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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม
Bachelor of Arts Program  in Tourism and Hotel

ศศ.บ. (การทองเท่ียวและการโรงแรม)
B.A. (Tourism and Hotel)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ปรัชญาของหลักสูตร
มุงพัฒนาบัณฑิตใหมีองคความรู สามารถประยุกตสูสากล ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

มีมนุษยสัมพันธและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ชื่นชมความเปนไทย  มีใจรักงานบริการ
วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตรของการทองเท่ียวและ
การโรงแรม โดยสามารถปฏิบัติงานในดานการบริการและการบริหารจัดการเทียบเทามาตรฐานสมรรถนะทาง
วิชาชีพในภูมิภาคอาเซียน

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตางประเทศเพ่ือการ
สื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทําการวิจัย วิเคราะห
และสังเคราะหเพ่ือแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง
ตอวิชาชีพและตอสังคม สามารถปฏิบัติงานภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ ดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีจิต
บริการ
จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 156 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1 กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3 กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 114 หนวยกิต
2.1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 หนวยกิต

2.2) วิชาเฉพาะ 90 หนวยกิต
2.2.1) กลุมวิชาการทองเท่ียว 30 หนวยกิต
2.2.2) กลุมวิชาการโรงแรม 30 หนวยกิต
2.2.3) วิชาเฉพาะเลือก 30 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
4) หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ (สหกิจศึกษา) 6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1 กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย

Thai Language for Communication
3(3-0)

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรูEnglish for
Communication and Study Skills

3(3-0)
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1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture

3(3-0)

1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

1.3 กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 114 หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หนวยกิต

3561504 อุตสาหกรรมการทองเท่ียว
Tourism Industry

3(3-0)

3561212 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology

3(3-0)

3562210 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม
Information Technology for Tourism and Hotel

3(2-2)

3562311 ลักษณะและพฤติกรรมการทองเท่ียวขามวัฒนธรรม
Characteristics and Behaviors in Cross Cultural Tourism

3(2-2)

3563406 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม
Human Resources Management for Tourism and
Hotel

3(3-0)

3563507 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและ
การโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel

3(3-0)

3561312 หลักการมัคคุเทศก
Principles of  Tour  Guiding

3(2-2)

3561311 การจัดการโรงแรม
Hotel Management

3(2-2)
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2.2 วิชาเฉพาะ 90 หนวยกิต
2.2.1) กลุมวิชาการทองเท่ียว 30 หนวยกิต

3564303 การวางแผนและการจัดนําเท่ียว
Tour Planning and Organization

3(2-2)

3561314 การจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวไทยอยางยั่งยืน
Sustainable Thai Tourism Resources Management

3(3-0)

3562134 การตลาดเพ่ือการทองเท่ียว
Tourism Marketing

3(3-0)

3562312 ศิลปะการตอนรับและการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับ
อุตสาหกรรมบริการ
Hospitality Arts and Personality Development for
Services Industry

3(2-2)

3563313 การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
Planning and Development of  Tourism Industry

3(3-0)

3563413 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจทองเท่ียว
Accounting and Finance for Tourism Business

3(3-0)

3564415 การวิจัยสําหรับการทองเท่ียว
Research for Tourism

3(2-2)

3563602 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการทองเท่ียว
Thai History and Culture for Tourism

3(2-2)

3561603 มรดกไทยเพ่ือการทองเท่ียว
Thai Heritage for Tourism

3(2-2)

3564914 สัมมนาการทองเท่ียว
Seminar on Tourism

3(2-2)

2.2.2) กลุมวิชาการโรงแรม 30 หนวยกิต
3562135 การตลาดเพ่ือการโรงแรม

Hotel Marketing
3(3-0)

3563601 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม
Accounting and Finance for Hotel Business

3(3-0)

3561308 การดําเนินงานและการจัดการหองพัก
Room Operation and Management

3(2-2)

3562309 การดําเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Operation and Management

3(2-2)

3564310 การจัดการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
Thai and International Cuisine Management

3(2-2)

3562313 การดําเนินงานและบริการงานจัดเลี้ยง
Catering Operation and Service

3(2-2)

3563314 การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน
Housekeeping Operation and Management

3(2-2)
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3561316 การดําเนินงานและการจัดการบริการสวนหนา
Front Office Operation and Management

3(2-2)

3564915 สัมมนาการโรงแรม
Seminar on Hotel

3(2-2)

3564416 การวิจัยสําหรับการโรงแรม
Research for Hotel

3(2-2)

2.2.3) วิชาเฉพาะเลือก 30 หนวยกิต
2.2.3.1 กลุมวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยเลือก 5 รายวิชาตอไปนี้
3562305 การดําเนินงานและการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

Eco-Tourism Operation and Management
3(2-2)

3563306 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล
MICE Management

3(2-2)

3563307 การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจการบิน
Airlines Business Operation and Management

3(2-2)

3563505 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
Logistics for Tourism Industry

3(3-0)

3561604 ศิลปะไทยเพ่ือการทองเท่ียว
Thai Arts for Tourism

3(2-2)

3561605 ไทยคดีศึกษาเพ่ือการทองเท่ียว
Thai Literature studies for Tourism

3(2-2)

