หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel
ศศ.บ. (การทองเที่ยวและการโรงแรม)
B.A. (Tourism and Hotel)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ปรัชญาของหลักสูตร
มุงพัฒนาบัณฑิตใหมีองคความรู สามารถประยุกตสูสากล ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
มีมนุษยสัมพันธและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ชื่นชมความเปนไทย มีใจรักงานบริการ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตรของการทองเที่ยวและ
การโรงแรม โดยสามารถปฏิบัติงานในดานการบริการและการบริหารจัดการเทียบเทามาตรฐานสมรรถนะทาง
วิชาชีพในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตางประเทศเพื่อการ
สื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทําการวิจัย วิเคราะห
และสังเคราะหเพื่อแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ
3. เพื่ อผลิ ตบั ณฑิ ต ที่มีคุณธรรม จริย ธรรม และทําหนาที่เปน พลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง
ตอวิชาชีพและตอสังคม สามารถปฏิบัติงานภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ ดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีจิต
บริการ
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 156 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1 กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
1.3 กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
114 หนวยกิต
2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หนวยกิต
2.2) วิชาเฉพาะ
90 หนวยกิต
2.2.1) กลุมวิชาการทองเที่ยว
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. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุมภาษา
9
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรูEnglish for
Communication and Study Skills
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หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
หนา 1

1500112

ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture

3(3-0)

1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3 กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

12

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9

2. หมวดวิชาเฉพาะ
114
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24
3561504 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
Tourism Industry
3561212 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3562210 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
Information Technology for Tourism and Hotel
3562311 ลักษณะและพฤติกรรมการทองเที่ยวขามวัฒนธรรม
Characteristics and Behaviors in Cross Cultural Tourism
3563406 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
Human Resources Management for Tourism and
Hotel
3563507 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
3561312 หลักการมัคคุเทศก
Principles of Tour Guiding
3561311 การจัดการโรงแรม
Hotel Management
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หนวยกิต
3(3-0)

หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
หนา 2

3564303
3561314
3562134
3562312

3563313
3563413
3564415
3563602
3561603
3564914

3562135
3563601
3561308
3562309
3564310
3562313
3563314

2.2 วิชาเฉพาะ
90
2.2.1) กลุมวิชาการทองเที่ยว
30
การวางแผนและการจัดนําเที่ยว
Tour Planning and Organization
การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน
Sustainable Thai Tourism Resources Management
การตลาดเพื่อการทองเที่ยว
Tourism Marketing
ศิลปะการตอนรับและการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับ
อุตสาหกรรมบริการ
Hospitality Arts and Personality Development for
Services Industry
การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
Planning and Development of Tourism Industry
การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจทองเที่ยว
Accounting and Finance for Tourism Business
การวิจัยสําหรับการทองเที่ยว
Research for Tourism
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว
Thai History and Culture for Tourism
มรดกไทยเพื่อการทองเที่ยว
Thai Heritage for Tourism
สัมมนาการทองเที่ยว
Seminar on Tourism
2.2.2) กลุมวิชาการโรงแรม
การตลาดเพื่อการโรงแรม
Hotel Marketing
การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม
Accounting and Finance for Hotel Business
การดําเนินงานและการจัดการหองพัก
Room Operation and Management
การดําเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Operation and Management
การจัดการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
Thai and International Cuisine Management
การดําเนินงานและบริการงานจัดเลี้ยง
Catering Operation and Service
การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน
Housekeeping Operation and Management
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หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

30 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

หนา 3

3561316
3564915
3564416

3562305
3563306
3563307
3563505
3561604
3561605
3563312
3563315
3563311
3563701

3561001
3562002
3562003

การดําเนินงานและการจัดการบริการสวนหนา
Front Office Operation and Management
สัมมนาการโรงแรม
Seminar on Hotel
การวิจัยสําหรับการโรงแรม
Research for Hotel

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

2.2.3) วิชาเฉพาะเลือก
30 หนวยกิต
2.2.3.1 กลุมวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยเลือก 5 รายวิชาตอไปนี้
การดําเนินงานและการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2)
Eco-Tourism Operation and Management
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 3(2-2)
MICE Management
การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจการบิน
3(2-2)
Airlines Business Operation and Management
โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0)
Logistics for Tourism Industry
ศิลปะไทยเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2)
Thai Arts for Tourism
ไทยคดีศึกษาเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2)
Thai Literature studies for Tourism
การจัดการธุรกิจสปา
3(2-2)
Spa Business Management
การจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
3(2-2)
Health Tourism Management
การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงแรม
3(2-2)
Environmental Management in Hotel
การจัดการทองเที่ยวในกลุมอาเซียน
3(2-2)
ASEAN Tourism Management
2.2.3.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
โดยเลือกเรียนไมนอยกวา 1 ภาษาในกลุมภาษาตอไปนี้
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1
3(3-0)
English for Tourism and Hotel 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 2
3(3-0)
English for Tourism and Hotel 2
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0)
English for Tourism and Hotel Business
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หนา 4

