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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา HLI๓๒๑๗      รายวิชาการจัดการธุรกิจ MICE     

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก             คณะมนุษยศาสตรEและสังคมศาสตรE                                   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑  ป;การศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที ่๑ ข;อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    

รหัสวิชา   HLI๓๒๑๗  
ช่ือรายวิชาภาษาไทย การจัดการธุรกิจ MICE     
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ MICE Business Management 

 
๒.  จำนวนหนEวยกิต       ๓(๓-๐-๖)      
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก               
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะเลือก  
 
๔.  อาจารยLผูNรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยLผูNสอน     
      ๔.๑ อาจารยHผูJรับผิดชอบรายวิชา     อาจารยHอรนพัฒนH เหมือนเผQาพงษH 
      ๔.๒ อาจารยHผูJสอน   อาจารยHอรนพัฒนH เหมือนเผQาพงษH 
                                                      

๕.  สถานท่ีติดตEอ  อาคาร ๓๗ ช้ัน 1 / E – Mail : ajonnapat@gmail.com 

๖.  ภาคการศึกษา / ช้ันป;ท่ีเรียน   
๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑ /  ช้ันปXท่ี ๒ กลุQมเรียน ๐๑,๐๒,๐๓ 
๖.๒ จำนวนผูJเรียนท่ีรับไดJ  ประมาณ  ๑๗๑  คน 

 
๗.  รายวิชาท่ีตNองเรียนมากEอน (Pre-requisite)  (ถJามี) ไมgมี 

 

๘.  รายวิชาท่ีตNองเรียนพรNอมกัน (Co-requisites) (ถJามี) ไมgมี   
 
๙.  สถานท่ีเรียน     คณะมนุษยศาสตรEและสังคมศาสตรE   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                 

 

๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง   วันท่ี ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลEาสุด 

 

หมวดที ่๒ จุดมุEงหมายและวัตถุประสงคP 

๑.   จุดมุEงหมายของรายวิชา 

   เพ่ือใหkนักศึกษามีความรูk ความเขkาใจถึงความสำคัญของการจัดการธุรกิจ MICE 
๒.   วัตถุประสงคLในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 - ยังไมQถึงรอบดำเนินการปรับปรุง – 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 

   ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการการจัดการประชุมและนิทรรศการ  การทgองเท่ียวเพ่ือเปqนรางวัล  

ธุรกิจท่ีเก่ียวขkองกับธุรกิจ MICE   กระบวนการการวางแผนการตลาด  การจัดการและการดำเนินงาน ประเภทและรูปแบบ

การจัดประชุมและนิทรรศการ แนวทางการพัฒนาธุรกิจ MICE 

  Definition, importance and revolution of Meetings, Incentives,  

Conferences, and Exhibitions (MICE), incentive travel, educating businesses relevantly to MICE, marketing 

process, management and procedure, types and formats of meeting and exhibition organizing, possible 

ways to improve MICE business. 

 

 
๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชNตEอภาคการศึกษา 

 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝ6กปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝ6กงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาดAวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

๔๕ 

(๓ ช่ัวโมง X ๑๕ สัปดาหE) 

 - - ๙๐ 

(๖ ช่ัวโมง X ๑๕ สัปดาหE) 

 

 

 

๓. จำนวนช่ัวโมงตEอสัปดาหLท่ีอาจารยLใหNคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกEนักศึกษาเปmนรายบุคคล 

 (ผูJรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขJอมูล   ตัวอยQางเชQน  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห0) 
 ๓.๑ ปรึกษาดJวยตนเองท่ีหJองพักอาจารยHผูJสอน  หJองพักอาจารยH ช้ัน  ๑ อาคาร ๓๗ คณะมนุษยศาสตรEและสังคมศาสตรE    
 ๓.๒ ปรึกษาผQานโทรศัพทHท่ีทำงาน / มือถือ  หมายเลข ๐๙๓ ๔๒๙๙๙๕๑ 
 ๓.๓ ปรึกษาผQานจดหมายอิเล็กทรอนิกสH (E-Mail) ajonnapat@gmail.com 
 ๓.๔ ปรึกษาผQานเครือขQายสังคมออนไลนH (Facebook/Twitter/Line) Facebook /Line 
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หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู;ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตNองพัฒนา 

�  (๑) มีความซ่ือสัตยH สุจริต และสามารถจัดการปwญหาดJานจริยธรรม และความขัดแยJงระหวQางผลประโยชนHท่ีไดJรับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

            �  (๒) มีทัศนคติท่ีดีตQออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนตQอผูJอ่ืนอยQาง
สม่ำเสมอ 
            �  (๓) มีความรับผิดชอบในหนJาท่ี เป|นสมาชิกท่ีดี และมีสQวนรQวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา มีภาวะผูJนำและเป|น
แบบอยQางท่ีดีตQอผูJอ่ืน  
           �  (๔) มีวินัยในการทำงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขJอบังคับขององคHกรและสังคม 

๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  เพ่ิมเติมประสบการณHหรือเหตุการณH/ขJอมูลท่ีเก่ียวขJองประกอบการเรียนการสอน 
(๒)  อภิปรายกรณีศึกษารQวมกันในช้ันเรียน 
(๓)  ใหJนักศึกษาทำงานกลุQม 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากการเขJาเรียนและพฤติกรรมในช้ันเรียน รวมถึงการมีสQวนรQวมอภิปรายกรณีศึกษา 
(๒) ประเมินจากความใสQใจและความตรงตQอเวลาในการสQงงานและประสิทธิภาพของงานท่ีไดJรับมอบหมาย 

(๓)  ประเมินจากคำตอบขJอสอบเชิงวิเคราะหHในดJานคุณธรรม จริยธรรม 

 

๒. ความรู@ 

๒.๑   ความรูNท่ีตNองพัฒนา 

    � (๑) มีความรูJในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ การทQองเท่ียวและการโรงแรม ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อยQางกวJางขวาง เป|นระบบ เป|นสากล และทันสมัยตQอสถานการณHโลก เชQนมีความรูJความเขJาใจในหลักภาษาและหลักการส่ือสาร 
               �  (๒) มีความรูJท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูJในศาสตรHตQางๆ ท่ีเก่ียวขJอง เชQนความรูJความเขJาใจในหลักการทฤษฎี
และกระบวนการทางธุรกิจ 
               �  (๓) มีความรูJในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกJไขปwญหาและตQอยอดองคHความรูJในงานอาชีพ  

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑)  การบรรยายและทำแบบฝâกหัด 
(๒)  เชิญวิทยากรผูkเช่ียวชาญมาบรรยายพิเศษ 
(๓)  ใหkนักศึกษาคkนควkาและทำรายงาน 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากการทำแบบฝâกหัดและรายงาน 

(๒)  ประเมินจากคำตอบขkอสอบเชิงวิเคราะหE 

(๓)  ประเมินจากการเขkาเรียนและพฤติกรรมในช้ันเรียน 
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๓. ทักษะทางปGญญา 

๓.๑   ทักษะทางปnญญาท่ีตNองพัฒนา 

   �    (๑) มีความสามารถประมวล และศึกษาขJอมูลเพ่ือวิเคราะหHสาเหตุของปwญหาและความขัดแยJง รวมท้ัง 
หาแนวทางป~องกันและแกJไขปwญหาไดJอยQางเหมาะสมท้ังเชิงกวJางและเชิงลึก ความสามารถในการส่ือสาร วิเคราะหH วิจารณH 
แลกเปล่ียนความคิด (Discussion)และการนำเสนอเป|นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

   �   (๒) มีความสามารถประยุกตHใชJความรูJภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชJประโยชนHในการฝÉกประสบการณH 
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณHไดJอยQางเหมาะสม 

   �   (๓) มีความสามารถประยุกตHใชJนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรHอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขJองเพ่ือพัฒนา 
ทักษะการทำงานใหJเกิดประสิทธิผล  

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑)  การบรรยายและอภิปรายแบบมีสgวนรgวมในช้ันเรียน 
(๒)  เชิญวิทยากรผูkเช่ียวชาญในสายงานมาบรรยายพิเศษ 
(๓)  ใหkนักศึกษาคkนควkาและทำรายงาน 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากการมีสgวนรgวมอภิปรายในช้ันเรียน 

(๒)  ประเมินจากคำตอบขkอสอบเชิงวิเคราะหE โดยใชkขkอมูลจากกรณีศึกษา 

(๓)  ประเมินจากการสgงงาน 

 

๔. ทักษะความสัมพันธLระหวNางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธLระหวEางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตNองพัฒนา 

     �  (๑) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดJรับมอบหมายตามหนJาท่ีและบทบาทของตนในกลุQมงานไดJ 
อยQางเหมาะสม รวมท้ังมีสQวนรQวมในการชQวยเหลือผูJรQวมงานและแกJไขปwญหากลุQม 
     �   (๒) มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพใหJทันสมัยอยQางตQอเน่ืองและตรงตามมาตรฐานสากล 

มาตรฐานสากล 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  อภิปรายกรณีศึกษารgวมกันในช้ันเรียน 
(๒)  เพ่ิมเติมประสบการณEหรือเหตุการณE/ขkอมูลท่ีประกอบการเรียนการสอน 
(๓)  ใหkนักศึกษาปฏิบัติงานเปqนกลุgม 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากการมีสgวนรgวมอภิปรายในช้ันเรียน 

