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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

       3.1.1  จํานวนหนวยกิต  

 รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 

       3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

         โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไมนอยกวา  30   หนวยกิต 

 1) กลุมวิชามนุษยศาสตร    ไมนอยกวา            6   หนวยกิต 

2) กลุมวิชาภาษา     ไมนอยกวา    9   หนวยกิต 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร   ไมนอยกวา            6   หนวยกิต 

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร   ไมนอยกวา            9   หนวยกิต 

      และเทคโนโลย ี                                 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา    100 หนวยกิต

 1) กลุมวิชาพื้นฐานวชิาชีพ          24   หนวยกิต                 

 2) กลุมวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา   69   หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะ(บังคับ)       30   หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะ(เลือก)       39   หนวยกิต 

 3) กลุมวิชาฝกประสบการณวชิาชีพ   ไมนอยกวา        7   หนวยกิต 

 ค. หมวดวิชาเลอืกเสร ี   ไมนอยกวา         6   หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ข. หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา        100 หนวยกิต 

   1) กลุมวิชาพื้นฐานวชิาชีพ         24   หนวยกิต 

    3571011 การพัฒนาบคุลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ  3(2-2-5)  

 Personality Development for Hospitality Industry 

 3571211 อุตสาหกรรมทองเที่ยว     3(3-0-6) 

 Tourism  Industry 

 3572011 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ   3(3-0-6) 

  อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

   Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 

   3572107 จิตวิทยาบริการ      3(3-0-6) 

     Service Psychology  

   3572211 พฤติกรรมของนักทองเทีย่ว    3(3-0-6) 

Tourist Behavior  

 3572412   การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว  3(3-0-6) 

 Human Resource Management in Tourism Industry 

 3573011 ระบบสารสนเทศดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว   3(2-2-5) 

  Information System for Tourism Industry 

 3611001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธรุกิจโรงแรม   3(2-2-5) 

  Introduction  to  Hotel  Business 

 2) กลุมวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา     69   หนวยกิต 

 (1) วิชาเฉพาะ(บังคับ)     30 หนวยกิต 

  3571201 หลักการมคัคเุทศก     3(2-2-5) 

 Principles of Tour Guide 

 3572111 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมทองเทีย่ว   3(3-0-6) 

  Logistics for Tourism Industry  

  3573411 การตลาดการทองเที่ยว     3(3-0-6) 

 Tourism Marketing 

  3573412 การจัดการธุรกิจนําเทีย่ว     3(3-0-6) 

 Tour  Business  Management  

  3573414 การวางแผนและการจัดนําเทีย่ว     3(2-2-5)  

 Tour Planning and Organization 

 



 

  3573416 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการทองเทีย่ว  3(3-0-6) 

 Tourism Resource Planning and Development 

  3573911 สัมมนาการทองเที่ยว     3(2-2-5) 

 Seminar in Tourism 

  3574101 ธุรกิจการบิน      3(3-0-6)  

 Airline Business 

 3574411 การจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน   3(2-2-5) 

 Sustainable Community-based Tourism Management  

  3574911 ระเบียบวิธีวิจัยดานการทองเที่ยว    3(2-2-5) 

 Research  Methodology  for  Tourism 

 (2) กลุมวิชาเฉพาะ (เลือก)  ไมนอยกวา 39 หนวยกิต 

   (2.1)  กลุมวิชาความสนใจเฉพาะดานการทองเที่ยวใหเลือกเรียนไมนอยกวา          

    18  หนวยกิต 

 3571212 การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว  3(2-2-5) 

 Recreational Activities for Tourism 

 3572112    การสํารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร   3(2-2-5) 

 Reservation and Ticketing 

 3572212 การทองเที่ยวเชิงนเิวศ     3(2-2-5) 

 Ecotourism 

 3572311 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว     3(2-2-5) 

 Geography for Tourism 

 

 3572312 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว  3(3-0-6) 

 Thai History and Culture for Tourism 

 3572313 ศิลปะและโบราณคดีไทย     3(3-0-6) 

  Thai Art and Archaeology 

  3572411 การวางแผนและกลยุทธการทองเที่ยวนานาชาติ   3(3-0-6) 

 Planning and Strategies in International Tourism 

  3573202 การสงเสรมิการทองเที่ยว    3(3-0-6) 

