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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบรกิาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                   มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
คณะ/ภาควิชา                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
    ภาษาไทย      : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
    ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts  Program in Tourism Industry and Hospitality Management 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ภาษาไทย ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต(การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ) 
                     ชื่อย่อ   : ศศ.บ.(การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ) 
   ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  : Bachelor of Arts (Tourism Industry and Hospitality Management) 
                     ชื่อย่อ   : B.A. (Tourism Industry and Hospitality Management) 
 
3. วิชาเอก 
             -  
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
             130 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  
    5.2 ภาษาท่ีใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 
    5.3 การรับผู้เข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
    5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
    6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยปรับมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
    6.2 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
    6.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558    
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    6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุม 
          1) ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558 
          2) วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558 
    6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
           หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ในปีการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     นักศึกษาที่จบการศึกษา สามารถท างานในสถานที่ และในงานลักษณะต่างๆ ดังนี้  

1) วิชาชีพด้านการน าเที่ยว เช่น ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ผู้น าเที่ยว หัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

2) ท างานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเอกชนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เช่น พนักงานในธุรกิจน า
เที่ยว ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบริการในแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจสถานบ ารุงสุขภาพและสปา  ธุรกิจการกีฬาและ
การบันเทิง ธุรกิจในศูนย์จัดประชุม ธุรกิจการจัดอีเว้นท์ หรือธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ 
ตัวอย่างลักษณะงาน เช่น พนักงานฝ่ายขาย  แผนกรับจอง แผนกต้อนรับ พนักงานบริการภาคพ้ืน พนักงานในธุรกิจ
ขนส่ง งานการติดต่อสื่อสารในธุรกิจบริการ การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ เป็นต้น 

3) ท างานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทในการ ก ากับ ดูแล เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ วางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ฝ่ายการท่องเที่ยว  
นักวางแผน หรือนักพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ เป็นต้น 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ า ตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

1. นายฉันทัช  วรรณถนอม                      
3 8099 00401 20 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
พ.ศ.2542 
  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา   
พ.ศ.2539 
 

งานวิจัย  
ฉันทัช  วรรณถนอม. 2557. ลักษณะการแต่งกายและรูปแบบการ
แต่งกายของมัคคุเทศก์ กับแนวทางในการสร้างเสริมให้มัคคุเทศก์
ใส่ชุดประจ าชาติเพ่ือการน าเที่ยวพระบรมมหาราชวังและวัดพระ
ศรี รัตนศาสดาราม . รายงานการวิ จั ย งบประมาณ รายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
 

ฉันทั ช   วรรณ ถนอม . 2556 . พฤติ กรรมของผู้ สู งอ ายุ ใน
กรุงเทพมหานครกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. รายงานการวิจัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
 

การแต่งต ารา 
ฉันทัช  วรรณถนอม. 2557. หลักการมัคคุเทศก์. 
ฉันทัช  วรรณถนอม. 2556. การวางแผนและการจัดน าเที่ยว 
ฉันทัช  วรรณถนอม. 2552. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา/ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

2. นางสาวรัมภาภัค  ฤกษ์วีระวัฒนา 
3 7599 0022 6 23 1 

อาจารย์ ดร. ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยว นานาชาติ)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2550 
 
บธ.ม. (บริหารการเงิน)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
พ.ศ.2540 
 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
พ.ศ.2535 
 

การวิจัย 
รัมภาภัค   ฤกษ์ วีระวัฒนา . 2556. นโยบายการพัฒนาการ
ท่ อ ง เที่ ย ว  ตล าดน้ าบ างน้ อ ย  อ า เภ อบ างคน ที   จั งห วั ด
สมุทรสงคราม อย่างยั่งยืน. ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ. 
 

รัมภาภัค  ฤกษ์วีระวัฒนา. 2555. การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนปืนหนึ่ง 
ชุมชน  ม .พัน 3 รอ . ภายใต้โครงการวิถีชีวิต  ชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารชุมชน  ทุนของ
ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หัวหน้าโครงการวิจัย : 
รศ.เสาวภา ไพทยวัฒน์.  
 

รัมภาภัค  ฤกษ์วีระวัฒนา. 2555. ชุดโครงการ การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ทุน
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / อาคารการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
(อาคาร 37) ชั้น 1-2, อาคาร 35 และ 36 และ สถานที่ศึกษาดูงานการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
            11.1.1 ความส าคัญของรายได้ของประเทศที่เกิดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสูงมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้มหาศาลเป็นอันดับหนึ่งมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน 
             11.1.2 การกระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มีผลทวีคูณที่สูง (Multiplier Effect)  
            11.1.3 การจ้างแรงงานที่เกิดจากการท่องเที่ยวมีอัตราสูงมาก อีกท้ังอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท าให้เกิดธุรกิจ
บริการที่มีลักษณะเฉพาะขึ้นมากมายท าให้มีความต้องการแรงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านมากข้ึน 
             11.1.4 การเกิดการแข่งขันระหว่างประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่ต้องการแรงงานที่มี 
ความรู้ และคุณภาพ เพ่ือให้มีความได้เปรียบ หรือทัดเทียมกันในเรื่องดังกล่าว 
            11.1.5 การก าหนดให้มีร่วมมือกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง ในด้านอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว เช่น การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในระดับชาติ
และในระดับอาเซียน (AEC) เพ่ือให้สามารถเข้าสู่การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างประเทศได้อย่างเสรีมีคุณภาพ 
      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
            11.2.1 การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปมีส่วนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ ประกอบกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการบริการของคน
ไทยที่ได้เปรียบต่างชาติ 
            11.2.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย จ าเป็นที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องเข้าไป
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีให้เกิดข้ึน เพ่ือความเข้าใจและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
             11.2.3 การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการต่อการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนา
หลักสูตร 
            11.2.4  การใชการพัฒนาการทองเที่ยวเป็นปปัจจัยในการด ารงรักษาและอนุรักษวัฒนธรรมและมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ 
             11.2.5 การร่วมมือทางการศึกษาเพ่ือสร้างแนวทางในการแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีมาตรฐานทางการท่องเที่ยว 
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
            12.1.1 หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม 
และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการน าความได้เปรียบในทักษะบุคลิกภาพในงานบริการมาปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ 
             12.1.2 ต้องสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 
             12.1.3 หลักสูตรต้องมีแนวทางในการที่จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ 
             12.1.4 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้า ท าวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและสังคม 
             12.1.5 หลักสูตรต้องได้รับการพิจารณาให้มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น 
            12.1.6 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
และสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 
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     12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
            12.2.1  มหาวิทยาลัยฯ ต้องผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคมในประเทศ  และ
ความต้องการระดับนานาชาติ 
            12.2.2  มหาวิทยาลัยฯ ต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพก าลังเชิงวิชาการเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมในการเรียนทุกด้าน 
            12.2.3  สถาบันต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้น าเชิงวิชาการและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมโดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
            12.2.4  สถาบันต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และผู้เรียน และระหว่าง
สถาบันในประเทศรวมถึงในต่างประเทศ เพ่ือปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากล และแลกเปลี่ยนแรงงานกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
     13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 
              - กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
              - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ที่เก่ียวกับกลุ่มวิชาด้านภาษา  
     13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืนสามารถมาเรียนได้ 
     สามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 
     13.3  การบริหารจัดการ 
            13.3.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ในสาขาวิชา/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน
เพ่ือให้ได้เนื้อหา ความรู้และทักษะทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการตามความต้องการของหลักสูตร 
            13.3.2 ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน MICE 
และธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ ร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนในสาขาวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
        1.1.1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มีลักษณะบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนจบออกไปเป็นนัก
บริการในวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        1.1.2 สาขาวิชานี้มีศาสตร์ที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย เน้นการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม การอนุรักษ์ธรรมชาติ
แวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ เน้นการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ 
และสังคม  
 
    1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
        1.2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการของไทย 
        1.2.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน 
        1.2.3 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศระหว่างสถาบันการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย  
 
   1.3 วัตถุประสงค์ที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
       1.3.1  ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาติแวดล้อม 
       1.3.2  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       1.3.3 มีความรอบรู้ทางวิชาการในศาสตร์ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
การให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอ่ืนของโลก 
       1.3.4 มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ ทักษะวิชาชีพโดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่าง
เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ 
       1.3.5 มีความสามารถในการท างานกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะ
วิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
       1.3.6 มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศอ่ืนได้อย่างน้อยอีก 1 ภาษารวมทั้งมี
ทักษะสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
       1.3.7 มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
การวางแผน การจัดการ และการพัฒนา 
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2. แผนพัฒนา 
              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มีแผนพัฒนาที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
นับจากเปิดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1. พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ต าม ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและความต้องการของ
ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม การ
บิน และธุรกิจบริการที่ส าคัญใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ 

1. ส ร้ าง เครือข่ ายกับหน่ วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือวิเคราะห์
ความต้องการและแนวโน้มความ 
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
ดังกล่าว 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนหน่วยงานภาครัฐที่ เข้าร่วม
เครือข่ายมีไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 
2. จ านวนหน่วยงานภาคเอกชนที่ เข้า
ร่วมเครือข่ายมีไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 
หลักฐาน 
1. บันทึกการปรึกษากับหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชนหรือภาพถ่าย 
2. เอกสารความร่วมมือ   
3. หนังสือขอเชิญประชุม 
4. หลักฐานการประเมินนักศึกษาจาก
หน่วยงาน 

