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สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
 

ชื่อหลักสูตร > ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
อักษรย่อ     > ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (จ านวน  133  หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร 

1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวมีลักษณะบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทาง    
การท่องเที่ยว ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้หลักสูตรสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
 2. สาขาวิชานี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริการ การจัดการ ภาษาต่างประเทศ                 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างยั่งยืน  
 3. สาขาวิชานี้จัดเป็นการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน   
 
จุดเด่นของหลักสูตร 
 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ไดเ้ปิดด าเนินการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จัดการเรียนการ
สอนในศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ตามโครงสร้างหลักสูตรจ านวนทั้งหมด 133 หน่วยกิต ในการจัดท าหลักสูตร
ใหม่ครั้งนี้ เพ่ือให้หลักสูตรมีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ในระดับประเทศและสากลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการประกาศใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (มคอ.1) โดยเป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที
เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการให้ชัดเจน มีการเพ่ิมเติมรายวิชาใหม่ๆ ที่เน้นทักษะวิชาชีพให้ตรงกับสาย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือตอบสนองการท างานใน
ระดับสากล การกล้าแสดงออก จรรยาบรรณวิชาชีพ การบูรณาการความเป็นท้องถิ่นและมาตรฐานสากลใน
วิชาชีพ สาระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน เพ่ือให้นิสิตได้เป็นบัณฑิตท่ีมีมาตรฐานความรู้ ทักษะทาง
วิชาชีพ สมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน มีความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ได้ตรงตามความต้องการทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล อีกท้ังการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการวิจัยเพื่อเป็น
พ้ืนฐานที่ดีส าหรับการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป จุดเด่นของหลักสูตร มีดังนี้ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่ดีในการท างานบริการ พร้อมด้วยทักษะวิชาชีพ              
ในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์    
โดยสะท้อนจากรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ วิชางานมัคคุเทศก์ วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์  
ซึ่งในรายวิชาดังกล่าว เป็นรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นเป็นรายบุคคลตามทฤษฎีของแต่ละรายวิชา 
นิสิตจึงสามารถท างานในสายวิชาชีพได้เป็นอย่างดีตรงตามความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไทย   
  
 



 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยว  
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การใหบ้ริการและบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพใน
ภูมิภาคอาเซียน และมีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์โดยประยุกต์ใช้ความรู ้เหตผุลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่าง
น้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และมีความรู้
และความสามารถเชิงตัวเลข เพ่ือใช้ในการด าเนินงานธุรกิจน าเที่ยว และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน
และการจัดการ เพ่ือให้เป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทั้งระดับประเทศและระดับสากล และสามารถก้าวสู่ต าแหน่งงานในระดับผู้บรหิารได้ในเวลาที่เหมาะสม โดยสะท้อน
ได้จาก วชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วชิาการจัดการธรุกิจน าเที่ยวและตวัแทนการเดินทางท่องเที่ยว วิชาการวางแผน
และการด าเนินงานน าเที่ยว วชิาการส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน วชิาการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยนื วิชาการตลาดการท่งเที่ยว เป็นตน้ โดยวิชาเหล่านี้มีการเรยีนการสอนที่เน้นไปในด้านการบริหาร
จัดการ การวิเคราะห์สภาพปัญหา การแก้ปัญหา การประเมินสถานการณภ์ายใตส้ภาวะความกดดัน การประเมิน
สถานการณ์ความเสีย่ง การเรียนรู้ถึงกระแสความต้องการในอนาคต ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ที่นกับริหารจัดการพึงมี 
ดังนั้นเมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษาและได้ท างานในสายอาชีพจากการเริ่มต้นเปน็นักปฏิบัติการทีม่ีองค์ความรู้เหล่านี้ซึ่ง
เป็นพ้ืนฐานที่ดีที่จะพัฒนาไปสูต่ าแหน่งที่สูงขึ้นในสายอาชีพไดอ้ย่างรวดเร็ว 
 3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญในสายอาชีพ เพ่ือพัฒนา
และสร้างขีดความสามารถในการท างานระดับนานาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสะท้อนจากการปรับ
เนื้อหารายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความต้องการและการใ ช้
ประโยชน์จริงของการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงได้มีการ เพ่ิม 2 รายวิชา จ านวน 6 
หน่วยกิต ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเที่ยว และวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานมัคคุเทศก์ โดยให้เนื้อหาการเรียนรู้ทุกรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการในสายอาชีพ
โดยตรง  
 4. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว โดยสะท้อนจากวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
วิชาการจัดการธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว วิชาการวางแผนและการด าเนินงานน าเที่ยว 
วิชาการตลาดการท่องเที่ยว วิชางานมัคคุเทศก์ เป็นต้น เนื่องจากผู้เรียนบางส่วนมีเป้าหมายและความใฝ่ฝัน
อยากจะมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนมีกิจการของ
ครอบครัวอยู่แล้ว เมื่อส าเร็จการศึกษาจึงตั้งเป้าที่จะกลับไปพัฒนาปรับปรุงกิจการของครอบครัวตนเองให้มี
ความทันสมัยและสามารถที่จะด าเนินกิจการให้ประสบความส าเร็จในอนาคต 
 5. ส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการเพ่ือพร้อมศึกษาต่อในระดับสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา องค์การที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยสะท้อนจากวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยว และวิชาสัมมนาการท่องเที่ยว  
 