 Tourism Promotion 

 3573415 การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดลอม        3(3-0-6) 

 Service Business Management for Environment 

 3574204 การเดินปาและการทองเที่ยวแบบผจญภัย   3(2-2-5) 

 Trekking and Soft Adventure Tours 



 

 3611002 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ    3(3-0-6) 

 Hospitality Management 

 3612301 การจัดการดานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 

 Management of  Food and Beverage Service 

 3614504 การจัดการการประชุม สัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 3(2-2-5) 

  และการจัดนิทรรศการ   

  MICE Management 

 4514203 ความรูเกี่ยวกับอาหารไทย    3(2-2-5) 

 Knowledge of Thai Food 

  (2.2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ   ไมนอยกวา     21    หนวยกิต 

   (ก)  วิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  บังคับเรียน  15 หนวยกิต  

 3571511 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ   3(2-2-5) 

 English for Hospitality Industry  

 3571512 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจทองเที่ยว      3(2-2-5) 

  English for Tourism Business 

 3572511 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจที่พัก    3(2-2-5) 

  English for Accommodation Business 

 3573511  ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1    3(2-2-5) 

 English for Tour Guides I 

 3573512 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2    3(2-2-5) 

 English for Tour Guides II 

 

 (ข)  ภาษาเลือก ใหเลือกเรียนภาษาญี่ปุนหรือภาษาจีน ภาษาใดภาษาหนึ่ง          

        ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  - ภาษาจีน 

 1571107 ภาษาจีนระดับตน 1     3(2-2-5) 

  Basic Chinese I       

 1571108 ภาษาจีนระดับตน 2     3(2-2-5) 

  Basic Chinese II 

 1573701 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว    3(2-2-5)  

  Chinese for Tourism Business     

 1573703 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม    3(2-2-5)  

  Chinese for Hotel Business  

 - ภาษาญี่ปุน   



 

 3571521 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1     3(2-2-5) 

 Japanese for Beginners I 

 3571522 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2     3(2-2-5) 

 Japanese for Beginners II 

 3571523 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 1    3(2-2-5) 

 Japanese for Tourism I 

 3571524 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเทีย่ว 2    3(2-2-5)  

 Japanese for Tourism II 

 3) กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ  ไมนอยกวา     7 หนวยกิต 

  * ใหเลือกเรียนวิชาในกลุมการฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยวหรือ       

 กลุมสหกิจศึกษา เพียงกลุมเดียว 

  (ก) การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 3574801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว  1(70)  

       Preparation  for Field  Experience in Tourism Industry 

 3574802  การฝกประสบการณวชิาชีพอุตสาหกรรมทองเทีย่ว                  6(420)

   Field  Experience  in  Tourism  Industry  

  (ข) กลุมสหกิจศึกษา 

 3574803 การเตรยีมฝกสหกิจศึกษา        1(90)  

  Preparation for Cooperative Education  

 3574804   สหกิจศึกษา          6(540)

   Cooperative Education 

 ค. หมวดวิชาเลอืกเสรี      ไมนอยกวา             6   หนวยกิต 

 เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไมซ้ํากับรายวิชา          

ที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตรของสาขาวิชา 

 

  

 

 

 

 



 

 หมวดวิชาเฉพาะ  

  1571107  ภาษาจีนระดบัตน  1     3(3-0-6) 

  Basic  Chinese  I 

  ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจีน หลักเบื้ องตนของขีดและลําดับขีดขั้นพื้นฐาน                

ที่ประกอบเปนตัวอักษรจีน การอานและการเขียนอักษรจีนควบคูกับอักษรพินอิน ในระดับคําศัพท วลี  

ประโยคสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนําตนเองและผูอื่น การใหขอมูลสมาชิก     

ในครอบครัว งานอดิเรก อาชีพ สี กีฬา อาหารที่สําคัญและเดนๆในประเทศไทยและจีน อวัยวะภายนอก 

ของรางกาย จํานวนนับ การถามและการบอกเวลา ทิศทางและสถานที่  ในวงคําศัพทประมาณ 500 ตัว  

  1571108 ภาษาจีนระดบัตน 2     3(3-0-6) 

  Basic  Chinese  II 

  การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพท วลี ประโยค ประเด็นของบทสนทนาและ

ขอความที่ยาวขึ้น ดวยตัวอักษรจีนตอเนื่องจากวิชาภาษาจีนระดับตน 1 ลักษณะโครงสราง ความเหมือน  