2. ส ารวจความต้องการของธุรกิจ
การท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการ
บิน และธุรกิจบริการที่ส าคัญ
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนครั้งในการส ารวจมีไม่น้อยกว่า 
2 ครั้ง ภายในรอบ 5 ปี 
2. รายงานการส ารวจแสดงข้อมูลอย่าง
น้อย 3 ประเด็น คือ 
  - แนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  - คุณสมบัติของแรงงานที่เป็นที่ 
ต้องการ 
  - ความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยว 
และการโรงแรม ธุรกิจการบิน ธุรกิจ
บริการที่ส าคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ที่จ าเป็นต่อการท างาน 

3. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการ
วิพากษ์หลักสูตร 
3. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
2. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการ 
เรียนการสอน 

1. ส ารวจความต้องการของ
นักศึกษาและผู้สอน 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนครั้งในการส ารวจมีไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง/ปี 
2. รายงานการส ารวจแสดงข้อมูลอย่างน้อย 3 
ประเด็น คือ 
    - รูปแบบและลักษณะของปัจจัย 
สนับสนุนที่เป็นที่ต้องการ 
    - ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในการจัดการและการใช้ปัจจัยสนับสนุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
    - ความเป็นไปได้ในการพัฒนา / 
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนตามข้อเสนอแนะ 
หลักฐาน 
   รายงานการส ารวจ 

 2. จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อ
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนเงินที่ได้รีบการจัดสรรเป็นสัดส่วน
ไม่น้อยกว่าเดิม 
2. จ านวนอุปกรณ์/กิจกรรม/โครงการที่
ปรับปรุง ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ภาพรวม เป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าเดิม 
หลักฐาน 
1. จ านวนเงินทุน 
2. จ านวนเงินรายจ่าย 
3. จ านวนรายการอุปกรณ์/กิจกรรม/โครงการ
ที่ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1  ระบบ 

ระบบทวิภาค ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ภาคฤดูร้อนก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ การตัด
หน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 2 
ข้อ 13 
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
        ภาคเรียนที่ 1  เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 
        ภาคเรียนที่ 2  เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
   2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
        2.2.2 ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ 
        2.2.3 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ใน
หมวดที่ 1 ว่าด้วยการรับเข้านักศึกษา ในข้อที่ 6 
   2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า คาดว่าจะมีปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าในเรื่อง 
        2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาไม่เท่าเทียมกัน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
และยังไม่สามารถสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
        2.3.2 นักศึกษายังไม่มีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
        2.3.3 นักศึกษาบางคนมีทัศนคติ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพไม่สอดคล้องกับงานบริการ 
  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาตามข้อ 2.3 
        2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศ การแนะน า และแนะแนว จากรุ่นพี่ สู่ รุ่นน้อง หรือ 

  2.4.2 จัดหลักสูตรสอนเสริม จัดทดสอบความสามารถทางภาษา  โดยมหาวิทยาลัยฯ และจัดสอนเสริมโดยคณะฯ 
อีกท้ังอาจจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับผู้เรียน หรือ 
        2.4.3 ให้นักศึกษาฝึกฝนความสามารถทางภาษาต่างประเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการอ่ืนๆ หรือ 
        2.4.4 ก าหนดให้แต่ละรายวิชาได้เพ่ิมความรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการบริการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ หรือ 
        2.4.5 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนให้ค าปรึกษาเรื่อง
การใช้ชีวิตนักศึกษาท้ังในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย 
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   2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะจบ
การศึกษา 

2559 200    200     คาดว่ าจะมี ผู้ จบการศึ กษ า
ตลอดหลักสูตร ปีละ 200 คน เริ่ม
จบการศึกษาปี 2563 

2560 200 200   400 
2561 200 200 200  600 
2562 200 200 200 200 800 
2563 200 200 200 200 800 

 

  2.6 งบประมาณตามแผน     
       2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าบ ารุงการศึกษา 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 5,000,000 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 
รวมรายรับ 2,200,000 4,400,000 6,600,000 8,800,000 10,000,000 
 
        2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

ก. งบด าเนินการ      
 1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงานในรายวิชา
ต่างๆ 

1,000,000 2,200,000 3,400,000 4,600,000 4,800,000 

 2. ค่าใช้จ่ายฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 
     รวม (ก) 2,000,000 4,200,000 3,400,000 8,600,000 9,800,000 
ข. งบลงทุน      
 ค่าครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
     รวม (ข) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
 รวม (ก) + (ข) 2,200,000 4,400,000 6,600,000 8,800,000 10,000,000 
 
  2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบชั้นเรียน   
 
  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
        การเทียบโอนจากต่างสถาบัน ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนฯ 
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3. โครงสร้างหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร  
          3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
                หนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 
         3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
                จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                          130 หน่วยกิต 
                ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า                                    30 หน่วยกิต 
                     (1) กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียน ไม่น้อยกว่า                12 หน่วยกิต 
                     (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต 
                     (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า       9 หนว่ยกิต 
                ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า                                              94 หน่วยกิต 
                     (1) วิชาแกน(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) เรียนไม่น้อยกว่า                       24 หน่วยกิต 
                     (2) วิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า                                               70 หน่วยกิต 
                            (2.1) วิชาเฉพาะบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า                                      33 หน่วยกิต 
                            (2.2) วิชาเฉพาะเลือก เรียนไม่น้อยกว่า                                       30 หน่วยกิต 
                                     - กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ       15 หน่วยกิต 
                                     - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ    15 หน่วยกิต 
         (2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                   7 หน่วยกิต 
               ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า                                            6 หน่วยกิต 
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         3.1.3 รายวิชา 
                  หลักสูตรนี้ใช้รหัสประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัวและตัวเลข 4 หลัก รหัสตัวอักษร มีความหมาย ดังนี้ 
  GEL  หมายถึง              กลุ่มวิชาภาษา 
  GEH  หมายถึง             กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  GES  หมายถึง              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ 
                     TAH  หมายถึง             กลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาแกน 
                     TIM  หมายถึง             กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทั้งที่เป็นวิชาเฉพาะด้านบังคับ และวิชาเฉพาะด้าน 

เลือก  
 

 รหัสตัวเลข มีความหมาย ดังนี้  
    เลขหลักพัน              หมายถึง             เลขชั้นปีของนักศึกษา 
  เลข 1     หมายถึง              ชั้นปีที่ 1  
  เลข 2     หมายถึง              ชั้นปีที่ 2 

  เลข 3                 หมายถึง              ชั้นปีที่ 3 
   เลข 4                 หมายถึง              ชั้นปีที่ 4 
              เลขหลักร้อย              หมายถึง             กลุ่มวิชา 
   เลข 0                  หมายถึง              วิชาพ้ืนฐาน 
   เลข 1                  หมายถึง              วิชาแกนคณะ 
   เลข 2 – 8             หมายถงึ              วิชาเฉพาะด้าน  
  เลข 9                หมายถึง              วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาสหกิจศึกษา 
     หลักหน่วยและหลักสิบ   หมายถึง             ล าดับวิชา 
 
 ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 
      (1) กลุ่มวิชาภาษา  เรียนไม่น้อยกว่า                                                            12 หน่วยกิต 
           ก.  บังคับเรียน  3  รายวิชา          9 หน่วยกิต ดังนี้ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                  น(บ-ป-อ) 
 GEL1101   การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
  Thai Usage  
 GEL1102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น  3(3-0-6)  
  English for Communication and Information Retrieval  
 GEL1103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน  3(3-0-6) 
  English for Communication and Study Skills 
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           ข. เลือกเรียน    1  รายวิชา                          3 หน่วยกิต ดังนี้ 
            รหัสวิชา         ชื่อวิชา                                                                       น(บ-ป-อ) 
 

 GEL2201  ภาษาไทยเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
  Thai for Academic Purpose  
 GEL2202  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
  English for Academic Purpose  
 GEL2203  ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  ASEAN Languages 
 GEL2204  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพ  3(3-0-6) 
  Thai for Careers 
 

       (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต ดังนี้ 
           ก. บังคับเรียน   2  รายวิชา                               6 หน่วยกิต ดังนี้ 
 GEH1101   สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 
 GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 
  Thai Society in Global Context  
           ข. เลือกเรียน    1  รายวิชา                        3 หน่วยกิต ดังนี้ 
 GEH2201    การพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  Self Development  
 GEH2202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
  Truth of Life 
 GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  Life in Multicultural Society 
 GEH2204 ความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
  Civil Education 
 GEH2205 ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 3(3-0-6) 
  Life Skills for The Absolute Human 
 

       (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ เรียนไม่น้อยกว่า                               9 หน่วยกิต 
           ก.  บังคับเรียน   2 รายวิชา                 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
 GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
  Information Technology for Communication and Learning 
 GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  Science and Technology for Quality of Life 
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          ข. เลือกเรียน    1  รายวิชา                         3 หน่วยกิต ดังนี้ 
 รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                                                      น(บ-ป-อ) 
 

 GES2201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Science and Technology for Environment 
 GES2202 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
 GES2203  ความรู้เท่าทันสารสนเทศ  3(3-0-6)  
  Information Literacy  

  GES2204  คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต          3(3-0-6)  
                                 Mathematics for Life  
             GES2205  นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต        3(3-0-6)  
                                 Recreation for Quality of Life  
             GES2206  ชีวิตและสุขภาพ         3(3-0-6)  
                                 Life and Health  
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เรียนไม่น้อยกว่า                                                                94 หน่วยกิต ดังนี้  
 

(1) วิชาแกน(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) เรียนไม่น้อยกว่า       24 หน่วยกิต 
  TAH1201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ                3(3-0-6) 

                             Introduction to Hospitality Industry 
TAH1202   จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ        3(2-2-5) 

                             Service Psychology and Personality Development 
TAH1203   จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม  3(3-0-6) 

