
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 

คณะกำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว 
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว 

 
801-101 หลักกำรตลำด 3(3-0-6) 

 Principles of Marketing   

ขอบเขตและงานการตลาด แนวคิดและเครื่องมือการตลาด 

การจ าแนกและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ ซ้ือในตลาด

ประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมตลาดและการ

แข่งขัน การพัฒนาข้อเสนอการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับ

เศรษฐกิจใหม่ 

Scope of marketing and marketing tasks; marketing 

concepts and tools; classifications and analysis of 

consumer behavior in different types of market; analysis 

of marketing environment and competition; development 

of market offerings to fit the new economy 

 

801-201 หลักกำรจัดกำร 3(3-0-6) 

 Principles of Management  

หลักการจัดการและเทคนิคการวิเคราะห์  หลักการ

ตัดสินใจในระบบการจัดการ องค์กรและการออกแบบ

องค์กร ทฤษฎีองค์กรและการพัฒนาองค์กร ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ 

Management principles and analyzing techniques; 

decision-making principles in management systems; 

organizations and organizational design; organizational 

theories and development; interpersonal relationships; 

development of management competencies 

 

 

801-202 หลักเศรษฐศำสตร์ 3(3-0-6)  

 Principles of Economics  

หลักการเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิต การบริโภคและการตลาด หลักการเบื้องต้นของ

เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐกิจของตลาดการแข่งขัน

เสร ี

An introduction to the microeconomics of   production, 

consumption and markets; an introduction to 

macroeconomics and competitive market economy 

 

801-203 หลักกำรบัญชี 3(3-0-6) 

 Principles of Accounting  

หลักแนวคิดและเทคนิคของบัญชีการเงิน การประยุกต์ใช้

กับธุรกจิรูปแบบต่างๆ การใช้สารสนเทศการบัญชีการเงิน

และบัญชีบริหารส าหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ 

A general introduction to financial accounting, concepts 

and techniques;   applications to various forms of 

business organization; using managerial and financial 

accounting information systems for business decision-

making 

 

801-204 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 3(3-0-6)  

 Human Resources Management                  

 ทฤษฎีและหลักปฏิบัติที่ใช้ส าหรับการจัดการบุคลากร

โครงสร้างและการด าเนินงานของแผนกทรัพยากรมนุษย์ 



 

การจ้างงาน วินัยพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน การ

วิเคราะห์งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

Theories and practices in personnel management; 

organization and operations of human resources 

department, hiring, discipline, compensation, job 

analysis, performance appraisal 

 

801-307 ควำมเป็นผู้น ำ 3(3-0-6) 

  Leadership 

 คุณลักษณะและพฤติกรรม ประเภทและความหลากหลาย

ของความเป็นผู้น า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น า

แบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าทีมงาน ภาวะผู้ตาม ความ

รับผิดชอบของผู้น า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม 

การส่ือสารอย่างมีภาวะผู้น า ลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะ

และความท้าทายของผู้น าตัวอย่างในปัจจุบัน มาตรฐาน

ทางจริยธรรมและพฤติกรรมของผู้น าและองค์กร  

 Leadership traits and behaviors; types and diversity of 

leadership, transformational leadership, participative 

leadership, team leadership; followership; leadership 

responsibility; leader-follower relationship; leadership 

communication; characteristics, attributes and challenges 

of exemplary leaders of today; ethical and behavioral 

standards for leaders and their organizations 

 

801-308 ธุรกิจกำรบริกำรและ  3(3-0-6)  

 กำรท่องเท่ียวระหว่ำงประเทศ    

  International Business in  

  Hospitality and Tourism 

 อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวในบริบทของโลก 

นัยทางยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานต่างวัฒนธรรมที่มี

กฎหมาย ภาษา และค่านิยมแตกต่างกัน ปัจจัยทางสังคม 

เศรษฐกิจ  การเมืองและส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

สถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมบริการและการ

ท่องเที่ยวโลก  

 Hospitality and tourism industry in a global context; 

strategic implications of business operations in different 

environment, cultures, laws, languages and  values; 

social, economic, political and environmental factors 

affecting decision-making; current situations in 

international hospitality and tourism business 

 

801-403 กำรเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Finance  

ปัญหาการด าเนินงานและยุทธศาสตร์ทางการเงินการ

จัดสรรเงินทุน ค่าของทุนและโครงสร้างการเงิน ระบบ

สารสนเทศทางการเงิน โครงสร้างการเงิน การก าหนด

นโยบายและการวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางการเงิน 

Operational and strategic financial problems, allocation 

of funds; cost of capital and financial structure; financial 

information system; financial structure; policy 

determination and analysis of the financial environment 

                                     

802-101  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริกำร 3(2-2-5) 

 และกำรท่องเท่ียว  

  English for Hospitality and  

  Tourism 

 ลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ ฝึกฟังและ

ฝึกโต้ตอบอย่างมีมารยาทและถูกกาลเทศะ การอธิบายและ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ การบันทึกข้อความจาก

บทสนทนาซ่ึงหน้าและบทสนทนาทางโทรศัพท์  การ

เขียนโต้ตอบเชิงธุรกิจทางเอกสาร  การฝึกทักษะการ

ส่ือสารทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อการส่ือสาร



 

อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ภาษาท่าทางในการให้ความ

ช่วยเหลือและการสร้างความประทับใจ 

Particular attributes of English for hospitality; practicing 
listening and making courteous responses; explaining 
and giving services information; note taking from face-
to-face and telephone conversations; making business 
correspondence; practicing verbal and non-verbal 
communications to effectively convey messages 
 
802-102 กำรสนทนำภำษำอังกฤษ 3(2-2-5) 

 เพื่อกำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว  

  Conversational English for  

  Hospitality and Tourism  

              ลักษณะเด่นและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการ

ท่ อ ง เที่ ย ว   ฝึ กปฏิบั ติ ก า รพู ดมุ่ ง เน้ นความ เข้ า ใ จ

ขนบธรรมเนียมทางสังคมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่

ชาวเอเชีย อธิบายและให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวจากมุมมอง

ของตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวและพนักงานโรงแรม 

 Particular characteristics and topics related to hospitality 

and tourism; oral practice focused on understanding the 

social customs of non-Asian tourists; explaining and 

giving tourist information from the perspective of a tour 

agent and hotel employee 

 
802-103  อุตสำหกรรมกำรบริกำร  3(3-0-6) 

 และกำรท่องเท่ียวเบื้องต้น  

 Introduction to the Hospitality  

 and Tourism Industry  

 ประวัติและการพัฒนาของอุตสาหกรรมบริการและการ

ท่องเที่ยวในระดับชาติและนานาชาติ องค์ประกอบและ

ขอบเขตของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ย ว 

ประเด็นทางจรรยาบรรณ โอกาสในการประกอบอาชีพ 

Development and history of the hospitality and tourism 

industry on both national and international levels; 

components and scope of the industry, ethical issues; 

career opportunities  

 

