หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
หลักสู ตรปรับปรุงพ.ศ. 2559

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พุทธศักราช 2559
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
(1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1)วิชาเอกบังคับ
2.2)วิชาเอกเลือกไม่ น้อยกว่า
2.3) วิชาเลือกภาษาต่ างประเทศ ไม่ น้อยกว่า
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พไม่ น้อยกว่ า
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
(1)วิชาศึกษาทัว่ ไป
1) กลุ่มวิชาบังคับ
1.1)กลต่มวิชาบูรณาการ
GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
Thailand in a Changing World
GEIG1002 ความเป็ นพลเมืุงในโลกสมัยใหม่
Citizenship in Contemporary World
1.2) กลต่มวิชาภาษา
GELT1001 ภาษาไทยเพืุ่การสื่ ุสาร
Thai for Communication
GELE1001 ภาษาุังกฤษเพืุ่การสื่ ุสาร
English for Communication
GELE1002 ภาษาุังกฤษเพืุ่การปฏิบตั ิงาน
English for Work
กลุ่มวิชาเลือก
1.3) กลต่มวิชาส่ งเสริ มสต ขภาพ
GEHP1101 การุุกกาลังกายเพืุ่สต ขภาพ
Exercises for Health
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

129 หน่ วยกิต
30
93
24
62
32
15
15
7
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
15 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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GEHP1102 การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายเพืุ่สต ขภาพ
Physical Fitness Promotion for Health
1.4) กลต่มวิชามนตษยศาสตร์
GEHS1101 สต นทรี ยภาพขุงชีวติ
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพืุ่ความสต ขขุงชีวิต
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตตผล
Social Morality and Reasoning
1.5) กลต่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ ุสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพืุ่ชีวติ
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพืุ่ชีวิต
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลุ้มเพืุ่ชีวติ
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพืุ่การดาเนินชีวติ
Thinking and Numeral Analysis for Living
1.6)กลต่มวิชาสังคมศาสตร์
GESO1101 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
GESO1102 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1103 มนตษย์กบั สิ่ งแวดลุ้ม
Man and Environment
GESO1104กฎหมายเพืุ่การดาเนินชีวติ
Law for Living
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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1.7)กลต่มวิชาภาษาที่สาม
GETL1101 ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
Chinese in Daily Life
GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวติ ประจาวัน
French in Daily Life
GETL1103 ภาษาญี่ปต่นในชีวติ ประจาวัน
Japanese in Daily Life
GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวติ ประจาวัน
Korean in Daily Life
GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวติ ประจาวัน
Khmer in Daily Life
GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจาวัน
Vietnamese in Daily Life

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

(2)หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่า
1)กลุ่มวิชาแกน
ENGL3701 ภาษาุังกฤษเพืุ่วัตถตประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes
ENGL3702 ภาษาุังกฤษเพืุ่วัตถตประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
English for Specific Career Purposes
TRHM1101 ความรู ้เบืุ้งต้นเกี่ยวกับการทุ่งเที่ยวและการโรงแรม
Introduction to Tourism and Hotel
TRHM2103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการทุ่งเที่ยว
และการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
TRHM2202 การสื่ ุสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักทุ่งเที่ยว
Cross Cultural Communication amd Tourist behavior
HRDM1102 การจัดการทรัพยากรมนตษย์ในุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
Human Resource Management in Tourism Industry
BCOM4208 ระบบสารสนเทศทางธต รกิจด้านการทุ่งเที่ยวและการโรงแรม
Business Information System for Tourism and Hotel
TRHM4201 ศิลปะการตุ้นรับและจิตวิทยาการบริ การ
Hospitality and Service Psychology

93 หน่ วยกิต
24 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

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

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ
ACCT2302 การบัญชีและการเงินสาหรับธต รกิจนาเที่ยว
Accounting and Finance for Tour Business
TRHM3105 หลักการมัคคตเทศก์
Tour Guiding
TRHM3106 การตลาดการทุ่งเที่ยว
Tourism Marketing
TRHM 3107 การจัดการธต รกิจนาเที่ยวและตัวแทนการเดินทางทุ่งเที่ยว
Tour Business and Travel Agency Management
TRHM3108 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการทุ่งเที่ยวุย่างยัง่ ยืน
Tourism Planning and Sustainable Tourism Resource Development
TRHM3109 การวางแผนและการดาเนินการจัดนาเที่ยว
Tour Planning and Tour Operation
TRHM3110 โลจิสติกส์สาหรับุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
Logistics for Tourism Industry
TRHM3113 ธต รกิจการบินและการุุกบัตรโดยสาร
Airline Business and Ticketing
TRHM3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางการทุ่งเที่ยว
Research Methodology in Tourism
TRHM4901 สัมมนาทางการทุ่งเที่ยว
Seminar in Tourism
TRHM4902 การวิจยั ทางการทุ่งเที่ยว
Research in Tourism

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

62 หน่ วยกิต
32 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(0-6-3)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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2.2)วิชาเอกเลือกไม่ น้อยกว่า
ARTD2403 ศิลปวัฒนธรรมทุ้งถิ่น
Local Arts and Culture
ENGL2703 ภาษาุังกฤษสาหรับุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
English for Tourism Industry
ENGL3715 ภาษาุังกฤษเพืุ่การสื่ ุสารสาหรับมัคคตเทศก์
English for Communication as Tourist Guides
GOHI1202 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
Thai History and Culture
GOHI2103 ภูมิศาสตร์ การทุ่งเที่ยวไทย
Geography of Thai Tourism
HOME3112 ความรู ้เกี่ยวกับุาหารไทย
Knowledge of Thai Food
TRHM2203 การจัดการโรงแรม
Hotel Management
TRHM3111 การจัดการทุ่งเที่ยวเชิงสต ขภาพ
Health Tourism Management
TRHM3112 การจัดการนันทนาการเพืุ่การทุ่งเที่ยว
Recreation Management for Tourism
TRHM3205 การจัดการประชตมนิทรรศการและการทุ่งเที่ยวเพืุ่เป็ นรางวัล
MICE Management
TRHM4111 หลักการนาเที่ยว
(Procedure of Tour Operation)
TRHM4112 การจัดการทุ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism Management
TRHM4113 การจัดนาเที่ยวต่างประเทศ
Conducting Outbound Tour

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

15 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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2.3)วิชาเลือกภาษาต่ างประเทศ ไม่ น้อยกว่า
เลืุกรายวิชาจากกลต่มภาษาตุ่ไปนี้เพียงกลต่มภาษาเดียว
ภาษาจีน
CHIN1101 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
Foundation Chinese 1
CHIN1102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
Foundation Chinese 2
CHIN4721 ภาษาจีนสาหรับุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว 1
Chinese for Tourism Industry 1
CHIN4722 ภาษาจีนสาหรับุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว 2
Chinese for Tourism Industry 2
CHIN4723 ภาษาจีนสาหรับมัคคตเทศก์ 1
Chinese for Tourist Guide 1
CHIN4724 ภาษาจีนสาหรับมัคคตเทศก์ 2
Chinese for Tourist Guide 2
ภาษาญีป่ ุ่ น
JPAN1101 ภาษาญี่ปต่น 1
Japanese 1
JPAN1102 ภาษาญี่ปต่น 2
Japanese 2
JPAN3721 ภาษาญี่ปต่นเพืุ่การทุ่งเที่ยว 1
Japanese for Tourism 1
JPAN3722 ภาษาญี่ปต่นเพืุ่การทุ่งเที่ยว 2
Japanese for Tourism 2
TRHM3703 ภาษาญี่ปต่นสาหรับมัคคตเทศก์ 1
Japanese for Guide 1
TRHM3704 ภาษาญี่ปต่นสาหรับมัคคตเทศก์ 2
Japanese for Guide 2
ภาษาฝรั่งเศส
FREN1701 ภาษาฝรั่งเศสเพืุ่การสื่ ุสาร 1
French for Communication 1
FREN2702 ภาษาฝรั่งเศสเพืุ่การสื่ ุสาร 2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