3563312 การจัดการธุรกิจสปา
Spa Business Management

3(2-2)

3563315 การจัดการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
Health Tourism Management

3(2-2)

3563311 การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงแรม
Environmental Management in Hotel

3(2-2)

3563701 การจัดการทองเท่ียวในกลุมอาเซียน
ASEAN Tourism Management

3(2-2)

2.2.3.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
โดยเลือกเรียนไมนอยกวา 1 ภาษาในกลุมภาษาตอไปนี้

ภาษาอังกฤษ
3561001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 1

English for Tourism and Hotel 1
3(3-0)

3562002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 2
English for Tourism and Hotel 2

3(3-0)

3562003 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจทองเท่ียวและการโรงแรม
English for Tourism and Hotel Business

3(3-0)
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3563004 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรดานการทองเท่ียวและการโรงแรม
English for Tourism and Hotel Personnel

3(2-2)

3564005 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเท่ียว
English for Tour Conducting

3(2-2)

ภาษาฝรั่งเศส
3561401 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 1

French for Tourism and Hotel 1
3(3-0)

3561402 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 2
French for Tourism and Hotel 2

3(3-0)

3561403 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจทองเท่ียวและการโรงแรม
French for Tourism and Hotel Business

3(3-0)

3561404 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรดานการทองเท่ียวและการโรงแรม
French for Tourism and Hotel Personnel

3(2-2)

3561405 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการนําเท่ียว
French for Tour Conducting 3(2-2)

ภาษาญ่ีปุน
3561701 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 1 3(3-0)

Japanese for Tourism and Hotel 1
3561702 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 2

Japanese for Tourism and Hotel 2
3(3-0)

3561703 ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจทองเท่ียวและการโรงแรม
Japanese for Tourism and Hotel Business

3(3-0)

3561704 ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรดานการทองเท่ียวและการโรงแรม
Japanese for Tourism and Hotel Personnel

3(2-2)

3561705 ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเท่ียว
Japanese for Tour Conducting

3(2-2)

ภาษาจีน
3561801 ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 1

Chinese for Tourism and Hotel 1
3(3-0)

3561802 ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 2
Chinese for Tourism and Hotel 2

3(3-0)

3561803 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจทองเท่ียวและการโรงแรม
Chinese for Tourism and Hotel Business

3(3-0)

3561804 ภาษาจีนสําหรับบุคลากรดานการทองเท่ียวและการโรงแรม
Chinese for Tourism and Hotel Personnel

3(2-2)

3561805 ภาษาจีนสําหรับการนําเท่ียว
Chinese for Tour Conducting

3(2-2)
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ภาษามาเลย
3561901 ภาษามาเลยเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 1

Malay for Tourism and Hotel 1
3(3-0)

3561902 ภาษามาเลยเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 2
Malay for Tourism and Hotel 2

3(3-0)

3561903 ภาษามาเลยสําหรับธุรกิจทองเท่ียวและการโรงแรม
Malay for Tourism and Hotel Business

3(3-0)

3561904 ภาษามาเลยสําหรับบุคลากรดานการทองเท่ียวและการโรงแรม
Malay for Tourism and Hotel Personnel

3(2-2)

3561905 ภาษามาเลยสําหรับการนําเท่ียว
Malay for Tour Conducting

3(2-2)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคยเรียน

มาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้  ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

4. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต

3564818 สหกิจศึกษาเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 6(---) (ไมนอยกวา 16
Co-operation Education for Tourism and Hotel สัปดาหหรือ1 ภาค

การศึกษา)หรือไมต่ํากวา
400 ชั่วโมงตอเนื่องกัน
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

Thai Language for Communication
3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม

1500111 English for Communication and Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู

3(3-0)

Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication.   Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language  and Culture

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน
อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยาง
มีศิลปะ

2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมี
จิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ี
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน  เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงท่ีมี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ   แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออก
กําลังกาย  เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 114 หนวยกิต
2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หนวยกิต

3561504 อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0)
Tourism Industry
วิวัฒนาการ ความหมาย ความสําคัญ แนวโนม ลักษณะ องคประกอบหลักและ

องคประกอบสนับสนุนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวในบริบทของการเปดเสรีทางการคาการ
บริการ นโยบายและบทบาทของรัฐในการพัฒนาการ ทองเท่ียวท้ังระดับมหภาคและจุลภาค บทบาท
หนาท่ี และความรับผิดชอบขององคกรทางการทองเท่ียวระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการ
จัดการโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว

3561212 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0)
Service Psychology

แนวคิดพ้ืนฐานของความตองการของบุคคล และแนวคิดในเรื่องของ การนําเอาทฤษฎี
ทางจิตวิทยามาประยุกตกับความตองการในดานการบริการของบุคคล รวมท้ังศึกษาถึงหลักในการ
บริการใหมีประสิทธิภาพ  เทคนิคการจูงใจลูกคา  เทคนิคการแกปญหา และเทคนิคการใชมนุษย
สัมพันธในการบริการ