802-104 กำรพัฒนำบุคลิกภำพและกำรแต่งกำย 2(1-2-1) 

 Personality Development and  

 Grooming 

พัฒนาความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการบริการโดย

การเรียนรู้การแสดงออกทางภาษากายที่เป็นสากล การ

สร้างความมั่นใจในตนเอง มีทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจ 

การแต่งกายที่เป็นทางการและถูกกาละเทศะ รวมไปถึง

การแต่งกายการที่เสริมบุคลิคภาพ                   

Develop the importance of professionalism in the service 

industry by building the norm of body language, self-

confidence, positive attitude, self-motivation, formal 

dressing and grooming 

 

802-201 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

 อย่ำงย่ังยืนส ำหรับกำรบริกำรและกำร 

 ท่องเที่ยว   

 Sustainable Environmental  

 Management for Hospitality and  

 Tourism  

 ปัจจัยส่ิงแวดล้อมที่มีผลกระทบและสัมพันธ์กับหน่วยงาน

การบริการและการท่องเที่ยว การวางแผนและการพัฒนา

ส่ิงอ านวยความสะดวก จรรยาบรรณขององค์กรต่อการ

ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม การจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติที่

สามารถและไม่สามารถสร้างมาทดแทนได้ การจัดการ

ส่ิงแวดล้อมที่ค านึงผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคมและ



 

วัฒนธรรม แนวคิดการจัดการธุรกิจการบริการและการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Environmental factors affecting and interacting with 

hospitality and tourism organizations; facilities planning 

and development; organizational ethics in environmental 

preservation; management of both regenerative and non-

regenerative natural resources; economical, social and 

cultural environmental considerations, sustainable 

environmentally-friendly hospitality and tourism 

business management concept 

  

802-202 เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับ 3(2-3-4) 

 กำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว  

 Information Technology for  

 Hospitality and Tourism   

ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว โปรแกรมส าเร็จรูป

ส าหรับการประกอบอาชีพ โปรแกรมน าเสนอผลงานและ

มัลติมีเดียการท าเว็บไซต์กฎหมายและจริยธรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Knowledge and skills of the information technology in 

the hospitality and tourism industry; software application 

for career; presentation and multimedia software; 

website design; laws and ethical implications in 

information technology 

 

802-307 กำรสื่อสำรระหว่ำง 3(3-0-6)  

  วัฒนธรรม 

  Intercultural Communication  

ความหมายและความเป็นมาของการส่ือสารระหว่าง

วัฒนธรรม หลักการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมในชุมชน

ผ่านความรู้ความเข้าใจทางภาษา จารีตประเพณี ชนช้ัน 

เพศ เช้ือชาติ รูปแบบของวัฒนธรรมภาษา ยุทธวิธีในการ

ส่ือสาร การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของแต่

ละกลุ่มชนน าไปสู่การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

Meaning and origin of intercultural communication; 

principles of intercultural communication via an 

understanding of language, customs, social class, gender, 

race, patterns of language cultures; communication 

strategies; social relations structures between ethnic 

groups leading to effective intercultural communication  

 

802-308 จรรยำบรรณวิชำชีพ 3(3-0-6) และกฎหมำยส ำหรับอุตสำหกรรมบริกำร  

  และกำรท่องเท่ียว 

 Professional Ethics and Laws for  

 the Hospitality and Tourism  

 Industry   

จรรยาบรรณของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการ

ท่องเที่ยว กฎหมายที่ก ากับดูแลอุตสาหกรรมบริการและ

กา รท่ อ ง เ ที่ ย ว  ค ว าม สัมพั น ธ์ ร ะห ว่ า ง กฎหม า ย

อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวและสาธารณชน 

หลักกฎหมายที่ประยุกต์ใช้ในส่ิงแวดล้อมโลก และหลัก

มูลฐานกฎหมายว่าด้วยสัญญาและละเมิดจรรยาบรรณการ

ท่องเที่ยวโลกซ่ึงก าหนดโดยองค์การท่องเที่ยวโลกแห่ง

สหประชาชาต ิ

Ethics of employees in hospitality and tourism industry; 

laws regulating the hospitality and tourism industry; 

interrelationships between, the hospitality and tourism 

laws and public; legal principles applicable to global 

environment, fundamental principles of tort and contract 

laws; Global Code of Ethics for Tourism by the United 

Nations World Tourism Organization (UNWTO) 

 

 



 

803-101 พื้นฐำนกำรว่ำยน้ ำและ  2(1-2-1) 

 ควำมปลอดภัยทำงน้ ำ   Swimming and Basic Water Safety 

ทักษะขั้นพื้นฐานในการว่ายน้ า ทักษะการลอยตัว การว่าย

น้ าท่าต่างๆ เช่น ฟรีสไตล์ กบ อื่นๆ การพัฒนาทักษะท่า

ว่ายน้ าต่างๆ ทักษะในการลงน้ าในสถานการณ์ต่างๆ การ

ด าผิวน้ า การว่ายใต้น้ า พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและการช่วยเหลือทางน้ า  

Fundamental swimming skills; flotation skills; different 

types of stroke (freestyle breaststroke etc.) ; stroke 

development; water entry in different condition; surface 

dives; swim underwater; basic water safety knowledge 

and rescues  

 

803-201 เทนนิส  1(0-2-1) 

 Tennis     

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการเล่นเทนนิส การฝึกทักษะการเล่นเทนนิส 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background; evolution of rules; regulations 

and safety; developing and increasing personal health by 

practicing tennis 

 

803-202 ลีลำศ    1(0-2-1) 

 Ballroom Dance    

ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการเต้นลีลาศ การฝึกทักษะลีลาศเพื่อส่งเสริม

สุขภาพพลานามัย 

Historical background; evolution of rules; regulations 

and safety; developing and increasing personal health by 

practicing ballroom dance  

                     

 

803-203 กอล์ฟ  1(0-2-1) 

 Golf      

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟ การฝึกทักษะการเล่นกอล์ฟ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background;  evolution of rules; regulations 

and safety; developing and increasing personal health by 

practicing golf 

          

803-204 โยคะ  1(0-2-1) 

 Yoga  

ประวัติความเป็นมา  พัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการเล่นโยคะ การฝึกทักษะการเล่นโยคะเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background; evolution of rules; regulations 

and safety; developing and increasing personal health by 

practicing Yoga 

  

803-205 ไทเก๊ก   1(0-2-1) 

 Tai Chi  

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการร าไทเก็ก การฝึกทักษะการร าไทเก๊ก เพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background; evolution of rules; regulations 

and safety; developing and increasing personal health by 

practicing Tai Chi 

 