ความตาง ของรูปประโยคในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร มารยาททางสังคม และวิถีปฏิบัติ     

ทางวัฒนธรรมของไทยและจีนขั้นพื้นฐาน โดยใชทักษะกระบวนการทางสังคมและการมีสวนรวม           

การใชพจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน รู เขาใจ และสามารถเขียนอักษรจีนควบคูกับอักษรพินอิน         

ในวงคําศัพทประมาณ 1,000 ตัว 

  1573701 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

    Chinese  for  Tourism Business  

  คําศัพทเฉพาะ วลี ประโยค และสํานวนภาษาจีนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและบริการ

ในสถานการณที่หลากหลาย การแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย การจัดสถานการณจําลองในการ

ปฏิบัติงานในสนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร รานคา และการจัดโปรแกรมนําเที่ยวในประเทศไทย และ/หรือ 

ในประเทศเพื่อนบาน โดยใชภาษาจีนเปนเครื่องมือในการสื่อสารระหวางการดําเนินกิจกรรม  

  1573703 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม 3(2-2-5) 

   Chinese  for  Hotel  Business 

 คําศัพทเฉพา วลี ประโยค และสํานวนภาษาจีนที่ เกี่ยวของกับธุรกิจการโรงแรม          

การจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงานในโรงแรม งานสวนหนา ภัตตาคาร บาร งานบริการอาหารและ

เครื่องด่ืมในหองพัก และงานขายของที่ระลึก  

 

 

 

 



 

 

3571011 การพัฒนาบคุลกิภาพในอุตสาหกรรมบรกิาร   3(2-2-5) 

   Personality Development for Hospitality Industry 

  ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของบุคลิกภาพ องคประกอบที่ทําใหมนุษย                

มีบุคลิกภาพที่ตางกัน บุคลิกภาพที่ เหมาะสมของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ การปรับพฤติกรรม      

การสงเสริมมนุษยสัมพันธในองคกรเพื่อพัฒนาการทํางาน ฝกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสากล              

การสื่อสาร และศิลปะการตอนรับในอุตสาหกรรมบริการ  

3571201 หลกัการมคัคุเทศก     3(2-2-5) 

   Principle of Tour Guide 

  ความหมาย ความสําคัญ บทบาท หนาที่ของมัคคุ เทศกที่มีตออุตสาหกรรมทองเที่ยว  

บุคลิกลักษณะที่จําเปนของมัคคุ เทศก บทบาท การวางตัว การพูด จรร ยาบร รณของม ัคค ุเทศก 

ความสามารถในการ เปนผู นําเที ่ยว ความรู ที ่เ กี่ยวของกับงานมัคคุเทศก การตรวจคนเขาเมือง             

การแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรูเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา  

ระเบียบพิธีการศุลกากร  ลักษณะอุปนิสัย รสนิยมของนักทองเที่ยว การปฐมพยาบาล ตลอดจนวัฒนธรรม   

ของชาวตางประเทศ  

3571211 อุตสาหกรรมทองเที่ยว     3(3-0-6) 

   Tourism Industry   

 ขอบเขต ประวัติ วิวัฒนาการของการทองเที่ยว ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ

บทบาทของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประเภทของนักทองเที่ยว รูปแบบการทองเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยวและ

มัคคุเทศก ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจภัตตาคาร การขนสงในธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจการขายสินคาที่ระลึก องคกร 

ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 3571212 การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเทีย่ว  3(2-2-5) 

  Recreational  Activities  for  Tourism 

หลักการ แนวคิด ความสําคัญของนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว รูปแบบ

กิจกรรมนันทนาการเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ในการทองเที่ยว  การประยุกตใชกิจกรรมนันทนาการในสถานการณ

ตางๆ จัดใหมีการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 



 

3571511 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ   3(2-2-5) 

  English for Hospitality Industry 

  การใชทักษะภาษาอังกฤษที่จําเปนในธุรกิจบริการประเภทตางๆ ทักษะการฟง และ      

การพู ดในการติดตอสื่ อสารร ะหว างลูกค าและผูปฏิ บัติงาน บทสนทนาในสถานการณ ตางๆ                        

ของผูใหบริการในที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทสายการบิน ตัวแทนจําหนาย            

ทางการทองเที่ยว และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 3571512 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจทองเทีย่ว               3(2-2-5) 