 
 
 
 



คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  

หมวด 3 ข้อ 11 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็น
โรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 
 สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการ  
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว สามารถประกอบอาชีพได้กับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ดังนี้ อาชีพในสายงานธุรกิจน าเที่ยว ได้แก่ มัคคุเทศก์ 
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ พนักงานฝ่ายขายในบริษัทน าเที่ยว อาชีพในสายงานธุรกิจการบิน ได้แก่ พนักงาน
ต้อนรับภาคพ้ืนดิน พนักงานส ารองที่นั่งและจ าหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบิน  บุคลากรใน
หน่วยงานการท่องเที่ยวของภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. และ อบต.) ส านักงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยว หรือ องค์กรที่มีบทบาทการน าเสนอนโยบาย ก ากับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวและบริษัทตัวแทนน าเที่ยวขนาดเล็ก  หรือ อาชีพในสายงานธุรกิจบริการการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์การจัดประชุมสัมมนา บริษัทจัดกิจกรรมพิเศษ หรือ ธุรกิจโรงแรม ได้แก่ 
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวชิาการจดัการโรงแรม 
 

ชื่อหลักสูตร > ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
อักษรย่อ     > ศศ.บ. การจัดการโรงแรม (จ านวน 130 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร 
 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมมีลักษณะบรูณาการศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพมาพัฒนาหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยโครงสร้างหลักสูตรจะเน้นรายวิชา 
ที่เก่ียวกับงานในสายวิชาชีพการโรงแรม ทั้งความรู้ด้านการจัดการและทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานในธุรกิจ
โรงแรมที่มีมาตรฐานการศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนของประเทศและระดับ
นานาชาติ อีกทั้งสาขาวิชาการจัดการโรงแรมนี้ยังเน้นความรู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อสายวิชาชีพงานโรงแรมของบัณฑิต
ในอนาคต 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และทักษะทั้งเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพที่สอดคล้องกับต้องการ
ของผู้ประกอบการและตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โครงสร้างของหลักสูตรมีจุดเด่น คือ 
รายวิชาที่เน้นสาระทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนต่างๆของโรงแรม ได้แก่  
งานส่วนหน้าของโรงแรม งานแผนกแม่บ้าน งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  งานบาร์ งานจัดเลี้ยงโรงแรม 
งานครัว และงานบริหารจัดการพนักงานโรงแรม ดังนั้นบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมนี้จะเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของโรงแรม นอกจากนี้หลักสูตรสาขาวิชา
การจัดการโรงแรมยังมีรายวิชาส่งเสริมศักยภาพทางด้านอาชีพนิสิตซึ่งสามารถน าไปบูรณาการกับวิชาชีพอ่ืนๆ
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การจัดการการตลาด ความรู้เกี่ยวกับการ
สื่อสารต่างวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบัณฑิต 
ที่ส าเร็จสาขาวิชาการจัดการโรงแรมนี้จึงเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางความรู้และทักษะวิชาชีพการโรงแรม 
และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพอ่ืนๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557  
หมวด 3 ข้อ 11  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็น
โรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
 
 
 
 
 



แนวทางการศึกษาต่อ 
  บัณฑิตที่ส าเร็จหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ปริญญาตรี) สามารถศึกษาต่อในหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม  
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
  บัณฑิตที่ส าเร็จหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมนี้ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขา 
ทั้งกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ได้แก่ 

 อาชีพในสายงานธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม (front office 
receptionist) พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (waiter/waitress) พนักงานปรุงและบริการ
เครื่องดื่ม และ ไวน์ (bartender/ sommelier) พนักงานปรุงอาหาร (cook) พนักงานดูแลห้องพัก 
(housekeeper) เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของโรงแรม (hotel guest relation officer) 

 อาชีพในสายงานธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยว เช่น พนักงานต้อนรับและบริการอาหารเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน (flight attendant) พนักงานปรุงอาหารแก่สายการบิน (airline catering service) 
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของศูนย์การประชุม (meeting and convention 
foodservice staff) พนักงานส่วนปฏิบัติการห้องพักประจ าเรือส าราญ (front office and room 
attendant on cruises) พ่อครัวประจ าเรือส าราญ (foodserive preparation staff on cruises) 

 งานด้านการบริการลูกค้า เช่น พนักงานบริการลูกค้า หรือ ลูกค้าสัมพันธ์ เช่น พนักงานประจ าจุด
ประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลลูกค้า (information and customer service counter) พนักงาน
ศูนย์บริการข้อมูลสินค้าและการบริการต่างๆ  (call center service staff) ประจ าส่วนต่างๆ ของ
องค์กรภาคเอกชนและของรัฐ เช่น ส านักงานองค์กรภาครัฐ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

 ผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก (small hotel) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 
(restaurant and foodservice unit) ร้านบริการเครื่องดื่ม (coffee and refreshment shop)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สาขาวชิาการจดัการการทอ่งเทีย่ว 
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 