15 หน่ วยกิต

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

3(3-0-6)
3(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)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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French for Communication 2
FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพืุ่การสื่ ุสาร 3
French for Communication 3
FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพืุ่การสื่ ุสาร 4
Frenchfor Communication 4
FREN3725 ภาษาฝรั่งเศสเพืุ่การสื่ ุสาร 5
Frenchfor Communication 5
FREN4716 ภาษาฝรั่งเศสเพืุ่การสื่ ุสาร 6
Frenchfor Communication 6
ภาษาเกาหลี
TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพืุ่การบริ การ 1
Korean for Hospitality 1
TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพืุ่การบริ การ 2
Korean for Hospitality 2
TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพืุ่การทุ่งเที่ยว 1
Korean for Tourism 1
TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพืุ่การทุ่งเที่ยว 2
Korean for Tourism 2
TRHM3301 ภาษาเกาหลีสาหรับมัคคตเทศก์ 1
Korean for Tour Guiding 1
TRHM3302 ภาษาเกาหลีสาหรับมัคคตเทศก์ 2
Korean for Tour Guiding 2
กลุ่มภาษาอาเซียน
TRHM1601 กลต่มภาษาุาเซี ยนเพืุ่การทุ่งเที่ยว 1
ASEAN Language for Tourism 1
TRHM1602 กลต่มภาษาุาเซี ยนเพืุ่การทุ่งเที่ยว 2
ASEAN Language for Tourism 2
TRHM2601 กลต่มภาษาุาเซี ยนเพืุ่การทุ่งเที่ยว 3
ASEAN Language for Tourism 3
TRHM2602 กลต่มภาษาุาเซี ยนเพืุ่การทุ่งเที่ยว 4
ASEAN Language for Tourism 4
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(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)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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TRHM3601 กลต่มภาษาุาเซี ยนเพืุ่การทุ่งเที่ยว 5
ASEAN Language for Tourism 5
TRHM3602 กลต่มภาษาุาเซี ยนเพืุ่การทุ่งเที่ยว 6
ASEAN Language for Tourism 6

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

3)กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ไม่ น้อยกว่า
7 หน่ วยกิต
ให้ เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3.1 ) หรื อ 3.2)
3.1)ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทางอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
TRHM4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
2 (90)
Preparation ofOccupationalPracticumin Tourism Industry
TRHM4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
5 (450)
Occupational Practicum in Tourism Industry
3.2)สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
TRHM4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษาทางุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
2 (90)
Preparation for Co-operative Educationin Tourism Industry
TRHM4804 สหกิจศึกษาทางุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
6 (540)
Co-operative Education in Tourism Industry
(3)หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลืุกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรี ยน
มาแล้ว และตุ้งไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตในเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ACCT2302

การบัญชี และการเงินสาหรับธุรกิจนาเทีย่ ว
3(3-0-6)
Accounting and Finance for Tour Business
ทฤษฏี แนวคิด หลักการบัญชี และการเงิน วิธีการบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิน
การวัดผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นขุงธต รกิ จนาเที่ ยวการวิเคราะห์ ตน้ ทตน และการ
จัดการการเงินขุงธต รกิจ

ARTD2403

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Arts and Culture
ประวัติค วามเป็ นมาและเปรี ย บเที ยบวิวฒั นาการ และรู ป แบบขุงศิ ล ปะไทยในเชิ ง
ทัศ นศิ ล ป์ คื ุจิ ตรกรรม ประติ มากรรม สถาปั ตยกรรม งานประณี ตศิ ล ป์ ตลุดจนความรู ้
พื้นฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านุันเกี่ ยวกับชี วิตความเป็ นุยูก่ ารดารงชี พความเชื่ ุุันเป็ น
พื้นฐานซึ่ งถืุว่าเป็ นมรดกหรื ุเุกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในทุ้งถิ่นเป็ นสาคัญ

BCOM4208ระบบสารสนเทศทางธุรกิจด้ านการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
3(2-2-5)
Business Information System for Tourism and Hotel
ระบบสารสนเทศด้านการทุ่งเที่ยวและการโรงแรมประเภทขุงสารสนเทศด้านการ ทุ่งเที่ยว
และการโรงแรมการนาระบบสารสนเทศต่างๆมาใช้ในการจัดขุ้มูลด้านระบบการจัดจาหน่ าย
แบบเบ็ดเสร็ จและระบบ e-Tourism
CHIN1101

ภาษาจีนพืน้ ฐาน 1
3(3-0-6)
Foundation Chinese 1
การุุกเสี ยงตามสาเนี ยงภาษามาตรฐานปั กกิ่ง ระบบพินยิน ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
ุักษรจีน ศัพท์ สานวน ไวยากรณ์พ้นื ฐานจากบทสนทนา

CHIN1102

ภาษาจีนพืน้ ฐาน 2
3(3-0-6)
Foundation Chinese 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: CHIN1101 ภาษาจีนพืน้ ฐาน 1
การุ่านแบ่งวรรคตุน ศัพท์ สานวนไวยากรณ์ ในบทสนทนาที่ยากขึ้น สนทนาในสถานการณ์
ต่างๆ และเขียนขุ้ความสั้นๆ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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CHIN4721

ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว 1
3(3-0-6)
Chinese for Tourism Industry 1
คาศัพท์ สานวนและบทสนทนาที่จาเป็ นในการติดตุ่สื่ ุสารในธต รกิจทุ่งเที่ยว ตั้งแต่
คาศัพท์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สถานที่ทุ่งเที่ยวต่างๆ

CHIN4722

ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว 2
3(3-0-6)
Chinese for Tourism Industry 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: CHIN4721 ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
ทักษะทั้งการพูด การฟั ง การุ่าน และการเขี ยน ภาษาจีน เพืุ่เตรี ยมในการทางานที่เกี่ ยวขุ้งกับ
ธต รกิจทุ่งเที่ยว

CHIN4723

ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(3-0-6)
Chinese for Tourist Guide 1
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและบทสนทนาที่ใช้ในงานมัคคตเทศก์ ได้แก่ การบรรยายสถานที่
ทุ่งเที่ยว การวางแผนการเดินทาง

CHIN4724 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(3-0-6)
Chinese for Tourist Guide 1
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : CHIN4723 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
ฝึ กทักษะทั้งการสนทนาภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ เพืุ่เตรี ยมพรุ้มในการทางาน
มัคคตเทศก์
ENGL2703

ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
English for Tourism Industry
ศึก ษาค าศัพ ท์ ส านวนภาษา และบทสนทนาที่ จาเป็ นในุต ตสาหกรรมท่ ุงเที่ ยวโดย
มต่งเน้นฝึ กทักษะภาษาุังกฤษและความรู ้เกี่ยวกับุตตสาหกรรมการทุ่งเที่ยวภายในประเทศ และ
ต่ า งประเทศ ได้แ ก่ แหล่ งท่ ุงเที่ ย วต่ างๆ เช่ น สถานที่ ท่ ุ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์ ส ถานที่
ทุ่งเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ทุ่งเที่ยวทางโบราณคดี การบรรยายสถานที่ทุ่งเที่ยว ประเภทที่
พัก ประเภทการเดินทาง การเตรี ยมตัวและวางแผนการเดินทาง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ศึกษาคาศัพ ท์ ไวยากรณ์ และสานวนภาษาุังกฤษที่จาเป็ นตุ้งใช้ในงานวิชาการและ
การศึกษาขั้นสู งในศาสตร์ ขุงแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด ุ่านและเขียนในเชิ งวิชาการ การุ่านเุกสาร
หนังสื ุ ตารา รายงานวิจยั บทคัดยุ่งานวิจยั บทความวิชาการ หรื ุ ผลงานวิชาการรู ปแบบต่าง ๆ การพูดและ
เขียนเพืุ่การนาเสนุงานวิชาการ
ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะทางวิชาชี พ
3(3-0-6)
English for Specific Career Purposes
ศึ ก ษาค าศัพ ท์ ไวยากรณ์ แ ละส านวนภาษาุัง กฤษที่ ใ ช้ใ นการปฏิ บ ัติ ง านในแต่ ล ะ
สาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด ุ่าน และเขียนเพืุ่การสื่ ุสาร การสนทนาโต้ตุบทางโทรศัพท์ การเขียนโต้ตุบ
ทางจดหมายและจดหมายุิเล็กทรุนิ กส์ การพูดเพืุ่เจรจาตุ่รุง การมุบหมายงานหรื ุคาสั่งที่เกี่ยวขุ้งกับการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ การสัมภาษณ์ การพูดในที่ประชต ม การุ่านเุกสาร คู่มืุต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน การพูดและ
เขียนเพืุ่การนาเสนุงาน การเขียนรายงาน หรื ุุื่น ๆ ที่จาเป็ นตามบริ บทขุงงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ
ENGL3715