   English for Tourism Business 

   ทักษะการใชภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางธุรกิจประเภท

ตา งๆ ในอ ุตสาหกรรมท อง เ ที ่ย ว  วล ีที ่ใช บ อยในการ เด ินทางท อง เ ที ่ยว  การ สร า งบทบาท                   

ในสถานการณจําลองในฐานะพนักงานที่ใหบริการทางการทองเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุ เทศก        

และพนักงานตอนรับ 

 3571521 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1     3(2-2-5) 

  Japanese for Beginners I 

  การบูรณาการทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุน ทักษะการฟง การพูด รูปประโยค ไวยากรณ

พื้นฐาน การสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน  การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอกเวลา การอานขอความสั้นๆ 

สรุป และตอบคําถามและการเขียนประโยคงายๆ  

  3571522 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2     3(2-2-5) 

  Japanese for Beginners II 

* วิชาที่ตองเรียนกอน :  3571521 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1  

การบูรณาการทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุนอยางตอเนื่องจากภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1  

ไวยากรณและรูปประโยคที่ซับซอนมากขึ้น ทักษะภาษาในสถานการณตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน        

การชักชวน การขออนุญาต การบอกเหตุผล การใหและการรับ  

   

  3571523 ภาษาญี่ปุนเพือ่การทองเที่ยว 1    3(2-2-5) 

  Japanese for Tourism I 

  การฟง การพูดภาษาญี่ปุน  สํานวนที่ใชในการบริการ การสนทนากับนักทองเที่ยวใน

โอกาสตางๆ  

 

   



 

  3571524 ภาษาญี่ปุนเพือ่การทองเที่ยว 2 3(2-2-5) 

  Japanese for Tourism II 

   * วิชาที่ตองเรียนกอน :  3571523 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 1 

   การใชภาษาตอจากภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 1 การสนทนาเพื่อการนําเที่ยวของ

มัคคุเทศก การใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว การปฏิบัติงานดานการบริการในสถานที่ทองเที่ยว   

บริษัทนําเที่ยว การสนทนาทางโทรศัพทในธุรกิจทองเที่ยว   

3572011  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรบัอตุสาหกรรมทองเที่ยว   3(3-0-6) 

   Professional  Ethics  and Laws for Tourism Industry 

  บทบาท ความรับผิดชอบตออุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มีตอลูกคาและสังคม แนวคิดเกี่ยวกบั

จริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่ เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรม จรรยาบรรณวิชาชีพ             

ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ปญหาทางจริยธรรมของธุรกิจการทองเที่ยว แนวทางการแกไขและการพัฒนา 

 3572107 จิตวิทยาบริการ      3(3-0-6) 

   Service Psychology 

  แนวคิดพื้นฐานของความตองการของบุคคล แนวคิดในเรื่องของการนําเอาทฤษฎีทาง

จิตวิทยามาใชประยุกตกับความตองการในดานการบริการของบุคคล รวมทั้งศึกษาถึงหลักในการบริการใหมี

ประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกคา เทคนิคการแกไขปญหา เทคนิคการใชมนุษยสัมพันธในงานบริการ 

3572111 โลจิสตกิสสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว   3(3-0-6) 

   Logistics for Tourism Industry 

  การประยุกตใชความรูดานโลจิสติกสเพื่อการขนสง กระจายสินคาจากผูผลิตสินคาและ

การบริการการทองเที่ยว  การลําเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ การประกันภัยในการขนสง กฎหมายที่เกี่ยวของ

กับโลจิสติกส การวางแผนเพื่อรับอุปสงค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธของ          

การบริการ  

3572112 การสํารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร   3(2-2-5) 

   Reservation and Ticketing 

  การสํารองที่นั่ง การใชตารางเวลา ตารางการบิน เสนทางของสายการบินภายในประเทศ

และตางประเทศ การใชระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารภายในและระหวางประเทศ การสงเทเล็กซ 

แบบฟอรม การสงขาวสาร การจองโรงแรม การบริการผูโดยสารภาคพื้นดิน ระบบการสํารองที่นั่ ง      

วิธีการเขียนบัตรโดยสารเครื่องบิน 

 

 



 

3572211 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว    3(3-0-6) 