3562210 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(2-2)
Information Technology for Tourism and Hotel
ความรูเก่ียวกับระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปและเครือขายอินเตอรเน็ต  เพ่ืองานสวนตางๆของธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม  ธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับงานธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม การฝกปฏิบัติโปรแกรมแกรมคอมพิวเตอรท่ีนิยม
ใชในงานธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม

3562311 ลักษณะและพฤติกรรมการทองเท่ียวขามวัฒนธรรม 3(3-0)
Characteristics and Behavior in Cross Cultural Tourism
ลักษณะและพฤติกรรมท่ีแตกตางกันของนักทองเท่ียวท่ีเกิดจากวัตถุประสงคของการเดินทาง

ขามวัฒนธรรม การจําแนกประเภทของนักทองเท่ียวตามลักษณะทางประชากรศาสตร และประชาคมอาเซียน
ตลอดจนปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม

3563406 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0)
Human Resources Management for Tourism and Hotel
การจัดการทรัพยากรมนุษย ความรับผิดชอบและหนาท่ีในการวางแผนกําลังคน การสรรหา

การฝกอบรม การประเมินผลงาน คาตอบแทน สวัสดิการ การเลื่อนข้ัน การสื่อสาร และแรงงานสัมพันธใน
ธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม

3563507 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรมท่ีมีตอลูกคาและสังคม

แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการทองเท่ียวแลการโรงแรมจรรยาบรรณ
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วิชาชีพในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  ปญหาทางจริยธรรมของธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม แนว
ทางแกไขและการพัฒนา

3561312 หลักการมัคคุเทศก 3(2-2)
Principles of Tour Guiding
ความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก  บทบาทและหนาท่ีของมัคคุเทศกท่ีมีต

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว บุคลิกลักษณะและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก  บทบาทในการวางตัว การพูดจา
ความสามารถในการเปนผูนําการทองเท่ียว ความรูท่ีเก่ียวของกับงานมัคคุเทศก เชน การตรวจคนเขาเมือง
การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา  ความรูเก่ียวกับหนังสือ และเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจ
ลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร  ลักษณะอุปนิสัย  รสนิยมของนักทองเท่ียว ตลอดจน วัฒนธรรมของชาว
ตางประเทศท่ีควรทราบ การปฐมพยาบาลและการแกไขปญหาเฉพาะหนามีการศึกษาการปฏิบัติงานนอก
สถานท่ี

3561311 การจัดการโรงแรม 3(2-2)
Hotel Management
ความเปนมาของกิจการโรงแรม    ระบบการบริหารงานของโรงแรมขนาดเล็ก และขนาด

ใหญ ความเปนไปไดในการกอตั้งโรงแรม การบริหารโรงแรมในรูปแบบตาง ๆ  การศึกษาในเรื่องของ
การตลาดโรงแรม และ การคิดวิเคราะหตนทุน โครงสรางของการปฏิบัติงาน  การจัดสายงาน  การกําหนด
หนาท่ีของเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ พระราชบัญญัติโรงแรม ความรับผิดชอบตอผูใชบริการของโรงแรม ขอบกพรอง
และแนวทางการแกไขในการดําเนินกิจการโรงแรม

2.2) วิชาเฉพาะ 90 หนวยกิต
2.2.1) กลุมวิชาการทองเท่ียว 30 หนวยกิต

3564303 การวางแผนและการจัดนําเท่ียว 3(2-2)
Tour Planning and Organization
ความหมายและความสําคัญของธุรกิจนําเท่ียว  การจัดการธุรกิจนําเท่ียวและตัวแทนการ

เดินทางทองเท่ียว การจัดนําเท่ียวและองคประกอบท่ีสําคัญในการจัดนําเท่ียว การสํารวจเสนทางเพ่ือกําหนด
แหลงทองเท่ียว  การจัดรายการทองเท่ียว การวางแผนการใชงบประมาณ  การดําเนินการ  ผลกําไรทางธุรกิจ
รวมถึงการวางแผนการทองเท่ียวและการดําเนินงานนําเท่ียว  โดยเนนความปลอดภัยตลอดจนปญหาและ
อุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนและสัมพันธกับกฎหมายการทองเท่ียวระหวางประเทศ

3561314 การจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวไทยอยางย่ังยืน 3(3-0)
Sustainable Thai Tourism Resources Management
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของทรัพยากรการทองเท่ียว ผลกระทบดานเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดลอมจากการทองเท่ียว  สถานการณและแนวโนมของการทองเท่ียว การพัฒนา การจัดการ
ทรัพยากรการทองเท่ียวและแนวทางการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการทองเท่ียวชุมชน

3562134 การตลาดเพื่อการทองเท่ียว 3(3-0)
Tourism Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาดในธุรกิจทองเท่ียว สวนประกอบของตลาด การจัด

องคการการตลาดในธุรกิจทองเท่ียว การวิเคราะหโอกาสของตลาด โครงสรางตลาด และพฤติกรรมการซื้อของ
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ผูบริโภค การวัดและการพยากรณตลาดสวนแบงตลาด การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ
ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขายในธุรกิจการทองเท่ียว

3562312 ศิลปะการตอนรับและการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2)
Hospitality Arts and Personality Development for Services
Industry
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของการบริการ ความสัมพันธของการนําจิตวิทยามา