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
English for Communication as Tourist Guides
ศึกษาคาศัพท์สานวนโครงสร้างทางภาษาุังกฤษและบทสนทนาภาษาุังกฤษสาหรับมัคคตเทศก์
ที่ใช้ในการบริ การและการนาเที่ยว และเน้นการฝึ กทักษะการบรรยายเพืุ่สื่ ุ ความหมายเกี่ยวกับ
สถาปั ตยกรรม จิตรกรรมและประวัติความเป็ นมา ความสาคัญขุงสถานที่ทุ่งเที่ยวที่สาคัญทั้ง
ในกรต งเทพและต่างจังหวัด

FREN1701

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
3(3-0-6)
French for Communication 1
ทักษะการฟั ง พูดอ่าน เขียน ในหัวข้อที่เกี่ ยวกับชี วิตประจาวันการแนะนาตนเองการ
ทัก ทาย การกล่ าวขอบคุ ณ กล่ า วค าขอโทษถามและให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ วัน เวลาดิ น ฟ้ าอากาศ
บรรยายรู ปร่ างลักษณะบุคคลและกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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FREN2702

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
3(3-0-6)
French for Communication 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: FREN1701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
หรื อ GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้ นเพื่อการสื่ อสาร
ทักษะสัมพันธ์ท้ งั การฟั งพูด ุ่าน เขียน สาหรับการติดตุ่สื่ ุสารในชีวติ ประจาวันการ
ุ่านและการเขียนไปรษณี ยบัตรบัตรุวยพรบัตรเชิ ญประกาศจดหมายแบบฟุร์ มต่าง ๆเล่าเรื่ ุง
แบบง่าย ๆ

FREN2703

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3
3(3-0-6)
French for Communication 3
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: FREN2702 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
สนทนาในหัวขุ้ที่ เกี่ ยวกับุาชี พต่าง ๆโดยการสร้างสถานการณ์ สมมตติทกั ษะการฟั ง
การพูดในสถานการณ์ จากสื่ ุวิทยตโทรทัศน์ภาพยนตร์ วิดีโุ ซี ดีรุมุินเทุร์ เน็ ตศัพท์สานวน
เฉพาะด้านเพื่ ุการโต้ตุบทางโทรศัพ ท์ก ารเชื้ ุเชิ ญ การตุบรั บ -ตุบปฏิ เสธคาเชื้ ุเชิ ญ การ
แนะนาและการเสนุแนะ การแสดงความคิดเห็นและการนาเสนุรายงานหน้าชั้นเรี ยน

FREN3704

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4
3(3-0-6)
Frenchfor Communication 4
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: FREN2703ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3
สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสในวงการอาชีพธุ รกิจ งานบริ ษทั และสานักงาน
ต่างๆ สามารถนาภาษาฝรั่งเศสมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม
รวมทั้งสามารถแนะนาบริ ษทั แผนกต่างๆ และกิจการของบริ ษทั ได้

FREN3725

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5
3(3-0-6)
French for Communication 5
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน:FREN3704ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4
สนทนาในหัวขุ้ที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสในวงการุาชีพธต รกิจทุ่งเที่ยว งานการบริ การ
แหล่งทุ่งเที่ยวต่างๆ ในสถานการณ์หลากหลาย ซับซุ้นมากขึ้น ศัพท์และสานวนภาษาฝรั่งเศส
ที่ใช้ในวงการธต รกิจการทุ่งเที่ยวระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสามารถจัดทาเุกสารเุกสารเกี่ยวกับ
การทุ่งเที่ยวเป็ นภาษาฝรั่งเศส

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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FREN4716

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6
3(3-0-6)
French for Communication 6
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน:FREN3725ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5
สนทนาในหัวขุ้ที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในธต รกิจโรงแรม งานบริ การ การตุ้นรับ
ลูกค้าการกรุกแบบฟุร์ มต่าง ๆการบรรยายลักษณะหุ้งพักบุกรายละเุียดเกี่ ยวกับที่ต้ งั ขุง
โรงแรมรู ้ จ ัก แนะน าลัก ษณะเด่ น เพื่ ุ เพิ่ ม คต ณ ค่ า ขุงโรงแรมสนทนาทางโทรศัพ ท์ เพื่ ุ ให้
รายละเุียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้งพักภัตตาคาร ราคา การจุงหุ้งพักตารางเวลาต่าง ๆรวมทั้งการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับหุ้งพักได้

GEHP1101

การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
ศึกษาความหมาย ขุบข่าย วัตถต ประสงค์ และคต ณประโยชน์ขุงการุุกกาลังกายเพืุ่สต ขภาพ
รวมไปถึ งหลักการุุกกาลังกายเพืุ่สต ขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์ การุุกกาลังกาย โดยการ
เลื ุกปฏิ บตั ิกิจกรรมทางกายหรื ุการุุกกาลังกายด้วยวิธีการต่างๆ เช่ น การเดิ น การวิ่ง และ
การเล่นกี ฬาประเภทต่างๆ เช่น เทเบิลเทนนิ ส แบดมินตัน แชร์ บุล เป็ นต้น หลักโภชนาศาสตร์
และหลักการบริ โภคุาหารเพืุ่การมีสตขภาพที่ดี รวมไปถึงการป้ ุงกันการบาดเจ็บและการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บจากการุุกกาลังกาย

GEHP1102

การสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Physical Fitness Promotion for Health
ศึกษาุงค์ประกุบ ความหมายและความสาคัญ วิธีการทดสุบและประเมิน หลักการ
และวิ ธี ก ารฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารสร้ า งเสริ ม สมรรถภาพทางกายที่ เกี่ ย วขุ้ งกับ สต ข ภาพตามหลัก
วิทยาศาสตร์ การกี ฬา การนาหลักการโภชนาการและคานวณปริ มาณุาหารสาหรับการสร้ าง
เสริ มสมรรถภาพทางกาย

GEHS1101

สุ นทรียภาพของชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึกษาความหมายขุงสต นทรี ยศาสตร์ และความงดงามขุงศาสตร์ทางดนตรี นาฏศิลป์
และศิ ล ปะทั้ง ไทยและสากลให้ เกิ ด ความซาบซึ้ งและเห็ น คต ณ ค่ า ขุงศาสตร์ ท างความงาม
สามารถวิเคราะห์ คตณค่าทางสต นทรี ยศิลป์ โดยผ่านขั้นตุนการเรี ยนรู ้เชิ งคตณค่าุันเป็ นประโยชน์
ตุ่การพัฒนารสนิยม สามารถดารงตนุยูใ่ นสังคมไดุ้ย่างมีความสต ข
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GEHS1102

การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชี วติ
3(3-0-6)
Self-Development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนตษย์กบั การพัฒนาตน ุงค์ประกุบขุงพฤติกรรมพื้นฐานทางสรี รวิทยาที่ส่งผลตุ่
พฤติกรรมมนตษย์ พัฒนาการขุงมนต ษย์ทตกช่วงวัย การศึกษาตนเุง และการประเมินตนเุงเพืุ่
การพัฒนาบตคลิกภาพ และการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การเสริ มสร้างบตคลิกภาพ
มนต ษยสัมพันธ์ในการท างาน สต ขภาพจิตและการจัดการความเครี ยด การสร้ างเสริ มชี วิตให้มี
ความสต ข

GEHS1103

จริยธรรมทางสั งคมและการใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานขุงมนต ษย์ โลกทัศน์ ชี วทัศน์ การส่ งเสริ มคตณธรรม จริ ยธรรม การมี
วินยั ความรับผิดชุบ การพัฒนาปั ญญาตามหลักศาสนธรรม การใช้เหตตผลุย่างสร้ างสรรค์
เพืุ่การดารงชีวติ ในสังคมุย่างมีสันติสตข และสันติธรรม

