทักษะการ
สนทนาในสถานการณ์จาลอง
302306 ภาษาเกาหลีสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 3
3(2-2-5)
Korean for Tourism and Hospitality III
วิชาบังคับก่อน : 302303 ภาษาเกาหลี 3
ฝึกทักษะการอ่าน เขียนสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ แผ่นพับแนะนาบริการ การเขียน
รายการนาเที่ยว การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนจดหมายธุรกิจ ฝึกเทคนิคการใช้ภาษาในงานอาชีพ การ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ที่สาคัญของประเทศไทย อุทยานประวัติศาสตร์
ทั้งสถานที่ตั้ง การเดินทาง ประวัติความเป็นมา ศิลปะ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น และเทศกาลประเพณี ฝึกทักษะ
การสนทนาในสถานการณ์จาลอง
302307 ภาษาเกาหลีสาหรับธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
Korean for Airline Business
วิชาบังคับก่อน : 302303 ภาษาเกาหลี 3
ฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการบิน คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลา เส้นทาง ตารางการบิน ค่าใช้จ่าย การสารองที่นั่งการเดินทาง บัตรโดยสาร การ บริการ
บนเครื่องบนและภาคพื้นบิน ฝึกทักษะการสนทนาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการจากสถานการณ์จาลอง

4) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
302401 ภาษาญี่ปุ่น1
3(2-2-5)
Japanese I
ศึกษาอักษรฮิรางะนะ คาตะกะนะ และคันจิ ระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น โครงสร้าง ระบบไวยกรณ์
พื้นฐาน การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การใช้ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน ฝึกฝนจากบทสนทนาที่สมมติ
ขึ้นจากชีวิตประจาวัน
302402 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese II
วิชา
บังคับก่อน : 302401 ภาษาญี่ปุ่น 1
ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มขึ้น
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนขึ้น
วิธีการใช้พจนานุกรม ฝึกและแก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน เน้นการฝึกฝนภาษาพูด การสนทนาสั้น ๆ
ที่สมมติขึ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
302403 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
Japanese III
วิชาบังคับก่อน : 302402 ภาษาญี่ปุ่น 2
ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มขึ้น
ฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียน โครงสร้างประโยคเชิงซ้อนในระดับที่
สูงขึ้น การสนทนาที่ยาวขึ้น ที่สมมติขึ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นในสังคม
302404 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 1
3(2-2-5)
Japanese for Tourism and Hospitality I
วิชา
บังคับก่อน : 302403 ภาษาญี่ปุ่น 3
ศึกษาโครงสร้างศัพท์ สานวนที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ฝึกทักษะการฟัง
การพูดบทสนทนาที่ใช้ในการให้บริการ สานวนภาษาในการต้อนรับ การแนะนาตนเอง การติดต่อซื้อขายการ
บริการที่เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ การเจรจาต่อรอง
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ
การรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน การรับโทรศัพท์ ฯลฯ
ฝึกการสนทนาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการจาก
สถานการณ์จาลอง

302405 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 2
3(2-2-5)
Japanese for Tourism and Hospitality II
วิชา
บังคับก่อน : 302403 ภาษาญี่ปุ่น 3
ศึกษาโครงสร้างศัพท์ สานวน ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ฝึกทักษะการฟังพูด สานวน
ภาษา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา พิธีการเข้า -ออกราชอาณาจักร
ระเบียบปฏิบัติ มารยาททาง
สังคมที่นักท่องเที่ยวควรทราบ การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกเทคนิคการใช้ภาษาในงานอาชีพ การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติทางทะเล ทั้ง
สถานที่ตั้ง การเดินทาง สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สิ่งที่น่าสนใจ มารยาทในเที่ยวชม ฝึกทักษะการ
สนทนาในสถานการณ์จาลอง
302406 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 3
3(2-2-5)
Japanese for Tourism and Hospitality III
วิชาบังคับก่อน : 302403 ภาษาญี่ปุ่น 3
ฝึกทักษะการอ่าน เขียนสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ แผ่นพับแนะนาบริการ การเขียน
รายการนาเที่ยว การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนจดหมายธุรกิจ ฝึกเทคนิคการใช้ภาษาในงานอาชีพ การ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ที่สาคัญของประเทศไทย อุทยานประวัติศาสตร์
สถานที่ตั้งการเดินทาง ประวัติความเป็นมา ศิลปะ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น และเทศกาลประเพณี ฝึกทักษะการ
สนทนาในสถานการณ์จาลอง
302407 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
Japanese for Airline Business
วิชาบังคับก่อน : 302403 ภาษาญี่ปุ่น 3
ฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการบิน คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลา เส้นทาง ตารางการบิน ค่าใช้จ่าย การสารองที่นั่งการเดินทาง บัตรโดยสาร การ บริการ
บนเครื่องบนและภาคพื้นบิน ฝึกทักษะการสนทนาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการจากสถานการณ์จาลอง

ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
302028 การฝึกงาน
6 (700ชั่วโมง หรือ 3 เดือน)
Internship
เงื่อนไข : ศึกษาในหลักสูตรมาแล้วไม่ต่ากว่า 90 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องรับการอบรมเตรียมความพร้อมเป็นเวลา 30 ชั่วโมง ก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงานด้านการ
ท่องเที่ยวหรือการบริการในลักษณะงานที่สนใจ ให้มีระยะเวลาการฝึกงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 700 ชั่วโมงติดต่อกัน
หรือ 3 เดือน ทั้งนี้ให้อยู่ในการควบคุมและประเมินผลร่วมกันของสาขาวิชาและสถานประกอบการ และให้มีการ
จัดทารายงานการฝึกงาน
302029 สหกิจศึกษา
6 (16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา)
Cooperative Education
เงื่อนไข : ศึกษาในหลักสูตรมาแล้วไม่ต่ากว่า 90 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องรับการอบรมเตรียมความพร้อมเป็นเวลา 30 ชั่วโมง ก่อนไปสหกิจศึกษา โดยเข้า ฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในสายอาชีพการท่องเที่ยวหรือการบริการ ในฐานะของพนักงานเป็นการปฏิบัติงาน
แบบเต็มเวลา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน หรือ 1 ภาคการศึกษา โดยความร่วมมือของวิทยาลัยและ
สถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องสมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์และคัดเลือกจากสถานประกอบการ
อย่างเป็นระบบ
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา และให้มีการจัดทารายงานการฝึกสหกิจศึกษา