ประยุกตใชในการตอนรับ การวิเคราะหพฤติกรรมลูกคาโดยใชแนวคิดทางสังคม การตลาดและลักษณะของ
ประชากรศาสตร ตลอดจนพัฒนาทักษะการใหบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพของผูใหบริการรวมท้ังกลยุทธใน
การแกปญหาเฉพาะหนาในการบริการ โดยใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

3563313 การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0)
Planning and Development of Tourism Industry
ความสําคัญและผลกระทบของการทองเท่ียวตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

แนวความคิดเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การจัดการโครงการการทองเท่ียวและ
กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว นโยบายภาครัฐ กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนความรวมมือจากภาคเอกชน
เพ่ือการทองเท่ียว โดยมุงเนนการใชหลักการจัดการเชิงกลยุทธเพ่ือใชวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวและการทองเท่ียวเปนหลัก

3563414 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจทองเท่ียว 3(3-0)
Accounting and Finance for Tourism
ลักษณะ เทคนิค และการนําขอมูลทางบัญชีไปใชในฐานะนักบริหารธุรกิจทางดานการทองเท่ียว

เพ่ือการวางแผนทางธุรกิจ การควบคุม การตัดสินใจ และการดําเนินงาน โดยศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน การแปลความหมายขอมูลทางการบัญชี แนวคิดและวิธีการบัญชีตนทุน
สําหรับธุรกิจการบริการดานการทองเท่ียว

3564914 สัมมนาการทองเท่ียว 3(2-2)
Seminar on Tourism
วิเคราะหปญหาทางดานการทองเท่ียวเพ่ือนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีมีความสําคัญตอการ

พัฒนาการทองเท่ียว

3564415 การวิจัยสําหรับการทองเท่ียว 3(2-2)
Research for Tourism
ลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย เทคนิคการวิจัยแบบตางๆ ข้ันตอน กระบวนการ

และการออกแบบการวิจัย การเขียนเคาโครงหัวของานวิจัย การสรางเครื่องมือ ศึกษาสถิติพ้ืนฐานและสถิติอางอิงเพ่ือ
การวิเคราะหขอมูล ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลดวยชุดคําสั่งสําเร็จรูปเพ่ืองานวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
การประเมินผล และการสังเคราะห โดยมีผลงานวิจัยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสถานการณตางๆ ทางดานการ
ทองเท่ียว
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3563602 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยเพื่อการทองเท่ียว 3(2-2)
Thai History and Culture for Tourism
แนวคิดเก่ียวกับประวัติศาสตรไทย ความสัมพันธเชิงบูรณาการระหวางการทองเท่ียวกับ

ประวัติศาสตร ความเขาใจทางประวัติศาสตรเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวอันเปนแหลงความรู โดยเนน
กรณีศึกษาในทองถ่ินตาง ๆ ผลกระทบของการทองเท่ียวตอสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมท้ังทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสํานึกและตระหนักในคุณคาของประวัติศาสตร โดยมี
การศึกษานอกสถานท่ี

3561603 มรดกไทยเพื่อการทองเท่ียว 3(2-2)
Thai Heritage for Tourism
ความรูเก่ียวกับสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางศิลปกรรมของไทย

ท้ังลักษณะชุมชน ท่ีอยูอาศัย หัตถกรรมไทย การแตงกายแบบไทย การรักษาโรคแบบภูมิปญญาไทย การนวด
แผนไทยเพ่ือการทองเท่ียว ผลกระทบจากการทองเท่ียวตอมรดกไทย ท้ังนี้ใหมีการจัดนําเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติหรือพิพิธภัณฑพ้ืนบานไทย

2.2.2) กลุมวิชาการโรงแรม 30 หนวยกิต
3561308 การดําเนินงานและการจัดการหองพัก 3(2-2)

Room Operation and Management
วิวัฒนาการ แนวโนม ความสําคัญ โครงสรางการบริหารและการดําเนินงานของธุรกิจท่ีพัก

แนวคิด รูปแบบ และหลักการจัดการท่ีใชในการดําเนินงานของหองพัก ตําแหนงและโครงสรางพนักงานฝาย
หองพัก รูปแบบการบริการและทิศทางการแขงขันของธุรกิจ หองพัก และการฝกปฏิบัติทักษะการจัดการ
หองพักในสถานการณจริง

3562309 การดําเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2)
Foods and Beverage Operation and Management
วิวัฒนาการ แนวโนม ความสําคัญของอุตสาหกรรมบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม

โครงสรางการบริหารและการดําเนินงานของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม แนวคิด รูปแบบหลักการจัดการท่ีใชใน
การดําเนินงานของงานภัตตาคาร ทิศทางการแขงขันของธุรกิจ การใชอุปกรณและเครื่องมือการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม การจัดการสถานท่ีบริการอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม การ
ดําเนินงานและการจัดงานครัว การฝกปฏิบัติทักษะในการบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานการณจริง

3564310 การจัดการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 3(2-2)
Thai and International Cuisine Management
วิวัฒนาการ แนวโนม ความสําคัญ แนวคิด รูปแบบ สภาพการตลาด หลักการจัดการท่ีใชใน