3563004
3564005

3561401
3561402
3561403
3561404
3561405

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
English for Tourism and Hotel Personnel
ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว
English for Tour Conducting
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1
French for Tourism and Hotel 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 2
French for Tourism and Hotel 2
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและการโรงแรม
French for Tourism and Hotel Business
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
French for Tourism and Hotel Personnel
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการนําเที่ยว
French for Tour Conducting

ภาษาญี่ปุน
3561701 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1
Japanese for Tourism and Hotel 1
3561702 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 2
Japanese for Tourism and Hotel 2
3561703 ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและการโรงแรม
Japanese for Tourism and Hotel Business
3561704 ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
Japanese for Tourism and Hotel Personnel
3561705 ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเที่ยว
Japanese for Tour Conducting
3561801
3561802
3561803
3561804
3561805

ภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1
Chinese for Tourism and Hotel 1
ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 2
Chinese for Tourism and Hotel 2
ภาษาจีนสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและการโรงแรม
Chinese for Tourism and Hotel Business
ภาษาจีนสําหรับบุคลากรดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
Chinese for Tourism and Hotel Personnel
ภาษาจีนสําหรับการนําเที่ยว
Chinese for Tour Conducting
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3(2-2)
3(2-2)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)

หนา 5

3561901
3561902
3561903
3561904
3561905

ภาษามาเลย
ภาษามาเลยเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1
Malay for Tourism and Hotel 1
ภาษามาเลยเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 2
Malay for Tourism and Hotel 2
ภาษามาเลยสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและการโรงแรม
Malay for Tourism and Hotel Business
ภาษามาเลยสําหรับบุคลากรดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
Malay for Tourism and Hotel Personnel
ภาษามาเลยสําหรับการนําเที่ยว
Malay for Tour Conducting

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
4. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3564818

สหกิจศึกษาเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม
Co-operation Education for Tourism and Hotel
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6

หนวยกิต
6(---) (ไมนอยกวา 16
สัปดาหหรือ1 ภาค
การศึกษา)หรือไมต่ํากวา
400 ชั่วโมงตอเนื่องกัน

หนา 6

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ า คัญของภาษาไทย การใชภ าษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111

English for Communication and Study Skills
3(3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
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
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอกัน
อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม
วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยาง
มีศิลปะ
2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎี ตางๆ เกี่ ยวกั บความหมายของชีวิต ทางดา นวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชี วิ ต การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความรั บผิด ชอบตอหน าที่ข องตนเอง ครอบครัว และสัง คม การมี
จิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุ ณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญที่ เ กี่ย วกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ยสิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9
หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม การเปลี่ ย น แปลงที่ มี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออก
กําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116

การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุ ษย ตรรกวิ ทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกป ญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในด า นต าง ๆ ไดแ ก การศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
114 หนวยกิต
2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หนวยกิต
3561504 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0)
Tourism Industry
วิ วั ฒ นาการ ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวโน ม ลั ก ษณะ องค ป ระกอบหลั ก และ
องค ป ระกอบสนั บสนุ น ของอุ ต สาหกรรมการทองเที่ย ว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเที่ย ว
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวในบริบทของการเปดเสรีทางการคาการ
บริการ นโยบายและบทบาทของรัฐในการพัฒนาการ ทองเที่ยวทั้งระดับมหภาคและจุลภาค บทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบขององคกรทางการทองเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการ
จัดการโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3561212 จิตวิทยาการบริการ
3(3-0)
Service Psychology
แนวคิดพื้นฐานของความตองการของบุคคล และแนวคิดในเรื่องของ การนําเอาทฤษฎี
ทางจิตวิทยามาประยุกตกับความตองการในดานการบริการของบุคคล รวมทั้งศึกษาถึงหลักในการ
บริการใหมีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกคา เทคนิคการแกปญหา และเทคนิคการใชมนุษย
สัมพันธในการบริการ
3562210

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(2-2)
Information Technology for Tourism and Hotel
ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปและเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่องานสวนตางๆของธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม ธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับงานธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม การฝกปฏิบัติโปรแกรมแกรมคอมพิวเตอรที่นิยม
ใชในงานธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม
3562311