GEIG1001

ไทยในโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง
3(2-2-5)
Thailand in a Changing World
รับรู ้ความเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และการเมืุง ตลุดจนการเปลี่ยนแปลงขุงระบบกายภาพขุงผืนพิภพ และสภาวะ
แวดลุ้ม จนผลกระทบสื บเนืุ่งมาจากรู ปแบบการพัฒนาประเทศจวบจนปั จจตบนั และเข้าใจถึง
มิ ติ ุ งค์ก รในเชิ ง ขุงวิวฒั นาการ โดยเฉพาะุงค์ก รภาครั ฐ และภาคธต รกิ จ บริ ษ ัท ข้า มชาติ
พันธมิ ตรทางธต รกิ จ (Alliance) ตลุดจนธต รกิ จขนาดยุ่ม ธต รกิ จเพืุ่สังคม (Social enterprises)
และเศรษฐกิ จพุเพียง เข้าใจถึ งความเสี่ ยงและโุกาสขุงประเทศไทย และสังคมทุ้งถิ่ นใน
โลกและภู มิ ภ าคุาเซี ย น เข้าใจถึ งความจาเป็ นในการปรั บ ปรต งบทบาทขุงมนต ษ ย์ใ นการ
เปลี่ยนแปลง
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GEIG1002

ความเป็ นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
3(2-2-5)
Citizenship in Contemporary World
เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชุบร่ วมกันขุงมนต ษย์ ตุ่การเปลี่ ยนแปลงในระดับ
โลก ภูมิภาค ประเทศและทุ้งถิ่ น และตระหนักถึ งความจาเป็ นในการปรับบทบาทขุงตนเุง
ในฐานะความเป็ นพลเมืุงไทยพลเมืุงโลก (Global Thai Citizen) ตระหนักถึงบทบาทในการมี
ส่ วนร่ วม แก้ไขปั ญหาสังคมด้วยการพัฒนาจิตสานึกด้านจิตุาสา และงานในบริ บทพหต ชาติพนั ธต์
พหต วฒั นธรรม และเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ในยตคใหม่ ตลุดจนการใช้สารสนเทศ (ICT) ใหม่
ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจาวันและการประกุบสัมมาชีพ

GELT1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พัฒนาทักษะทางภาษาเพืุ่การสื่ ุสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวขุ้งกับชี วิตประจาวัน โดย
เน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

GELE1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
พัฒนาทักษะภาษาุังกฤษด้านการฟั ง พูด ุ่าน และเขียน เน้นการฟั ง การพูด เพืุ่การ
สื่ ุสารขั้นพื้ นฐานในสถานการณ์ ต่างๆ ให้ มี ท กั ษะในการุ่ านสื่ ุสิ่ งพิ ม พ์ในชี วิตประจาวัน
สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและขุ้ความสั้นๆ เพืุ่ใช้ในการสื่ ุสาร

GELE1002

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
English for Work
ศึ ก ษาค าศัพ ท์และภาษาที่ ใช้ในการปฏิ บตั ิ งาน ที่ เกี่ ยวกับ ต าแหน่ งงานต่ างๆ ในการ
ปฏิบตั ิงาน ุตปกรณ์เครื่ ุงใช้ในสานักงาน ตลุดจนมารยาทในการปฏิบตั ิตนในสถานที่ทางาน
การรับโทรศัพท์รวมถึ งงานเุกสารทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ผูเ้ รี ยนมีโุกาสในการ
ฝึ กฝนตน รวมถึ ง การศึ ก ษาวัฒ นธรรมที่ มี ค วามแตกต่ างในส านัก งานขุงแต่ ล ะประเทศใน
ุาเซียน
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GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคุมพิวเตุร์ ระบบเครื ุข่ายคุมพิวเตุร์ ุินเตุร์ เน็ตและ
โทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมระบบ
และโปรแกรมส าเร็ จ รู ปต่ า งๆ เพื่ ุ ประยต ก ต์ ใ ช้ ง านกั บ การด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน ุย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยเคารพในสิ ทธิ ทางปั ญญา และตระหนักถึงคตณธรรมจริ ยธรรม และผลกระทบ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

GESC1102

วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Sciences for Life
ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี ความส าคัญ ขุง
พลังงานตุ่โลกและชี วติ การใช้สารเคมีในชี วิตประจาวันุย่างถูกตุ้งและเหมาะสม ยาและสาร
เสพติด สาธารณภัย การประเมินและวิเคราะห์สตขภาพส่ วนบตคคล การสร้างเสริ มสต ขภาพเพืุ่
การพัฒนาคตณภาพชีวติ

GESC1103

พืชพรรณเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Plants for Life
คต ณ และค่าขุงพื ชพรรณที่ มี ตุ่ชี วิต และการจัดการทรั พ ยากรต่ าง ๆ ตามแนวทางโครงการ
ุนต รักษ์พนั ธต กรรมพืชุันเนืุ่งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสต ดาฯ สยามบรมราช
กตมารี

GESC1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดลุ้ มการุนต รั ก ษ์ ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น จากความก้า วหน้ า ด้า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีตุ่ทรัพยากรทางด้านกายภาพ ชี วภาพ และการดารงชี วิตขุง
มนต ษย์ การมีส่วนร่ วมในการจัดการฟื้ นฟู ส่ งเสริ ม บารต งรักษา คตม้ ครุงทรัพยากร ตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดลุ้มเพืุ่การพัฒนาุย่างยัง่ ยืน
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GESC1105

ชีวติ กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปั จจตบนั และุนาคต บทบาทและผลกระทบ ขุง
เทคโนโลยีตุ่วิถีชีวิต เทคโนโลยีดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีสตขภาพและความปลุดภัย เทคโนโลยีสะุาด และการใช้เทคโนโลยีุย่างชาญฉลาด

GESC1106

การคิดและการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Thinking and Numeral Analysis for Living
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิ งตัวเลขและการให้เหตตผล ุัตราส่ วนและรุ้ยละ สกตลเงินและุัตรา
แลกเปลี่ยน ดุกเบี้ ย ภาษี การแปลความหมายทางคณิ ตศาสตร์ การประยตกต์คณิ ตศาสตร์ และ
สถิติ เพืุ่การตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน

GESO1101

พลวัตสั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ นมาและวิวฒั นาการขุงสังคมไทย ในด้านการเมืุงการปกครุง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒ นธรรม ศึ ก ษาเหตต ก ารณ์ แ ละบต ค คลส าคั ญ ที่ มี ุิ ท ธิ พ ลต่ ุ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
เุกลัก ษณ์ ขุงสั งคมไทยและวัฒ นธรรมไทย ปลู กฝั งแนวทางการดาเนิ นชี วิตในสังคมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพุเพียง ภูมิปัญญาทุ้งถิ่น เพืุ่รักษาและส่ งเสริ มความเป็ นไทย

GESO1102

พลวัตสั งคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวฒั นาการขุงมนต ษ ย์และสั ง คม ุารยธรรม ระบบความคิ ด ระบบเศรษฐกิ จ และระบบ
การเมืุงการปกครุง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบุบประชาธิ ปไตยเน้นหลักสิ ท ธิ
เสรี ภาพ ความเสมุภาคและหน้าที่ขุงพลเมืุง รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ขุงสังคมโลกและมีผลกระทบตุ่สังคมไทย เพืุ่ให้รู้จกั เข้าใจ และสามารถดารงชี วิต
ไดุ้ ย่า งมี ดต ล ยภาพและมี ค วามเข้า ใจในโลกปั จ จต บ ัน และุนาคตไดุ้ ย่า งมี ส านึ ก และความ
รับผิดชุบตุ่ความเป็ นสังคมพลเมืุง (Civil society) ทั้งในระดับชาติและระดับโลกตุ่ไป
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GESO1103

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความหมาย ความสัมพันธ์ขุงสิ่ งแวดลุ้ม ที่มีุิทธิ พลตุ่การดารงชี วิตขุงมนต ษย์ สร้าง
จิ ตส านึ ก สาธารณะในการุนต รัก ษ์สิ่ งแวดลุ้ม และการมี ส่ วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดลุ้ม
เพืุ่ให้มนตษย์มีคตณภาพชีวติ ที่ดี โดยไม่เป็ นุตปสรรคตุ่หลักการพัฒนาสิ่ งแวดลุ้มุย่างยัง่ ยืน

GESO1104

กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวติ
Law for Living

3(3-0-6)

