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  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว พ.ศ. 2560 . 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว  

      ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts Program in Tourism Innovation  

2. ช่ือปริญญา 

 ชื่อเต็ม    ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการทองเท่ียว) 

 ชื่อยอ   ศศ.บ. (นวัตกรรมการทองเท่ียว)  

      ชื่อเต็ม      Bachelor of Arts Program in Tourism Innovation  

 ชื่อยอ   B.A. (Tourism Innovation) 

 

3. วัตถุประสงค 

1.) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ภาษาศาสตร 

 ภาษาอังกฤษ และวรรณคดีอังกฤษ 

2.) มีความรอบรูทางภาษาอังกฤษอยางดี สามารถนําความรูมาปรับใชในการประกอบอาชีพและ 

 ศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถคิดวิเคราะห และแกไขปญหาไดดี 

4.) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และวิชาชีพในอนาคต 

 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

 4.1) มัคคุเทศกและหัวหนาทัวร  

 4.2) บุคลากรในธุรกิจนําเท่ียว (บริษัทนําเท่ียว และตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว) โดยเฉพาะฝาย

วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑการทองเท่ียว รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

 4.3) บุคลากรในธุรกิจไมซ อีเวนท ท่ีพัก และภัตตาคาร โดยเฉพาะฝายวางแผนและพัฒนาการบริการ   

 4.4) บุคลากรในหนวยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย วางแผน และพัฒนาการทองเท่ียว 

ไดแก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน) องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

(องคการมหาชน) สํานักงานพิงคนคร (องคการมหาชน) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 4.5) บุคลากรในหนวยงานภาคเอกชนท่ีมีบทบาทในการสรางเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียว ไดแก 

สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย สมาคมการทองเท่ียวท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

 4.6) ผูประกอบการในธุรกิจทองเท่ียวหรือผูนําชุมชนการทองเท่ียวในทองถ่ิน  
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5 เนื้อหาหลักสูตร 

5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร            ไมนอยกวา 138        หนวยกิต  

5.2 โครงสรางหลักสูตร    

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา  30   หนวยกิต  

- กลุมสาระอยูดีมีสุข    ไมนอยกวา  3   หนวยกิต  

- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา  4   หนวยกิต  

- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร     13   หนวยกิต  

- กลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก  ไมนอยกวา  5   หนวยกิต  

- กลุมสาระสุนทรียศาสตร   ไมนอยกวา  5   หนวยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา  96   หนวยกิต  

- วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      24   หนวยกิต  

- วิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา  72   หนวยกิต   

• วิชาเฉพาะบังคับ      24   หนวยกิต 

•  วิชาเฉพาะเลือก    ไมนอยกวา  48   หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา  6   หนวยกิต  

4) หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   ไมนอยกวา  6   หนวยกิต 

       และฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในชวงภาคฤดูรอนตั้งแตชั้นปท่ี 2 ข้ึนไป  

     ไมนอยกวา 300 ชั่วโมงตอครั้ง รวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 600 ชั่วโมง ในหมวดฝก 

     ประสบการณวิชาชีพ 

5.3 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา  30   หนวยกิต  

    1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข    ไมนอยกวา  3   หนวยกิต  

01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา      1(0-2-1)  

( Physical Education Activities)  

และเลือกเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข  

     1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา  4   หนวยกิต  

           ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ 

 ศาสตรแหงผูประกอบการ  

     1.3) กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร     13   หนวยกิต  

- วิชาภาษาไทย       3   (- -)  

- วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร     1  (- -)  

- วิชาภาษาอังกฤษ      9  (- -)  
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1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก   ไมนอยกวา  5   หนวยกิต 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน       2(2-0-4) 

(Knowledge of the Land)  

และใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  

กลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก  

   1.5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร    ไมนอยกวา  5   หนวยกิต  

         ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  

         กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา  96   หนวยกิต  

     2.1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      24   หนวยกิต  

01390111 การทองเท่ียวในพลวัตโลก     3(3-0-6) 

(Tourism in Global Dynamics)  

01390112 จิตวิทยาและการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพ่ืองานบริการ 3(3-0-6)  

(Psychology and Cross-Cultural Communication for Services) 

01390113  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร 3(3-0-6)  

(Introduction to Lodging and Food Service Business)  