                             Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 
           TAH1204   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ                  3(3-0-6) 
                             Human Resource Management in Hospitality Industry 
 TAH2201 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม                3(2-2-5) 
                             Information Technology for Tourism and Hotel 
           TAH2202   พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
                             Tourist Behavior and Cross Cultural Communication 
           TAH2203   สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย                     3(3-0-6) 
                             Thai Society-Cultural and Wisdom 
 TAH4201 การวิจัยในอุตสาหกรรมบริการ        3(2-2-5) 
   Research in Hospitality Industry 
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     (2)  วิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า          70 หน่วยกิต 
            (2.1) วิชาเฉพาะบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า      33 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                         น(บ-ป-อ) 
 

          TIM1301   ทรัพยากรการท่องเที่ยว         3(3-0-6) 
                              Tourism Resources  
          TIM1302   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการอาหาร         3(2-2-5) 
                              Introduction to Food Service 
          TIM2303   การขายและการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว        3(2-2-5) 
                              Sales and Marketing in Tourism Industry 
          TIM2304   การจัดการงานมัคคุเทศก์          3(2-2-5) 
                              Tour Guide Management 
          TIM2305   การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                                  3(2-2-5) 
                              Sustainable Tourism Management 
          TIM3306   การจัดการงานฝ่ายห้องพัก          3(2-2-5) 
                              Room Operations Management 
          TIM3307   การวางแผนจัดน าเที่ยว           3(2-2-5) 
                              Tour Planning 
          TIM4308   สัมมนาการท่องเที่ยว                3(2-2-5) 
                              Seminar in Tourism  
 TIM4405   การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน         3(2-2-5) 
                               Cultural and Community Tourism Management 
 TIM3410   การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ           3(3-0-6) 
                               Air Cargo Service 
 TIM4404   การจัดการโครงงานเพื่อการท่องเที่ยว         3(2-2-5) 
                               Tourism Project Management 
 
            (2.2)  วิชาเฉพาะเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต  
                      (2.2.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 
กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง                                                                            ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้ 
           1) กลุ่มวิชาธุรกิจน าเที่ยว (Travel Agency) 
            TIM1401   ธุรกิจน าเที่ยวและการจัดน าเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ      3(3-0-6) 
                               Travel Agency and Special Purpose Tourism 
            TIM2402   ระบบการส ารองสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
                              Reservation System for Tourism              
            TIM3403   การสร้างกิจกรรมส าหรับงานน าเที่ยว          3(2-2-5) 
                               Creative for Tour Conducting Activities  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                          น(บ-ป-อ) 
 

       TIM3404   การจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ           3(2-2-5) 
                               International Tour Operations 
      TIM4406   การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย          3(2-2-5) 
                               Eco-Adventure Tourism 
      TIM4407   เทคโนโลยีเพ่ือการตลาดท่องเที่ยว                  3(2-2-5) 
                               Information Technology for Marketing Tourism 
 
           2) กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business) 
     TIM1407   อุตสาหกรรมการบิน             3(3-0-6) 
                               Aviation Industry 
      TIM2408   การส ารองที่นั่งและบัตรโดยสารในธุรกิจการบิน         3(2-2-5) 
                               Airline Reservation and Ticketing 
    TIM3409   การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดิน        3(3-0-6)   
                               Airport Ground Service Management  
    TIM4411   การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน          3(3-0-6) 
                               In-flight Service Management 
     TIM4412   การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการบิน      3(3-0-6) 
                               Food and Beverage Management in The Aviation Industry 
 TIM4413   การตลาดในอุตสาหกรรมการบิน           3(3-0-6) 
                               Airline Marketing 
 
          3) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา(Health and Sport Tourism) 
    TIM1413   การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ            3(3-0-6) 
                              Health Tourism 
    TIM2414   การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา           3(3-0-6) 
                              Spa and Health Business Management   
    TIM3415   การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย                         3(2-2-5) 
                             Traditional Thai Medicine for Health Tourism 
    TIM3416   การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา           3(2-2-5)  
                              Sport Tourism Management   
   TIM4417   การจัดการกิจกรรม นันทนาการ และความบันเทิง         3(3-0-6) 
                             Activities, Recreational and Entertainment Management 

TIM4418   พฤติกรรมผู้บริโภคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา         3(3-0-6) 
                              Customer Behavior in Health and Sport Tourism 
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          4) กลุ่มวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และอีเว้นท์ (MICE and Event Management) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                          น(บ-ป-อ) 
           TIM1419   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์           3(3-0-6) 
                             Introduction to MICE Business 
           TIM2420   การจัดการไมซ์ในธุรกิจที่พักแรม              3(3-0-6) 
                              MICE Management in Accommodation Business 
           TIM3421   การจัดการอีเว้นท์             3(2-2-5) 
                              Event Management  
           TIM3422   การจัดการงานประชุมและงานแสดงสินค้า          3(2-2-5) 
                              Meetings, Convention and Exhibition Management 
           TIM4423   การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล           3(3-0-6) 
                              Incentive Tourism Management 
           TIM4424   การจัดการวิเคราะห์และออกแบบงานประชุม สัมมนาและงานมหกรรม    3(3-0-6) 
                              MICE and Event Management Analysis and Design 
 
                     (2.2.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ให้เลือกเรียนกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง 
ต่อไปนี้                                                                                          ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
         1) กลุ่มภาษาอังกฤษ 
            TIM1501   ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว               3(2-2-5) 
                               English for Tourism Business 
            TIM2502   ภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม                3(2-2-5) 
                               English for Hotel  
  TIM3503   ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง               3(2-2-5) 
                              English for Airlines and Travelling 
           TIM3504   ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 1              3(2-2-5) 
                              English for Tour Conducting 1 

 TIM4505   ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 2             3(2-2-5) 
                              English for Tour Conducting 2 
           TIM4506   ภาษาอังกฤษส าหรับงานสปาและสุขภาพ              3(2-2-5) 
                              English for Spas and Health 
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          รหัสวิชา ชื่อวิชา           น(บ-ป-อ) 
 

         2) กลุ่มภาษาเกาหลี  
          TIM2601   ภาษาเกาหลีเบื้องต้น           3(2-2-5) 
                             Basic Korean  
           TIM3602   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร           3(2-2-5) 
                             Korean for Communication 
           TIM3603   ภาษาเกาหลีเพ่ืองานโรงแรม          3(2-2-5) 
                            Korean for Hotel  
           TIM4604   ภาษาเกาหลีเพ่ือการน าเที่ยว 1          3(2-2-5) 
                            Korean for Tour Conducting 1 
           TIM4605   ภาษาเกาหลีเพ่ือการน าเที่ยว 2          3(2-2-5) 
                            Korean for Tour Conducting 2 
          TIM4606         ภาษาเกาหลีส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง              3(2-2-5) 
   Korean for Airlines and Travelling 
 

         3) กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
           TIM2605   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น             3(2-2-5) 
                             Basic Japanese  
           TIM3606   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร            3(2-2-5) 
                             Japanese for Communication 
           TIM3607   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ืองานโรงแรม           3(2-2-5) 
                             Japanese for Hotel  
           TIM4608   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการน าเที่ยว 1            3(2-2-5) 
                             Japanese for  Tour Conducting 1 
 TIM4609   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการน าเที่ยว 2           3(2-2-5) 
                            Japanese for Tour Conducting 2 
          TIM4610         ภาษาญี่ปุ่นส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง               3(2-2-5) 
   Japanese for Airlines and Travelling 
 

         4) กลุ่มภาษาจีน 
           TIM2609   ภาษาจีนเบื้องต้น              3(2-2-5) 
                              Basic Chinese  
           TIM3610   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร            3(2-2-5) 
                             Chinese for Communication 
           TIM3611   ภาษาจีนเพ่ืองานโรงแรม              3(2-2-5) 
                             Chinese for Hotel  
           TIM4612   ภาษาจีนเพ่ือการน าเที่ยว 1           3(2-2-5) 
                             Chinese for Tour Conducting 1 

TIM4613   ภาษาจีนเพ่ือการน าเที่ยว 2           3(2-2-5) 
                            Chinese for Tour Conducting 2 
          TIM4614         ภาษาจีนส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง               3(2-2-5) 
   Chinese for Airlines and Travelling 
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  รหัสวิชา ชื่อวิชา                           น(บ-ป-อ) 
 

         5) กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 
 

            TIM2613   ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น         3(2-2-5) 
                               Basic French  
            TIM3614   ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร       3(2-2-5) 
                               French for Communication 
            TIM3615   ภาษาฝรั่งเศสเพ่ืองานโรงแรม         3(2-2-5) 
                               French for Hotel  
            TIM4616   ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการน าเที่ยว 1          3(2-2-5) 
                               French for Tour Conducting 1 

  TIM4617   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการน าเที่ยว 2        3(2-2-5) 
                            French for Tour Conducting 2 
            TIM4618       ภาษาฝรั่งเศสส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง            3(2-2-5) 
   French for Airlines and Travelling 
 
         6) กลุ่มภาษาเมียนม่า 
            TIM2617   ภาษาเมียนมาเบื้องต้น          3(2-2-5) 
                               Basic Burmese     
            TIM3618   ภาษาเมียนมาเพ่ือการสื่อสาร        3(2-2-5) 
                               Burmese for Communication 
            TIM3619   ภาษาเมียนมาเพ่ืองานโรงแรม          3(2-2-5) 
                              Burmese for Hotel  
            TIM4620   ภาษาเมียนมาเพ่ือการน าเที่ยว 1          3(2-2-5) 
                              Burmese for Tour Conducting 1 

  TIM4621   ภาษาเมียนมาเพ่ือการน าเที่ยว 2        3(2-2-5) 
                            Burmese for Tour Conducting 2 
            TIM4622       ภาษาเมียนมาส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง            3(2-2-5) 
   Burmese for Airlines and Travelling 
 
