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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
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ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
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ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism)
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3. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
3.1 มัคคุเทศก์และ/หรือผู้นาเที่ยว
3.2 พนักงานวางแผนและปฏิบัติการจัดนาเที่ยว
3.3 พนักงานขายและการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยว
3.4 พนักงานสารองที่พักและบัตรโดยสารเครื่องบิน
3.5 พนักงานบริการบนเรือสาราญ
3.6 นักพัฒนาการท่องเที่ยว
3.7 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.8 นักวิชาการการท่องเที่ยว
3.9 ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
3.10 พนักงานในธุรกิจบริการการท่องเที่ยว
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4. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4.1 หลักสูตร
4.1.1 จานวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
4.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ
จานวน 21 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร จานวน (15) หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
จานวน (3) หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน (3) หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก
จานวน 9 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
(2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม
(5) กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน
หมายเหตุ เป็ น ไปตามหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2) หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน 99 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน 24 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะ
จานวน 75 หน่วยกิต
ก. วิชาเฉพาะบังคับ
จานวน (30) หน่วยกิต
ข. วิชาเฉพาะเลือก
จานวน (45/48) หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จานวน 6/9 หน่วยกิต
4.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มี 5 กลุ่มวิชา จานวน 30 หน่วยกิต
อ้างถึ ง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 99 หน่วยกิต
ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ได้แก่
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TS101

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ในพลวัตโลก
(Tourism and Hospitality Industry in
Global Dynamics)
การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับการ
ทางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ
(Personality Development for
Working in Tourism and Hospitality
Industry)
จิตวิทยาการบริการ
(Service Psychology)
พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมสาหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ
(Consumer Behavior and CrossCultural Communication Tourism
and Hospitality Industry)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ
(Innovation and Information
Technology for Tourism and
Hospitality Industry)

TS102

TS103
TS201

TS202

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TS203

ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในบริบทการ
ท่องเที่ยวและการบริการ
(Thai Arts and Cultural in Tourism
and Hospitality Context)
กฎหมาย จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมสาหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ
(Laws, Ethics and Social
Responsibility for Tourism and
Hospitality Industry)
การจัดการและพัฒนาทุนมนุษย์สาหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ
(Human Capital Management and
Development for Tourism and
Hospitality Industry)

TS301

TS302

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

(2) กลุ่มวิชาเฉพาะ จานวน 75 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก. วิชาเฉพาะบังคับ จานวน 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT101

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
(Tourism Resources in Thailand
and ASEAN Community)
การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทน
การท่องเที่ยว
(Tour Operator and Travel Agency
Management)

TT201

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT202

การจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทาง
(Niche Tourism Management)
การวางแผนและการดาเนินการ
จัดนาเที่ยว
(Tour Planning and Organizing)
งานมัคคุเทศก์
(Tour Guiding)
การตลาดดิจิทัลสาหรับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
(Digital Marketing for Tourism
Business)
การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
(Sustainable Tourism Planning and
Development)
งานผู้นาเที่ยว
(Tour Leading)
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการท่องเที่ยว
(Research Methodology for
Tourism)
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการ
ท่องเที่ยว
(Seminar on Current Issues in
Tourism)

TT203

TT301
TT302

TT303

TT401
TT402

TT403

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

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)

-
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ข. วิชาเฉพาะเลือก จานวน 45/48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ จานวน 15/18 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจาก 3 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ ให้ครบ 15
หรือ 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวเรือสาราญ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT204

ธุรกิจเรือสาราญ
(Cruise Business)
การดาเนินงานและการจัดการท่าเรือ
สาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ
(Port Operation and Management
for Cruise Tourism)
การดาเนินงานและการจัดการงาน
บริการส่วนหน้าบนเรือสาราญ
(Front Office Service Operation and
Management on Cruise)
การจัดการภัตตาคารและงานบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเรือสาราญ
(Restaurant, Food and Beverage
Service Operation and
Management on Cruise)
การดาเนินงานและการจัดการงาน
แม่บ้านบนเรือสาราญ
(House Keeping Operation and
Management on Cruise)
การจัดการงานครัวและการประกอบ
อาหารบนเรือสาราญ
(Kitchen and Culinary Management
on Cruise)

TT205

TT304

TT305

TT306

TT307

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT308

การจัดการกิจกรรมบันเทิงและการ
ท่องเที่ยวบนฝั่งสาหรับการท่องเที่ยว
เรือสาราญ
(Entertainment and Shore
Excursion Management for Cruise
Tourism)
การจัดการสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยสาหรับการท่องเที่ยวเรือ
สาราญ
(Hygine and Safety Management
for Cruise Tourism)

TT404

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

-

กลุ่มวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเฉพาะทาง
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT206

นโยบาย การวางแผน และการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
(Policy Planning and Tourism
Development)
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(Tourist Destination Development)
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและ
ผจญภัย
(Sport and Adventure Tourism
Development)
การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล
(Marine Tourism Development)
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Health Tourism Development)