การบริการและการดําเนินงานของธุรกิจอาหารไทยและอาหารนานาชาติ การจัดการสถานท่ีบริการอาหาร
และการฝกปฏิบัติทักษะ การประกอบอาหารไทยและนานาชาติในสถานการณจรงิ

3562135 การตลาดเพื่อการโรงแรม 3(3-0)
Hotel Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาดเพ่ือการโรงแรม สวนประกอบของตลาด การจัด

องคการการตลาดในธุรกิจโรงแรม การวิเคราะหโอกาสของตลาด โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการซื้อของ
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ผูบริโภค การวัดและการพยากรณตลาด สวนแบงตลาด การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ
ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขายในธุรกิจโรงแรม

3563601 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0)
Accounting and Finance for Hotel Business
ลักษณะ เทคนิค และการนําขอมูลทางบัญชีไปใชในฐานะนักบริหารธุรกิจทางดานการโรงแรม

เพ่ือการวางแผนทางธุรกิจ การควบคุม การตัดสินใจ และการดําเนินงาน โดยศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน การแปลความหมายขอมูลทางการบัญชี แนวคิดและวิธีการบัญชีตนทุน
สําหรับธุรกิจการบริการดานการโรงแรม

3561316 การดําเนินงานและการจัดการบริการสวนหนา 3(2-2)
Front Office Operation and Management
งานและหนาท่ีของสวนหนาของโรงแรม เริ่มจากการตอนรับแขกบริเวณสวนหนา การ

ลงทะเบียนเขาพัก บุคลิกภาพสําหรับพนักงงานสวนหนาของโรงแรม งานสํารวจท่ีพัก การบริการขอมูลการ
เดินทางของผูเขาพัก การทองเท่ียว หรือขอมูลอ่ืนๆ รวมถึงเทคนิคการจัดการปญหาเฉพาะหนาเก่ียวกับงาน
บริการ เรียนรูทักษะติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกโรงแรม การสื่อสารงาน
กับแผนกอ่ืน ๆ  วิธีการหรือข้ันตอนเม่ือแขกประสงคจะออกจากโรงแรม

3562313 การดําเนินงานและบริการงานจัดเลี้ยง 3(2-2)
Catering Operation and Service
ปฏิบัติงานดานการจัดเลี้ยงโรงแรม วิธีการทางการรับรองงานจัดเลี้ยง ในโอกาสตางๆ การ

คํานวณพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดวางโตะจัดเลี้ยง เทคนิคการบริการอาหารแบบตางๆ ศึกษาในโครงสรางการบริหารงาน
ของหนวยงานจัดเลี้ยง ความสัมพันธของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกตางๆ ท่ีเก่ียวของ การวางแผนและวิธีการ
จัดทําเมนูอาหาร การควบคุมดูแลงานจัดเลี้ยง การจัดทํารายงาน

3563314 การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน 3(2-2)
Housekeeping Operation and Management
หนาท่ีของฝายแมบานโรงแรม โดยเฉพาะการเสริมสรางความรูทักษะและเทคนิคท่ีจําเปน

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติและจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหนักศึกษามีไดฝกทําความสะอาดในหองพัก
สวนสาธารณะในโรงแรม  รวมท้ังการเปนผูตรวจสอบการทําความสะอาด นอกจากนี้รายวิชายังมุงเนนเก่ียวกับ
การวางแผนการใชวัสดุ อุปกรณทําความสะอาด การจัดตารางเวลาทํางานและการสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
งานแมบาน

3564915 สัมมนาการโรงแรม 3(2-2)
Seminar on Hotel
วิเคราะหปญหาทางดานการโรงแรมเพ่ือนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีมีความสําคัญตอการ

พัฒนาการโรงแรม
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3564416 การวิจัยสําหรับการโรงแรม 3(2-2)
Research for Hotel
ลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย เทคนิคการวิจัยแบบตางๆ ข้ันตอน กระบวนการ

และการออกแบบการวิจัย การเขียนเคาโครงหัวของานวิจัย การสรางเครื่องมือ ศึกษาสถิติพ้ืนฐานและสถิติอางอิงเพ่ือ
การวิเคราะหขอมูล ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลดวยชุดคําสั่งสําเร็จรูปเพ่ืองานวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
การประเมินผล และการสังเคราะห โดยมีผลงานวิจัยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสถานการณตางๆ ทางดานการโรงแรม

2.2.3) วิชาเฉพาะเลือก 30 หนวยกติ
2.2.3.1) กลุมวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 15 หนวยกิต

3562305 การดําเนินงานและการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 3(2-2)
Eco-Tourism Operation and Management
แนวคิด หลักการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ องคประกอบของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การ

วางแผนและดําเนินการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การปองกันผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียว
แนวทางและวิธีการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในรูปแบบตางๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ี
เหมาะสม การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ การใหการศึกษา ความรูเรื่องคลื่น ลม
กระแสน้ําและชายฝง ฤดูกาลท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานและการจัดการตลาดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีฝก
ปฏิบัติการในโครงการการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยมีการจัดการศึกษานอกสถานท่ี

3563306 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล 3(2-2)
MICE Management
ความหมาย คําจํากัดความ ประเภท และรูปแบบ ตลอดจนการเตรียมการและการบริหาร