         7) กลุ่มภาษาอาหรับ 
            TIM2621   ภาษาอาหรับเบื้องต้น          3(2-2-5) 
                               Basic Arabic     
            TIM3622   ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร         3(2-2-5) 
                               Arabic for Communication 
            TIM3623   ภาษาอาหรับเพ่ืองานโรงแรม          3(2-2-5) 
                              Arabic for Hotel  
            TIM4624   ภาษาอาหรับเพ่ือการน าเที่ยว 1          3(2-2-5) 
                               Arabic for Tour Conducting 1 
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  รหัสวิชา ชื่อวิชา                           น(บ-ป-อ) 
 

  TIM4625   ภาษาอาหรับเพ่ือการน าเที่ยว 2        3(2-2-5) 
                            Arabic for Tour Conducting 2 
            TIM4626       ภาษาอาหรับส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง            3(2-2-5) 
   Arabic for Airlines and Travelling 
 
         8) กลุ่มภาษาไทย (ส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ) 
           THL1201   การฟังและการพูด         3(2-2-5) 
                               Listening and Speaking 
           THL1202   การอ่าน          3(3-0-6) 
                              Reading        
           THL1203   การเขียน         3(3-0-6) 
                               Writing           
           THL3206   ภาษาเฉพาะกิจ           3(3-0-6) 
                              Language for Specific Purpose 
           THL3215   ภาษาไทยเชิงธุรกิจ        3(3-0-6) 
                              Business Thai        
           THL3217   การใช้ภาษาเพ่ือการอาชีพ          3(3-0-6) 
                               Thai Usage for Career      
 
            (2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา โดยให้เลือกศึกษาจากแบบใดแบบหนึ่ง 
                                                                                                   ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
           TIM4901   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   2(90) 
                              Preparation for the Job Training in Tourism and Hospitality  

Industry Careers 
           TIM4902   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ           5(600) 
                              On the Job Training in Tourism  and Hospitality Industry Careers 
    หรือ 
           TIM4903   การเตรียมสหกิจศึกษา                                      1(90)  
                              Preparation for Co-operation Education   
           TIM4904   สหกิจศึกษา                                       6(600)  
                              Co-operation Education   
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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    3.1.4 แผนการศึกษา 
                แนวการจัดชั้นเรียนแต่ละภาคการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ 
 

 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL1101 การใช้ภาษาไทย 

Thai  Usage 
3(3-0-6) GEL1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการ

สืบค้น 
English for Communication and 
Information Retrieval 

3(3-0-6) 

GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
คุณภาพชีวิต  
Science and Technology for 
Quality of Life 

3(3-0-6) GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
และการเรียนรู้ 
Information Technology for 
Communication and Learning 

3(3-0-6) 

TAH1201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการ 
Introduction to Hospitality 
Industry 

3(3-0-6) TAH1203 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
ส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม   
Professional Ethics and Laws for 
Tourism and Hotel 

3(3-0-6) 

TAH1202 จติวิทยาการบริการและการพัฒนา
บุคลิกภาพ  Service Psychology 
and Personality 
Development 

3(2-2-5) TAH1204 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมบริการ   
Human Resource Management in 
Hospitality Industry 

3(3-0-6) 

TIM1301 ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
 Tourism Resources 

3(3-0-6) TIM1302 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการ
อาหาร    
Introduction to Food Service 

3(2-2-5) 

TIMxxxx วิชาเฉพาะเลือก   
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)  
 

3(x-x-x) TIMxxxx วิชาเฉพาะเลือก   
(กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี) 

3(2-2-5) 

รวม 18 รวม 18 
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 ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
 GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 

Aesthetic Appreciation 
3(3-0-6) GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 

Thai Society in Global Context 
3(3-0-6) 

GEH2201 การพัฒนาตน 
Self  Development 

3(3-0-6) GES2201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
Science and Technology for 
Environment 

3(3-0-6) 

TAH2201 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม                             
Information Technology for 
Tourism and Hotel 

3(2-2-5) TAH2203 สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย      
Thai Society-Cultural and Wisdom 
 

3(3-0-6) 

TAH2202 พฤติกรรมนักท่องเท่ียวและการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม                               
Tourist Behavior and Cross 
Cultural Communication 

3(3-0-6) TIM2305 การจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน   
Sustainable Tourism Management 
 

3(2-2-5) 

TIM2303 การขายและการตลาดใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว    
Sales and Marketing in 
Tourism Industry 

3(2-2-5) TIMxxxx วิชาเฉพาะเลือก   
(กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ) 

3(2-2-5) 

TIM2304 การจัดการงานมัคคุเทศก์  
Tour Guide Management 

3(2-2-5) TIMxxxx วิชาเฉพาะเลือก   
(กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ) 

3(2-2-5) 

TIMxxxx วิชาเฉพาะเลือก   
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)  

3(x-x-x) 

รวม 18 รวม 21 
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 ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะ

การเรียน 
English for Communication and 
Study Skills 

3(3-0-6) TIM3307 การวางแผนจัดน าเท่ียว    
Tour Planning 
 

3(2-2-5) 

GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
Thai  for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

TIM3306 การจัดการงานฝ่ายห้องพัก    
Room Operations Management 

3(2-2-5) TIMxxxx วิชาเฉพาะเลือก   
(กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี) 

3(2-2-5) 

TIMxxxx วิชาเฉพาะเลือก   
(กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี) 

3(2-2-5) 

TIMxxxx วิชาเฉพาะเลือก   
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)  

3(x-x-x) TIMxxxx วิชาเฉพาะเลือก   
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)  

3(x-x-x) 

TIM3410 การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ   
Air Cargo Service 

3(3-0-6) 

TIM4405 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ชุมชน    
Cultural and Community Tourism 
Management 

3(2-2-5) 

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

รวม 15 รวม 18 
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 ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

TAH4201 การวิจยัในอุตสาหกรรมบริการ  
Research in Hospitality Industry 

3(2-2-5) TIM4902 
 
 
 
 

TIM4904 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ   
On the Job Training in Tourism  
and Hospitality Industry careers  
หรือ 
สหกิจศึกษา  
Co-operation Education  

5(600) 
 
 
 
 

6(600) 

TIM4308 สัมมนาการท่องเท่ียว    
Seminar in Tourism  

3(2-2-5)  

TIM4406 การจัดการโครงงานเพ่ือการท่องเท่ียว
Tourism Project Management 

3(2-2-5) 

TIMxxxx วิชาเฉพาะเลือก   
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)  

3(x-x-x) 

TIM4901 
 
 
 
 
 

TIM4903 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  
Preparation for the Job 
Training in Tourism and 
Hospitality Industry Careers  
หรือ 
การเตรียมสหกิจศึกษา   
Preparation for Co-operation 
Education   

2(90) 
 
 
 
 
 

1(90) 

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม 17/16 รวม 5/6 

 



26 
 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) ดูได้ในภาคผนวก 

 

3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
            3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ การแต่งต ารา ภาระงานสอน ชม./ภาค 
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
1. นายฉันทัช  วรรณถนอม 
 3 8099 0040 1 20 1 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
พ.ศ.2542 
  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา   
พ.ศ.2539 

งานวิจัย  
ฉันทัช  วรรณถนอม. 2557. ลักษณะการแต่งกายและ
รูปแบบการแต่งกายของมัคคุเทศก์ กับแนวทางในการ
สร้างเสริมให้มัคคุเทศก์ใส่ชุดประจ าชาติเพ่ือการน า
เที่ยวพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม. รายงานการวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา.  
 

ฉันทัช  วรรณถนอม. 2556. พฤติกรรมของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานครกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. รายงาน
การวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา.  

 12 
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ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ การแต่งต ารา ภาระงานสอน ชม./ภาค 
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
นายฉันทัช  วรรณถนอม(ต่อ) 
  
 

  การแต่งต ารา 
ฉันทัช  วรรณถนอม. 2557. หลักการมัคคุเทศก์. 
ฉันทัช  วรรณถนอม. 2556. การวางแผนและการจัด
น าเที่ยว 
ฉันทัช  วรรณถนอม. 2552. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

  

2. นางสาวรัมภาภัค  ฤกษ์วีระวัฒนา 
3 7599 0022 6 23 1 

อาจารย์ ดร. ปร.ด. (การจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 
นานาชาติ)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2550 
 
บธ.ม. (บริหารการเงิน)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
พ.ศ.2540 
 

การวิจัย 
รัมภ าภั ค  ฤกษ์ วี ระวัฒ น า . 2556. นโยบายการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ตลาดน้ าบางน้อย อ าเภอบาง
คนที  จังหวัดสมุทรสงคราม อย่างยั่งยืน. ทุนส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
 

รัมภาภัค  ฤกษ์วีระวัฒนา. 2555. การศึกษาวิถีชีวิต
ชุมชนปืนหนึ่ง ชุมชน ม.พัน 3 รอ. ภายใต้โครงการวิถี
ชีวิต ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครใต้ร่มพระบรม
โพธิสมภารชุมชน. ทุนของส านักวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา.  

 12 
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ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ การแต่งต ารา ภาระงานสอน ชม./ภาค 
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
นางสาวรัมภาภัค  ฤกษ์วีระวัฒนา(ต่อ) 
 

 บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
พ.ศ.2535 

 

หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.เสาวภา ไพทยวัฒน์.  
 

รัมภาภัค  ฤกษ์วีระวัฒนา. 2555. ชุดโครงการ การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม. ทุนส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ. 