ลักษณะและพฤติกรรมการทองเที่ยวขามวัฒนธรรม
3(3-0)
Characteristics and Behavior in Cross Cultural Tourism
ลักษณะและพฤติกรรมที่แตกตางกันของนักทองเที่ยวที่เกิดจากวัตถุประสงคของการเดินทาง
ขามวัฒนธรรม การจําแนกประเภทของนักทองเที่ยวตามลักษณะทางประชากรศาสตร และประชาคมอาเซียน
ตลอดจนปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม
3563406

การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0)
Human Resources Management for Tourism and Hotel
การจัดการทรัพยากรมนุษย ความรับผิดชอบและหนาที่ในการวางแผนกําลังคน การสรรหา
การฝกอบรม การประเมินผลงาน คาตอบแทน สวัสดิการ การเลื่อนขั้น การสื่อสาร และแรงงานสัมพันธใน
ธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม
3563507

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรมที่มีตอลูกคาและสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวแลการโรงแรมจรรยาบรรณ
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วิช าชี พในอุ ตสาหกรรมการท องเที่ ยว ปญหาทางจริย ธรรมของธุรกิจการทองเที่ย วและการโรงแรม แนว
ทางแกไขและการพัฒนา
3561312

หลักการมัคคุเทศก
3(2-2)
Principles of Tour Guiding
ความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก บทบาทและหนาที่ของมัคคุเทศกที่มีต
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว บุคลิกลักษณะและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก บทบาทในการวางตัว การพูดจา
ความสามารถในการเปนผูนําการทองเที่ยว ความรูที่เกี่ยวของกับงานมัคคุเทศก เชน การตรวจคนเขาเมือง
การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรูเกี่ยวกับหนังสือ และเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจ
ลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร ลักษณะอุปนิสัย รสนิยมของนักทองเที่ยว ตลอดจน วัฒนธรรมของชาว
ตางประเทศที่ควรทราบ การปฐมพยาบาลและการแกไขปญหาเฉพาะหนามีการศึกษาการปฏิบัติงานนอก
สถานที่
3561311

การจัดการโรงแรม
3(2-2)
Hotel Management
ความเปนมาของกิจการโรงแรม ระบบการบริหารงานของโรงแรมขนาดเล็ก และขนาด
ใหญ ความเปนไปไดในการกอตั้งโรงแรม การบริหารโรงแรมในรูปแบบตาง ๆ การศึกษาในเรื่องของ
การตลาดโรงแรม และ การคิดวิเคราะหตนทุน โครงสรางของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน การกําหนด
หนาที่ของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ พระราชบัญญัติโรงแรม ความรับผิดชอบตอผูใชบริการของโรงแรม ขอบกพรอง
และแนวทางการแกไขในการดําเนินกิจการโรงแรม
2.2) วิชาเฉพาะ
90 หนวยกิต
2.2.1) กลุมวิชาการทองเที่ยว
30 หนวยกิต
3564303
การวางแผนและการจัดนําเที่ยว
3(2-2)
Tour Planning and Organization
ความหมายและความสําคัญของธุรกิจนําเที่ยว การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและตัวแทนการ
เดินทางทองเที่ยว การจัดนําเที่ยวและองคประกอบที่สําคัญในการจัดนําเที่ยว การสํารวจเสนทางเพื่อกําหนด
แหลงทองเที่ยว การจัดรายการทองเที่ยว การวางแผนการใชงบประมาณ การดําเนินการ ผลกําไรทางธุรกิจ
รวมถึงการวางแผนการทองเที่ยวและการดําเนินงานนําเที่ยว โดยเนนความปลอดภัยตลอดจนปญหาและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นและสัมพันธกับกฎหมายการทองเที่ยวระหวางประเทศ
3561314

การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน
3(3-0)
Sustainable Thai Tourism Resources Management
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยว ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมจากการทองเที่ยว สถานการณและแนวโนมของการทองเที่ยว การพัฒนา การจัดการ
ทรัพยากรการทองเที่ยวและแนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการทองเที่ยวชุมชน
3562134

การตลาดเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0)
Tourism Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาดในธุรกิจทองเที่ยว สวนประกอบของตลาด การจัด
องคการการตลาดในธุรกิจทองเที่ยว การวิเคราะหโอกาสของตลาด โครงสรางตลาด และพฤติกรรมการซื้อของ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม

หนา 10

ผูบริโภค การวัดและการพยากรณตลาดสวนแบงตลาด การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขายในธุรกิจการทองเที่ยว
3562312

ศิลปะการตอนรับและการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2)
Hospitality Arts and Personality Development for Services
Industry
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของการบริการ ความสัมพันธของการนําจิตวิทยามา
ประยุกตใชในการตอนรับ การวิเคราะหพฤติกรรมลูกคาโดยใชแนวคิดทางสังคม การตลาดและลักษณะของ
ประชากรศาสตร ตลอดจนพัฒนาทักษะการใหบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพของผูใหบริการรวมทั้งกลยุทธใน
การแกปญหาเฉพาะหนาในการบริการ โดยใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
3563313

การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0)
Planning and Development of Tourism Industry
ความสําคัญและผลกระทบของการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดการโครงการการทองเที่ยวและ
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว นโยบายภาครัฐ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนความรวมมือจากภาคเอกชน
เพื่อการทองเที่ยว โดยมุงเนนการใชหลักการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อใชวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและการทองเที่ยวเปนหลัก
3563414

การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจทองเที่ยว
3(3-0)
Accounting and Finance for Tourism
ลักษณะ เทคนิค และการนําขอมูลทางบัญชีไปใชในฐานะนักบริหารธุรกิจทางดานการทองเที่ยว
เพื่อการวางแผนทางธุรกิจ การควบคุม การตัดสินใจ และการดําเนินงาน โดยศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน การแปลความหมายขอมูลทางการบัญชี แนวคิดและวิธีการบัญชีตนทุน
สําหรับธุรกิจการบริการดานการทองเที่ยว
3564914

สัมมนาการทองเที่ยว
3(2-2)
Seminar on Tourism
วิเคราะหปญหาทางดานการทองเที่ยวเพื่อนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่มีความสําคัญตอการ
พัฒนาการทองเที่ยว
3564415

การวิจัยสําหรับการทองเที่ยว
3(2-2)
Research for Tourism
ลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย เทคนิคการวิจัยแบบตางๆ ขั้นตอน กระบวนการ
และการออกแบบการวิจัย การเขียนเคาโครงหัวของานวิจัย การสรางเครื่องมือ ศึกษาสถิติพื้นฐานและสถิติอางอิงเพื่อ
การวิเคราะหขอมูล ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลดวยชุดคําสั่งสําเร็จรูปเพื่องานวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
การประเมินผล และการสังเคราะห โดยมีผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณตางๆ ทางดานการ
ทองเที่ยว
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3563602

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2)
Thai History and Culture for Tourism
แนวคิ ดเกี่ย วกั บประวั ติศาสตรไทย ความสัมพันธเ ชิงบูร ณาการระหวางการทองเที่ยวกับ
ประวั ติ ศ าสตร ความเข า ใจทางประวั ติ ศ าสตร เ กี่ ย วกั บ สถานที่ ท อ งเที่ ย วอั น เป น แหล ง ความรู โดยเน น
กรณีศึกษาในทองถิ่นตาง ๆ ผลกระทบของการทองเที่ยวตอสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมทั้งทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกและตระหนักในคุณคาของประวัติศาสตร โดยมี
การศึกษานอกสถานที่
3561603

มรดกไทยเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2)
Thai Heritage for Tourism
ความรูเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางศิลปกรรมของไทย
ทั้งลักษณะชุมชน ที่อยูอาศัย หัตถกรรมไทย การแตงกายแบบไทย การรักษาโรคแบบภูมิปญญาไทย การนวด
แผนไทยเพื่อการทองเที่ยว ผลกระทบจากการทองเที่ยวตอมรดกไทย ทั้งนี้ใหมีการจัดนําเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติหรือพิพิธภัณฑพื้นบานไทย
2.2.2) กลุมวิชาการโรงแรม
30 หนวยกิต
3561308
การดําเนินงานและการจัดการหองพัก
3(2-2)
Room Operation and Management
วิวัฒนาการ แนวโนม ความสําคัญ โครงสรางการบริหารและการดําเนินงานของธุรกิจที่พัก
แนวคิด รูปแบบ และหลักการจัดการที่ใชในการดําเนินงานของหองพัก ตําแหนงและโครงสรางพนักงานฝาย
หองพัก รูปแบบการบริการและทิศทางการแขงขันของธุรกิจ หองพัก และการฝกปฏิบัติทักษะการจัดการ
หองพักในสถานการณจริง
3562309

การดําเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2)
Foods and Beverage Operation and Management
วิวัฒนาการ แนวโนม ความสําคัญของอุตสาหกรรมบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม
โครงสรางการบริหารและการดําเนินงานของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม แนวคิด รูปแบบหลักการจัดการที่ใชใน
การดําเนินงานของงานภัตตาคาร ทิศทางการแขงขันของธุรกิจ การใชอุปกรณและเครื่องมือการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม การจัดการสถานที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม การ
ดําเนินงานและการจัดงานครัว การฝกปฏิบัติทักษะในการบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานการณจริง
3564310

การจัดการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3(2-2)
Thai and International Cuisine Management
วิวัฒนาการ แนวโนม ความสําคัญ แนวคิด รูปแบบ สภาพการตลาด หลักการจัดการที่ใชใน
การบริการและการดําเนินงานของธุรกิจอาหารไทยและอาหารนานาชาติ การจัดการสถานที่บริการอาหาร
และการฝกปฏิบัติทักษะ การประกอบอาหารไทยและนานาชาติในสถานการณจริง
3562135

การตลาดเพื่อการโรงแรม
3(3-0)
Hotel Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาดเพื่อการโรงแรม สวนประกอบของตลาด การจัด
องคการการตลาดในธุรกิจโรงแรม การวิเคราะหโอกาสของตลาด โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการซื้อของ
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ผูบริโภค การวัดและการพยากรณตลาด สวนแบงตลาด การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขายในธุรกิจโรงแรม
3563601

การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม
3(3-0)
Accounting and Finance for Hotel Business
ลักษณะ เทคนิค และการนําขอมูลทางบัญชีไปใชในฐานะนักบริหารธุรกิจทางดานการโรงแรม
เพื่อการวางแผนทางธุรกิจ การควบคุม การตัดสินใจ และการดําเนินงาน โดยศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน การแปลความหมายขอมูลทางการบัญชี แนวคิดและวิธีการบัญชีตนทุน
สําหรับธุรกิจการบริการดานการโรงแรม
3561316

การดําเนินงานและการจัดการบริการสวนหนา
3(2-2)
Front Office Operation and Management
งานและหน า ที่ ของส ว นหน าของโรงแรม เริ่ม จากการตอ นรับ แขกบริเ วณส ว นหนา การ
ลงทะเบียนเขาพัก บุคลิกภาพสําหรับพนักงงานสวนหนาของโรงแรม งานสํารวจที่พัก การบริการขอมูลการ
เดินทางของผูเขาพัก การทองเที่ยว หรือขอมูลอื่นๆ รวมถึงเทคนิคการจัดการปญหาเฉพาะหนาเกี่ยวกับงาน
บริการ เรียนรูทักษะติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงแรม การสื่อสารงาน
กับแผนกอื่น ๆ วิธีการหรือขั้นตอนเมื่อแขกประสงคจะออกจากโรงแรม
3562313

การดําเนินงานและบริการงานจัดเลี้ยง
3(2-2)
Catering Operation and Service
ปฏิบัติงานดานการจัดเลี้ยงโรงแรม วิธีการทางการรับรองงานจัดเลี้ยง ในโอกาสตางๆ การ
คํานวณพื้นที่เพื่อการจัดวางโตะจัดเลี้ยง เทคนิคการบริการอาหารแบบตางๆ ศึกษาในโครงสรางการบริหารงาน
ของหนวยงานจัดเลี้ยง ความสัมพันธของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกตางๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและวิธีการ
จัดทําเมนูอาหาร การควบคุมดูแลงานจัดเลี้ยง การจัดทํารายงาน
3563314

การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน
3(2-2)
Housekeeping Operation and Management
หนาที่ของฝายแมบานโรงแรม โดยเฉพาะการเสริมสรางความรูทักษะและเทคนิคที่จําเปน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติและจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหนักศึกษามีไดฝกทําความสะอาดในหองพัก
สวนสาธารณะในโรงแรม รวมทั้งการเปนผูตรวจสอบการทําความสะอาด นอกจากนี้รายวิชายังมุงเนนเกี่ยวกับ
การวางแผนการใชวัสดุ อุปกรณทําความสะอาด การจัดตารางเวลาทํางานและการสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
งานแมบาน
3564915

สัมมนาการโรงแรม
3(2-2)
Seminar on Hotel
วิเคราะหปญหาทางดานการโรงแรมเพื่อนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่มีความสําคัญตอการ
พัฒนาการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
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3564416

การวิจัยสําหรับการโรงแรม
3(2-2)
Research for Hotel
ลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย เทคนิคการวิจัยแบบตางๆ ขั้นตอน กระบวนการ
และการออกแบบการวิจัย การเขียนเคาโครงหัวของานวิจัย การสรางเครื่องมือ ศึกษาสถิติพื้นฐานและสถิติอา งอิงเพื่อ
การวิเคราะหขอมูล ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลดวยชุดคําสั่งสําเร็จรูปเพื่องานวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
การประเมินผล และการสังเคราะห โดยมีผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณตางๆ ทางดานการโรงแรม
2.2.3) วิชาเฉพาะเลือก
30 หนวยกิต
2.2.3.1) กลุมวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
15 หนวยกิต
3562305
การดําเนินงานและการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2)
Eco-Tourism Operation and Management
แนวคิด หลักการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การ
วางแผนและดําเนินการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การปองกันผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว
แนวทางและวิธีการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบตางๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่
เหมาะสม การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ การใหการศึกษา ความรูเรื่องคลื่น ลม
กระแสน้ําและชายฝง ฤดูกาลที่เหมาะสมในการดําเนินงานและการจัดการตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีฝก
ปฏิบัติการในโครงการการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยมีการจัดการศึกษานอกสถานที่
3563306

การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
3(2-2)
MICE Management
ความหมาย คําจํากัดความ ประเภท และรูปแบบ ตลอดจนการเตรียมการและการบริหาร
การประชุมสัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การจัดการประชุมขนาดใหญ และการจัดนิทรรศการและ
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การบริหารราคางบประมาณ การตลาดในธุรกิจ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคใน
การจัดการประชุมสัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การจัดการประชุมขนาดใหญ และการจัดนิทรรศการ
3563307

การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจการบิน
3(2-2)
Airlines Business Operation and Management
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดําเนินงานของสายการบิน ระบบสํารองที่นั่งและบัตรโดยสาร การ
บริการภาคพื้นในทาอากาศยาน การบริการบนเครื่องบิน การบริการงานคลังสินคาทางอากาศ พฤติกรรม
ผูบริโภคของสายการบิน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การตลาดและการขาย กฎหมาย ระเบียบและ
พิธีการในธุรกิจการบิน มีการฝกปฏิบัติการนอกสถานที่
3563505

โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0)
Logistics for Tourism Industry
การประยุกตใชความรูดานโลจิสติกสเพื่อการขนสงและกระจายสินคาจากผูผลิตสินคาและ
การบริการการทองเที่ยว การลําเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ การประกันภัยในการขนสง กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับโลจิสติกส การวางแผนเพื่อรองรับอุปสงค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธของการ
บริการดานโลจิสติกส
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3561604

ศิลปะไทยเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2)
Thai Arts for Tourism
ศิลปะไทยในสมัยตางๆ ประเภท ลักษณะ เรื่องราวและสาระ วัสดุ เครื่องมือ รูปแบบ การ
นําเสนอ ประติมากรรม สถาปตยกรรม และประณีตศิลป โดยใหมีการฝกปฏิบัติจากสถานที่จริง
3561605

ไทยคดีศึกษาเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2)
Thai Literature studies for Tourism
ความเปนมาของชุมชนไทย พื้นฐานของสังคมไทยในดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเทคโนโลยี สภาพและปญหาของสังคมในปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของสังคมไทยใน
อนาคต โดยใหมีการฝกปฏิบัติจากสถานที่จริง
3563701

การจัดการทองเที่ยวในกลุมอาเซียน
3(2-2)
ASEAN Tourism Management
แหล ง ท อ งเที่ ยวที่ เ ป น ต น แบบของการท อ งเที่ ย วในกลุ ม ประเทศอาเซีย น และแหล ง
ท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ ในประเทศไทยที่ จ ะรองรั บ การท อ งเที่ ย วในกลุ ม อาเซี ย น รวมถึ ง วิ ธี ก ารเชื่ อ มโยง
วัฒนธรรมการทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียน นโยบาย กฎหมายระหวางประเทศ การสื่อสารขาม
วัฒนธรรมและความเขาใจในอาชีพหรือบุคลากรตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงองคกรความรวมมือระหวาง
อาเซียน วิธีการจัดการทางดานการตลาดที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติได และมีการศึกษาดู
งานในกลุมประเทศอาเซียน
3563315

การจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
3(2-2)
Health Tourism Management
ความหมาย ความเปนมาและความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทและรูปแบบของ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การดําเนินงานดานองคกร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การจัดการงบประมาณเพื่อการดําเนินงานดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ปญหา อุปสรรคใน
การดําเนินงานและการจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและแนวทางในการแกไขปญหา นโยบายดานการ
ทองเที่ ยวเชิงสุ ขภาพ บทบาทของการท องเที่ยวเชิงสุขภาพในปจ จุบัน และแนวโนมของการทองเที่ย วเชิง
สุขภาพในอนาคต (โดยมีการศึกษาดูงานในแหลงทองเที่ยวหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวของ)
3563311

การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงแรม
3(2-2)
Environmental Management in Hotel
แนวคิดและความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มีตออุตสาหกรรมบริการ ปจจัยที่กอใหเกิดมลภาวะ
การจัดการมลภาวะเสียง น้ําเสีย ขยะและอื่นๆแนวทางการควบคุมการตรวจสอบสภาพแวดลอม ผลกระทบ
ของอุตสาหกรรมบริการตอสิ่งแวดลอมและแนวทางการแกปญหา การอนุรักษพลังงาน มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอม มาตรฐานโรงแรมใบไมสีเขียว องคการที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม
แนวโนมดานสิ่งแวดลอมในโรงแรม โดยใหมีการฝกปฏิบัติจากสถานที่จริง
3563312

การจัดการธุรกิจสปา
3(2-2)
Spa Business Management
ประวัติความเปนมา ความหมาย และประเภทของธุรกิจสปา โครงสรางการดําเนินงาน หลักการ
บริหารจัดการ รูปแบบการใหบริการ การเลือกใชอุปกรณและเทคโนโลยี กลยุทธทางการตลาด กฎหมาย
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ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.2.3.2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ

15 หนวยกิต

กลุมภาษาอังกฤษ
3561001
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 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

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 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

ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม
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

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
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

ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว
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
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1
3(3-0)
French for Tourism and Hotel 1
เนนในดานการฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ในกรณีที่จําเปนตองใชภาษานี้ในการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจําวันแบบงาย ไดแก การ
ทักทาย การแนะนําตัว การบอกลา การซื้อของ เปนตน และคําศัพทที่จําเปนในอาชีพการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
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3561402

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 2
3(3-0)
French for Tourism and Hotel 2
เปน การเรี ยนตอเนื่องจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1 โดย
เนนหนักในดานการฟงและพูด นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหใชภาษาฝรั่งเศสในขอบเขตที่กวางขึ้นเพื่อที่จะ
นําไปใชในวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรมใหกวางขวางขึ้น เชน บทสนทนาทางโทรศัพท ในหลายๆ
เหตุการณ ตลอดจนเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส
3561403

ภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0)
French for Tourism and Hotel Business
ทักษะในดานการฟงและการพูด ในสถานการณจําลองในการปฏิบัติงานทั้งใน
โรงแรม และสถานที่ทองเที่ยว และเรียนรูคําศัพทดานธุรกิจการทองเที่ยว และการโรงแรมโดย
ใชภาษาฝรั่งเศสที่เรียนมาในระดับที่สูงขึ้น

3561404

ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(2-2)
French for Tourism and Hotel Personnel
ทักษะในดานการฟงและพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษา สํานวนที่ใชในการบริการและ
สนทนากับนักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน แหลงทองเที่ยว สนามบิน โรงแรม
ภัตตาคาร รานคา เปนตน
3561405

ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการนําเที่ยว
3(2-2)
French for Tour Conducting
การใชภาษาฝรั่งเศสและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนทีใ่ ชในธุรกิจการทองเที่ยว มี
การฝกการใชภาษานอกสถานที่
กลุมภาษาญี่ปุน
3561701
ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1
3(3-0)
Japanese for Tourism and Hotel 1
สํ าหรั บผู เรี ยนที่ ไม มี พื้นฐานความรูภาษาญี่ปุ นมาก อน ฝ กทั กษะทั้งสี่อยางบู รณาการ รู ป
ประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนการฝกสนทนาที่ใชในวิชาชีพทางการทองเที่ยวและการโรงแรม ไดแก การ
ทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน การอานขอความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบ
คําถามได สามารถเขียนประโยคงาย ๆ ได
3561702

ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 2
3(3-0)
Japanese for Tourism and Hotel 2
เรี ยนรู การใช ทักษะทั้ งสี่ อย างตอเนื่ องจากภาษาญี่ปุนเพื่อการท องเที่ยวและการโรงแรม 1
ไวยากรณและรูปประโยคที่ซับซอนขึ้น ทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆทางการทองเที่ยวและการโรงแรม ที่จะ
นําไปใชในงานวิชาชีพใหกวางขวางขึ้น ไดแก วัฒนธรรมดานตางๆ ของชาวญี่ปุน การชักชวน การขออนุญาต
การบอกเหตุผล การให การรับ และการบริการเปนตน โดยเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม
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3561703

ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0)
Japanese for Tourism and Hotel Business
เรียนรูการใชทักษะในการฟง และการพูดในบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ
การทองเที่ยวและการโรงแรม และเรียนรูคําศัพทดานธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยใชภาษาญี่ปุนที่
เรียนมาในระดับที่สูงขึ้น
3561704

ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(2-2)
Japanese for Tourism and Hotel Personnel
เรียนรูการใชทักษะในดานการฟงและพูดในภาษาสํานวนที่ใชในการบริการ และสนทนา
กับนักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน แหลงทองเที่ยว สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร
รานคา เปนตน