(๒)  ประเมินจากการเขkาเรียนและพฤติกรรมในช้ันเรียน 

(๓)  ผลจากการตรงตgอเวลาในการสgงงาน 
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๕. ทักษะการวิเคราะหLเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช@เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหLเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชNเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตNองพัฒนา 

    �   (๑)    มีความสามารถในการใชJภาษาไทย และภาษาตQางประเทศในการฟwง การพูด การอQาน การเขียน และการ
สรุปประเด็นไดJอยQางมีประสิทธิภาพ 
     � (๒)    มีความสามารถในการส่ือสารกับชาวตQางชาติไดJอยQางเหมาะสมตามสถานการณHและวัฒนธรรม 
               �   (๓)    มีความสามารถในการใชJเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตQอส่ือสาร รูJจักเลือกรูปแบบของการนำเสนอท่ี
เหมาะสมสำหรับเร่ือง และผูJฟwงท่ีแตกตQางกันไดJอยQางมีประสิทธิภาพ 

    �   (๔)    มีความสามารถในการใชJเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรHและสถิติในการประมวลการแปลความหมาย และ
การวิเคราะหHขJอมูล 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑)  การบรรยายและอภิปรายแบบมีสgวนรgวมในช้ันเรียน 
(๒)  เชิญวิทยากรผูkเช่ียวชาญในสายงานมาบรรยายพิเศษ 
(๓)  ใหkนักศึกษาคkนควkาและทำรายงาน 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากการมีสgวนรgวมอภิปรายในช้ันเรียน 

(๒)  ประเมินจากคำตอบขkอสอบเชิงวิเคราะหE 

(๓)  ประเมินผลจากการฝâกปฏิบัติ 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ* � หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ* � หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว<นว>าง หมายถึง ไม>ได<รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู>ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู<จากหลักสูตรสู>รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาหCที ่ หัวขAอ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใชA  

ผูAสอน 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  n ตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๖  
รายวิชา การจัดการธุรกิจ MICE    สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจทีพ่ัก              คณะมนุษยศาสตรDและสังคมศาสตรD   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหCที ่ หัวขAอ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใชA  

ผูAสอน 

๑ ความหมายและความเป|นมาของการจัด
ธุรกิจจัดประชุม นิทรรศการ และการ
ทQองเท่ียวเพ่ือเป|นรางวัล (MICE)    

๓ บรรยาย อภิปราย อ.อรนพัฒนE เหมือนเผgาพงษE 

๒  ลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ 
MICE 

๓ อภิปราย บรรยาย  มอบหมายงาน
แบบฝÉกหัด 

อ.อรนพัฒนE เหมือนเผgาพงษE 

๓ ธุรกิจ MICE ภายในประเทศ ๓ อภิปราย บรรยายสอดแทรกกรณี
ตัวอยQาง 

อ.อรนพัฒนE เหมือนเผgาพงษE 

๔ – ๕ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการธุรกิจ  MICE 
- การดำเนินงาน เก่ียวกับธุรกิจ MICE   
- กระบวนการจัดการธุรกิจ MICE 

๖ บรรยาย อภิปราย อ.อรนพัฒนE เหมือนเผgาพงษE 

๖ การจัดงานประชุม งานแสดงสินคJาและ
นิทรรศการ 

๓ บรรยายและอภิปราย มอบหมาย
งานแบบฝÉกหัด 

อ.อรนพัฒนE เหมือนเผgาพงษE 

๗ ผูJประกอบการท่ีมีสQวนเก่ียวขJองกับ
ธุรกิจ MICE   

๓ อภิปราย บรรยาย อ.อรนพัฒนE เหมือนเผgาพงษE 

๘ สอบกลางภาค    
๙ ห นQ ว ย งาน ระห วQ า งป ระ เท ศ แ ล ะ

หนQวยงานในประเทศท่ีเก่ียวขJองกับ
ธุรกิจ MICE   

๓ บรรยาย อภิปราย และมอบหมาย

งานคkนควkาแตgละหัวขkอเปqนกลุgม 

อ.อรนพัฒนE เหมือนเผgาพงษE 

๑๐ - ๑๑ มาตรฐานท่ีเก่ียวขJองกับธุรกิจ MICE ๖ บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษา อ.อรนพัฒนE เหมือนเผgาพงษE 