TT207
TT208

TT209
TT309

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT310

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(Cultural Tourism Development)
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร
และสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
(Agro and Rural Tourism
Development)
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
(Gastronomy Tourism
Development)
การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมือง
(Urban Tourism Development)
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(Community-Based Tourism
Management)

TT311

TT405

TT406
TT407

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

กลุ่มวิชาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว
รหัสวิชา
TT210

TT211

ชื่อวิชา
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจ
ที่พักแรม
(Accommodation Business
Operation and Management)
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจ
ภัตตาคาร
(Restaurant Business Operation
and Management)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT312

การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจ
การประชุมและนิทรรศการ
(Meeting, Convention and
Exhibition Operation and
Management)
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจ
การจัดอีเว้นท์
(Event Business Operation and
Management)
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจ
สายการบิน
(Airline Business Operation and
Management)
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจ
สปา
(Spa Business Operation and
Management)
การดาเนินงานและการจัดการธุรกิจ
สินค้าที่ระลึก
(Souvenir Business Operation and
Management)
นวัตกรรมและการออกแบบการบริการ
สาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
(Innovation and Service Design for
Tourism Business)

TT313

TT314

TT408

TT409

TT410

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศสาหรับงานอาชีพ จานวน 30 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษ จานวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT212

ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว
(English for Tourism)
ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรม
บริการ
(English for Hospitality Industry)
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจนาเที่ยว
และตัวแทนการท่องเที่ยว
(English for Tour Operator and
Travel Agency)
ภาษาอังกฤษสาหรับงานมัคคุเทศก์
(English for Tour Guiding)
ภาษาอังกฤษสาหรับการเตรียมความ
พร้อมด้านอาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว
(English for Career Preparation in
Tourism Business)

TT213

TT315

TT316
TT411

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (ภาษาอื่นๆ) ให้เลือกเรียนภาษาใดภาษา
หนึ่งต่อไปนี้ จานวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT214

ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 1
(Japanese for Conversation and
Communication 1)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT215

ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 2
(Japanese for Conversation and
Communication 2)
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 3
(Japanese for Conversation and
Communication 3)
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ
(Japanese for Tourism and
Hospitality Industry)
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับงานมัคคุเทศก์
(Japanese for Tour Guiding)

TT317

TT318

TT412

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
สอบผ่าน TT214

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT215

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT317

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT317

ภาษาจีน
รหัสวิชา
TT216

TT217

ชื่อวิชา
ภาษาจีนสาหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 1
(Chinese for Conversation and
Communication 1)
ภาษาจีนสาหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 2
(Chinese for Conversation and
Communication 2)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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-
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รหัสวิชา
TT319

TT320

TT413

ชื่อวิชา
ภาษาจีนสาหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 3
(Chinese for Conversation and
Communication 3)
ภาษาจีนสาหรับการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ
(Chinese for Tourism and
Hospitality Industry)
ภาษาจีนสาหรับงานมัคคุเทศก์
(Chinese for Tour Guiding)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
สอบผ่าน TT217

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT319

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT319

ภาษาเกาหลี
รหัสวิชา
TT218

TT219

TT321

ชื่อวิชา
ภาษาเกาหลีสาหรับการสนทนาและ
การสื่อสาร 1
(Korean for Conversation and
Communication 1)
ภาษาเกาหลีสาหรับการสนทนาและ
การสื่อสาร 2
(Korean for Conversation and
Communication 2)
ภาษาเกาหลีสาหรับการสนทนาและ
การสื่อสาร 3
(Korean for Conversation and
Communication 3)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT218

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT219

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT322

ภาษาเกาหลีสาหรับการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ
(Korean for Tourism and Hospitality
Industry)
ภาษาเกาหลีสาหรับงานมัคคุเทศก์
(Korean for Tour Guiding)

TT414

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
สอบผ่าน TT321

สอบผ่าน TT321

ภาษาฝรั่งเศส
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT220

ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการสนทนาและ
การสื่อสาร 1
(French for Conversation and
Communication 1)
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการสนทนาและ
การสื่อสาร 2
(French for Conversation and
Communication 2)
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการสนทนาและ
การสื่อสาร 3
(French for Conversation and
Communication 3)
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ
(French for Tourism and Hospitality
Industry)
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับงานมัคคุเทศก์
(French for Tour Guiding)

TT221

TT323

TT324

TT415

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT220

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT221

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT323

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT323
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ภาษาสเปน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT222

ภาษาสเปนสาหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 1
(Spanish for Conversation and
Communication 1)
ภาษาสเปนสาหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 2
(Spanish for Conversation and
Communication 2)
ภาษาสเปนสาหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 3
(Spanish for Conversation and
Communication 3)
ภาษาสเปนสาหรับการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ
(Spanish for Tourism and
Hospitality Industry)
ภาษาสเปนสาหรับงานมัคคุเทศก์
(Spanish for Tour Guiding)