   Tourist Behavior 

  ความหมายของพฤติกรรมนักทองเที่ยว แรงจูงใจในการเดินทางทองเที่ยว ปจจัยที่ทําให

พฤติกรรมนักทองเที่ยวแตกตางกัน วัตถุประสงคของการเดินทาง ลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยดาน

ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและศาสนา การสื่อสารขามวัฒนธรรม ความแตกตางทางสังคม 

วัฒนธรรมและศาสนาที่มีผลตอความตองการในการเดินทางทองเที่ยว   
 

3572212 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ     3(2-2-5) 

   Ecotourism  

 ความหมาย องคประกอบ ประเภทของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความสัมพันธระหวาง

ระบบนิเวศกับทรัพยากรการทองเที่ยว  อุทยานแหงชาติทางบกและทางทะเล หนาที่สําคัญและประโยชน

ของอุทยานแหงชาติ นันทนาการและการทองเที่ ยวในอุทยานแหงชาติ การอนุรั กษทรัพยากร                 

การทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากสิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับนักทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติตางๆ  

 

3572311 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว     3(2-2-5) 

   Geography  for  Tourism 

  สภาพภูมิศาสตรประเทศไทย  ทรัพยากรการทองเที่ยวในประเทศไทย ศึกษาเกี่ยวกับ

สภาพทางธรรมชาติและการกําเนิดของแหลงทองเที่ยว ภูมิลักษณของประเทศไทยที่สนับสนุน               

การทองเที่ยว ที่ตั้ง  เสนทางคมนาคมและการเขาถึง สภาพทางดานวัฒนธรรม ประวัติความเปนมา ประเภท

ของแหลงทองเที่ ยว  องคประกอบที่ เหมาะสมสําหรับการทองเที่ ยว หน วยงานที่ดํา เนินงาน                 

ดานการทองเที่ยว  การวางแผนงานสําหรับการจัดนําเที่ยวและฝกปฏิบัติงานภาคสนาม ความรูเกี่ยวกับ

แหลงทองเที่ยวที่สําคัญและมีชื่อเสียงของโลก 

 

 3572312 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว  3(3-0-6) 

   Thai History and Culture for Tourism 

  ประวัติศาสตรของประเทศไทย  วิวัฒนาการของเมืองในยุคสมัยตางๆ ตลอดจน       

เมืองสําคัญ สถานที่สําคัญ บุคคลสําคัญของไทย และเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

ของไทย แหลงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่สําคัญตอการทองเที่ยวของไทย การละเลนในทองถิ่นตางๆ         

ภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณ วิถีชีวิตของไทย สามารถใหความรู อธิบายความเปนมา และ แสดงทัศนวิจารณ   

 

 

 



 

 3572313 ศิลปะและโบราณคดีไทย     3(3-0-6) 

   Thai Art and Archaeology 

  ประวัติ วิวัฒนาการ รูปแบบของศิลปะไทยในเชิงทัศนศิลป คือ จิตรกรรม ประติมากรรม 

สถาปตยกรรม งานประณีตศิลป ตลอดจนโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต ความเปนอยู การดํารงชีพ   

ความเชื่อ พิธีกรรม เอกลักษณไทย มรดกทางวัฒนธรรม กฎหมาย ขอกําหนดและระเบียบปฏิบัติในการเขา

ชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ   

 3572411 การวางแผนและกลยทุธการทองเที่ยวนานาชาต ิ  3(3-0-6) 

   Planning and Strategies in International Tourism 

  ความหมาย ความสําคัญของการทองเที่ ยวนานาชาติ  แนวโนม  การวางแผน                   

การทองเที่ยวนานาชาติ ปญหา อุปสรรค การตลาดเชิงกลยุทธ การปฏิบัติการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 

การใหบริการที่จําเปน เพื่อการดึงดูดใจและรองรับนักทองเที่ยวนานาชาติ กฎหมายทองเที่ยวระหวาง

ประเทศ 

3572412 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว  3(3-0-6) 

   Human Resource Management in Tourism Industry 

  ความเปนมา หลักการ  ทฤษฎีในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอบขาย หนาที่                       

ความรับผิดชอบขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา     

การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การประเมินผลและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย

ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว    

 3572511 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจที่พัก             3(2-2-5) 

   English for Accommodation Business 

  ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื ่อสารในธุรกิจที ่พ ักแรม บทสนทนา         