01390114 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจไมซและอีเวนท  3(3-0-6)  

(Introduction to MICE and Event Businesses)  

01390215 การขนสงเพ่ือ การทองเท่ียว    3(3-0-6) 

(Transportation for Tourism)  

01390216 พฤติกรรมนักทองเท่ียว      3(3-0-6) 

(Tourist Behavior)  

01390217       เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว   3(2-2-5) 

(Information Technology for Tourism Industry)  

01390318 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเท่ียว   3(3-0-6) 

(Human Resource Management in Tourism Industry) 

 

2.2) วิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา  72   หนวยกิต 

       2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ      24   หนวยกิต  

01390221 การจัดนําเท่ียวและงานมัคคุเทศก     3(2-2-5)  

    (Organization of Tours and Tour Guiding)  

01390231 ทรัพยากรการทองเท่ียว      3(3-0-6)  

          (Tourism Resources)  
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01390341 การจัดการธุรกิจนําเท่ียวเชิงสรางสรรค     3(3-0-6) 

             (Creative Tour Business Management)  

01390342 การตลาดเชิงสรางสรรคเพ่ือการทองเท่ียว    3(3-0-6)  

             (Creative Marketing for Tourism)  

01390343 วิธีเชิงปริมาณทางการทองเท่ียว     2(2-0-4)  

             (Quantitative Methods in Tourism) 

01390452 การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน    3(3-0-6)  

    (Sustainable Tourism Resource Development)  

01390491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางนวัตกรรมการทองเท่ียว  3(2-2-5)  

      (Basic Research Methodology in Tourism Innovation)  

01390492 โครงงานนวัตกรรมการทองเท่ียว     3(1-4-4) 

              (Tourism Innovation Project)  

01390497 สัมมนา        1(1-0-2) 

              (Seminar) 

2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก    ไมนอยกวา  48   หนวยกิต  

1) กลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม  

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้  

01390361 การจัดการการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 3(2-2-5)  

   (Meeting and Incentive Tour Management)  

01390362 การจัดการการประชุมนานาชาติ     3(2-2-5)  

              (International Convention Management)  

01390363 การจัดการนิทรรศการ      3(2-2-5)  

    (Exhibition Management)  

01390364 การจัดการเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ    3(2-2-5) 

     (Festival and Special Event Management)  

01390365 การจัดการสถานท่ีจัดงาน      3(3-0-6) 

     (Venue Management)  

01390366 งานกิจกรรมในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด    3(3-0-6)   

              (Event as Marketing Communication Tool) 

2) กลุมวิชาธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจาก

รายวิชาตอไปนี้  

01390371 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา   3(2-2-5)  

    (Front Office Operations and Management)  
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01390372 การดําเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม      3(2-2-5) 

     (Food and Beverage Service Operations)  

01390373 การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน      3(2-2-5) 

    (Housekeeping Operations and Management)  

01390374 การดําเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง       3(2-2-5)  

               (Catering Operations and Management)  

01390375 หลักศิลปะการประกอบอาหาร              3(2-2-5)  

              (Principles of Culinary Arts)  

01390376 หลักศิลปะการทําขนมอบ          3(2-2-5)  

    (Principles of Baking and Pastry Arts)  

01390377 การจัดการรานอาหาร           3(2-2-5)  

              (Restaurant Management)  

01390471การวางแผนและการจัดการทรัพยากรกายภาพในอุตสาหกรรมบริการ   3(3-0-6)  

     (Hospitality Facilities Planning and Management)  

01390472 การจัดการรายไดในอุตสาหกรรมบริการ         3(3-0-6) 

   (Revenue Management in Hospitality Industry)  

01390473 การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ          3(3-0-6)  

     (Quality Management in Hospitality Industry)  

01390474 การจัดซ้ือสําหรับอุตสาหกรรมบริการ           3(3-0-6)  

              (Purchasing for Hospitality Industry) 

3) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ จํานวน 5 รายวิชา (15 หนวยกิต) ดังตัวอยางตอไปนี้  

01355207 การเขียนโตตอบภาษาอังกฤษ            3(3-0-6)  

                        (English Correspondence)  

01355209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ          3(3-0-6)  

                        (Communicative English for Careers)  

01355302 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ            3(3-0-6)  

    (Report Writing in English)  