TT223

TT325

TT326

TT416

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT222

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT223

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT325

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT325

ภาษาเยอรมัน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT224

ภาษาเยอรมันสาหรับการสนทนาและ
การสื่อสาร 1
(German for Conversation and
Communication 1)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT225

ภาษาเยอรมันสาหรับการสนทนาและ
การสื่อสาร 2
(German for Conversation and
Communication 2)
ภาษาเยอรมันสาหรับการสนทนาและ
การสื่อสาร 3
(German for Conversation and
Communication 3)
ภาษาเยอรมันสาหรับการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ
(German for Tourism and
Hospitality Industry)
ภาษาเยอรมันสาหรับงานมัคคุเทศก์
(German for Tour Guiding)

TT327

TT328

TT417

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
สอบผ่าน TT224

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT225

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT327

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT327

ภาษารัสเซีย
รหัสวิชา
TT226

TT227

ชื่อวิชา
ภาษารัสเซียสาหรับการสนทนาและ
การสื่อสาร 1
(Russian for Conversation and
Communication 1)
ภาษารัสเซียสาหรับการสนทนาและ
การสื่อสาร 2
(Russian for Conversation and
Communication 2)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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-
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รหัสวิชา
TT329

TT330

TT418

ชื่อวิชา
ภาษารัสเซียสาหรับการสนทนาและ
การสื่อสาร 3
(Russian for Conversation and
Communication 3)
ภาษารัสเซียสาหรับการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ
(Russian for Tourism and
Hospitality Industry)
ภาษารัสเซียสาหรับงานมัคคุเทศก์
(Russian for Tour Guiding)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
สอบผ่าน TT227

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT329

3(2-2-5)

สอบผ่าน TT329

3) หมวดเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาอื่นในระดับปริญญาตรี ใน
คณะการท่ อ งเที่ ย วและอุ ต สาหกรรมบริ ก าร หรื อ คณะอื่ น ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย และรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มีข้อตกลง/ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือได้รับรองจากสานักงาน ก.พ.
4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 6/9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
TT399
TT499

ชื่อวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ
(Professional Internship)
สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(300 ชั่วโมง)
6(0-40-20)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

หมายเหตุ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนวิชา TT399 ประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องเลือกเรียนรายวิชา
ในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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5) วิชาโทการท่องเที่ยว จานวน 15 หน่วยกิต
สาหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชาในคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และ
คณะอื่นๆ เลือกเรียน ยกเว้นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TX231

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ในพลวัตโลก
(Tourism and Hospitality Industry)
การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทน
การท่องเที่ยว
(Tour Operator and Travel Agency
Management)
การวางแผนและการดาเนินการ
จัดนาเที่ยว
(Tour Planning and Organizing)
งานมัคคุเทศก์
(Tour Guiding)
ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว
(English for Tourism)

TX232

TX333

TX334
TX435

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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4.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา
GE002
GEXXX
GEXXX
GEXXX
TS101
TS102

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการใน
พลวัตโลก
การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับการทางานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-
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ปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE001
GE003

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

GE101
GE201
TS103
TT101

การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด
จิตวิทยาการบริการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและกลุ่มประเทศ
อาเซียน
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน GE002
หรือ คะแนน TOEIC
350 หรือเทียบเท่า
-

18

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

18

ปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1

TS201

พฤติกรรมผู้บริโภคและการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม
สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในบริบทการท่องเที่ยว
และการบริการ
การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนการ
ท่องเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือก (1)
ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว
ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (1)
รวม

TS203
TT201
TT000
TT208
TT000

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE003
หรือคะแนน TOEIC
450 หรือเทียบเท่า
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

-

ปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2

TS202

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทาง
การวางแผนและการดาเนินการจัดนาเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือก (2)
ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (2)
รวม

TT202
TT203
TT000
TT213
TT000

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน GE004
หรือ คะแนน TOEIC
550 หรือเทียบเท่า
-

19

ปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TS301

กฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
งานมัคคุเทศก์
วิชาเฉพาะเลือก (3)
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทน
การท่องเที่ยว
ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (3)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

TT301
TT000
TT315
TT000

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

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

-

3(2-2-5)
3
18

-

ปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TS302

การจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์สาหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
การตลาดดิจิทัลสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วิชาเอกเลือก (4)
ภาษาอังกฤษสาหรับงานมัคคุเทศก์
ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (4)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

TT302
TT303
TT000
TT316
TT000

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
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
21

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

20

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
TT399

ชื่อวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือกลุ่มวิชาความสนใจ
เฉพาะ
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3

ปีที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TT401
TT402
TT403
TT000
TT411

งานผู้นาเที่ยว
ระเบียบวิธวี ิจัยสาหรับการท่องเที่ยว
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการท่องเที่ยว
วิชาเอกเลือก (5)
ภาษาอังกฤษสาหรับการเตรียมความพร้อมด้าน
อาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว
ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (5)
รวม

TT000

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(2-2-5)
18

ปีที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา
TT499

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-40-20)
6

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

21

