มคอ.2

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ (132 หน่วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(30 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE171 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (3)
และนวัตกรรม
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE122 ปรัชญากับชีวิต
(3)
GE123 ไทยศึกษา
(3)
GE172 เศรษฐกิจใหม่และ
(3)
วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ
AEC และจีน
GE173 ชีวิตและวัฒนธรรม
(3)
ดิจิทัล

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE170 สังคมและเศรษฐกิจไทย (3)
ยุคประเทศไทย 4.0
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
BA103 ผู้ประกอบการดิจิทัล
(3)

หมวดวิชาเลือก
เสรี
(6 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
HC202 จิตวิทยาธุรกิจบริการ
HC205 เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับ
ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
HC307 การเงินและการบัญชีสาหรับ
ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
TC201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ
TC202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
อีเวนต์
TC203 วิวัฒนาการของสังคมไทย
TC204 นวัตกรรมการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
TC205 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
(30 หน่วยกิต)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)

TC301 งานมัคคุเทศก์
TC302 การจัดการธุรกิจนาเทีย่ ว
TC303 กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่
สาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
TC304 นโยบายการจัดการและ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
TC305 การจัดการธุรกิจการบินและ
ระบบงานสารองที่นั่ง
TC306 ภูมิศาสตร์โลกเพื่อการ
ท่องเที่ยว
TC307 โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
และธุรกิจอีเวนต์
TC308 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว
และบริการ
TC401 โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยว
และอีเวนต์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
(15 หน่วยกิต)
(3) เลือก 5 วิชา จากรายวิชาในต่อไปนี้
(3) กลุม่ การจัดการการท่องเที่ยว
(3) TC309 การออกแบบสื่อดิจิทัล
สาหรับธุรกิจท่องเที่ยวและ
(3)
อีเวนต์
TC310 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สาหรับนักท่องเที่ยวยุคใหม่
(3) TC311 ประวัติศาสตร์และ
ศิลปกรรมไทยเพื่อการนา
(3)
เที่ยวในยุคโลกาภิวัฒน์
TC312 มรดกวัฒนธรรมไทยเพื่อ
(3)
การนาเที่ยว
TC313 ศิลปวัฒนธรรมตะวันตก
(3)
เพื่อการนาเที่ยว
TC314 ประสบการณ์วิชาชีพใน
(6)
ธุรกิจท่องเที่ยวและอีเวนต์
TC315 การจัดการการท่องเที่ยว
ทางน้าและเรือสาราญ
TC316 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
เพื่องานอาชีพ (21 หน่วยกิต)

(3)

(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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1. ภาษาอังกฤษ (บังคับ 2 วิชา
6 หน่วยกิต)
LH304 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
LH310 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจอีเวนต์
2. เลือกเรียน 1 ภาษา (15 หน่วยกิต)
2.1 ภาษาอังกฤษ
LH303 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
LH306 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
LH312 ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ
LH313 การสนทนาภาษาอังกฤษสาหรับ
งานบริการ
LH314 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
ความสามารถทางภาษา
2.2 ภาษาจีน
ZH301 ภาษาจีน 1
ZH302 ภาษาจีน 2
ZH303 ภาษาจีน 3
ZH306 การฟังการพูดภาษาจีน
ZH314 ภาษาจีนเพื่องานบริการ
ZH372 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน

(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

เลือกเรียนจาก
รายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ หรือ
รายวิชาที่เปิดสอนใน
ระดับอุดมศึกษาทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่คณะ
อนุมัติให้เป็นวิชา
เลือกเสรีได้

หมวดวิชาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
(6 หน่วยกิต)

(3) TC 410
(3) สหกิจศึกษา
(3)
(3)
(3)
(3)

(6)

มคอ.2
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
(30 หน่วยกิต)

BA104 การบริการแบบมูลค่าสูง (3)
EO100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล
(3)
GE136 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อ
(3)
คุณภาพชีวิต
GE138 การศึกษาเพือ่ สร้าง
(3)
พลเมือง
GE147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน (3)
LW103 กฎหมายในชีวิต
(3)
ประจาวัน
PA101 คุณภาพชีวิตตามแนว (3)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
MA109 คณิตศาสตร์และสถิติ
SC106 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
นวัตกรรมหุ่นยนต์
CT101 โลกของปัญญาประดิษฐ์
และ IoTs

หมวดวิชาเลือก
เสรี
(6 หน่วยกิต)

(3)
(3)