การประชุมสัมมนา การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การจัดการประชุมขนาดใหญ และการจัดนิทรรศการและ
การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การบริหารราคางบประมาณ การตลาดในธุรกิจ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคใน
การจัดการประชุมสัมมนา การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การจัดการประชุมขนาดใหญ และการจัดนิทรรศการ

3563307 การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจการบิน 3(2-2)
Airlines Business Operation and Management
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการดําเนินงานของสายการบิน ระบบสํารองท่ีนั่งและบัตรโดยสาร การ

บริการภาคพ้ืนในทาอากาศยาน การบริการบนเครื่องบิน การบริการงานคลังสินคาทางอากาศ พฤติกรรม
ผูบริโภคของสายการบิน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การตลาดและการขาย กฎหมาย ระเบียบและ
พิธีการในธุรกิจการบิน มีการฝกปฏิบัติการนอกสถานท่ี

3563505 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0)
Logistics for Tourism Industry
การประยุกตใชความรูดานโลจิสติกสเพ่ือการขนสงและกระจายสินคาจากผูผลิตสินคาและ

การบริการการทองเท่ียว การลําเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ การประกันภัยในการขนสง กฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับโลจิสติกส การวางแผนเพ่ือรองรับอุปสงค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธของการ
บริการดานโลจิสติกส
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3561604 ศิลปะไทยเพื่อการทองเท่ียว 3(2-2)
Thai Arts for Tourism
ศิลปะไทยในสมัยตางๆ ประเภท ลักษณะ เรื่องราวและสาระ วัสดุ เครื่องมือ รูปแบบ การ

นําเสนอ ประติมากรรม สถาปตยกรรม และประณีตศิลป โดยใหมีการฝกปฏิบัติจากสถานท่ีจริง

3561605 ไทยคดีศึกษาเพื่อการทองเท่ียว 3(2-2)
Thai Literature studies for Tourism
ความเปนมาของชุมชนไทย พ้ืนฐานของสังคมไทยในดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และ

ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเทคโนโลยี สภาพและปญหาของสังคมในปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของสังคมไทยใน
อนาคต โดยใหมีการฝกปฏิบัติจากสถานท่ีจริง

3563701 การจัดการทองเท่ียวในกลุมอาเซียน 3(2-2)
ASEAN Tourism Management
แหลงทองเท่ียวท่ีเปนตนแบบของการทองเท่ียวในกลุมประเทศอาเซียน และแหลง

ทองเท่ียวท่ีสําคัญในประเทศไทยท่ีจะรองรับการทองเท่ียวในกลุมอาเซียน รวมถึงวิธีการเช่ือมโยง
วัฒนธรรมการทองเท่ียวในกลุมประเทศอาเซียน  นโยบาย กฎหมายระหวางประเทศ  การสื่อสารขาม
วัฒนธรรมและความเขาใจในอาชีพหรือบุคลากรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  รวมถึงองคกรความรวมมือระหวาง
อาเซียน  วิธีการจัดการทางดานการตลาดท่ีสามารถรองรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติได และมีการศึกษาดู
งานในกลุมประเทศอาเซียน

3563315 การจัดการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
Health Tourism Management

3(2-2)

ความหมาย ความเปนมาและความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ประเภทและรูปแบบของ
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การดําเนินงานดานองคกร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย  การจัดการงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ปญหา อุปสรรคใน
การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและแนวทางในการแกไขปญหา นโยบายดานการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ บทบาทของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในปจจุบันและแนวโนมของการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพในอนาคต (โดยมีการศึกษาดูงานในแหลงทองเท่ียวหรือสถานประกอบการท่ีเก่ียวของ)

3563311 การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงแรม 3(2-2)
Environmental Management in Hotel

แนวคิดและความสําคัญของสิ่งแวดลอมท่ีมีตออุตสาหกรรมบริการ ปจจัยท่ีกอใหเกิดมลภาวะ
การจัดการมลภาวะเสียง น้ําเสีย ขยะและอ่ืนๆแนวทางการควบคุมการตรวจสอบสภาพแวดลอม ผลกระทบ
ของอุตสาหกรรมบริการตอสิ่งแวดลอมและแนวทางการแกปญหา การอนุรักษพลังงาน มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอม มาตรฐานโรงแรมใบไมสีเขียว องคการท่ีมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม
แนวโนมดานสิ่งแวดลอมในโรงแรม โดยใหมีการฝกปฏิบัติจากสถานท่ีจริง

3563312 การจัดการธุรกิจสปา 3(2-2)
Spa Business Management
ประวัติความเปนมา ความหมาย และประเภทของธุรกิจสปา โครงสรางการดําเนินงาน หลักการ

บริหารจัดการ รูปแบบการใหบริการ การเลือกใชอุปกรณและเทคโนโลยี กลยุทธทางการตลาด กฎหมาย
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ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

2.2.3.2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หนวยกิต
กลุมภาษาอังกฤษ
3561001 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 1 3(3-0)

English for Tourism and Hotel 1
An overview of Tourism industry in global, national and community perspectives

basic vocabulary and expressions commonly used in tourism and hotel business.