803-206 แบดมินตัน  1(0-2-1) 

 Badminton  



 

ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่น

แบดมินตัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background; evolution of rules; regulations 

and safety; developing and increasing personal health by 

practicing Badminton 

 

803-207 มวยไทย  1(0-2-1) 

 Thai Boxing   

ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการชกมวยไทย การฝึกทักษะการชกมวยไทย 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background; evolution of rules; regulations 

and safety; developing and increasing personal health by 

practicing Thai Boxing 

 

810-101  ควำมเป็นมืออำชีพและ  3(3-0-6) 

 ทักษะชีวิต 

 Professionalism and Life Skills 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตการแสวงหาความรู้และการ

จัดการทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตการพัฒนาบุคลิกภาพการ

แก้ปัญหาและทักษะการตัดสินใจการอยู่ร่วมกันในสังคม

พหุวัฒนธรรมโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมการคิด

ซับซ้อนอย่างมีวิจารณญาณความฉลาดทางอารมณ์และ

สติปัญญา 

Life-long learning skills, knowledge acquisition and 

management, positive attitude towards life, personality 

development, problem-solving and decision making 

skills, living in a multi-cultural society while bearing in 

mind moral and ethical principles, complex critical 

thinking, emotional and intellectual intelligence  

 

810-102  อำเซียนศึกษำ 3(3-0-6) 

 ASEAN Studies   

ศึกษาวัฒนธรรมส าคัญที่มีอิทธิพลของอาเซียน ความ

หลากหลายของวัฒนธรรม ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ 

สั ง คม  เ ท คโนโลยี แ ละกฎหมา ย  แน ว โน้ มด้ า น

ความสัมพันธ์อาเซียน ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน

อาเซียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

Studies of significant and influential cultures of ASEAN; 

diversity in terms of culture, religion, politics, economy, 

society, technology and laws; trends on international 

relations in ASEAN; factors affecting changes in 

ASEAN at present and in the future 

 

810-103 ประวัติศำสตร์และสังคมไทย 3(3-0-6) 

 Thai History and Society   

แหล่งก าเนิดของชนชาติไทย พัฒนาการของสังคมและ

วัฒนธรรมชุมชนไปสู่ความเป็นรัฐ อาณาจักรโบราณของ

ไทย การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ไทย

ในบริบทของประวัติศาสตร์โลก วิวัฒนาการทางการเมือง 

การปกครองการต่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม 

ลักษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พื้นฐานทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ศาสนาที่ส าคัญในประเทศไทย 

สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน  

Origin of Thais; development of society and culture from 

the community to state levels; ancient Thai civilizations; 

classifications of Thai era; Thai history in the context of 

the world’s history; evolutions in terms of politics, 

government; foreign affairs, economy and society; 

characteristic and structure of Thai society, social, 

economic and political foundations of Thai society; 



 

important religions in Thailand; current situations in 

Thai society; factors affecting changes in Thai society   

     

810-104  เอเชียศึกษำ 3(3-0-6) 

 Asian Studies   

ศึกษาวัฒนธรรมส าคัญที่มีอิทธิพลของเอเชีย จีน อินเดีย 

ความหลากหลายของวัฒนธรรม ศาสนา การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและกฎหมาย แนวโน้มด้าน

ความ สัมพัน ธ์ ในทวีป เอ เ ชี ย  ปั จ จั ยที่ มี ผลต่ อการ

เปลี่ยนแปลงในทวีปเอเชียทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

Studies of significant and influential cultures of Asian, 

Chinese and Indian; diversity in terms of culture, 

religion, politics, economy, society, technology and 

laws; trends on international relations in Asia; factors 

affecting changes in Asia at present and in the future 

 

810-105 ปรัชญำเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Philosophy                                                                            

ความรู้เบื้องต้นเรื่องทฤษฎีทางปรัชญาที่ส าคัญ อภิปรัชญา 

จริยศาสตร์  สุนทรียศาสตร์ การคิดเชิงตรรกะ  การ

เปรียบเทียบแนวคิดปรัชญาตะวันตกและตะวันออก  

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิถีชีวิต 

An introduction to:  key philosophical theories, meta-

physics, ethics, aesthetics, logical thinking; a comparison 

of Eastern and Western philosophy. Compare the 

connection between philosophies and ways of life 

 

810-106 อำรยธรรมเอเชีย 3(3-0-6) 

 ตะวันออกเฉียงใต้ 

 Southeast Asian Civilization                                  

ศึกษาความ เป็นมาและพัฒนาการของ สังคมและ

วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นศึกษาแหลง่

อารยะธรรมใหญ่ ๆ ในบริเวณคาบสมุทรและแผ่นดินใหญ ่

การสะท้อนความคิดเรื่องอิทธิพลและผลกระทบของ

สังคมตะวันออกและตะวันตกที่มีผลต่อเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ในด้านลัทธิ ความเช่ือ ศาสนา ประเพณี การศึกษา 

สังคม เศรษฐกิจ และระบบการปกครอง 

Examine the history of Southeast Asia and the 

development of its society and culture with an emphasis 

on major peninsular and mainland civilizations. A 

reflection on how the influence of Eastern and Western 

society affected Southeast Asia in terms of cults, beliefs, 

religions, traditions, education, society, economy and 

governance 

 

810-107 วิถีชีวิตไทย  3(3-0-6) 

 Thai Ways of Life         

ศึกษาปรัชญา ค่านิยม ภูมิปัญญาและปัจจัยต่าง ๆ ที่มี

อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยในอดีต เรียนรู้เรื่อง

การใช้ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในวิถีชีวิตประจ าวันของ

ไทย และวิธีการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญา การเปรียบเทียบวิถีชีวิตไทยในอดีตและปัจจุบัน 

รวมทั้ งแนวโน้มในอนาคต อภิปรายวิ ธีการรักษา

วัฒนธรรม และการประยุกต์ ใ ช้ ภูมิปัญญาไทยใน

ชีวิตประจ าวันในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

Explore the philosophy, values, and other factors that 

influenced Thai ways of life in the past. Gain an insight 

into how nature and the environment are used in Thai 

daily life and discuss how Thai heritage and wisdom is 

passed down. Compare Thai ways of life in the present 

with the past and predict future changes. Discuss how to 

retain cultural heritage and apply Thai wisdom to daily 

life while living in a rapidly evolving society 



 

 

810-108 อันดำมันศึกษำ  3(3-0-6) 

 Andaman Studies 

การศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศ

ไทยด้านภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ 

การปกครอง สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ และความสัมพันธ์

ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยและ

ชุมชนอื่น ๆ 

A study of: the Andaman coastal area of Thailand and its 

geography, society, culture, politics, economy, 

governance, important tourist attractions and the 

relationship between the Andaman coastal area of 

Thailand and other communities 

 