ในสถานการณตางๆ การตอนรับแขกที่มาพักในที่พักแรม การใหขอมูลเกี่ยวกับหองพัก การสํารองหองพัก การ

บริการอาหารและเครื่องดื่ม การติดตอทางโทรศัพท การกรอกแบบฟอรม และการบริการอื่นๆ ของธุรกิจ       

ที่พักแรม การใชภาษาเพื่อโตตอบและแกปญหาที่เกิดระหวางการใหบริการ 

3573011 ระบบสารสนเทศดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว   3(2-2-5) 

   Information System for Tourism Industry 

  โครงสร างของระบบขาวสารดานอุตสาหกรรมทองเที่ ยว ประเภทของขอมูล                

ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว การนําขอมูลตางๆ มาวิเคราะห การใชคอมพิวเตอรกับระบบขาวสาร                  

เพื่อการจัดการและการพัฒนาในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 

 



 

 

3573202 การสงเสรมิการทองเที่ยว     3(3-0-6) 

   Tourism  Promotion 

  แหลงทองเที่ยวสําคัญในประเทศไทย วิเคราะหกลุมเปาหมาย นักทองเที่ยว จําแนกตาม

สัญชาติและขอมูลในการสํารวจความสนใจแหลงทองเที่ยวตางๆในประเทศไทย แหลงทองเที่ยว          

ที่ชาวตางประเทศสนใจ การจัดทําสื่อโฆษณาและเอกสารประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการขาย การรณรงค   

ในดานการตลาด เพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยวใหม วิธีการสงเสริมการขยายตลาดในประเทศและ

ตางประเทศ บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการสงเสริการทองเที่ยว 

 

3573411 การตลาดการทองเที่ยว     3(3-0-6) 

   Tourism Marketing 

  ความหมาย ความสําคัญของตลาดการทองเที่ยว การแบงสวนตลาด ตลาดเปาหมาย  

พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว สวนประสมของการตลาดการทองเที่ยว ปจจัยที่มีผลกระทบตอ

การตลาดการทองเที่ ยว การวางแผนและกําหนดกลยุทธในการพัฒนาการตลาดการทองเที่ยว              

แนวทางการเขียนแผนการตลาดการทองเที่ยว 

 

3573412 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว     3(3-0-6)

   Tour Business Management  

 รูปแบบตางๆ ขององคกรในธุรกิจนําเที่ยว การประกอบธุรกิจนําเที่ยว รูปแบบของการจัดการ

ปฏิบัติการของบริษัทตัวแทนจําหนาย  การจัดการดานการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทจัดนําเที่ยว 

(Tour Operation) ตลอดจนศึกษาการจัดองคกร การตลาด การจัดทําบัญชีและงบประมาณ ทฤษฎีการขาย  

ที่ใชในกลุมทัวร  การดําเนินงานของทัวรแบบเหมาจาย รวมถึงการอภิปรายปญหาตางๆ ที่ เกี่ยวกับ          

การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว ระบบการดําเนินงาน การแกไขปญหาตางๆ  

 

 3573414 การวางแผนและการจัดนําเที่ยว    3(2-2-5) 

   Tour Planning and Organization 

  ประวัติความเปนมาของธุรกิจนําเที่ยว องคประกอบที่สําคัญของการจัดนําเที่ยว           

การสํารวจเสนทางเพื่อกําหนดรายการนําเที่ยว การเขียนรายการนําเที่ยว การคิดราคาขาย การโฆษณา

ประชาสัมพันธ การวางแผนและการดําเนินการที่สัมพันธกับกฎหมายการทองเที่ยวระหวางประเทศ         

กลยุทธในการจัดนําเที่ยว การดูแลนักทองเที่ยว การติดตอประสานงานอยางมีประสิทธิภาพระหวาง       

ผูนําเที่ยวและหนวยงานที่เกี่ยวของ ปญหาและอุปสรรคในการจัดนําเที่ยว 

 

 



 

3573415 การจัดการธุรกิจบรกิารเพื่อสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

   Service  Business  Management  for Environment 

  อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตองานบริการ การจัดการธุรกิจบริการเพื่ออนุรักษ และรักษา

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคม การจัดระบบนิเวศที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวตลอดจนปญหาและ

ผลกระทบของธุรกิจบริการที่มีตอสิ่งแวดลอม 

 

3573416 การวางแผนและพัฒนาทรพัยากรการทองเที่ยว  3(3-0-6) 