01355304 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว          3(3-0-6)  

    (English for Tourism Industry)  

01355306 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเท่ียว           3(3-0-6)  

   (English for Tourism Guidance)  

01355307 ภาษาอังกฤษสําหรับการเลขานุการ           3(3-0-6)  

    (English for Secretarial Science)  
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01355308 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานสายการบิน          3(3-0-6)  

    (English for Airline Personnel)  

                     และศึกษาภาษาตางประเทศภาษาท่ีสองภาษาใดภาษาหนึ่งเพียงภาษาเดียว  

จํานวน 3 รายวิชา (9 หนวยกิต)  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  

4) หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต    

  01390490 สหกิจศึกษา       6         หนวยกิต    

      (Co-operative Education)  

และฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในชวงภาคฤดูรอนตั้งแตชั้นปท่ี 2 ข้ึนไป ไมนอยกวา 300 

ชั่วโมงตอครั้ง รวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 600 ชั่วโมง ในหมวดฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2562 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. แสดงแผนการศึกษา  

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1   จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย – ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง)  

01390111 การทองเท่ียวในพลวัตโลก       3(3-0-6)  

01390112 จิตวิทยาและการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพ่ืองานบริการ    3(3-0-6)  

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน        2(2-0-4)  

01355xxx ภาษาอังกฤษ         3(- -)  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ    3(- -)  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (ภาษาไทย)   3(- -)  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร     2(- -)  

รวม        19(- -) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2   จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย – ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง)  

01390113 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร    3(3-0-6)  

01390114 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจไมซและอีเวนท     3(3-0-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา        1(0-2-0)  

01355xxx ภาษาอังกฤษ         3(- -)  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ    1(- -)  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระวิชาภาษากับการสื่อสาร    1(- -) 

              (สารสนเทศ/คอมพิวเตอร) 

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระวิชาพลเมืองไทยพลเมืองโลก    3(- -)  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระวิชาสุนทรียศาสตร     3(- -)  

รวม        18(- -) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

 

คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2562 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1   จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย – ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง)  

01390215 การขนสงเพ่ือการทองเท่ียว       3(3-0-6)  

01390216 พฤติกรรมนักทองเท่ียว       3(3-0-6)  

01390217 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว    3(2-2-5)  

01390231 ทรัพยากรการทองเท่ียว       3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ         3(- -)  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาอยูดีมีสุข      2(- -)  

   วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ    3(- -)  

รวม        20(- -) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2   จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง)  

01390221 การจัดนําเท่ียวและงานมัคคุเทศก      3(2-2-5)  

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล   6(- -)  

    การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร    6(- -)  

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ    6(- -)  

รวม        21(- -)  

การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 300 ชั่วโมง ในชวงปดภาคฤดูรอน  
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คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2562 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1   จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย – ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง)  

01390343 วิธีเชิงปริมาณทางการทองเท่ียว      2(2-0-4)  

01390452 การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน     3(3-0-6)  

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล   3(- -)  

    การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร    6(- -)  

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาอังกฤษงานอาชีพ    3(- -)  

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศภาษาท่ีสอง    3(- -)  

รวม        20(- -)  

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2   จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย – ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง)  

01390318 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเท่ียว    3(3-0-6)  

01390342 การตลาดเชิงสรางสรรคเพ่ือการทองเท่ียว     3(3-0-6)  

01390491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางนวัตกรรมการทองเท่ียว    3(2-2-5)  

01390497 สัมมนา         1(1-0-2)  

   วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล   3(- -) 

    การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม  

   วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ    3(- -)  

   วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศภาษาท่ีสอง    3(- -)  

รวม        19(- -) 

 

การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 300 ชั่วโมง ในชวงปดภาคฤดูรอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2562 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1   จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย – ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง)  

01390341 การจัดการธุรกิจนําเท่ียวเชิงสรางสรรค      3(3-0-6)  

01390492 โครงงานนวัตกรรมการทองเท่ียว      3(1-4-4)  

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศภาษาท่ีสอง    3(- -)  

    วิชาเลือกเสรี         6(- -)  

รวม        15(- -) 

  

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2   จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย – ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01390490 สหกิจศึกษา         6  

รวม        6 

 