ศึกษากฎหมายที่สาคัญในการดาเนิ นชี วิต ได้แก่ รัฐธรรมนู ญ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ว่าด้วยบต คคล เุกเทศสั ญญา ทรัพ ย์สิ น ครุบครั วและมรดก กฎหมายุาญา กฎหมายขุ้มู ล
ข่าวสารขุงราชการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความุาญาเบืุ้งต้น

GETL1101

ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Chinese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาจีนเบืุ้งต้นด้านการฟั ง พูด ุ่าน เขียน ในหัวขุ้ที่ใช้ในชี วิตประจาวัน การ
แนะนาตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขุบคต ณ การกล่าวขุโทษ กล่าวคาุาลา ถามและให้
ขุ้มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า ุากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน

GETL1102

ภาษาฝรั่งเศสในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
French in Daily Life
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาฝรั่ ง เศสเบื้ ุ งต้น ด้า นการฟั ง พู ด ุ่ า น เขี ย น ในหั ว ขุ้ ที่ ใ ช้ใ น
ชี วิตประจาวัน การแนะนาตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขุบคต ณ การกล่าวขุโทษ กล่าวคา
ุาลา ถามและให้ขุ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า ุากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน

GETL1103

ภาษาญีป่ ุ่ นในชี วติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Japanese in Daily Life
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาญี่ ปต่ นเบื้ ุ งต้น ด้า นการฟั ง พู ด ุ่ า น เขี ย น ในหั ว ขุ้ ที่ ใ ช้ ใ น
ชี วิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขุบคต ณ การกล่าวขุโทษ กล่าวคา
ุาลา ถามและให้ขุ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า ุากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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GETL1104

ภาษาเกาหลีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Korean in Daily Life
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาเกาหลี เบื้ ุ งต้น ด้า นการฟั ง พู ด ุ่ าน เขี ย น ในหัว ขุ้ ที่ ใช้ใ น
ชีวิตประจาวันการกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขุบคต ณ การกล่าวขุโทษ กล่าวคา
ุาลา ถามและให้ขุ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า ุากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน

GETL1105

ภาษาขแมร์ ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Khmer in Daily Life
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาขแมร์ เบื้ ุ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด ุ่ า น เขี ย น ในหั ว ขุ้ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขุบคต ณ การกล่าวขุโทษ กล่าวคา
ุาลา ถามและให้ขุ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า ุากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน

GEVN1106

ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Vietnamese in Daily Life
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาเวี ย ดนามเบื้ ุงต้น ด้านการฟั ง พู ด ุ่ า น เขี ย น ในหัว ขุ้ที่ ใ ช้ใ น
ชี วิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขุบคต ณ การกล่าวขุโทษ กล่าวคา
ุาลา ถามและให้ขุ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า ุากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน

GOHI1202

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai History and Culture
ประวัติ ค วามเป็ นมาขุงไทย เมื ุ งส าคัญ สถานที่ ส าคัญ บต ค คลส าคัญ ขุ งไทย
ประวัติ ศ าสตร์ แ ละต านานทุ้ งถิ่ น ศิ ล ปวัฒ นธรรมขุงคนไทยโดยส่ ว นรวมและทุ้ งถิ่ น
การละเล่ นในทุ้งถิ่ นต่างๆขุงไทย วิวฒั นาการการดารงชี วิตให้มีความรู ้ จนสามารถุธิ บาย
ความเป็ นมาแสดงความคิดเห็นและให้ทศั นวิจารณ์ได้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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GOHI2103

ภูมิศาสตร์ การท่ องเทีย่ วไทย
3(3-0-6)
Geography of Thai Tourism
สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ข ุงแหล่ ง ท่ ุ งเที่ ย วในประเทศไทย ที่ ต้ งั การเข้า ถึ ง เส้ น ทาง
คมนาคม สภาพทางธรรมชาติ แ ละการก าเนิ ด ขุงแหล่ ง ท่ ุ งเที่ ย ว วัฒ นธรรมและประวัติ
ประเภทขุงแหล่ ง ท่ ุ งเที่ ย วุงค์ป ระกุบที่ เหมาะส าหรั บ การท่ ุ งเที่ ย วสถานบริ ก ารและ
หน่วยงานการทุ่งเที่ยว การวางแผนการจัดการทุ่งเที่ยวและฝึ กปฏิบตั ิงานภาคสนาม

HOME3112

ความรู้ เกีย่ วกับอาหารไทย
3(2-3-4)
Knowledge of Thai Food
รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ หลักสู ตรอื่นทีต่ ้ องมาเรียน
ความสาคัญและคตณค่าขุงุาหารไทย เุกลักษณ์ขุงุาหารไทยวัตถตดิบและกรรมวิธี
ในการปรต ง การจัดรายการุาหารไทย ุาหารประจาภาค หลักการจัดุาหารให้ส ุดคลุ้งกับ
วัฒนธรรมไทย การตกแต่งและจัดเสิ ร์ฟ

HRDM1102

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
3(3-0-6)
Human Resource Management in Tourism Industry
การบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรมนต ษ ย์ใ นธต รกิ จ โรงแรมและท่ ุ งเที่ ย ว ศึ ก ษาทฤษฎี ที่
เกี่ ยวขุ้งกับระบบหน้าที่ การจัดการบต คคล การวางแผน การุุกแบบลักษณะงานให้ตรงกับ
ความตุ้งการ การสรรหา การคัดเลื ุก การฝึ กุบรมและพัฒนาบตคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนต ษย์ การสร้างทีมงาน และ
ควบคต ม ระบบการท างาน โดยประยตก ต์จากแนวคิดและทฤษฎี มาใช้ในการปฏิ บตั ิงานได้โดย
สุดคลุ้งกับมาตรฐานร่ วมสาหรับวิชาชีพที่ทางานได้ในประเทศุาเซี ยน(MRA)

JPAN1101

ภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(3-0-6)
Japanese 1
ทักษะ 4 ุย่างบูรณาการ โดยฝึ กทักษะการฟั ง การุุกเสี ยง การพูดขั้นพื้นฐานที่ใช้ใน
ชี วิตประจาวัน ฝึ กทักษะการเขียนประโยคง่ายๆทักษะการุ่านขุ้ความสั้นๆและศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน รวมทั้งศึกษาและฝึ กฝนตัวุักษรฮิรางานะ คาตะตานะและตัวุักษรคันจิระดับต้น
ประมาณ 40 ตัว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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JPAN1102

ภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(3-0-6)
Japanese 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: JPAN1101 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ทักษะ4 ุย่างตุ่เนื่ ุงจากภาษาญี่ปต่นเบืุ้งต้น 1ในแวดวงชี วติ ที่กว้างขวางขึ้น ศึกษาและ
ฝึ กฝนภาษาคันจิเพิ่มเติมประมาณ 80 ตัวซึ่ งเมืุ่เรี ยนจบแล้ว ผูเ้ รี ยนจะมีความรู ้ในุักษรคันจิใน
ระดับเบืุ้งต้นุันจะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาตัวุักษรคันจิในระดับสู งตุ่ไป

JPAN3721

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการท่ องเทีย่ ว 1
3(3-0-6)
Japanese for Tourism 1
ทัก ษะในด้ า นการฟั ง และพู ด ในภาษาส านวนที่ ใ ช้ ใ นการบริ ก ารและสนทนากับ
นักทุ่งเที่ยวโดยจัดสถานการณ์ จาลุงในการปฏิ บตั ิงานเช่ นสนามบินโรงแรมภัตตาคารร้านค้า
เป็ นต้น

JPAN3722

ภาษาญีป่ นเพื
3(3-0-6)
ุ่ ่อการท่ องเทีย่ ว 2
Japanese for Tourism 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: JPAN3721ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการท่ องเทีย่ ว 1
การใช้ภาษาตุ่จากภาษาญี่ ปต่นเพืุ่การทุ่งเที่ยว 1ในการปฏิ บตั ิงานตามสถานที่ ต่างๆ
เช่นสถานที่ทุ่งเที่ยวบริ ษทั นาเที่ยวฝึ กพูดโทรศัพท์ในธต รกิจทุ่งเที่ยว