 
ชื่อหลักสูตร > ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
อักษรย่อ     > ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (จ านวน  133  หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร 

1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มีลักษณะบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ มาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 2. สาขาวิชานี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การบริการ การบริหาร  การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย การวางแผนเพื่อพัฒนาทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยว 
การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างยั่งยืน  
 3. สาขาวิชานี้จัดเป็นการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  
 
จุดเด่นของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)            
ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากร  และการสร้างความก้าวหน้าทางสายงานอาชีพท่ีสอดคล้อง
กับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การจัดการ
เรียนการสอนจึงเน้นประสบการณ์ทางธุรกิจและความทันสมัยทางวิชาการ ทั้งการปฏิบัติและการใช้เทคโนโลยี  
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ  คุณภาพการบริการ  และมาตรฐาน  จริยธรรมระดับสากลดังนั้นจุดเด่นของหลักสูตร จึงมี
ดังนี้ 
   1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจการ
บริการที่เก่ียวข้อง และน าไปพัฒนาความสามารถของบัณฑิตในการประยุกต์ความรู้และทักษะไปใช้ใน  
การประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเน้น
กระบวนการเรียนการสอน แบบเรียนรู้จากท้ังในห้องเรียนและประสบการณ์ (Learning by Experience)  
เช่น รายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ โลจิสติกส์ส าหรับการบินและระบบการขนส่งนักท่องเที่ยว โดยเน้นการเรียน
การสอนในห้องเรียนและศึกษาดูงาน และ เน้นการฝึกงานในแต่ละปีการศึกษา  
        2. เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ  และทักษะในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
และงานบริการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานในระดับ
ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงต่อไป โดยมีรายวิชา นโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว การวางแผนและ
การด าเนินงานธุรกิจน าเที่ยว เป็นต้น  โดยวิชาเหล่านี้มีการเรียนการสอนที่เน้นไปในด้านการบริหารจัดการ 
การวิเคราะห์สภาพปัญหา การแก้ปัญหา การประเมินสถานการณ์ภายใต้สภาวะความกดดัน การประเมิน
สถานการณ์ความเสี่ยง การเรียนรู้ถึงกระแสความต้องการในอนาคต ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ที่นักบริหารจัดการ
พึงมี ดังนั้นเมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษาและได้ท างานในสายอาชีพจากการเริ่มต้นเป็นนักปฏิบัติการที่มีองค์ความรู้
เหล่านี้ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะพัฒนาไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายอาชีพได้อย่างรวดเร็ว 

 3. เพ่ือปลูกฝังให้บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ  ซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์ ความ
จริงใจ  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยมีรายวิชาการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ



ยั่งยืน การจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และรายวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ส าหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น 

 4. เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับ
หน่วยงานของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง โดยมีรายวิชาการจัดการธุรกิจน าเที่ยว เป็นต้น  

  5. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับสากลอย่างเชี่ยวชาญในสาย
อาชีพ และสร้างขีดความสามารถในการท างานระดับนานาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสะท้อนจากการ
เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาที่สามเป็นหลัก และเพ่ือเป็นการเน้นให้นิสิตมีทักษะด้านภาษาเพ่ิมมากขึ้น 
จึงเพ่ิมหมวดรายวิชากลุ่มภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองาน
อาชีพ กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ืองานอาชีพ  กลุ่มวิชาภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ  กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพ่ืองาน
อาชีพ  กลุ่มวิชาภาษาเวียดนามเพ่ืองานอาชีพ  และกลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพ่ืองานอาชีพ เป็นต้น  โดยในแต่ละ
กลุ่มวิชานิสิตจะต้องเรียน 5 วิชา  15 หน่วยกิต 
   6. เพ่ือเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยให้นิสิตได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ต่อไปในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยมีรายวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม  เป็นต้น  

  7. เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ จึงมุ่งเน้น
หลักสูตรให้เป็นสากล โดยเทียบเคียงกับรายวิชาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอ่ืนๆ เช่นในรายวิชาองค์การและการจัดการ  และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
หมวด 3 ข้อ 11  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความประพฤติดี  
ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 
แนวทางการศึกษาต่อ 
  สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้  ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  
สาขาวิชาด้านการบริหารและการจัดการ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้นิสิตที่จบการศึกษา
สามารถท างานในธุรกิจการท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายใน ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เช่น 

1) มัคคุเทศก์  
2) พนักงานในบริษัทน าเที่ยว  
3) พนักงานต้อนรับบนสายการบิน  
4) พนักงานบริการภาคพ้ืนดินที่ท่าอากาศยาน  
5) พนักงานบริการบนเรือส าราญ  
6) พนักงานในแผนกต่างๆ ของโรงแรม  



7) ผู้จัดและออกแบบงานประชุม  
8) ผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนกต่างๆ ในอุตสาหกรรมบริการ 
9) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย ก ากับ ดูแล วางแผน และ

พัฒนาการท่องเที่ยวได้ เป็นต้น 
 
 
 
 
 