(3)
(3)
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กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
(15 หน่วยกิต)
TC317 การจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
TC318 การท่องเที่ยวตามความ
สนใจเฉพาะทาง
กลุ่มการจัดการธุรกิจอีเวนต์
TC309 การออกแบบสื่อดิจิทัล
สาหรับธุรกิจท่องเที่ยวและ
อีเวนต์
TC314 ประสบการณ์วิชาชีพใน
ธุรกิจท่องเที่ยวและอีเวนต์
TC319 การจัดการงานอีเวนต์
TC320 การจัดการงานประชุม
องค์กรและการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัล
TC321 การจัดการงานประชุม
วิชาชีพระดับนานาชาติ
TC322 การจัดการธุรกิจการจัด
นิทรรศการและงานแสดง
สินค้า
TC323 การจัดการสถานที่และที่พัก
สาหรับธุรกิจอีเวนต์

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
เพื่องานอาชีพ (21 หน่วยกิต)
(3)
(3)

(3)

(3)
(3)
(3)

(3)
(3)

(3)
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ZH351 ภาษาจีนเพื่อการนาเทีย่ ว
ZH352 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
ZH353 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
ZH363 ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัว
สาหรับงานอาชีพ

(3)
(3)
(3)
(3)

มคอ.2
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
(30 หน่วยกิต)

CT102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (3)
เทคโนโลยีเสมือนจริงและ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
LA131 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1
LA132 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2

หมวดวิชาเลือก
เสรี
(6 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
(15 หน่วยกิต)
TC324 การจัดการงานจัดเลี้ยง
สาหรับธุรกิจโรงแรมและ
อีเวนต์

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
เพื่องานอาชีพ (21 หน่วยกิต)
(3)

(3)
(3)
(3)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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มคอ.2

3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)

ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

หน่วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กิต
GE170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0 3 CT102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือน
จริงและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
GE171 ความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3 LA130 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
HC205 เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับธุรกิจท่องเที่ยวและ 3 SC106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริการ
TC201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3 HC202 จิตวิทยาธุรกิจบริการ
TC202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอีเวนต์
3 TC306 ภูมิศาสตร์โลกเพื่อการท่องเที่ยว
LH310 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจอีเวนต์
3 LHxxx / วิชาภาษาต่างประเทศ (1)
ZHxxx (จีน/ อังกฤษ)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วย
กิต
3
3
3
3
3
3

ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

LA131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
TC301 งานมัคคุเทศก์
TC203 วิวัฒนาการของสังคมไทย
TCxxx เฉพาะเลือก 1
xxxxx เลือกเสรี 1
LHxxx / วิชาภาษาต่างประเทศ (2)
ZHxxx (จีน/ อังกฤษ)

ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
หน่วย
หน่วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กิต
กิต
3 GE172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม 3
AEC และจีน
3 MA109 คณิตศาสตร์และสถิติ
3
3 LA132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3
3 TC304 นโยบายการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว 3
อย่างยั่งยืน
3 TCxxx เฉพาะเลือก 2
3
3 LHxxx / วิชาภาษาต่างประเทศ (3)
3
ZHxxx (จีน/ อังกฤษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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มคอ.2

ปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)

ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)

หน่วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กิต
HC307 การเงินและการบัญชีสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว 3 BA104 การบริการแบบมูลค่าสูง
และบริการ
TC204 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
TC401 โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยวและอีเวนต์
3
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
TC302 การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3 TC305 การจัดการธุรกิจการบินและระบบงาน
สารองที่นั่ง
TC303 กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่สาหรับธุรกิจ
3 TCxxx เฉพาะเลือก 4
ท่องเที่ยว
TCxxx เฉพาะเลือก 3
3 LHxxx / วิชาภาษาต่างประเทศ (5)
ZHxxx (จีน/ อังกฤษ)
LHxxx / วิชาภาษาต่างประเทศ (4)
3
ZHxxx (จีน/ อังกฤษ)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วย
กิต
3
6
3
3
3

ปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

TC308 การวิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการ
TC205 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสือ่ สารข้าม
วัฒนธรรม
TC307 โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์
TCxxx เฉพาะเลือก 5
xxxxx เลือกเสรี 2
LH304 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์

ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
หน่วย
รหัสวิชา
กิต
3 HO410 สหกิจศึกษา
3
3
3
3
3

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ชื่อวิชา

หน่วย
กิต
6