3562002 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 2 3(3-0)
English for Tourism and Hotel 2
Terminology for different aspects for tourism and hotel management for

instance words and expressions used for accommodation, itinerary, description for
tourist attractions, front office, food and beverage, restaurant and housekeeping.

3562003 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0)
English for Tourism and Hotel Business
Vocabulary and expressions used for in-bound business, making travel

arrangements, giving information on accommodation and transportation, describing history,
traditions and culture.

3563004 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรดานการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(2-2)
English for Tourism and Hotel Personnel
Vocabulary and idioms used by receptionist on duty, official travel agency,

airline company, tour guide and other related personnel.

3564005 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเท่ียว 3(2-2)
English for Tour Conducting
Conducting a tour using English as a medium of communication, providing the

tourists with information about history, archaeology, works of art, natural setting as well as
culture and way of life of the people on the site visited

กลุมภาษาฝรั่งเศส
3561401 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 1 3(3-0)

French for Tourism and Hotel 1
เนนในดานการฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน  ในกรณีท่ีจําเปนตองใชภาษานี้ในการ

ทองเท่ียวและการโรงแรม บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจําวันแบบงาย  ไดแก การ
ทักทาย การแนะนําตัว การบอกลา การซื้อของ เปนตน และคําศัพทท่ีจําเปนในอาชีพการทองเท่ียวและการ
โรงแรม
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3561402 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 2 3(3-0)
French for Tourism and Hotel 2
เปนการเรียนตอเนื่องจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 1 โดย

เนนหนักในดานการฟงและพูด นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหใชภาษาฝรั่งเศสในขอบเขตท่ีกวางข้ึนเพ่ือท่ีจะ
นําไปใชในวิชาชีพการทองเท่ียวและการโรงแรมใหกวางขวางข้ึน  เชน บทสนทนาทางโทรศัพท ในหลายๆ
เหตุการณ ตลอดจนเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส

3561403 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0)
French for Tourism and Hotel Business

ทักษะในดานการฟงและการพูด  ในสถานการณจําลองในการปฏิบัติงานท้ังใน
โรงแรม  และสถานท่ีทองเท่ียว และเรียนรูคําศัพทดานธุรกิจการทองเท่ียว และการโรงแรมโดย
ใชภาษาฝรั่งเศสท่ีเรียนมาในระดับท่ีสูงข้ึน

3561404 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(2-2)
French for Tourism and Hotel Personnel
ทักษะในดานการฟงและพูด  บทเรียนจะประกอบดวยภาษา  สํานวนท่ีใชในการบริการและ

สนทนากับนักทองเท่ียว โดยจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน แหลงทองเท่ียว สนามบิน โรงแรม
ภัตตาคาร รานคา เปนตน

3561405 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการนําเท่ียว 3(2-2)
French for Tour Conducting
การใชภาษาฝรั่งเศสและฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียนท่ีใชในธุรกิจการทองเท่ียว  มี

การฝกการใชภาษานอกสถานท่ี

กลุมภาษาญ่ีปุน
3561701 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 1 3(3-0)

Japanese  for Tourism and Hotel 1
สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาญี่ปุนมากอน  ฝกทักษะท้ังสี่อยางบูรณาการ รูป

ประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนการฝกสนทนาท่ีใชในวิชาชีพทางการทองเท่ียวและการโรงแรม ไดแก การ
ทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา  การซื้อของ  เปนตน  การอานขอความสั้นๆ  สามารถสรุปและตอบ
คําถามได สามารถเขียนประโยคงาย ๆ ได

3561702 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 2 3(3-0)
Japanese for Tourism and Hotel 2
เรียนรูการใชทักษะท้ังสี่อยางตอเนื่องจากภาษาญี่ปุนเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 1

ไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน ทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆทางการทองเท่ียวและการโรงแรม  ท่ีจะ
นําไปใชในงานวิชาชีพใหกวางขวางข้ึน ไดแก วัฒนธรรมดานตางๆ ของชาวญี่ปุน การชักชวน การขออนุญาต
การบอกเหตุผล การให การรับ และการบริการเปนตน โดยเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม
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3561703 ภาษาญ่ีปุนสําหรับธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0)
Japanese for Tourism and Hotel Business
เรียนรูการใชทักษะในการฟง  และการพูดในบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ เก่ียวกับธุรกิจ

การทองเท่ียวและการโรงแรม และเรียนรูคําศัพทดานธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม โดยใชภาษาญี่ปุนท่ี
เรียนมาในระดับท่ีสูงข้ึน

3561704 ภาษาญ่ีปุนสําหรับบุคลากรการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(2-2)
Japanese  for Tourism and Hotel Personnel
เรียนรูการใชทักษะในดานการฟงและพูดในภาษาสํานวนท่ีใชในการบริการ และสนทนา

กับนักทองเท่ียว โดยจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน แหลงทองเท่ียว  สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร
รานคา เปนตน

3561705 ภาษาญ่ีปุนสําหรับการนําเท่ียว 3(2-2)
Japanese for Tour Conducting
การใชภาษาญี่ปุนและฝกทักษะการฟง พูด อาน  และเขียนท่ีใชในธุรกิจการทองเท่ียว  มีการ