810-109 กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน 3(3-0-6) 

 Law in Daily Life   

ความรู้เชิงลึกในระบบกฎหมายของไทย และการศึกษาผล

ของรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ต่อประชาชน  

Gain an in depth knowledge of the legal systems of 

Thailand and evaluate how its constitution, criminal law, 

civil and commercial law has an effect on the population 

 

810-114   ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5) 

 Thai Arts and Culture   

ความหมายและขอบข่ายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

การจ าแนกประเภทต่างๆ ของงานศิลปะ ศึกษาศิลปะ

แขนงต่ า งๆ  ของ ไทย  ทั ศนศิ ลป์  ประติ ม ากรรม 

สถาปัตยกรรมไทย หัตถกรรมไทย วรรณคดีไทย 

นาฏศิลป์และดนตรีไทย เทศกาลและงานประเพณีไทย 

อาหารและขนมไทย  

Meaning and scope of Thai arts and culture; 

classifications of Thai arts and culture; studies of Thai 

arts and culture, visual arts, sculptures, architecture, Thai 

handicrafts, Thai literature, Thai classical music and 

performing arts, festivals and traditional events, Thai 

cuisine and desserts  

 

810-117 ภูมิปัญญำไทย  3(3-0-6) 

 Thai Wisdom  

ความหมายและขอบข่ ายของภูมิปัญญาไทย  ที่ มา 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ แล ะป ร ะ เ ภท ข อ ง ภู มิ ปั ญญ า ไท ย 

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาไทยกับปัจจัยส่ี ที่อยู่อาศัย 

เครื่องแต่งกาย สมุนไพรและอาหารไทย ยารักษาโรค การ

ประกอบอาชีพของคนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 

คุณค่า การอนุรักษ์ การส่งเสริม การเผยแพร่ และการปรับ

ใช้ภูมิปัญญาไทยในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

Meaning and scope of Thai wisdom; origins; 

components and classification of Thai wisdom; 

relationships between Thai wisdom and four basic needs 

shelter, clothing, herbs and Thai foods, medicines; 

occupations in different regions of Thailand; 

appreciation, conservation, promotion, dissemination and 

applications of Thai wisdom at present 

 

810-118  กำรสื่อสำรในสังคมโลก 3(3-0-6) 

 Communication in a Global  

 Society    

ความหมายและที่มาของการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม  

หลักการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมผ่านความเข้าใจ

ทางด้านภาษา ขนบธรรมเนียม ช้ันทางสังคม เพศ เช้ือชาติ 

รูปแบบของวัฒนธรรมทางภาษา กลยุทธ์การส่ือสาร 



 

โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มเชื้อชาติซ่ึง

จะน าไปสู่การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

Meaning and origin of intercultural communication; 

principles of intercultural communication via an 

understanding of language, customs, social class, gender, 

race, patterns of language cultures; communication 

strategies; social relations structures between ethnic 

groups leading to effective intercultural communication  

 

810-202 จิตวิทยำสังคม 3(3-0-6) 

 Social Psychology   

การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณา

ถึงวัฒนธรรมสังคม สังคมแบบต่างๆ การจัดระเบียบสังคม 

วิธีการและขบวนการต่างๆ ทางจิตวิทยา  ความต้องการขั้น

พื้นฐานของมนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการ

กระตุ้น การเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ  สติปัญญาและ

ความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 

The examination of human social systems and behavior 

with an emphasis on cultures, societies, social orders, 

psychological methods and procedures, basic human 

needs, human behavior regarding reinforcement, 

learning, perception, motivation, intelligence and ability 

to adapt to changing circumstances 

 

810-301  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  1(0-0-3) 

 Co-Curricular Activities 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ที่เน้นประโยชน์

สังคม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การ

ท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา 

ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Activities integrating body of knowledge emphasizing 

those activities for the benefits of society and mankind, 

cultivating morals, ethics and social responsibility; team 

working within and/or across disciplines under the 

supervision of advisors 

 

811-101 ภำษำอังกฤษเพื่อ  3(2-2-5) 

 ประสิทธิภำพทำงกำรสื่อสำร  

 English for Effective  Communication 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตการแสวงหาความรู้และการจัดการ

ทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตการพัฒนาบุคลิกภาพการแก้ปัญหา

และทักษะการตัดสินใจการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมการคิดซับซ้อนอย่างมี

วิจารณญาณความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา            การติดต่อส่ือสารในทุกทักษะอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในสถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพ การส่ือสารในระดับสากล การโต้ตอบอย่างฉับไว และการพูดในที่ประชุมชน 

 Life-long learning skills, knowledge acquisition and 

management, positive attitude towards life, personality 

development, problem-solving and decision making 

skills, living in a multi-cultural society while bearing in 

mind moral and ethical principles, complex critical 

thinking, emotional and intellectual intelligence 

 

811-102 ภำษำอังกฤษเพื่อวิชำกำร 3(2-2-5) 

  English for Academic Purposes                                           

 การสร้างเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดงความ

คิดเห็นเชิงวิชาการ  กระบวนการเขียนในรูปแบบของการ

ตอบค าถามอัตนัยด้วยการเขียนบรรยาย การเขียนรายงาน

เชิงวิชาการภาษาอังกฤษ วิธีการอ้างอิงและการเขียน

บรรณานุกรม การพัฒนากระบวนการเข้าถึงวิธีการเขียน

อย่างมีระบบและมีอิสระทางความคิด 

 Consolidation on exchanging ideas and expressing 

oneself related to academic issues; writing process with 

an emphasis on answering essay questions; academic 

report writing, citation and reference; developing an 

autonomous process approach to writing 



 

811-201 กำรเขียนภำษำอังกฤษเชิง 3(2-2-5) 

  สร้ำงสรรค์ 

 English for Creative Writing    ประเมินกระบวนการและเทคนิควิธีการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิพากย์รูปแบบการเขียนประเภทต่างๆ และอภิปรายการใช้รูปแบบเหล่านี้ในงานวรรณกรรม รวมถึงการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์จากการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

Evaluate the processes and techniques of creative 
writing, critique various writing styles and discuss how 
they are used in literature plus the development of 
written English and creative thinking through critical 
reading 
 
811-202 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนอ 3(2-2-5) 

 และกำรอภิปรำย 

  English for Presentation and 

  Discussion                

 ทฤษฎีและลักษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษส าหรับการ

อภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปรายเชิงวิชาการและ

อภิปรายทั่วไป การน าเสนอความคิดเห็น และการตอบ

ค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ 

 Theories and general characteristics of English for 

discussion and presentation; practice in academic and 

general discussion; learning how to make points and 

answer questions in discussions and presentations 

    

812-101 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 3(3-0-6) 