JPAN3703

ภาษาญีป่ ุ่ นสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(3-0-6)
Japanese for Guide 1
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: JPAN3722ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการท่ องเทีย่ ว2
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและบทสนทนาที่ใช้ในงานมัคคตเทศก์ สถานการณ์จาลุงต่างๆ
เช่น การตุ้นรับนักทุ่งเที่ยว การวางแผนการเดินทาง การแจ้งกาหนดการเดินทาง การส่ ง
นักทุ่งเที่ยวกลับประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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JPAN3704

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่องานมัคคุเทศก์ 2
3(3-0-6)
Japanese for Guide 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: JPAN3723 ภาษาญีป่ ุ่ นสาหรับมัคคุเทศก์ 1
ฝึ กทักษะการใช้ภาษาญี่ปต่นในการปฏิบตั ิงานขุงมัคคตเทศก์ เพืุ่นาชมสถานที่ทุ่งเที่ยว
ต่างๆ โดยเน้นคาศัพท์และสานวนที่ เกี่ ยวขุ้งกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา ศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงรายละเุียดขุงสถานที่สาคัญในประเทศไทย

TRHM1101

ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
3(3-0-6)
Introduction to Tourism and Hotel
ต้นกาเนิ ดและพัฒนาการการทุ่งเที่ ยวความหมายและความส าคัญขุงการท่ ุงเที่ ยว
ุงค์ประกุบและบทบาทขุงุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว รู ปแบบการจัดการทุ่งเที่ยวประเภทต่างๆ
ประเภทขุงนักทุ่งเที่ยวปั จจัยที่เป็ นุงค์ประกุบขุงุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยวการบริ การด้าน
โรงแรมการนาเที่ ยวการขนส่ งภัตตาคารร้านุาหาร ร้ านขายขุงที่ระลึ กหน่ วยงานภาครัฐและ
เุกชนที่เกี่ยวขุ้งในุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว

TRHM1201

การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
Personality Development for Hospitality Industry
ความหมายและขุบเขตขุงบต ค ลิ ก ภาพุงค์ป ระกุบที่ ท าให้ม นต ษ ย์มี บต ค ลิ ก ภาพที่
แตกต่ างกันบต คลิ กภาพขุงบต คลากรในุต ตสาหกรรมบริ ก ารความหมายและความส าคัญขุง
มนต ษย์สัมพันธ์ความหมายและความสาคัญขุงวาทศิลป์ การเตรี ยมและการจัดเรื่ ุงมารยาทการ
ฟังและการพูด ในการบริ การเทคนิคในการติดตุ่สื่ ุสารที่ดีกบั นักทุ่งเที่ยว

TRHM1301

ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 1
3(3-0-6)
Korean for Hospitality 1
ทักษะเบื้ ุงต้นขุงภาษาเกาหลี ในด้านการฟั งการพู ดฝึ กฟั งบทสนทนาและขุ้ความ
ต่างๆที่เกี่ยวขุ้งกับการบริ การ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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TRHM1302

ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 2
3(3-0-6)
Korean for Hospitality 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 1
เทคนิ ค การุ่ า นงานเขี ย นภาษาเกาหลี เน้ น การุ่ า นเพื่ ุ จับ ใจความโครงสร้ า งทาง
ไวยากรณ์และคาศัพท์ที่เกี่ยวขุ้งกับการบริ การ

TRHM1601

กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่ องเทีย่ ว 1
3(3-0-6)
ASEAN Language for Tourism
ทักษะเบืุ้งต้นขุงภาษาเวียดนามในด้านการฟั งการพูดฝึ กฟั งบทสนทนาและขุ้ความ
ต่างๆที่เกี่ยวขุ้งกับการบริ การ

TRHM1602

กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่ องเทีย่ ว 2
3(3-0-6)
ASEAN Language for Tourism
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: TRHM1601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่ องเทีย่ ว1
เทคนิ คการุ่านงานเขี ยนภาษาเวียดนาม เน้นการุ่านเพื่ ุจับใจความ โครงสร้ างทาง
ไวยากรณ์และคาศัพท์ที่เกี่ยวขุ้งกับการบริ การ

TRHM2103

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเทีย่ วและการโรงแรม
3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
บทบาทและความรับผิดชุบขุงธต รกิ จการทุ่งเที่ยวและการโรงแรมที่มีตุ่ลู กค้าและ
สังคมแนวคิดเกี่ยวกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในงานบริ การแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ทางจรรยาบรรณวิช าชี พ กฎหมายที่ เกี่ ย วขุ้งกับ การท่ ุงเที่ ย วการโรงแรมและสถานบริ ก าร
ศตลกากรและการตรวจคนเข้าเมืุง โบราณสถานโบราณวัตถต ุตทยานแห่ งชาติและุตตสาหกรรม
ทุ่งเที่ยวระหว่างประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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TRHM2202

การสื่ อสารข้ ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Cross Cultural Communication and Tourist behavior
ศึก ษาลัก ษณะุต ปนิ สั ยพฤติ ก รรมมารยาททางสั งคมขุงนัก ท่ ุงเที่ ยวแต่ ล ะประเทศ
แนวคิดและทฤษฎีในการสื่ ุสารข้ามวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ผลกระทบด้านการทุ่งเที่ยวที่มี
ตุ่ปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมขุงนักทุ่งเที่ยวกับคนในทุ้งถิ่น การเรี ยนรู ้วิธีการติดตุ่สื่ ุสาร
โดยใช้ภาษากายขุงแต่ละประเทศแนวทางในการบริ หารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เพืุ่ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและมาตรฐานในการทางานสู่ ระดับสากลและในกลต่มประชาคมุาเซี ยน

TRHM2203

การจัดการโรงแรม
3(2-2-5)
Hotel Management
วิวฒั นาการโรงแรมขุงไทยและต่างประเทศ ประเภทขุงโรงแรม รู ปแบบการบริ หาร
ธต รกิ จโรงแรมแบบต่างๆ โครงสร้างการบริ หารงานและหน้าที่ความรับผิดชุบขุงแผนกต่างๆ
ในโรงแรม ฝึ กปฏิบตั ิเทคนิ คการบริ การในแผนกต่างๆขุงโรงแรม กฎหมายที่เกี่ ยวขุ้งกับการ
จัดตั้งและควบคตมกิจการโรงแรม แนวโน้มและปั ญหาในการประกุบธต รกิจโรงแรม

TRHM2301

ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเทีย่ ว 1
3(3-0-6)
Korean for Tourism 1
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการเบื้องต้ น 2
คาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับการทุ่งเที่ยวขุงประเทศไทยในด้านสังคมศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ โดยบรรยายเป็ นภาษาเกาหลีได้

TRHM2302

ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเทีย่ ว 2
3(3-0-6)
Korean for Tourism 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเทีย่ ว 1
ทักษะทางภาษาเกาหลีที่ใช้ในการให้ขุ้ มูลพื้นฐานที่เกี่ยวขุ้งกับุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
และการโรงแรมการใช้ภาษาเกาหลี ในการุธิ บ ายและให้ขุ้ มู ลส าหรั บนักท่ ุงเที่ ยวเกี่ ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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TRHM2601

กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่ องเทีย่ ว 3
3(3-0-6)
ASEAN Language for Tourism 3
ทัก ษะเบื้ ุงต้นขุงภาษามาเลย์ในด้านการฟั งการพู ดฝึ กฟั งบทสนทนาและขุ้ความ
ต่างๆที่เกี่ยวขุ้งกับการบริ การ

TRHM2602

กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่ องเทีย่ ว 4
3(3-0-6)
ASEAN Language for Tourism 4
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: TRHM2601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่ องเทีย่ ว 3
เทคนิ คการุ่านงานเขียนภาษามาเลย์การุ่านเพืุ่จับใจความโครงสร้ างทางไวยากรณ์
และคาศัพท์ที่เกี่ยวขุ้งกับการบริ การ