ฝกการใชภาษานอกสถานท่ี

กลุมภาษาจีน
3561801 ภาษาจีนเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 1 3(3-0)

Chiness for Tourism and Hotel 1
สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาจีนมากอน  ฝกทักษะท้ังสี่อยางบูรณาการ รูปประโยค

และไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝกสนทนาท่ีใชในวิชาชีพการทองเท่ียวและการโรงแรม ไดแก การทักทาย  การ
แนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน ฝกการอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได
สามารถเขียนประโยคงาย ๆ ได

3561802 ภาษาจีนเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 2 3(3-0)
Chiness for Tourism and Hotel 2
เรียนรูการใชทักษะท้ังสี่อยางตอเนื่องจากภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม ไวยากรณ

และรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน ทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ทางการทองเท่ียวและการโรงแรม  ท่ีจะนําไปใช
ในงานวิชาชีพใหกวางขวางข้ึน ไดแก วัฒนธรรมดานตางๆ ของชาวจีน การชักชวน การขออนุญาต การบอก
เหตุผล การให การรับ และการบริการเปนตน โดยเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

3561803 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจทองเท่ียวและโรงแรม 3(3-0)
Chiness for Tourism and Hotel Business
เรียนรูการใชทักษะในการฟง และการพูดในบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ เก่ียวกับธุรกิจ

การทองเท่ียวและการโรงแรม และเรียนรูคําศัพทดานธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม โดยใชภาษาจีนท่ี
เรียนมาในระดับท่ีสูงข้ึน



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม หนา 19

3561804 ภาษาจีนสําหรับบุคลากรดานการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(2-2)
Chiness for Tourism and Hotel Personnel
เรียนรูการใชทักษะในดานการฟงและพูดในภาษาสํานวนท่ีใชในการบริการ และสนทนากับ

นักทองเท่ียว โดยจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน แหลงทองเท่ียว  สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร รานคา
เปนตน

3561805 ภาษาจีนสําหรับการนําเท่ียว 3(2-2)
Chinese for Tour Conducting
การใชภาษาจีนและฝกทักษะการฟง พูด อาน  และเขียนท่ีใชในธุรกิจการทองเท่ียว การฝก

การใชภาษานอกสถานท่ี

กลุมภาษามาเลย
3561901 ภาษามาเลยเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 1 3(3-0)

Malay for Tourism and Hotel 1
สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษามาเลยมากอน ฝกทักษะท้ังสี่อยางบูรณาการ รูป

ประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝกสนทนาท่ีใชในวิชาชีพการทองเท่ียวและการโรงแรม ไดแก การทักทาย
การแนะนําตน  การบอกเวลา  การซื้อของ  เปนตน ฝกการอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได
สามารถเขียนประโยคงาย ๆ ได

3561902 ภาษามาเลยเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 2 3(3-0)
Malay for Tourism and Hotel 2
เรียนรูการใชทักษะท้ังสี่อยางตอเนื่องจากภาษามาเลยเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม 1

ไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน ทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ทางการทองเท่ียวและการโรงแรม  ท่ี
จะนําไปใชในงานวิชาชีพใหกวางขวางข้ึน ไดแก วัฒนธรรมดานตางๆ ของชาวมลายู การชักชวน การขอ
อนุญาต การบอกเหตุผล การให การรับ และการบริการเปนตน โดยเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

3561903 ภาษามาเลยสําหรับธุรกิจทองเท่ียวและโรงแรม 3(3-0)
Malay for Tourism and Hotel Business
เรียนรูการใชทักษะในการฟง และการพูดในบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ เก่ียวกับธุรกิจการ

ทองเท่ียวและการโรงแรม และเรียนรูคําศัพทดานธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม โดยใชภาษามาเลยท่ีเรียน
มาในระดับท่ีสูงข้ึน

3561904 ภาษามาเลยสําหรับบุคลากรดานการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(2-2)
Malay for Tourism and Hotel Personnel
เรียนรูการใชทักษะในดานการฟงและพูดในภาษาสํานวนท่ีใชในการบริการ และสนทนากับ

นักทองเท่ียว โดยจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน แหลงทองเท่ียว สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร รานคา
เปนตน



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม หนา 20

3561905 ภาษามาเลยสําหรับการนําเท่ียว 3(2-2)
Malay for Tour Conducting
การใชภาษามาเลยและฝกทักษะการฟง พูด อาน  และเขียนท่ีใชในธุรกิจ การทองเท่ียว มี

การฝกการใชภาษานอกสถานท่ี

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชา ท่ีเคย

เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ หลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

4) หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต
3564818 สหกิจศึกษาเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม 6 (ไมนอยกวา 16 สัปดาห

Co-operation Education for Tourism and Hotel หรือ 1 ภาคการศึกษา
หรือไมต่ํากวา 400 ชั่วโมง
ตอเนื่องกัน)

การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการดานการทองเท่ียวและโรงเรม
การจัดทําโครงงานเพ่ือพัฒนาอาชีพท่ีไดรับมอบหมาย มีการนําเสนอและการประเมินผลโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง
และอาจารยนิเทศก
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