  

3. นางสาวภรณ์นภัส   เบินท์ 
3 1009 02998 39 4 
 

อาจารย์ ดร. ปร.ด. (การจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 
นานาชาติ)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2555 
 

M.A. (Hospitality 
Management)  
University of Western 
Sydney, Australia., 2003 
 

การวิจัย 
ภรณ์นภัส  เบินท์. 2558. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : ผ้าทอมืออ่าง
ศิลา ของคุณศรีศักดิ์ แซ่เฮง เพื่อพิสูจน์ศักยภาพในการ
เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรม บ้านอ่างศิลา จ.
ช ล บุ รี . ร าย งาน ก ารวิ จั ย งบ ป ระม าณ ราย ได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
 

 

 12 
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ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ การแต่งต ารา ภาระงานสอน ชม./ภาค 
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
นางสาวภรณ์นภัส   เบินท์(ต่อ) 
 

 บธ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการ)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ.2525 
 

ภรณ์ นภัส  เบินท์ . 2557. แนวทางการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์เรือ : วัดไทร อ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุท รสงคราม  และการสร้ างรูปแบบการสื่ อ
ความหมายเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. รายงาน
การวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา.  
 
ภรณ์นภัส  เบินท์. 2556. รูปแบบการสื่อความหมาย
ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดน้ าบางน้อย อ.
บางคนที จ.สมุทรสงคราม ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
ตลาดน้ าบ างน้ อย  อ า เภ อบางคนที   จั งห วั ด
สมุทรสงคราม. รายงานการวิจั ยทุนส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
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ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ การแต่งต ารา ภาระงานสอน ชม./ภาค 
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
4. นางสาวอัญภัคร์  ประพันธ์เนติวุฒิ 
3 1001 00888 74 1 

อาจารย์ ดร. D.B.A. (Tourism Management)  
University of South Australia,  
Australia., 2008 
 

MSc (Tourism Marketing)  
University of Surrey, Guildford, 
UK., 2002 
 

ศศ.บ.  (การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
พ.ศ.2543 

การวิจัย 
อั ญ ภั ค ร์   ป ร ะ พั น ธ์ เน ติ วุ ฒิ . 2 5 5 8 . ปั จ จั ย
ส่วนประกอบทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการเดย์สปาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในถนน
พระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร. รายงานการวิจัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
 

 12 

5. นางสาวเบญจพร  แย้มจ่าเมือง 
3 5201 01552 30 1 

อาจารย์ ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ.2550 
 

บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
พ.ศ.2541 
 

การวิจัย 
เบญจพร  แย้มจ่าเมือง . 2558. แรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา 
ธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานการ
วิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา.  

 12 
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ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ การแต่งต ารา ภาระงานสอน ชม./ภาค 
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
นางสาวเบญจพร  แย้มจ่าเมือง(ต่อ) 
 

  เบญจพร  แย้มจ่าเมือง. 2557. การเตรียมความพร้อมของ
บุคคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ื อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา พนักงานในโรงแรม 3 ดาว. 
รายงานการวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา.  
  

เบญจพร  แย้มจ่าเมือง. 2556. การสร้างเครือข่ายทางการ
ท่องเที่ยวเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ าแม่
ก ล อ ง . ร าย งาน ก ารวิ จั ย งบ ป ระม าณ ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

  



32 
 

    3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ การแต่งต ารา ภาระงานสอน ชม./ภาค 
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
1. นายธีระ  อินทรเรือง 
3 8399 00013 40 6 

อาจารย์ บธ.ม. (การตลาด)   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2544 
 

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)   
สถาบันราชภัฏเชียงราย  
พ.ศ.2536 

ธีระ  อินทรเรือง. 2557. แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
เรือ และการสร้างรูปแบบการสื่อความหมายเพ่ือ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดไทร อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานการวิจัยงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

 12 

2. นายวีระ วีระโสภณ 
3 1007 00429 57 7 

อาจารย์ ดร. บธ.ด.(ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
พ.ศ.2558 
 
M.I.B. (International Business) 
University of Western Sydney,  
Australia., 2000 
ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)  
มหาวิทยาลัยรังสิต  
พ.ศ.2541 

การวิจัย 
วี ระ   วี ระ โสภ ณ . 2555 . Study of Some Factors 
Affecting to Decision Making to Study 
International Tour Guide Case Study : SSRU. 
รายงานการวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 
 

วีระ  วีระโสภณ. 2557 . Guideline of Management 
Thai Temple in Order to Promote cultural 
tourism Case Study : Bowonniwet Vihara 
Temple. ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย ได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ การแต่งต ารา ภาระงานสอน ชม./ภาค 
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
3. นางสาวศศิธร  เจตานนท์ 
3 1101 02346 31 7 

อาจารย์  ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ.2550 
 
ศศ.บ. (มานุษยวิทยา)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ.2546 
 

การวิจัย 
ศศิธร  เจตานนท์ . 2558. กลยุทธ์และวิธีการสื่อสาร
การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอา
เซี่ยน. รายงานการวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. 
 

ศศิธร  เจตานนท์. 2557. ความคาดหวังและพฤติกรรม
นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว จี น ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว ใน
กรุงเทพมหานคร. รายงานการวิจัยงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 

ศศิธร  เจตานนท์. 2556. แผนการตลาดเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรส าหรับครอบครัว กรณีศึกษาชุมชน
บางน้ าผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ. รายงานการ
วิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ การแต่งต ารา ภาระงานสอน ชม./ภาค 
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
4. นางสาวบัว  ศรีคช 
5 7503 00017 06 0 

อาจารย์  ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ.2554 
 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
พ.ศ.2549 
 

การวิจัย 
บัว  ศรีคช . 2557 . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว  ใน ก าร เลื อ ก ใช้ บ ริ ก า รที่ พั ก ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร . รายงานการวิจัยงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 

บัว  ศรีคช. 2556. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน บางจะเกร้ง จังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานการวิจัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ชือ่ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ การแต่งต ารา ภาระงานสอน ชม./ภาค 
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
5. นางสาวพูนทรัพย์   เศษศรี 
3 3501 0004 6 61 6 
 

อาจารย์  ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ.2555 
 
บธ.บ. (การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี  
พ.ศ.2545 
 

การวิจัย 
พูนทรัพย์  เศษศรี. 2558. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ. รายงานการวิจัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 

พูนทรัพย์  เศษศรี. 2558. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. รายงานการวิจัยงบ 
ประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 

พูนทรัพย์  เศษศรี. 2556. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ . รายงานการวิจั ย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ การแต่ง
ต ารา 

ภาระงานสอน ชม./ภาค 
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
6. นางสาวกมลลักษณ์  โพธิ์พันธุ์ 
 1 7599 00101 67 9 
 

อาจารย์  บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2554 
 
M.B.A. (International Hotel 
Management)  
University de Perpignan. France., 2011 
 
ศศ.บ. (การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการ
ภาคบริการ)   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2552 

-  12 
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ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ การแต่งต ารา ภาระงานสอน ชม./ภาค 
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
7. นางสาวชลลดา  ชูวณิชชานนท์ 
3 8298 00096 18 1 

อาจารย์ ศศ.ม.(จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2551 
 
สค.บ.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2547 
 

การวิจัย 
ชลลดา  ชูวณิชชานนท์. 2557. แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติ งานของพนักงานระดับปฏิบั ติการ 
ก รณี ศึ ก ษ า  ธุ ร กิ จ ที่ พั ก แ ร ม ใน จั งห วั ด
สมุทรสงคราม. รายงานการวิจัยงบประมาณ
รายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
 

 12 

8. นางสาวสุณัฐา  กรุดทอง 
3 1005 01372 58 3 

อาจารย์ MSc. (Tourism and Hospitality 
Management)  
Bournemouth University England., 
2006 
 

ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2541 

-   

 
 
 



38 
 

 
 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ การแต่งต ารา ภาระงานสอน ชม./ภาค 
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
9. นางสาวชลธินี  อยู่คง 
3 8607 00199 47 8 
 

อาจารย์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ. 2552 
 
ศศ.บ.  (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
พ.ศ. 2548 
 

การวิจัย 
ชลธินี  อยู่คง. 2555. ศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอ
เมื อ ง  จั งห วั ด ระน อ ง .  ร าย งาน ก ารวิ จั ย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา. 
 

ชลธินี อยู่คง. 2557. แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
ชุมชนเกาะหาดทรายด า ต าบลหงาว อ าเภอเมือง 
จังหวัดระนอง. รายงานการวิจัยงบประมาณ
รายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 

ชลธินี  อยู่คง,เขมิการ คุ้มเพชร .2558.ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ กรณีศึกษา บ่อน้ าร้อนรักษะวาริน 
 

 12 

 
 
 



39 
 

 
 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ การแต่งต ารา ภาระงานสอน ชม./ภาค 
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
นางสาวชลธินี  อยู่คง(ต่อ)   และบ่อน้ าร้อนพรรั้ง จังหวัดระนอง. รายงานการ

วิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. 

  

10. นางสาวเขมิกา  คุ้มเพชร 
1 8599 00056 70 2 

อาจารย์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ. 2556 
 
วศ.บ.  (วิศวกรรมการผลิต)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2553 
 
 

เขมิกา คุ้มเพชร.2557. แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
พยาม จังหวัดระนองเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่ งยืน . รายงานการวิจัยงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 

เขมิการ คุ้มเพชร,ชลธินี  อยู่คง. 2558. ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ. กรณีศึกษา บ่อน้ าร้อนรักษะวาริน
และบ่อน้ าร้อนพรรั้ง จังหวัดระนอง. รายงานการ
วิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. 
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ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ การแต่งต ารา ภาระงานสอน ชม./ภาค 
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
11. นายศักรินทร์  ศรีอุปโย 
3 5099 01426 10 3 

อาจารย์ MBA.Tourism andn Hotel 
Management, Papignan University. 
Nimes. France.,  
2007 
 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
พ.ศ.2547 

ศักรินทร์ ศรีอุปโย. 2557. ความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่ วน เสียในการพัฒนาศักยภาพการ
ท่ องเที่ ย วทางทะเลจั งหวัดภู เก็ ต . งบ วิ จั ย
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ.ภูเก็ต. 
 
