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เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปาชีพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Tourism

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อย่อ
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม
Bachelor of Arts (msiruoT)
ชื่อย่อ
B.A. (Tourism)
3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
4. หลักสูตร
4.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
4.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
91 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะบังคับ
34 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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4.3

รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
01422101 สถิติเบื้องต้นกับซอฟท์แวร์
3 (2-2-5)
(Elementary Statistics and Software)
01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต
3 (3-0-6)
(Environment, Technology and Life)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4 หน่วยกิต
01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด
1 (1-0-2)
(Use of Library Resources)
01131212 การจัดการการเงินสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (3-0-6)
(Financial Management for Small and Medium Enterprise)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
01999031 มรดกอารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
(The Heritage of World Civilization)
01999032 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
(Thai Studies)
- กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
01361131 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ
3 (3-0-6)
(Thai Practical Writing)
และเลือกศึกษาภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งอีก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1,1 (0-2-1)
(Physical Education Activities)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
91 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
27 หน่วยกิต
01390111** อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(Tourism Industry)
01390112* จิตวิทยาการบริการ
(Service Psychology)
01390113* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร
(Introduction to Lodging and Food Service Business)
01390114* หลักวิชาชีพและกฎหมายสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(Professionals and Laws for Tourism Industry)
01390215* การท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์
(Tourism in Globalization)

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

* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
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01390216** พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
(Tourist Behavior)
01390217* การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
(Tourism in ASEAN)
01390218* เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(Information Technology for Tourism Industry)
01390319** การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(Human Resource Management in Tourism Industry)

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

- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
34 หน่วยกิต
01390221** งานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
(Tour Guiding)
01390222* การจัดนาเที่ยวภายในประเทศ
3 (2-2-5)
(Organization of Domestic and Inbound Tours)
01390223* การจัดนาเที่ยวออกนอกประเทศ
3 (2-2-5)
(Organization of Outbound Tours)
01390231* ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของโลก
3 (3-0-6)
และของประเทศไทย
(Global and Thai Cultural Tourism Resources)
01390232** ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของโลกและของประเทศไทย 3 (3-0-6)
(Global and Thai Natural Tourism Resources)
01390251** ธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
(Airline Business)
01390341** การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3 (3-0-6)
(Tour Business Management)
01390342** การตลาดการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
(Tourism Marketing)
01390343* การจัดการการประชุมและนิทรรศการ
3 (3-0-6)
(Meeting, Convention and Exhibition Management)
01390461* การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
(Tourism Resource Planning and Development)
01390491** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
(Basic Research Methodology in Tourism)
01390497** สัมมนา
1 (1-0-2)
(Seminar)

* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
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- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาทางการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
01390462* การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Cultural Tourism Planning and Development)
01390463* การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
3 (3-0-6)
(Community-Based Tourism Planning and Development)
01390464* การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3 (3-0-6)
(Agro Tourism Planning and Development)
01390465* การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
3 (3-0-6)
(Health and Spa Tourism)
2. กลุ่มวิชาทางการโรงแรม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
01390344* การดาเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
(Front Office Operations and Management)
01390345* การดาเนินงานและการจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (2-2-5)
(Food & Beverage Service Operations & Management)
01390346* การดาเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง
3 (2-2-5)
(Food & Beverage Service Operations & Management)
3. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษา
ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1 ภาษา จานวน 5 รายวิชา (15 หน่วยกิต) ทั้งนี้จะต้องศึกษาภาษาต่างประเทศ
ภาษาใดภาษาหนึ่งมาแล้วจากกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมาก่อนแล้ว
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

(4) หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
01390490* สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

6 หน่วยกิต
6

* วิชาเปิดใหม่
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ความหมายของรหัสประจาวิชาในหลักสูตร
ความหมายของเลขรหั ส ประจาวิ ช าในหลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการท่อ งเที่ ย ว
ประกอบด้วยตัวเลข 8 หลักมีความหมายดังนี้
เลขลาดับที่ 1 – 2 (01)
หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลาดับที่ 3 – 5 (390)
หมายถึง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
เลขลาดับที่ 6
หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขลาดับที่ 7 มีความหมายดังต่อไปนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2 หมายถึง กลุ่มวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยว
3 หมายถึง กลุ่มวิชาการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว
4 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการและการตลาดการท่องเที่ยว
5 หมายถึง กลุ่มวิชาการขนส่ง
6 หมายถึง กลุ่มวิชาการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา และสหกิจศึกษา
เลขลาดับที่ 8
หมายถึง ลาดับรายวิชาในแต่ละกลุ่ม
5. ชื่ อ น ามสกุ ล เลขประจ าตั ว บั ต รประชาชน ต าแ หน่ ง แ ละคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
1. นางฉลองศรี พิมลสมพงศ์

2. นางนุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย
3. นายภูริวัจน์ เดชอุ่ม

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
(ทุกระดับ)

รองศาสตราจารย์

ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (การอุดม
ศึกษา)
Higher Graduate Diploma in
Economics of Tourism
Maîtrise ès Lettres (Langue et
Littérature Française)
ค.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Master of Sciences (Tourism
Planning)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
บธ.ม. (การตลาด)
ศศ.บ. (การเดินทางและท่องเที่ยว)
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ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
(ทุกระดับ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)
Université d’Aix-Marseille III
France (2527)
Université de Besançon, France
(2519)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2514)
University of Surrey, England
(2533)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2529)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2550)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
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6 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. มัคคุเทศก์
2. พนักงานในธุรกิจนาเที่ยว (บริษัทจัดนาเที่ยว และตัวแทนจาหน่ายทางการท่องเที่ยว)
3. พนักงานในธุรการบิน (สายการบิน และท่าอากาศยาน)
4. พนักงานในธุรกิจการจัดการประชุมและนิทรรศการ
5. พนักงานในธุรกิจที่พักแรมและภัตตาคาร
6. เจ้ า หน้ า ที่ใ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่มี บ ทบาทในการเสนอนโยบาย กากับ ดูแล วางแผน และพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น
7. เจ้าหน้าที่ในหน่ว ยงานที่มีบ ทบาทในการประสานงานเครือข่ายวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ สภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ
8. ผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยว
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