                 Mathematics in Daily Life                         

ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล เซต ฟังก์ชัน กราฟ ระบบ

จ านวนจริ ง และก ารปร ะยุ กต์ ใน ชี วิ ตประ จ า วั น 

คณิตศาสตร์การเงิน และการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติส าหรับการตัดสินใจเบื้องต้น 

Logic and reasoning, set, function, graph, real numbers 

and its application for everyday life, financial 

mathematics and data collection an analysis in statistics 

for basic decision making 

812-201 สถิติและซอฟแวร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Basic Statistics and Software  

 ความหมายและขอบข่ายของสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด 

สถิติพรรณนา เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจง ช่วง

ความเช่ือมั่น การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบด้วยไคสแควร์การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การใช้

โปรแกรมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล 

 Meaning and scope of statistics; data and level of 

analysis; descriptive statistics; sampling techniques; 

distributions; confidence intervals;  estimation and 

hypothesis testing;  chi-square test; analysis of variance;  

correlation; linear regression; using statistical software 

analyze data 

 

818-312   กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเพื่อ 3(3-0-6) 

 เป็นรำงวัลและงำนกิจกรรมพิเศษ 

 Incentive Travel and Special 

 Event Management 

 การเดินทางส าหรับพนักงาน หรือลูกค้าบริษัทในลักษณะ

เป็นเครื่องมือของการเพิ่มยอดขายของบริษัท การจัดการ

การส่งก าลังบ ารุง การขนส่ง การเลือกแหล่งท่องเที่ยว 

การตลาด รูปแบบการเดินทาง การออกแบบโปรแกรม 

หลักการและความรู้ของการวางแผน การด าเนินการจัด

กิจกรรมพิเศษ และองค์ประกอบย่อย บทบาทการจัดการ

ของบริษัทในแหล่งท่องเที่ยวและผู้ด าเนินการภาคพื้นดิน

อื่นๆ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและ

บริษัทจัดการท่องเที่ยวเชิงรางวัล  

 Incentive travel of employee or customers as a tool to 

increase company’s sales; logistics management, 

transportation, destination selection, marketing, theme 

setting, program designing, the planning and design of 



 

special events and other elements; roles of destination 

management companies and other ground operators, and 

the relationship between clients and the incentive travel 

companies 

 

819-101 กำรจัดกำรท่องเท่ียวชำยฝ่ัง 3(3-0-6) 

   และทะเล  

 Coastal and Marine Tourism  

 Management  

ความรู้พื้นฐานทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏบิัตเิกี่ยวกับการ

จัดการท่องเที่ยวทางทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง ในระดับ

องค์กร ชุมชน และประเทศ ความต้องการและความส าคัญ

ของการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งและการวางแผนการ

พัฒนาการท่องเที่ ยว  ลักษณะประเด็นปัญหาต่างๆ 

ทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง การ

จัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งแบบบูรณาการ  การ

จัดการความเส่ียงทางด้านภัยพิบัติในพื้นที่ท่องเที่ยวทาง

ชายฝั่งและเกาะ ความท้าทายในด้านการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวชายฝั่งอย่างยั่งยืนCoastal and marine tourism 

management concepts, theories and practice at 

organizational, local and national levels; the needs and 

importance of coastal and marine tourism management; 

the interrelationship between coastal areas and tourism 

planning and development; coastal and marine tourism 

development issues and its characteristic; integrated 

coastal tourism management; 

disaster risk management for coastal and island tourism 

destinations, sustainable coastal tourism challenges 

 

819-201 กำรจัดกำรธุรกิจน ำเที่ยว 1 3(3-0-6) 

 Travel Agency and Tour Operator  

 Business Management 1                

การบริการและขั้นตอนวิธีการด าเนินงานของตัวแทนการ

เดินทางและบริษัทน าเที่ยว การให้ค าปรึกษาการเดินทาง

และสินค้าการท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการน า

เที่ยวแบบเหมาจ่ายส าหรับนักท่องเที่ยวเดินทางอิสระและ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่ม การตั้งราคาชุดน าเที่ยว 

การรับจอง และการใช้ส่ือเพื่อส่งเสริมการขายส าหรับการ

จัดการชุดน าเที่ยว เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์  และส่ือ

อิเลคทรอนิกส์ การจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ในขั้นตอนการด าเนินงานของตัวแทนการเดินทางและ

บริษัทน าเที่ยว รวมถึงการออกภาคสนามในจังหวัดภูเก็ต 

Services and agency administrations, including travel 

and tour product counseling, principles and processes of 

package tour management for both foreign independent 

travelers and group travelers, price setting for tour 

packages, reservation handling and the use of tour 

documentation for promotion and sales of package tours 

and handling problems possibly occurred in travel and 

tour service operations and field trip studies in Phuket 

 

819-202    กำรจัดกำรธุรกิจน ำเที่ยว 2 3(3-0-6) 

 Travel Agency and Tour Operator  

 Business Management 2 

ความรู้เกี่ยวกับระบบการส ารองและออกบัตรโดยสารทาง

คอมพิวเตอร์เช่น ระบบ AMADEUS, ระบบ ABACUS 

Knowledge of ticket reservation, issuing tickets and 

airline computer reservation systems such as 

AMADEUS system and ABACUS system 

 

819-204  อุตสำหกรรมกำรบินเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Aviation Industry  



 

ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินความรู้พื้นฐานเรื่อง

เครื่องบินสนามบินและเที่ยวบิน 

การด าเนินงานของสายการบินและสนามบินประวัติของ

อุตสาหกรรมสายการบิน 

สนามบินและการควบคุมการจราจรทางอากาศ 

Knowledge of aviation industry; basic knowledge of 

airplanes, airports and  

flight, usage of airline and airport operations; the history 

of airline industry,  

airport and air traffic control 

 

819-205  ภูมิศำสตร์กำรท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

 Tourism Geography 

ความรู้ทางภูมิศาสตร์เบื้องต้นและปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับ

การท่องเที่ยว คุณสมบัติทางภูมิศาสตร์ของประเทศ

จุดหมายปลายทางและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญๆ ของ

ประเทศเหล่านี้แบ่งตามทวีปต่างๆได้แก่ทวีปอเมริกา 

ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา โอเชียเนีย  

เอเชีย รวมถึงประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 

Basic geographical knowledge and factors pertaining to 

tourism, geographical characteristics of major destination 

countries and their tourist attractions in the world’s 

regions, namely America, Europe, The Middle  

East, Africa, Oceania, Asia and ASEAN countries  

 

819-206 กำรจัดกำรท่องเท่ียวเชิง 3(3-0-6) 

 ธรรมชำติและสัตว์ป่ำ  

 Nature  and Wildlife Tourism 

 Management 

ความรู้ เกี่ยวกับหลักการจัดการและบริหารธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า ทรัพยากร ทางการ