บ ท ค ว า ม วิ จั ย  The Policymaker in the 
Development of Marine Tourism in 
Phuket, Academic Fora Tokyo. 2016. 
สนับสนุนงบประมาณการเผยแพร่งานวิจัย
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา. 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์ หรือสหกิจศึกษา) 
           การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน  สถานประกอบการ  หรือการฝึก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้แก่  ฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว  บริษัทน าเที่ยว โรงแรม บริษัทจ าหน่ายตั๋ว บริษัทสายการ
บิน ท่าอากาศยาน ศูนย์การประชุม ธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์สุขภาพ ธุรกิจรับจัดอีเว้นท์ สถานประกอบการบริการ
อ่ืนๆ  และฝึกในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต ารวจท่องเที่ยว  
กรมการท่องเที่ยว สมาคมที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการส่งเสริมการประชุม  ฯลฯ ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์นิเทศก์ หรือพนักงานพ่ีเลี้ยงร่วมกับอาจารย์นิเทศก์ เป็นเวลา 16 สัปดาห์ 
 

    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม นักศึกษาสามารถ 
         4.1.1 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพ่ิมประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพ สามารถคิด 
วิเคราะห์ ค้นคว้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
         4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีภาวะผู้น าและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในการท างานที่ดี รู้จัก
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
         4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน คิดค้นนวัตกรรมวิธีการใหม่ๆ ในการฝึกประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของบุคคลากรในแผนกต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
         4.1.4 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานได้ 
         4.1.5 สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ IT ได้เหมาะสมกับระดับการท างาน 
 

   4.2 ช่วงเวลา 
         การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ หรือฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4 จ านวน
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน 
 

   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
        4.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ หรือฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนรวม
เวลา 16 สัปดาห์ โดยให้จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ            - 
    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้      - 
    5.3 ช่วงเวลา                      - 
    5.4 จ านวนหน่วยกิต             - 
    5.5 การเตรียมการ               - 
    5.6 กระบวนการประเมินผล    - 
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6. เงื่อนไขการขอเทียบหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ และหลักสูตรการท่องเที่ยวของสถาบันการศึกษาเพื่อขอรับใบ
ประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
 
             เนื่องด้วยนักศึกษาที่เรียนปริญญาตรีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและได้เรียนรายวิชามัคคุเทศก์ ตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ปี พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2559  ที่มีส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยวก ากับดูแล ปัจจุบันได้ให้สิทธิ์แก่นักศึกษาที่เรียนทางด้านดังกล่าวน าวุฒิการศึกษามา
เทียบเคียงกับหลักสูตรมัคคุเทศก์กลาง ของส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว แต่ต้องผ่าน
เกณฑ์การทดสอบที่ทางกรมการท่องเที่ยวก าหนด ก่อนทีจ่ะได้รับสิทธิ์เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
 

หมายเหตุ  เส้นทางที่ 1  บังคับไป  และให้เลือกอีก 4  เส้นทาง  โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ในการทัศน
ศึกษา (Field Trip) ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยแต่ละเส้นทางที่เลือก ต้องมีการศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมา  เช่น  
โบราณสถาน  ศิลปวัฒนธรรม ข้อมูลความรู้ที่ส าคัญต่างๆ  หากสามารถด าเนินการได้อาจไม่จ าเป็นต้องครบทุกแห่งที่ระบุ  
แต่ควรเป็นการทัศนศึกษาแบบเกาะกลุ่ม 
 
เส้นทางท่ี 1  พระบรมมหาราชวัง  และวัดส าคัญในกรุงเทพมหานคร (เส้นทางนี้บังคับไป) 

-  พระบรมมหาราชวัง 
-  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
-  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
-  วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
-  วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
-  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
-  วัดบวรนิเวศวิหารราชวรมหาวิหาร 
-  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 
-  พระท่ีนั่งวิมานเมฆ ฯลฯ 
วัด และสถานที่ส าคัญอ่ืนๆ  ในกรุงเทพมหานคร 

 
เส้นทางท่ี 2  จังหวัดล าปาง  ล าพูน  เชียงใหม่และเชียงราย 

จังหวัดล าปาง   
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  วัดพระธาตุล าปางหลวง  วัดพระธาตุจอมปิง  ศูนย์อนุรัก ษ์ช้างไทย  

น้ าตกวังแก้ว  เขื่อนกิ่วลม ฯลฯ 
 

จังหวัดล าพูน 
   อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  อุทยานแห่งชาติแม่ปิง  อุทยานแห่งชาติ

ดอยขุนตาล  น้ าตกก้อ  วัดเจดีย์กู่กุด ฯลฯ 
 

จังหวัดเชียงใหม่ 
   วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  วัดเชียงมั่น  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  วัดเจดีย์หลวง วัดเจดีย์เจ็ด

ยอด  วัดสวนดอก  น้ าตกห้วยแก้ว  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ดอยปุย  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนนท์  
อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง  น้ าพุร้อนสันก าแพง ฯลฯ 
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จังหวัดเชียงราย 
   วัดร่องขุ่น  วัดพระธาตุจอมกิตติ  พระธาตุ ๙ จอม  แม่สาย  สามเหลี่ยมทองค า  พระต าหนักดอยตุง  

ดอยแม่สลอง  วนอุทยานน้ าตกขุนกรณ์  วัดป่าสัก  วัดพระแก้ว ฯลฯ 
 

วัดและสถานที่ท่องเทีย่วที่ส าคัญอ่ืนๆ ในเส้นทางท่ี 2 
 
เส้นทางท่ี 3 จังหวัดก าแพงเพชร  พิษณุโลกและสุโขทัย 

จังหวัดก าแพงเพชร 
อนุยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  อุทยานแห่งชาติ น้ าตกคลองลาน  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก าแพงเพชร  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า วนอุทยานเขาสน ฯลฯ 
 

จังหวัดพิษณุโลก 
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  อุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ  เขาเสมอแคลง ฯลฯ 
 
จังหวัดสุโขทัย 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  วัดมหาธาตุ  วัดชนะสงคราม  วัด
ตระพังเงิน  วัดพระพายหลวง  วัดช้างล้อม  วัดเจดีย์เจ็ดแถว  วัดพระเชตุพน  แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผา
สุโขทัย  เนินประสาทพระร่วง  พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ฯลฯ 

 
วัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญอ่ืนๆ  ในเส้นทางท่ี 3 
 

เส้นทางท่ี 4 จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ 
จังหวัดนครราชสีมา 

อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่   อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  ศาลหลักเมือง  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  วัดศาลาลอย  อุทยานไม้กลายเป็นหิน  เขื่อนล าตะคอง  น้ าตกหินเพิง  เขื่อนล าพระ
เพลิง  ถ้ าเขาจันทร์งาม ฯลฯ 

 
จังหวัดบุรีรัมย ์

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  ปราสาทหินเมืองต่ า  ปราสาทกู่สวนแตง  วนอุทยานเขากระโดง  เขื่อนล า
นางรอง  ศูนย์หัตกรรมทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์  วัดโพธิ์ย้อย  อ่างเก็บน้ าทุ่งแหลม ฯลฯ 
 
จังหวัดศรีสะเกษ 

  น้ าตกส าโรงเกียรติ  น้ าตกห้วยจันทร์  บึงนกเป็ดน้ าไพรบึง ฯลฯ 
 

จังหวัดสุรินทร์ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  หมู่บ้านช้าง  วนอุทยานพนมสวาย  เขตอนุรักษ์พัน ธุ์ไม้สนสองใบ  

ปราสาทบ้านไพล  ปราสาทศรีขรภูมิ  ปราสาทเมืองที ฯลฯ 
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จังหวัดอุบลราชธานี 
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  แก่งสะพือ  อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ แม่น้ าสองสี  อุทยานแห่งชาติภูจอง –

นายอย  วัดทุ่งศรีเมือง  วัดศรีอุบลรัตนาราม(วัดศรีทอง)  วัดหนองป่าพง  เขื่อสิรินธร  ภาพเขียนสีโบราณ ฯลฯ 
 

จังหวัดอ านาจเจริญ 
พระมงคลมิ่งเมือง  วัดถ้ าแสงเพชร  วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง  อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว  แหล่ง

โบราณคดีบ้านโพนเมือง  แก่งต่างหล่าง ฯลฯ 
 
เส้นทางท่ี ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  อ่างทองและสิงห์บุรี 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พระราชวังบางปะอิน  วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  วัดพ

นัญเชิงวรวิหาร  วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไชยวัฒนาราม  วัดพระศรีสรรเพชรญ์  วิหารพระมงคลบพิตร  วัดมหาธาตุ  
วัดหน้าพระเมรุ  วัดราชบูรณะ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา  ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา  ศูนย์
ศิลปาชีพบางไทร  ฯลฯ 

  
จังหวัดลพบุร ี

พระปรางค์สามยอด  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สมเด็จพระนารายณ์  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ทุ่งทานตะวัน  พิพิธภัณฑ์เรือพ้ืนบ้าน ฯลฯ 

 
จังหวัดอ่างทอง 

บ้านทรงไทยจ าลอง  วัดอ่างทองวรวิหาร  วัดต้นสน  วัดสุวรรณเสวริยาราม  วัดป่าโมกวรวิหาร  หมู่บ้าน
ท ากลอง  วัดไชโยวรวิหาร  สวนนกธรรมชาติ ฯลฯ 

 
จังหวัดสิงห์บุรี 

อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันและอุทยานค่ายบางระจัน  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี  เมือง
โบราณบ้านคูเมือง  อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์  แหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย  วัดพิกุลทอง ฯลฯ 