TRHM3105

หลักการมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
Tour Guiding
ความหมายและความส าคัญ ขุงมัค คต เทศก์ บ ทบาทและหน้าที่ ข ุงมัค คต เทศก์ ที่ มี ต่ ุ
ุต ตสาหกรรมการท่ ุงเที่ ยวบต คลิ ก ลักษณะที่ จาเป็ นขุงมัค คต เทศก์จรรยาบรรณขุงมัค คต เทศก์
ความรู ้ เกี่ ย วกับ สถานที่ ท่ ุ งเที่ ย วด้า นโบราณสถานโบราณวัต ถต ป ระวัติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรมวรรณคดี ไทยพตทธศาสนาและศาสนาุื่นๆแต่ละภาคในประเทศไทยฝึ กปฏิ บตั ิ
ภาคสนามในกรต งเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง
การตลาดการท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Tourism Marketing
การศึ ก ษาุต ป สงค์ แ ละุต ป ทานทางการท่ ุ งเที่ ย ว ส่ ว นประกุบขุงตลาดเพื่ ุ การ
ทุ่งเที่ ยวความส าคัญขุงตลาดเป้ าหมายการกาหนดตาแหน่ งทางการตลาดส่ วนประสมทาง
การตลาดทุ่งเที่ยวการวางแผนและการกาหนดกลยตทธ์ทางการตลาดเพืุ่การทุ่งเที่ยว

TRHM3106

TRHM3107

การจัดการธุรกิจนาเทีย่ วและตัวแทนการเดินทางท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Tour Business and Travel Agency Management
ความหมายความสาคัญลักษณะและบทบาทขุงธต รกิจนาเที่ยวและตัวแทนการเดินทาง
ทุ่งเที่ ยวการจัดตั้งธต รกิ จนาเที่ ยว ประเภทและโครงสร้ างขุงุงค์กรการดาเนิ นงานด้านต่างๆ
ขุงธต รกิจนาเที่ยวและตัวแทนการเดินทางทุ่งเที่ยวการใช้นวัตกรรมในการจัดการธต รกิจนาเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว

31

TRHM3108

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
3(3 -0-6)
Tourism Planning and Sustainable Tourism Resource Development
ความหมายรู ปแบบและเทคนิ คการทาแผนพัฒนาการทุ่งเที่ ยวแนวโน้มบทบาทและ
หน้าที่ขุงภาครัฐและภาคเุกชนในการวางแผนและพัฒนาการทุ่งเที่ยวประเภทขุงทรัพยากร
ทางการท่ ุ งเที่ ย วตามลัก ษณะภู มิ ศ าสตร์ การุนต รั ก ษ์ แ ละพัฒ นาทรั พ ยากรการท่ ุ งเที่ ย ว
ุงค์ประกุบและวิธีการประเมินศักยภาพแหล่งทุ่งเที่ยวการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการ
ทุ่งเที่ยวุย่างยัง่ ยืน

TRHM3109

การวางแผนและการดาเนินการจัดนาเทีย่ ว
3(3-0-6)
Tour Planning and Tour Operation
ุงค์ป ระกุบที่ ส าคัญ ขุงการจัด น าเที่ ย วการส ารวจเส้ น ทางเพื่ ุ จัดรายการนาเที่ ย ว
หลักการเขียนและการคิดราคารายการนาเที่ยวการวางแผนการใช้งบประมาณในการจัดนาเที่ยว
การดาเนิ นการจัดนาเที่ยว กลวิธีและเทคนิ คที่ใช้ในการนาเที่ยว การแก้ปัญหาระหว่างการนา
เที่ยวการติดตุ่ประสานงานกับผูป้ ระกุบการที่เกี่ยวขุ้ง

TRHM3110

โลจิสติกส์ สาหรับอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
ความสาคัญุงค์ประกุบและประเภทขุงการขนส่ งเพืุ่การทุ่งเที่ยวการจัดการและ
การตลาดขุงการขนส่ งผูโ้ ดยสารเพืุ่การทุ่งเที่ยวกระบวนการและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์
เพืุ่การเดินทางและการทุ่งเที่ยว

TRHM3111

การจัดการท่ องเทีย่ วเชิ งสุ ขภาพ
3(3-0-6)
Health Tourism Management
ความรู ้ และวิธีในการบริ การขุงธต รกิ จเพืุ่สต ขภาพประเภทและุงค์ประกุบขุงการ
บริ การเพืุ่สต ขภาพความตุ้งการขุงผูใ้ ช้บริ การ หลักในการบริ การให้เหมาะสมกับกลต่มลู กค้า
มารยาทและการปฏิบตั ิตนขุงพนักงานเพืุ่การให้บริ การุย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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TRHM3112

การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Recreation Management for Tourism
แนวคิดและทฤษฎี การจัดการนันทนาการ การประยตกต์ทฤษฎี ภาวะผูน้ าในการสร้าง
มนต ษย์สัมพันธ์การทางานเป็ นทีมในการจัดการเกมส์ และกิ จกรรมนันทนาการฝึ กปฏิบตั ิในการ
จัดทาเกมส์และกิจกรรมนันทนาการ

TRHM3113

ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
3(3-0-6)
Airline Business and Ticketing
ขุ้มู ล ทั่วไปเกี่ ย วกับ ธต รกิ จการบิ น ภู มิ ศ าสตร์ ก ารบิ น กฎและระเบี ย บการจราจรทาง
ุากาศตารางเวลากาหนดการบิ นชนิ ดเครื่ ุงบิ นและประสิ ทธิ ภาพการบิ น วิธีการสารุงที่ นั่ง
เส้นทางการบินขุงสายการบินต่างๆการบริ การผูโ้ ดยสารบนเครื่ ุงบินและการบริ การผูโ้ ดยสาร
ภาคพื้นดิน

TRHM3205

การจัดการประชุ มนิทรรศการและการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล
3(3-0-6)
MICE Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด บทบาทขุงธต ร กิ จ MICE (การจัด ประชต ม นานาชาติ ก ารจัด แสดง
นิ ทรรศการและการทุ่งเที่ยวเพืุ่เป็ นรางวัล)การศึกษารู ปแบบการจัดประชต มการุุกแบบวาง
แผนการจัดนิทรรศการแนวทางการบริ หารจัดการการทุ่งเที่ยวเพืุ่เป็ นรางวัลศึกษากรณี ตวั ุย่าง
เพืุ่วางแผนกลยตทธ์ในการดาเนิ นงานและการประเมินผลแนวโน้ม และนวัตกรรมในการพัฒนา
ธต รกิจMICE สู่ ระดับนานาชาติให้ได้มาตรฐานสากลและรุงรับุาเซี ยน

TRHM3301

ภาษาเกาหลีสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(3-0-6)
Korean for Tour Guiding 1
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: TRHM2302ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเทีย่ ว2
คาศัพท์สานวนโครงสร้างภาษาเกาหลี การสนทนาที่จาเป็ นในการติดตุ่สื่ ุสารสาหรับ
มัค คต เทศก์และการน าเที่ ย วค าศัพ ท์เฉพาะที่ ใ ช้ใ นการสื่ ุ ความหมายเกี่ ย วกับ สถาปั ตยกรรม
ประติมากรรม จิตรกรรม และประวัติขุงสถานที่ทุ่งเที่ยวสาคัญในกรต งเทพมหานคร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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TRHM3302

ภาษาเกาหลีสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(3-0-6)
Korean for Tour Guiding 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: TRHM3301ภาษาเกาหลีสาหรับมัคคุเทศก์ 1
คาศัพท์สานวนโครงสร้าง บทสนทนาภาษาเกาหลี สาหรับมัคคตเทศก์ที่ใช้ในการบริ การ
และการนาเที่ยวในระดับที่สูงขึ้นฝึ กทักษะการบรรยายเพืุ่สื่ ุความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ความเชืุ่ทางศาสนาการใช้ภาษาเกาหลีในการนาชมแหล่งทุ่งเที่ยวสาคัญในต่างจังหวัด

TRHM3601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่ องเทีย่ ว5
3(3-0-6)
ASEAN Language for Tourism 5
ทักษะเบืุ้งต้นขุงภาษาุินโดนี เซี ย(บาฮาซา)ในด้านการฟั งการพูดฝึ กฟั งบทสนทนา
และขุ้ความต่างๆที่เกี่ยวขุ้งกับการบริ การ
TRHM3602

กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่ องเทีย่ ว6
3(3-0-6)
ASEAN Language for Tourism 6
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: TRHM3601กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเทีย่ ว5
เทคนิ คการุ่านงานเขียนภาษาุินโดนี เซี ย(บาฮาซา)การุ่านเพืุ่จับใจความโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์และคาศัพท์ที่เกี่ยวขุ้งกับการบริ การ