 
๑๒ ศึกษารูปแบบการจัดงานแบบ ๓ บรรยาย อภิปราย อ.อรนพัฒนE เหมือนเผgาพงษE 

๑๓ การรับจัดธุรกิจ MICE  ในโรงแรม ๓ บรรยาย  อภิปรายรQวมกันในช้ัน
เรียน 

วิทยากร 

อ.อรนพัฒนE เหมือนเผgาพงษE 

๑๔ การรับจัดนิทรรศการและงาน Event ๓ บรรยาย  อภิปรายรQวมกันในช้ัน
เรียน ถาม-ตอบ 

วิทยากร 

อ.อรนพัฒนE เหมือนเผgาพงษE 

๑๕ แนวทางการป ฏิ บั ติดJ าน สุอนามัย
สำหรับอุตสาหกรรม MICE 

๓ บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษา อ.อรนพัฒนE เหมือนเผgาพงษE 

๑๖ การวางแผนทางธุรกิจและการตลาดใน
อุตสาหกรรม MICE 

๓ บรรยาย  อภิปรายรQวมกันในช้ัน
เรียน ถาม-ตอบ 

อ.อรนพัฒนE เหมือนเผgาพงษE 

๑๗ สอบปลายภาค (Project)    
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู@ 

    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู4หัวข4อย9อยแต9ละหัวข4อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา  

     (Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหUที่ประเมิน และสัดส9วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรูN วิธีการประเมินผลการเรียนรูN สัปดาหLท่ีประเมิน 

สัดสEวน 

ของการประเมินผล  

๓.๒ คะแนนอิงพัฒนาการ ( ความสนใจ ) ทุกสัปดาหH ๑๐% 

๓.๒ แบบฝÉกหัด ๒, ๖ ๑๐% 

๑.๑,๑.๒ อ่ืนๆ เชQน การทำงานกลุQม  วิเคราะหHกรณีศึกษา  การ
นำเสนอ ฯลฯ 

๓,๙,๑๑ ๒๐% 

๒.๑, ๒.๒ การสอบ ๘,๑๗ ๖๐% 

 
 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตำราและเอกสารหลัก 

เอกสารการสอนชุดวิชา หนQวยท่ี ๘-๑๕. (๒๕๕๐).   การจัดธุรกิจในแหลQงทQองเท่ียว. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  สำนักพิมพHมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   

             พิมพHคร้ังท่ี ๓, กรุงเทพฯ.  
 บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา. (๒๕๕๔). ธุรกิจไมซH. นนทบุรี: เฟçรHนขJาหลวง  

 
๒.  เอกสารและขNอมูลสำคัญ 

          (ไมQมี) 

 
๓.  เอกสารและขNอมูลแนะนำ 

          (ไมQมี) 
 
๔. ขNอมูลอิเล็กทรอนิกสL , เว็บไซดL 

         www.tceb.or.th, เว็บไซดLตEางๆ ท่ีเก่ียวขNอง เชEน www.impact.co.th, www.qsncc.co.th, www.tica.or.th 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธLการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๑.  สQงเสริมใหJนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตQอการเรียนการสอน ท้ังการประเมินรายวิชาและประเมินผูJสอน 

      ๒.  การสนทนากลุQมระหวQางผูJเรียนและผูJสอน 
  ๓.  ใหJนักศึกษามีสQวนรQวมในการประเมินการสอบปลายภาค 
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๒. กลยุทธLการประเมินการสอน  

  ๑. ผลการเรียนของนักศึกษา 

            ๒. ประเมินการเรียนรูJ รวมถึงปwญหา อุปสรรคและแนวทางแกJไขหรือการปรับปรุงรายวิชา 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

 ๑.  นำผลประเมินการเรียนรูJ ปwญหา อุปสรรคและแนวทางแกJไขมาปรับปรุงรายวิชาในภาคเรียนตQอไป 
           ๒.  การวิจัยท้ังในและนอกช้ันเรียน เพ่ือพัฒนารูปแบบและวิธีการสอน 

            ๓.  นำผลการประเมินจากการเรียนการสอนและการบริการวิชาการมาปรับปรุงในปXตQอไป 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      ๑. การทวนสอบ  โดยการสุQมตรวจจากการใหJคะแนนในรายวิชาหรือผลงานของนักศึกษา 

      ๒.  ต้ังกรรมการในสาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูJ โดยตรวจสอบขJอสอบ รายงาน รวมถึงการใหJคะแนน 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนำข>อมูลท่ีได>จากการประเมินจากข>อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 

  จากการประเมินผล  ควรจะมีการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาเน้ือหาใหJทันสมัย ปรับวิธีการสอนและวิธีการประเมินผล  เพ่ือใหJเกิด
คุณภาพมากย่ิงข้ึน 

*********************** 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. ๒ 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู/ ทักษะทางป7ญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ<
ระหว>างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห<เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการใช/
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา HLI๓๒๑๗ 
                 

HLI3217 การจัดการธุรกิจ MICE о ● о о о ● о о о ● ● о о ● о о 

                 
 

ความรับผิดชอบในแต>ละด/านสามารถเพ่ิมลดจำนวนได/ตามความรับผิดชอบ 
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