 
วัดและสถานที่ท่องเทีย่วส าคัญอ่ืนๆ  ในเส้นทางที่ 5 

 
เส้นทางท่ี 6 จังหวัดนครปฐม  กาญจนบุรี  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  ราชบุรี  เพชรบุรีและสุพรรณบุรี 

จังหวัดนครปฐม 
องค์พระปฐมเจดีย์  พระราชวังสนามจันทร์  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  สวนสามพราน  พุทธมณฑล  ตลาด

น้ าดอนหวาย  ตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง  ตลาดบางหลวง ฯลฯ 
 

จังหวัดราชบุร ี
ตลาดน้ าด าเนินสะดวก  ตลาดน้ าคลองโพธิ์หัก  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี  พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่   

วัดขนอน  พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดม่วง  อุทยานหุ่นขึ้ผึ้งสยาม  เมืองโบราณบ้านคูบัว  บ่อน้ าพุร้อนโป่งกระทิง  ถ้ า
ฤาษีเขางู  เขาแก่นจันทร์  ธารน้ าร้อนบ่อคลึง  สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง  สวนภูมิปัญญาชาวบ้าน 
(พิพิธภัณฑ์ภโวทัย)  ถ้ าเขาบิน  ถ้ าจอมพล  เขาช่องพราน ฯลฯ 
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จังหวัดเพชรบุรี 
วัดมหาธาตุวรวิหาร  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  ชายหาดชะอ า อุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  น้ าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง  ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด าหรือลาว
โซ่ง  พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  หาดปึกเตียน  พระรามราชนิเวศน์  เขาบันไดอิฐ  หาดเจ้าส าราญ ฯลฯ 

 
จังหวัดกาญจนบุรี 

หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่๒  (พิพิธภัณฑ์อักษะเชลยศึก)  สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก  
สะพานข้ามแม่น้ าแคว  อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค  หมู่บ้านช้างไทรโยค  เชื่อนวชิ
ราลงกรณ์  อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ  อุทยานแห่งชาติเขาแหลม  วัดวังก์วิเวการาม  อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  
เขื่อนศรีนครินทร์  ท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมบ้านหนองขาว ฯลฯ 

 
จังหวัดสมุทรสาคร 

  วัดโคกขาม  ศาลพันท้ายนรสิงห์  วัดช่องลม  วัดป่าชัยรังสี  ปัอมวิเชียรโชฎก  ฯลฯ 
 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
อุทยานพระบรมราชนุสรณ์รัชกาลที่๒ (อุทยาน ร.๒)  ตลาดน้ าอัมพวา  วัดจุฬามณี  ดอนหอยหลอด  

ตลาดน้ าท่าคา  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (หลวงพ่อบ้านแหลม) ฯลฯ 
 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี  บึงฉวาก  พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติชาวนาไทย  หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  วัดไผ่โรงวัว  วัดป่าเลไลย์วรวิหาร  ตลาดสามชุก ฯลฯ 
 

วัดและสถานที่ท่องเทีย่วที่ส าคัญอ่ืนๆ  ในเส้นทางที่ 6 
 
เส้นทางท่ี 7 จังหวัดชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี และตราด 

จังหวัดชลบุร ี
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  วัดใหญ่อินทราราม  หาดบางแสน  เขาสามมุก  สถาบันวิทยาศาสตร์

ทางทะเล  เกาะสีชัง  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  หาดพัทยา  หาดจอมเทียน  ปราสาทสัจธรรม  สวนเสือศรีราชา  
น้ าตกชันตาเถร ฯลฯ 

 

จังหวัดระยอง 
อนุสาวรีย์สุนทรภู่  หาดแม่ร าพึง  แหลมแม่พิมพ์  หาดพยูนและหาดพลา  อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา- 

เขาวง  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด  สวนวังแก้ว  พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่  วัดบ้านดอน ฯลฯ 
 

จังหวัดจันทบุรี 
แหลมเสด็จ - อ่าวคุ้งกระเบน  คุ้งวิมาน  อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  วัดเขาสุกิม  อุทยานแห่งชาติ

น้ าตกพริ้ว  แหล่งเรือโบราณ  ส านักงานโบราณคดีใต้น้ า  น้ าตกกระทิง โบราณสถาน  ค่ายเนินวง  วนอุทยานเขา
แหลมสิงห์ ฯลฯ 

 
จังหวัดตราด 

เกาะกูด  เกาะหมาก  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง  เกาะปุย  แหลมงอบ  วัดบุปผาราม  วัดเมืองเก่า
แสนตุ่ม  วัดโยธานิมิต  น้ าตกสลัดได  ฯลฯ 
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วัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญอ่ืนๆ  ในเส้นทางที่ 7 
 

เส้นทางท่ี 8 จังหวัดชุมพร  ระนอง  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราชและพัทลุง 
จังหวัดชุมพร 

อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  หาดทรายรี  หาดภราดรภาพ  หาดผาแดง  วนอุทยานเขา
พวง  ปากน้ าชุมพร  วัดพระธาตุสวี  อ่าวทุ่งมะขาม  น้ าตกเหวโหลม  วนอุทยานน้ าตกกะเปาะ  อุทยานแห่งชาติ
คลองเพราะ  บ่อน้ าร้อนถ้ าเขาพลู ฯลฯ 

 
จังหวัดระนอง 

สุสานเจ้าเมืองระนอง  คอคอดกระ  บ่อน้ าร้อนรักษะวาริน  วัดสุวรรณคีรี  วัดหาดส้มแป้น  น้ าตกโตน
เพชร  อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมสน  หาดส้มแป้น ฯลฯ 

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เทือกเขาบรรทัด  สวนโมกขพลาราม  วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร เกาะสมุย  เกาะพะงัน  อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง  เกาะนางยวน  ตกหมึกหอมที่คันธุลี (สุราษฎร์ธานี)  ฟาร์มหอยนางรม  อ าเภอกาญจน
ดิษฐ์  วิทยาลัยฝึกลิง  เกาะเต่า  คลองร้อยสาย  ชุมชนลีเล็ด  อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง (ล่องแก่งคลองยัน)  
อุทยานแห่งชาติเขาสก  และเขื่อนรัชชประภา ฯลฯ 

 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  วัดสวนป่าน  ก าแพงเมือง  บ้านคีรีวง  น้ าตกพรหมโลก  หาดขนอม  
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง  น้ าตกกรุงชิง  วัดเจดีย์หลวง  วัดธาตุธาราม  แหล่งโบราณคดีเขาคา  แหลมตะลุมพุก  
หาดสิชล  และหาดหินงาม ฯลฯ 

 
จังหวัดพัทลุง 

อุทยานนกน้ าทะเลน้อย  ภูเขาอกทะลุ  หาดแสนสุขล าป่า  วัดคูหาสวรรค์  หาดไข่เต่า  น้ าตกไพรวัลย์  
บ่อน้ าร้อนเขาชัยสน  และน้ าตกตะโหมด  อุทยานแห่งชาติเขาปู่- เขาย่า ฯลฯ 

 
วัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญอ่ืนๆ  ในเส้นทางที่ 8 

 
เส้นทางท่ี 9 จังหวัดภูเก็ต  พังงา  กระบี่และตรัง 

จังหวัดภูเก็ต 
แหลมพรหมเทพ  หาดกะรน  หาดกะตะ  หาดป่าตอง  หาดราไวย์  เกาะสิเหร่  เขารัง  วัดไชยธาราราม

(วัดฉลอง)  หมู่บ้านไทยภูเก็ต  อุทยานแห่งชาติสิรินาถ(หาดในยาง)  อนุสาวรีย์สตรี  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ถลาง ฯลฯ 

 
จัดหวัดพังงา 

วัดราษฏร์อุปถัมภ์(วัดบางเหรียง)  วัดถ้ าสุวรรณคูหา  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  อุทยานแห่งชาติเขา
หลัก-ล ารู่  อุทยานแห่งชาติเขาล าปี  หาดท้ายเหมือง  อุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลัน  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
สุรินทร์  เกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อย  ถ้ าลอด เกาะปันหยี  เขาพิงกัน  เขาตะปู  เขาช้าง  ถ้ าฤษีสวรรค์และ
ถ้ าลูกเสือ ฯลฯ 
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จังหวัดกระบี ่
สุสานหอย  พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม  หมู่เกาะในทะเลอ่าวนาง  หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก  อุทยาน

แห่งชาติหมู่เกาะลัน  เกาะลันตาใหญ่  อุทยานแห่งชาติธาราโบกขรณี  สระมรกต  น้ าตกร้อน    ถ้ าเล  เขากอบ  
หาดเจ้าไหม  เขาขนาบน้ า  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี  อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา  
คลองสองน้ า ฯลฯ 

 
จังหวัดตรัง 

ทะเลตรัง  เกาะเชือก  น้ าตกเขาหลัก  สระกะพังสุรินทร์  อุทยานนกน้ า  คลองล าซาน  อุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม  เกาะมุก  ถ้ ามรกต  เกาะไหง  เกาะกระดาน  หาดปากเมง  ทะเลสองห้อง      น้ าตกโตนเต๊ะ  วน
อุทยานเขาช่อง ฯลฯ 

 
วัดและสถานที่ท่องเทีย่วที่ส าคัญอ่ืนๆ  ในเส้นทางที่ 9 

 
เส้นทางท่ี 10 จังหวัดสงขลา  สตูล  ยะลา  นราธิวาส  และปัตตานี 

จังหวัดสงขลา 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา  พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาสถาบันทักษิณคดีศึกษา  อุทยานแห่งชาติเขา