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า การจัดและวางแผน

กิจกรรมการท่องเที่ยวและการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก

ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า 

บทบาทของอุทยานแหง่ชาติกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

และสัตว์ป่า หลักมาตรการทางด้านความปลอดภัยต่างๆ 

Principles of nature and wildlife tourism management; 

natural resources and wildlife for tourism; activities and 

facility planning and management in nature and wildlife 

tourism attractions; laws related to the nature and 

wildlife tourism business; national parks role on nature 

and wildlife tourism; safety code of conduct issues 

 

819-207 กำรจัดกำรนันทนำกำร 3(3-0-6) 

 และสันทนำกำร 

 Leisure and Recreation  Management  

ท าความเข้าใจกับพื้นฐานองค์ความรู้และทฤษฎีด้านการ

จัดการนันทนาการและกิจกรรมยามว่าง เนื้อหาประกอบ

ไปด้วย ความเข้าใจถึงลักษณะและขอบเขต  ของการ

บริการและการจัดการนันทนาการและกิจกรรมยามว่าง

ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ชนิดของบริการและ

กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ

ทางด้านนันทนาการกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตตในด้านกิจกรรม

นันทนาการยามว่าง การจัดการกิจกรรมกลางแจ้ง กับ 

กิจกรรมในร่ม การจัดกิจกรรมหรือการบริการนันทนาการ

ต่างๆ ส าหรับผู้พิการ หรือผู้สูงอายุและคนทุกกลุ่มใน

สังคม 

Introduction to recreation and leisure management 

concepts and theories; the characteristic and scope of 

leisure and recreation services and management for 

tourism industry; different types of recreational services 



 

and activities; interrelationship of commercial recreation 

and tourism industry; current and future trend of 

leisure& recreation activities; outdoor recreation vs 

indoor recreation management; Inclusive recreation 

services and activities for all people in society 

 

819-208 โลจิสติกส์ส ำหรับกำร 3(3-0-6) 

 ท่องเที่ยว 

 Logistics for Tourism 

ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งกับอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว ห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยว บทบาทของ

การขนส่งในการบริหารจัดการการ เดินทางของ

นักท่องเที่ยว วิธีการด าเนินงานของการขนส่งประเภท

ต่างๆ อันได้แก่ การขนส่งทางบก  ทางน้ า และทางอากาศ 

ความรู้ทางด้านการขนส่งสินค้า ประเด็นทางด้านการ

จัดการและการตลาด ส าหรับการบริการการขนส่ง  

The relation between logistics and tourism industry, 

tourism supply chain, role of logistics in the movement 

management of tourists, the operation of the various 

transportation modes, knowledge of cargo,  logistics 

management and marketing 

 

819-209 กำรด ำเนินงำนบริกำร         3(3-0-6) 

 ภำคพื้นดินของสำยกำรบิน 

 Airline Ground Service  

 Operations 

กระบวนการให้บริการแก่ผู้โดยสารก่อนท าการบิน เช่น 

ขั้นตอนการลงทะเบียนขึ้นเครื่อง และการขึ้นเครื่อง 

กระบวนการให้บริการแก่ผู้โดยสารเมื่อเครื่องลงจอด เช่น 

บริการ ณ จุดรับสัมภาระ บริการติดตามสัมภาระที่สูญหาย 

การรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ผู้โดยสารพลาด

เที่ยวบิน ส่ิงของผิดกฎหมายที่ผู้โดยสารน ามา และการ

เจ็บป่วยอย่างกะทันหันของผู้โดยสาร เป็นต้น 

Passenger service procedures before taking off, 

checking-in and boarding procedures; passenger service 

procedures after landing, baggage service and baggage 

claim; handling unforeseen circumstances, delayed 

passengers, illegal items brought by passengers, sudden 

illness of passengers 

 

819-210 กำรจัดกำรสำยกำรบิน          3(3-0-6) 

 Airline Management 

ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดธุรกิจสายการบินใน

การด าเนินงานทั้งส่วนภาคพื้นดินและในระหว่างท าการ

บิน ด้านองค์กร การตลาด กลยุทธ์การด าเนินงานของสาย

การบิน ข้อก าหนดของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง

ประเทศ ความรู้เบื้องต้นด้านเครื่องบินและเที่ยวบิน  

Principles and business concepts of airlines, managing 

the operations both ground and in-flight services, airline 

organization, marketing, strategy for airline operations; 

IATA regulations; basic knowledge of airplanes and 

flights 

 

819-211 กำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์  3(3-0-6) 

 Creative Tourism Business 

การน าความรู้ เ ชิงทฤษฎีและแนวคิดทางธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การตลาดของการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ การสร้างความแตกต่างและการเพิ่มมูลค่า

ให้แก่สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว รวมถึงบทบาท

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่

ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มา

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 



 

Application of theoretical knowledge and concepts of 

creative tourism business, creative tourism marketing, 

differentiating and maximizing value of tourism products 

and services, roles of stakeholders in tourism industry 

that affect development of creative tourism 

  

819-212 กำรจัดกำรกำรปฎิบัติ 3(3-0-6) 

 กำรทัวร์เชิงบูรณำกำร 

 Integrated Tour Operation  

 Management 

การเช่ือมโยงความรู้และทักษะการบริหารแบบใช้การได้

จริงอย่างมืออาชีพของการด าเนินการท่องเที่ยวในขั้นสูง 

รวมถึง การออกแบบรายการท่องเที่ยว การจัดการระบบ

การจัดส่งสินค้าการท่องเที่ยว การจัดการระบบอุปสงค์

สินค้าการท่องเที่ยว  การเสนอและการก าหนดราคาสินค้า

ท่องเที่ยวการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการ

พัฒนาเป็นสินค้า (Tour Scouting)  การผลิตรายการ

ท่องเที่ยวและการน าเสนอรายการท่องเที่ยว รวมถึงการ

ป้องกันการท าเลียนแบบในเชิงทรัพย์สินทางปัญญาของ

รายการการท่องเที่ยว 

Integration of knowledge and hands-on professional 

management skills of tour operation at advanced level, 

including tour program design, logistic management of 

tour products, supplier management of tour products, 

quotation and price setting , tour scouting, tour 

procurement and proposal preparation and protecting 

intellectual property 

 

819-301 กำรจัดกำรธุรกิจท่องเท่ียว      3(3-0-6) 

 เชิงวัฒนธรรม 

 Cultural Tourism Business  

 Management    

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ

จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักการและ

กระบวนการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น 

การจัดรายการชุดน าเที่ยว การสร้างโปรแกรมน าเที่ยว การ

จัดการนักท่องเที่ยวและส่ิงอ านวยความสะดวก การแปล

ความหมายแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและปัจจั ยต่ า งๆ  ที่ มี ผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในปจัจุบันและ

อนาคต รวมถึงการออกภาคสนาม 

Knowledge of the cultural tourism management; the 

operation management of cultural attractions; principles 

and processes of cultural tourism business management, 

package tour management, visitor and facility 

management; cultural interpretation; laws related to the 

cultural tourism business and various factors that 

currently and will affect the operations of cultural 

tourism and field trip studies 

 

819-302 พฤติกรรมนักท่องเท่ียว         3(3-0-6) 

 Tourist Behavior 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ความต้องการ

และแรงจูงใจในการเดินทาง กระบวนการตัดสินใจเลือก

จุดหมายปลายทาง การจ าแนกประเภทนักท่องเที่ยวและ

รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แนวโน้มพฤติกรรมการ

เดินทางและตลาดนักท่องเที่ยวในอนาคต คุณภาพและ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว การส ารวจพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวภาคสนาม 

Tourist behavior in tourism destination, need and 

motivation for travelling, tourist destination’s selection 

process, classification and type of tourist behavior, trend 



 

of travelling pattern and tourist market in the future, 

quality and tourist’s satisfaction, fieldwork survey of 

tourist behavior 

 

819-305  กำรวำงแผนและกำร 3(3-0-6) 

 พัฒนำกำรท่องเท่ียว    

 Tourism Planning and  

 Development 

ทฤษฎีการวางแผนและการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของรัฐ

และหน่วยงานพัฒนาเอกชน มิติทางสังคมวิทยาและ

ภูมิศาสตร์ของการวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว 

สหสัมพันธ์ส าหรับการวางแผนและการพัฒนาที่มี

ประสิทธิผลในระดับชุมชน ระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ   ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมจากการท่องเที่ยว แผนแม่บททางการ

ท่องเที่ยว ปัจจัยสถานการณ์โลกที่มีอิทธิพลต่อการ

ท่องเที่ยวและการเดินทางของตลาดภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ  

Theories on planning and sustainable development; roles 

of government and non-government agencies; the 

sociological and geographical dimension of tourism 

planning and development, interrelationships for 

effective planning and development in local, national and 

international levels; environmental, economic and socio-

cultural impacts of tourism; tourism master plans; global 

forces influencing domestic and international travel and 

tourism 

 

819-309 กำรจัดกำรแหล่งดึงดูดใจ  3(3-0-6) 

 กำรท่องเท่ียว  

 Visitor Attraction Management 

ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขต ประเภทและลักษณะ

ของส่ิงดึงดูดใจการท่องเที่ยวในฐานะปัจจัยหลักของ

ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจส่ิง

ดึงดูดใจการท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักการ

การบริหารและกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจส่ิงดึงดูด

ใจการท่องเที่ยว การวิเคราะห์การตลาดธุรกิจส่ิงดึงดูดใจ

การท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การประเมิน

ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของธุรกิจส่ิง

ดึงดูดใจการท่องเที่ยว  

Definition, significance, scope, classification and type of 

tourist attraction as the core component of tourist 

product, inter-relationship between visitor attraction 

business and tourism industry, principles of visitor 

attraction business management and process, visitor 

attraction market analysis, human resources 

management, evaluation of factors pertaining to the 

success of visitor attraction business  

 

819-310 กำรจัดกำรสนำมบิน         3(3-0-6) 

 Airport Management 

หลักการและการจัดการท่าอากาศยาน หน้าที่และการ

อ านวยความสะดวกต่างๆ ใน    ท่าอากาศยาน ระเบียบ

ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ การจัดการท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ 

การจัดการการด าเนินงานทั้งในภาคพื้นดินและภาคการ

บิน การด าเนินงานระบบรักษาความปลอดภัยท่าอากาศ

ยาน 

Principles of airport management, definitions of airport 

functions and facilities; the overall regulatory 

requirements; managing the airport as a business; 

managing the operations both landside and airside 

 

819-311 นวัตกรรมกำรจัดกำรธุรกิจ  3(3-0-6) 



 

 กำรท่องเท่ียว 

 Travel Service Business  

 Innovation 

การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจการ

ท่องเที่ ยว  การ วิ เคราะห์ ส่ิงแวดล้อมทางการตลาด 

นวัตกรรมทางการตลาด นวัตกรรมของสินค้าและบริการ

ด้านการท่องเที่ยว ทักษะการบริหารเพื่อ ธุรกิจการ

ท่องเที่ยว พฤติกรรมองค์กรและการแก้ไขความขัดแย้ง

ภายในองค์กรปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จและการ

ปรับใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจในบริบทส่ิงแวดล้อมที่แตกต่าง

กัน  

Enhancing practical dimensions of a travel service 

business entrepreneurship, including marketing 

environment analysis, market innovation, travel service 

product and process innovation, managerial skills 

required for a travel service business, organizational 

behavior and conflict resolution, critical factors for 

business success and strategic applications of business 

operation in different environment 

 

819-401 หลักกำรจัดกำรมัคคุเทศก์       3(2-3-4) 

 Principles of Tourist Guiding  

 Management 

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ คุณสมบัติ 

บทบาท หน้าที่ มารยาทและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 

เทคนิคการน าเที่ยวในอารยธรรมตะวันออกและการน า

เที่ยวในอารยธรรมตะวันตก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ในการน าเที่ยวการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

และการถ่ายภาพพื้นฐาน 

Knowledge of job operation of tour guide, qualification 

and characteristics, role and job description, and  

professional etiquette and ethics of tour guide, 

techniques of tour management in Eastern civilization 

and Western civilization, unforeseen problem solving in 

tour management, coordination with related 

organizations and basic photography 

 

819-403 มรดกกำรท่องเท่ียวของ 3(3-0-6) 

 จังหวัดภูเก็ตและภำคใต้ประเทศไทย 

 Tourism treasures of Phuket and  

 Southern Thailand 

ความรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม 

ประเพณี เทศกาล พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาหารต ารับไทยภาคใต้ 

และวัฒนธรรมเพอรานากัน (Peranakan culture) โดยเน้น

กิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดน าเที่ยว การแปลความและ

ถ่ายทอดความหมายของขุมทรัพย์การท่องเที่ยวของ

จังหวัดภูเก็ตและภาคใต้ประเทศไทย รวมถึงการออก

ภาคสนามในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง 

Knowledge of local southern Thai wisdoms, including 

ways of life, architectures, traditions, festivals, rituals 

related to historical and cultural attractions, authentic 

southern Thai cuisine, and the Peranakan culture 

emphasizing on tourism activities, tour conducting, 

interpretation of tourism treasures and other related 

products and field trip studies 

 

819-404 โครงกำรกำรด ำเนินงำน  3(2-2-5) 