TRHM3901

วิธีวจิ ัยวิทยาทางการท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Research Methodology in Tourism
รู ปแบบระเบียบวิธีวิจยั ที่เหมาะสมและสุดคลุ้งกับด้านทุ่งเที่ยวประเภทขุงการวิจยั
ขั้นตุนการวิจยั การเลืุกปั ญหาการวิจยั การกาหนดจตดมต่งหมาย เทคนิ คการตั้งสมมตติฐาน การตั้ง
ค าถามการก าหนดประชากรกลต่ ม ตัว ุย่างตัวแปรรู ป แบบการวิจ ัย เครื่ ุ งมื ุและวิธี ก ารเก็ บ
รวบรวมขุ้ มู ล สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้ ุมู ล การใช้คุมพิ วเตุร์ ในการเตรี ย มขุ้มู ล และ
ประมวลผลขุ้มูลการเขียนเค้าโครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั และประเมินผลการวิจยั

TRHM4111

หลักการนาเทีย่ ว
3(3-0-6)
Procedure of Tour Operation
วิชาทีบ่ ังคับก่อน : TRHM3105 หลักการมัคคุเทศก์
รู ปแบบการนาเที่ยว หลักการนาเที่ยว เทคนิ คที่ใช้ในการนาเที่ยว ความสามารถในการ
เป็ นผู ้น าเที่ ย ว การแก้ ปั ญ หาและุต ป สรรคที่ ุ าจเกิ ด ขึ้ นระหว่ า งการน าเที่ ย ว การติ ด ต่ ุ
ประสานงานกับ หน่ วยการที่ เกี่ ย วขุ้งในแหล่ ง ท่ ุงเที่ ย วการป้ ุงกัน ุต บ ตั ิ เหตต และการปฐม
พยาบาลแก่นกั ทุ่งเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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TRHM4112

การจัดการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Tourism Management
แนวคิดรู ปแบบและุงค์ประกุบขุงการจัดการทุ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมบทบาทขุง
ผูเ้ กี่ยวขุ้งต่างๆในการทุ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมการพัฒนา การุนตรักษ์ การจัดการทุ่งเที่ยวทาง
วัฒนธรรมปั ญหาเกี่ ยวกับการทุ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมและแนวทางแก้ไขกรณี ศึกษาและการลง
ปฏิบตั ิในพื้นที่จริ ง

TRHM4113

การจัดนาเทีย่ วต่ างประเทศ
3(3-0-6)
Out - bound Operator
ุงค์ประกุบขุงการจัดนาเที่ยวต่างประเทศการจัดรายการทุ่งเที่ยวให้สุดคลุ้งกับ
ความตุ้งการขุงตลาดการประชาสัมพันธ์รายการทุ่งเที่ยวการทาหนังสื ุเดินทางและวีซ่าการ
ประกันความปลุดภัยในการเดิ นทางกฎระเบียบการเดินทางเข้าประเทศและุุกต่างประเทศมี
การฝึ กปฏิบตั ิการจัดนาเที่ยวไปต่างประเทศและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า

TRHM4201

ศิลปะการต้ อนรับและจิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
Hospitality and Service Psychology
แนวคิ ด พื้ น ฐานและความตุ้ งการขุงนั ก ท่ ุ งเที่ ย วปั จ จัย ด้ า นจิ ต วิ ท ยาที่ มี ผ ลต่ ุ
พฤติกรรมขุงผูใ้ ช้บริ การและนักทุ่งเที่ยวการนาแนวคิดทางจิตวิทยามาประยตกต์ใช้กบั ความ
ตุ้งการในด้านการบริ ก ารขุงนักท่ ุงเที่ ยวการสร้ างจิ ตส านึ ก ในการให้ บ ริ ก ารการตุ้นรั บ
ผูใ้ ช้บ ริ การและนักท่ ุงเที่ ยวความสัม พันธ์ ระหว่างผูใ้ ห้บ ริ ก ารและผูร้ ั บบริ การปั ญหาในการ
บริ การและเทคนิคในการแก้ปัญหาการบริ การุย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

TRHM4801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทางอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
2(90)
Preparation of Occupational Practicum in Tourism Industry
กิจกรรมเพืุ่เตรี ยมความพรุ้มขุงผูเ้ รี ยนกุ่นุุกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พในด้านการ
รับความรู ้ลกั ษณะและโุกาสขุงการประกุบุาชีพการพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ทกั ษะเจต
คติแรงจูงใจและคต ณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชี พสังเกตและมีส่วนร่ วมในการฝึ กปฏิ บตั ิดา้ น
ุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยวแบบครบวงจรการจัดให้มีการศึกษาดูงานนุกสถานที่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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TRHM4802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทางอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
5(400)
Occupational Practicum in Tourism Industry
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: TRHM4801การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทาง
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
จัด ให้ นัก ศึ ก ษาได้ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้านการท่ ุ งเที่ ย วในหน่ ว ยงานรั ฐ บาล
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื ุ ธต ร กิ จ เุกชนทั้ง ในและต่ า งประเทศโดยน าความรู ้ ท้ ัง ทางภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิ บตั ิที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ จริ งจัดให้มีการปฐมนิ เทศเกี่ ยวกับรายละเุียดขุงการฝึ ก
ประสบการณ์ และจัดให้มีการปั จฉิ มนิ เทศเพืุุ่ภิปรายปั ญหาการฝึ กประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและ
เสนุแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาให้สาเร็ จโดยจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้ งั หมด

TRHM4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Tourism Industry
การจัดกิจกรรมเตรี ยมความพรุ้มให้ผเู ้ รี ยนกุ่นเข้าสู่ สหกิจศึกษาด้านการรับรู ้ลกั ษณะ
และโุกาสขุงการประกุบุาชี พ การพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มี ความรู ้ ทกั ษะเจตคติ แรงจูงใจและ
คต ณลักษณะที่ เหมาะสมกับวิชาชี พศึ กษาสังเกตและมี ส่วนร่ วมก่ ุนการฝึ กปฏิ บตั ิ งานด้านการ
ทุ่งเที่ยวในสถานการณ์จริ ง

TRHM4804

สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
6(540)
Co-operative Education in Tourism Industry
รายวิช าที่ ต้ อ งเรี ย นมาก่ อ น: TRHM4803การเตรี ย มสหกิ จ ศึ ก ษาทางอุ ต สาหกรรม
ท่องเทีย่ ว
การฝึ กงานวิชาชี พที่เน้นการปฏิ บตั ิในสถานประกุบการโดยความร่ วมมื ุขุงสถาน
ประกุบการและสถานศึ ก ษาร่ ว มกัน มี ก ารคัด เลื ุ กนั ก ศึ ก ษาปฏิ บ ั ติ ง านจริ ง เพื่ ุ เรี ย นรู ้
ประสบการณ์ปฏิบตั ิงานจริ งคตณสมบัติขุงบัณฑิตตรงตามความตุ้งการขุงสถานประกุบการ
มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานไม่ต่ากว่า1ภาคการศึกษาปกติมีการประเมินผลและนาเสนุรายงาน
สหกิจศึกษา

TRHM4901

สั มมนาทางการท่องเทีย่ ว
2(0-4-2)
Seminar in Tourism
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: วิชาเอกของสาขาการท่องเทีย่ วไม่ น้อยกว่า18หน่ วยกิต
การวิเคราะห์กรณี ศึกษา การแสดงความคิดเห็ น การุภิปรายปั ญหาและการตัดสิ นใจ
ตามหลักการทฤษฎีและความเหมาะสมขุงสถานการณ์ในประเด็นด้านการทุ่งเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว
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TRHM4902

การวิจัยทางการท่องเทีย่ ว
3(0-6-3)
Research in Tourism
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: TRHM3901วิธีวจิ ัยวิทยาทางการท่องเทีย่ ว
แนวคิ ด รู ป แบบการวิจยั ทางการท่ ุงเที่ ย ว การเลื ุกหัวขุ้ที่ จะท าวิจยั การเสนุเค้า
โครงการวิจยั การดาเนินการวิจยั การเสนุผลการวิจยั

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาุตตสาหกรรมทุ่งเที่ยว