   Tourism Resources Planning and Development 

  ความเปนมา ความหมาย แนวคิด หลักการ กระบวนการในการวางแผนและพัฒนา

ทรัพยากรการทองเที่ยว ประเภทและลักษณะของทรัพยากรการทองเที่ยว การอนุรักษและพัฒนาการ

ทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย การบริหาร นโยบาย สถานการณ แนวโนม ตลอดจนบทบาท และ     

ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของในการวางแผนและพัฒนาทรัพยากร   

การทองเที่ยว 

 

 3573511 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1    3(2-2-5) 

   English for Tour  Guides I 

  การบูรณาการทักษะบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษที่ใชในการนําเที่ยวและนําชมของมัคคุเทศก บทสนทนาระหวางมัคคุเทศกและนักทองเที่ยว 

การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูล ประวัติศาสตร ประวัติของบุคคล แหลงทองเที่ยว  

 

     3573512 ภาษาอังกฤษสําหรบัมัคคุเทศก 2    3(2-2-5)

   English for Tour  Guides II 

  * วิชาที่ตองเรียนกอน : 3573511  ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคเุทศก 1 

  การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน คําศัพทตอเนื่องจาก

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุ เทศก 1 บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวของกับการนําชมสถานที่ตางๆ              

ในสถานการณที่หลายหลายและความซับซอนมากขึ้น การบรรยายขอมูล การนําชมสถานที่โดยใช

ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 

 

 3573911 สัมมนาการทองเที่ยว     3(2-2-5) 

   Seminar  in  Tourism 

  การวิเคราะหปญหา สภาวการณการทองเที่ยวในปจจุบัน วิธีแกไขเกี่ยวกับปญหาตางๆ 

ของการทองเที่ยว ทั้งธรรมชาติ สถานการณ กระบวนการบริหารจัดการ ลักษณะพิเศษของงาน              

นําผลการศึกษามาวิเคราะหและอภิปรายหาวิธีแกไข 



 

  

 3574101 ธุรกิจการบิน      3(3-0-6) 

   Airline Business 

  ประวัติธุรกิจการบิน ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน องคประกอบของธุรกิจการบิน  

งานบริการบนเครื่องบินและภาคพื้น การสํารองที่นั่ ง ชนิดของบัตรโดยสาร การอานบัตรโดยสาร          

และการออกบัตรโดยสา (Ticketing) คําศัพทเฉพาะของสายการบิน การขนสงพัสดุทางอากาศ กฎระเบียบ 

นโยบายที่สําคัญของสายการบิน หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ     

การบินภายในประเทศและระหวางประเทศ 

 

 3574204 การเดินปาและการทองเที่ยวแบบผจญภัย   3(2-2-5) 

   Trekking and Adventure Tours 

  แนวคิด รูปแบบ วิธีการและเทคนิคในการจัดนําเที่ยว ในแหลงทองเที่ยวแบบผจญภัย     

การสํารวจ การกําหนดเสนทาง ความรู เกี่ยวกับเส นทาง การจัดเตรียมอุปกรณ การปองกันและ          

การแกปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดกิจกรรมในการพักแรม การดูแลเอาใจใสนักทองเที่ยว ความรู

เกี่ยวกับเรื่องปาและทะเล การอนุรักษธรรมชาติใหสอดคลองกับทองถิ่น 

 

 3574411 การจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางย่ังยืน   3(2-2-5) 

   Sustainable Community-based Tourism Management 

  ความหมาย ความสําคัญของการทองเที่ยวชุมชน องคประกอบของการจัดการ             

การท อ ง เ ที ่ย วช ุม ชน  บทบาทของช ุมชนที ่ม ีต อแหล งท อ ง เ ที ่ย ว  การม ีส วน ร วมของช ุมชน               

ในการจัดการ การทองเที่ยว การสรางจิตสํานึกของชุมชน บทบาทของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน    

ที่มีตอการจัดการการทองเที่ยวชุมชน ปญหา ขอจํากัด และแนวทางการจัดการการทองเที่ยวชุมชน       

อยางยั่งยืน สํารวจแหลงทองเที่ยวชุมชนในทองถิ่น 

 

 3574911 ระเบียบวิธีวิจัยดานการทองเที่ยว    3(2-2-5) 

   Research Methodology  in Tourism  

  ปรัชญาของระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการทองเที่ยว  แนวคิดในการกําหนดปญหา  