 บริษัทน ำเที่ยว  

 Tour Operation Project 

การบูรณาการความรู้จากรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจและ

การจัดการ ธุรกิจน า เที่ ยวทั้ งทฤษฎีและปฏิบั ติ ไป

ประยุกต์ใช้ในโครงการธุรกิจ  



 

Theoretical and practical knowledge integration of 

business administration and travel agency and tour 

operator business management to business operations 

through a project 

 

819-407 สัมมนำประเด็นร่วมสมัย 3(3-0-6) 

 ในอุตสำหกรรมท่องเท่ียว            

 Seminar in contemporary issues  

 in Tourism Industry 

ประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ กลยุทธ์ที่หลากหลาย

และแนวทางพหุสาขาวิชา การอภิปรายและการตีความ

จากแง่มุมที่ต่างกันที่ เน้นหลักความคิดที่ส าคัญ การ

ตัดสินใจทางกลยุทธ์ และการหาค าตอบอย่างสร้างสรรค์ 

Contemporary issues affecting the tourism industry, 

exploration of issues utilizing various strategies and 

multi-disciplinary approach; discussion and 

interpretation of multiple perspectives with an emphasis 

on critical thinking, strategic decision-making and the 

formulation of innovative solutions 

 

819-408 กำรท่องเท่ียวส ำหรับ          3(3-0-6) 

 ผู้มีควำมสนใจพิเศษ 

 Special Interest Tourism  

นิยาม ความหมาย และลักษณะของการท่องเที่ยวใน

รูปแบบส าหรับผู้มีความสนใจพิเศษ หลักการจัดการ

เบื้องต้นส าหรับการจัดการท่องเที่ยวส าหรับผู้มีความ

สนใจพิเศษ ความหลากหลายทางด้านกลุ่มกิจกรรมต่างๆ

ในการท่องเที่ยวส าหรับผู้มีความสนใจพิเศษ ตัวอย่างเช่น 

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงศาสนา การ

ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา เป็นต้น การพัฒนาการเติบโตและ

ทิศทางของการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มผู้มีความสนใจพิเศษ 

โอกาสทางธุรกิจและความท้าทายในการท่องเที่ยวส าหรับ

ผู้มีความสนใจพิเศษ ประเด็นและกรณีศึกษาต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวส าหรับผู้มีความสนใจพิเศษ 

Special interest tourism definition and characteristics; 

principles and management of SIT; diverse groups of 

special interest tourism activities example sport tourism, 

religion tourism geotourism etc. ; development growth 

and trend of SIT; business opportunity and challenge in 

SIT; issues and case studies concerning SIT 

 

819-409 กำรจัดกำรกำรบริกำร 3(3-0-6) 

 บนเครื่องบิน 

 Inflight Service Management 

ค านิยามและความส าคัญของการให้บริการในเที่ยวบิน 

อุปกรณ์ส าหรับผู้โดยสารบนเครื่องบินการบริการในช้ัน

โดยสารต่างๆบนเครื่องบิน อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยใน

การบินและการใช้งานอุปกรณ์ ทักษะการส่ือสารบน

เที่ยวบิน 

The definitions and significance of in-flight service, 

passenger equipment on an aircraft, understand the 

service flow in different service class; identify the 

different safety equipment on a flight and its operation 

procedures, communication skill on a flight 

 

819-410 กำรจัดกำรธุรกิจท่องเท่ียว   3(3-0-6)  

 เรือส ำรำญ  

 Cruise Tourism Management 

การจัดการการท่องเที่ยวเรือส าราญที่เน้นในภาพรวมของ
การท่องเที่ยวด้วยเรือส าราญ 
ธุรกิจเรือส าราญในปัจจุบัน ภูมิศาสตร์และตารางการ
ล่องเรือ ความปลอดภัยบนเรือส าราญ การรักษาความ
ปลอดภัยรวมถึงสุขภาพ การท างานในหน้าที่บนเรือและ



 

บนฝั่งของธุรกิจเรือส าราญ รวมถึงบทบาทของตัวแทน
ผู้น าเที่ยวชายฝั่ ง ตัวแทนผู้จัดส่งสินค้า การส่งเสริม
การตลาดและการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเรือส าราญใน
ประเทศไทย 
Cruise Tourism Management is specifically focused on 
the overview of the cruise tourism, current cruise liners, 
cruise geography and its itinerary, safety & security and 
health, working onboard & onshore, stakeholders 
onshore including shore excursion agent, shipping agent, 
as well as cruise tourism promotion and development for 
Thailand 
 

819-501 กำรฝกึปฏิบัติงำน 1 6(0-36-0) 

 Practical Training I 

การท างานระดับปฏิบัติการในหน้าที่งานต่างๆในฐานะ

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานของบริษัทน าเที่ยวและตัวแทนการ

เดินทางที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ และ/หรือ

นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

กับการขนส่งรวมไปถึงเรือส าราญ สายการบิน สนามบิน  

Working in an organization associated within the 

Tourism Management field, working in the functional 

areas as trainee of the tour companies, travel agencies 

conducting tours or transportation related company 

including cruise-line, airlines and airport 

 

819-502 กำรฝึกปฏิบัติงำน 2 6(0-36-0) 

 Practical Training II 

การท างานในต าแหน่งหรือใช้ความรู้ความสามารถ

เทียบเท่ากับพนักงานที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวในฐานะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานของสถาน

ประกอบการบริษัทน าเที่ยว หน่วยงานหรือองค์กรที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือสถานประกอบการที่

เกี่ยวข้องกับการขนส่ง  

Working in an organization associated within the 

Tourism Management field, having the potential and 

competencies as a permanent employee of the tour 

companies, tourism organizations or transportation 

related companies 

 

819-601 สหกิจศึกษำ  6(0-36-0) 

 Co-operative Studies 

การท างานในฐานะนักศึกษาฝึกหัดการบริหารในธุรกิจ
สายการบิน หรือธุรกิจน า เที่ยว โดยมีศักยภาพและ
ความสามารถเทียบเท่าพนักงานของสถานประกอบการ
นั้นๆ และมีหน้าที่งานหลักในระดับบริหาร เป็นจ านวน 
800 ช่ัวโมง ซ่ึงนักศึกษาจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการกับ
ส านักงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้ารับการ
สัมภาษณ์และคัดเลือกจากอุตสาหกรรม 
Working as a management trainee of Airline Business or 
Treval services Business related establishment having 
the potential and competencies of those of permanent 
employee of the establishment for the period of 800 
hours; application processes for the position with the 
university cooperative education and internship office 
and the industry  

 

819-602 โครงกำรแลกเปลี่ยนกับ 6(0-36-0) 

 สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ  

 Study Abroad Program 

ศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1  ภาคการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือหรือได้รับความเห็นชอบจาก

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

Semester study abroad at one of the partner universities 

or by Faculty’s 

approval 
 