3561705

ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเที่ยว
3(2-2)
Japanese for Tour Conducting
การใชภาษาญี่ปุนและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว มีการ
ฝกการใชภาษานอกสถานที่
กลุมภาษาจีน
3561801
ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1
3(3-0)
Chiness for Tourism and Hotel 1
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานความรูภาษาจีนมากอน ฝกทักษะทั้งสี่อยางบูรณาการ รูปประโยค
และไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกสนทนาที่ใชในวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม ไดแก การทักทาย การ
แนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ เปน ตน ฝกการอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได
สามารถเขียนประโยคงาย ๆ ได
3561802

ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 2
3(3-0)
Chiness for Tourism and Hotel 2
เรียนรูการใชทักษะทั้งสี่อยางตอเนื่องจากภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม ไวยากรณ
และรูปประโยคที่ซับซอนขึ้น ทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ทางการทองเที่ยวและการโรงแรม ที่จะนําไปใช
ในงานวิชาชีพใหกวางขวางขึ้น ไดแก วัฒนธรรมดานตางๆ ของชาวจีน การชักชวน การขออนุญาต การบอก
เหตุผล การให การรับ และการบริการเปนตน โดยเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม
3561803

ภาษาจีนสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม
3(3-0)
Chiness for Tourism and Hotel Business
เรียนรูการใชทักษะในการฟง และการพูดในบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ
การทองเที่ยวและการโรงแรม และเรียนรูคําศัพทดานธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยใชภาษาจีนที่
เรียนมาในระดับที่สูงขึ้น
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3561804

ภาษาจีนสําหรับบุคลากรดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(2-2)
Chiness for Tourism and Hotel Personnel
เรียนรูการใชทักษะในดานการฟงและพูดในภาษาสํานวนที่ใชในการบริการ และสนทนากับ
นักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน แหลงทองเที่ยว สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร รานคา
เปนตน
3561805

ภาษาจีนสําหรับการนําเที่ยว
3(2-2)
Chinese for Tour Conducting
การใชภาษาจีนและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว การฝก
การใชภาษานอกสถานที่
กลุมภาษามาเลย
3561901
ภาษามาเลยเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1
3(3-0)
Malay for Tourism and Hotel 1
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานความรูภาษามาเลยมากอน ฝกทักษะทั้งสี่อยางบูรณาการ รูป
ประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกสนทนาที่ใชในวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม ไดแก การทักทาย
การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน ฝกการอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได
สามารถเขียนประโยคงาย ๆ ได
3561902

ภาษามาเลยเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 2
3(3-0)
Malay for Tourism and Hotel 2
เรียนรูการใชทักษะทั้งสี่อยางตอเนื่องจากภาษามาเลยเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1
ไวยากรณและรูปประโยคที่ซับซอนขึ้น ทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ทางการทองเที่ยวและการโรงแรม ที่
จะนําไปใชในงานวิชาชีพใหกวางขวางขึ้น ไดแก วัฒนธรรมดานตางๆ ของชาวมลายู การชักชวน การขอ
อนุญาต การบอกเหตุผล การให การรับ และการบริการเปนตน โดยเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม
3561903

ภาษามาเลยสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม
3(3-0)
Malay for Tourism and Hotel Business
เรียนรูการใชทักษะในการฟง และการพูดในบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม และเรียนรูคําศัพทดานธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยใชภาษามาเลยที่เรียน
มาในระดับที่สูงขึ้น
3561904

ภาษามาเลยสําหรับบุคลากรดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(2-2)
Malay for Tourism and Hotel Personnel
เรียนรูการใชทักษะในดานการฟงและพูดในภาษาสํานวนที่ใชในการบริการ และสนทนากับ
นักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน แหลงทองเที่ยว สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร รานคา
เปนตน
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3561905

ภาษามาเลยสําหรับการนําเที่ยว
3(2-2)
Malay for Tour Conducting
การใชภาษามาเลยและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนที่ใชในธุรกิจ การทองเที่ยว มี
การฝกการใชภาษานอกสถานที่
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชา ที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ หลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
4) หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
6
หนวยกิต
3564818
สหกิจศึกษาเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม
6 (ไมนอยกวา 16 สัปดาห
Co-operation Education for Tourism and Hotel หรือ 1 ภาคการศึกษา
หรือไมต่ํากวา 400 ชั่วโมง
ตอเนื่องกัน)
การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการดานการทองเที่ยวและโรงเรม
การจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนาอาชีพที่ไดรับมอบหมาย มีการนําเสนอและการประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยง
และอาจารยนิเทศก
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