วัตถุประสงค สมมติฐาน การกําหนดรูปแบบการวิจัย การออกแบบกระบวนการวิจัย วิธีวิเคราะห          

การแปลความหมายขอมูล การเขียนโครงรางงานวิจัย และเลือกทําวิจัยในหัวขอที่มีความสําคัญสําหรับ    

การทองเที่ยว 

 

 

 



 

 3611001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม   3(2-2-5) 

   Introduction to Hotel Business 

  ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการของโรงแรม การจัดประเภทของโรงแรม โครงสรางของ

การปฏิบัติงานที่ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแตละแผนกในโรงแรม แผนกสวนหนา แผนกแมบาน แผนก

อาหารและเครื่องดื่ม แผนกบริหารงานบุคคล แผนกอื่นๆ ในโรงแรม อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย  

เครือขายโรงแรมชั้นหนึ่งของโลก     

 3611002 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ    3(3-0-6) 

   Hospitality Industry Management 

  หลักในการจัดการธุรกิจการบริการตางๆ ลักษณะของธุรกิจบริการ การประยุกตหลักการ

ทางการจัดการผลิตไปใชในธุรกิจบริการ 

3612301 การจัดการดานการบริการอาหารและเครือ่งดื่ม  3(2-2-5) 

Management  of  Food and Beverage  Service 

ประเภทของธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม      

การวางแผนรายการอาหาร การผสมเครื่องดื่ม รูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่มในโอกาสตางๆ 

เทคนิคและขั้นตอนการจัดโตะอาหาร คําศัพทที่ใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มารยาท คุณสมบัติ  

และการปฏิบัติตนในการตอนรับและใหบริการของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การแกไขปญหา

เฉพาะหนา 

 3614504 การจัดการการประชุมสมัมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวลั 3(2-2-5) 

   และการจัดนิทรรศการ 

   MICE  Management 

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลและ    

การจัดนิทรรศการ วิวัฒนาการ ความสําคัญ ผลกระทบที่มีตอระบบเศรษฐกิจ ประเภท องคประกอบ           

การวางแผน กลยุทธ การบริหารโครงการจัดงาน การพัฒนาและแนวโนมของธุรกิจการประชุมสัมมนา     

การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการจัดนิทรรศการ  

 4514203 ความรูเกี่ยวกับอาหารไทย     3(2-2-5) 

Knowledge of Thai Food                  

 ลักษณะ ความสําคัญของอาหารไทย อาหารประจําภาค สวนประกอบ การจัดรายการ

อาหาร กรรมวิธีการปรุง หลักการจัดอาหารใหสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย การประดิษฐ ดัดแปลงใหเปน

รูปแบบตางๆ การแกะสลัก  การจัดเสิรฟ  และมารยาทในการรับประทานอาหาร 

 

  



 

 กลุมวิชาปฏบิัตกิารและฝกประสบการณวิชาชีพ 

 3574801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีอุตสาหกรรมทองเที่ยว 1(70) 

   Preparation  for Field  Experience in Tourism  Industry  

  กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ในดาน     

การรับรู ลักษณะของการปฏิบัติงาน โอกาสของการประกอบอาชีพ จริยธรรมในองคกร การพัฒนาผูเรียน 

ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ฝกปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวในสถานการณจริง 

 3574802 การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว  6(420) 

   Field  Experience  in  Tourism  Industry   

  ฝกประสบการณวิชาชีพทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดใหมีการปฐมนิเทศและ

ปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน ตลอดจนการทํารายงาน นําเสนอ อภิปรายปญหาทางดาน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว และประเมินผล โดยหนวยงานและอาจารยนิเทศ     

 3574803 การเตรียมสหกิจศึกษา     1(90) 

   Preparation  for  Cooperative Education   

  หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ความรู

พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณงานการเตรียม

โครงการเสนอสถานประกอบการ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ จริยธรรมในองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ  

การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

  3574804 สหกิจศกึษา      6(540) 

   Cooperative Education 

  ใหนักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานการทองเที่ยวและการโรงแรมอยาง       

มีระบบ โดยการจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ภายใต            

การควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและสถานประกอบการ  โดยนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่

ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริ งในลักษณะพนักงานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ                    

ที่ใหความรวมมือ (MOU) 

 

 

 

 
 