น้ าค้าง  วัดมัชฌิมาวาส  แหลมสมิหลา  อุทยานนกน้ าคูขุด  ทะเลสาบสงขลา  เกาะยอ  สะพานติณสูลานนท์  
น้ าตกโตนงาช้าง ฯลฯ 

 
จังหวัดสตูล 

พิพิธภัณสถานแห่งชาติสตูล ถ้ าภูภาเพชร อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  อุทยาน
แห่งชาติเกาะเภตรา เกาะหลีเป๊ะ  หมู่เกาะอาดัง-ราวี หาดปากบารา ฯลฯ 

 
จังหวัดยะลา 

อุทยานแห่งชาติบางลาง  เขื่อนบางลาง  หมู่บ้านซาไก  วนอุทยานน้ าตกธารโต  น้ าตกอินทรศร  พระ
พุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข ฯลฯ 

 
จังหวัดนราธิวาส 

พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์  อุทยานแห่งชาติน้ าตกซี โป  ชายหาดนราทัศน์  เกาะยาว  น้ าตกบาโจ 
ฯลฯ 

 
จังหวัดปัตตานี 

ศาลหลักเมืองปัตตานี  วัดช้างให้  ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  อุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว หาดชลาลัย 
ฯลฯ 

 
วัดและสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญอ่ืนๆ  ในเส้นทางที่ 10 

 
เส้นทางท่ี 11 จังหวัดขอนแก่น  ชัยภูมิ  เลย  หนองบัวล าภู  อุดรธานีและหนองคาย 

จังหวัดขอนแก่น 
บึงแก่นนคร  พระธาตุขามแก่น  บึงทุ่งสร้าง  เขื่อนอุบลรัตน์  อุทยานแห่งชาติภูเวียง  เมืองโบราณโนน

เมือง  อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  พระมหาธาตุแก่นนคร  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น  ภู่แก้ว  หมู่บ้านงู
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จงอาง  อุทยานแห่งชาติภูเก้า- ภูพานค า  อุทยานแห่งชาติน้ าพอง  เมืองโบราณโนนเมือง  ศาลาไหมไทย  ผานก
เค้า ฯลฯ 

 
จัดหวัดชัยภูม ิ

ป่าหินงาม  ทุ่งดอกกระเจียว  น้ าตกไทรทอง  อุทยานแห่งชาติตาดโตนและมอหินขาว น้ าตกตาดฟ้า  
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา  พระธาตุหนองสามหมื่น  ปรางค์กู่  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  ถ้ าวัวแดง ฯลฯ 

 
จังหวัดเลย 

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  แก่งคุดคู้  พระธาตุสีสองรัก  อุทยานแห่งชาติภู
เรือ  สวนหินผางาม  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย  วนอุทยานภูผาล้อม  วัดศรีคุณเมือง 
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทด า ฯลฯ 
 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

  แหล่งโบราณคดีภูผายา  ถ้ าเอราวัณ  สุสานหอยล้านปี  มณฑปหลวงปู่ขาว  ถ้ าสุวรรณคูหา ฯลฯ 
 

จังหวัดอุดรธานี 
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม  พระพุทธบาทบัวบก  พระพุทธบาทบัวบาน  อุทยานธารงาน - ภู

ฝอยลม  วัดป่าบ้านตาด  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้างเชียง  วัดถ้ ากลองเพล  น้ าตกยุงทอง  พระพุทธบาทหลัง
เต่า ฯลฯ 

 

จังหวัดหนองคาย 
สะพานมิตรภาพไทย -ลาว  พระธาตุหนองคาย (พระธาตุลางน้ า)  วัดหินหมากเป้ง  พระธาตุบัวพวง  

พระธาตุบุ (โพนจิกเวียงงัว)  ภูทอก  ศาลาแก้วกู น้ าตกธารทิพย์  น้ าตกธารทอง  หาดจอมมณี ฯลฯ 
 

วัดและสถานที่ท่องเทีย่วที่ส าคัญอ่ืนๆ  ในเส้นทางที่ 11 
 

เส้นทางท่ี 12 จังหวัดมหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  ยโสธร  กาฬสินธุ์  สกลนคร  นครพนมและมุกดาหาร  
จังหวัดมหาสารคาม 

พระธาตนาดูน  พระพุทธรูปมิ่งเมือง  วนอุทยานโกสัมภี  แก่งเลิงจาน  กู่สัตนรัตน์  ป่าคูนล าพัน  
หมู่บ้านปั้นหม้อ  บ้านหนองเข่ือนช้าง  บ้านแพง  กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา)  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ฯลฯ 

 
 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
ปราสาทปรางค์กู่   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด   บึงพลาญชัย   วนอุทยานผาน้ าย้อย   วัดบูรพาภิ

ราม  กูก่าสิงห์  มหาเจดีย์ชัยมงคล ฯลฯ 
 
 

จังหวัดยโสธร 
  พระธาตุก่องข้าวน้อย  วัดมหาธาตุ  ภูน้ าพระ  พระพุทธบาทยโสธร ฯลฯ 
 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
พิพิธภัณฑ์สิรินธร  หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง  เมืองฟ้าแดดสงยาง  เขื่อนล าปาว  น้ าตกผานางคอย  

กลุ่มทอผ้าแพวา  วนอุทยานภูพระ ฯลฯ 
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จังหวัดสกลนคร 
พระธาตุเชิงชุม   หนองหาน   สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์   พระธาตุดุม   พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์  

อุทยานแห่งชาติภูพาน  พระธาตุเพ็ก  อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก  เขื่อนน้ าพุง  เขื่อนน้ าอูน ฯลฯ 
 

จังหวัดนครพนม 
พระมหาธาตุ  พระธาตุพนม   วัดศรีเทพประดิษฐาราม  พระธาตุท่าอุเทน  อุทยานแห่งชาติภูลังกา  วน

อุทยานน้ าตกตาดขาม  น้ าตกตาดโพธิ์  พระธาตุเรณูนคร  พระธาตุศรีคุณ  พระธาตุมหาชัย ฯลฯ 
 

จังหวัดมุกดาหาร 
วัดศรีมงคลใต้  พระพุทธสิงห์สอง  อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2  น้ าตกตาด

โตน  หอยสมัยหิน วนอุทยานภูหมู  ภูผาเทิบ  แก่งกะเบา ฯลฯ 
 

วัดและสถานที่ท่องเทีย่วที่ส าคัญอ่ืนๆ  ในเส้นทางที่ 12 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ทางกาย 
   การแต่งกายท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
   ใช้ท่าทางในการแสดงออกอย่างเหมาะสม 
   สร้างบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวที่ประทับใจ 
   เรียนรู้มารยาทสากล 
   การแสดงสีหน้า ท่าทางเป็นมิตรอ่อนน้อม ถ่อมตน 

- ฝึกการแสดงออกในห้องเรียน 
- ฝึกแสดงท่าทางและการเคลื่อนไหว 
- บรรจุในค าสอน สอดแทรกกิจกรรมในรายวิชา 
- ฝึกและแสดงบทบาทในห้องเรียน 

2. ทางวาจา 
   ใช้วาจาสุภาพ 
   รู้จักกาละเทศะในการพูดตามสถานการณ์ 
   มีความสามารถในการอธิบายหรือสื่อสาร 
   เรียนรู้ความเหมาะควรในการพูดกับบุคคลทุกระดับ 
   ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

- แสดงบทบาทในห้องเรียนโดยสมมุติสถานการณ์ 
- ฝึกพูดอธิบายโดยการเล่าเรื่อง 
- ฝึกโดยการจ าลองบทบาทในห้องเรียน 
- ฝึกการใช้ภาษาในห้องเรียน 
- ฝึกมารยาทการพูดทั้งในและนอกห้องเรียน 

 
2. การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
      1.หมวดวิชาเฉพาะ 
        2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
             2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                  (1)  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                 (2)  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ 
                  (3)  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกท่ีดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการ พัฒนา มีภาวะผู้น า และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น 
                   (4)  มีวินัยในการท างาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
            2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                   (1) ก าหนดให้มรีายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยเฉพาะ  
                   (2) สอนคุณธรรม จริยธรรมไว้ในบทเรียนแต่ละรายวิชา 
                   (3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
                   (4) สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย(Ethic Code) ที่เก่ียวกบัจรรยาบรรณ 
                   (5) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือผู้ที่ได้รับการยอมรับในด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
                   (6) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 
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             2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                    (1) ผลการสอบในวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ   
                    (2) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน 
                    (3) ท างานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน 
                    (4) ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงความคิดเห็น 
                    (5) ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
 

        2.2 ความรู้ 
             2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                  (1)  มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
                  (2)  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
                  (3)  มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
             2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                   (1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 
                   (2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
                   (3) ท ารายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการท างานจริงในภาคปฏิบัติ   
                   (4) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
                   (5) การศึกษานอกสถานที่และท ารายงาน 
                   (6) สอนโดยการสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ 
                   (7) สอนโดยการติว(Tutorial Group)  ทั้งในและนอกเวลาสอนปกติ 
             2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                  (1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
                  (2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
                  (3) ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน 
                  (4) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
                  (5) ประเมินจากการอภิปรายเดี่ยว - กลุ่ม 
 
 

        2.3 ทักษะทางปัญญา 
             2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                 (1)  มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 
                 (2)  มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
                 (3)  มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาทักษะ
การท างานให้เกิดประสิทธิผล 
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             2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                 (1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว 
และการวิจัย 
                 (2) การอภิปรายเป็นกลุ่ม 
                 (3) การท างานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา 
                 (4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ 
                 (5) ก าหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการค านวณ เช่น การวางแผนจัดน าเที่ยว  การบัญชีและการเงิน
ส าหรับธุรกิจบริการ   
            2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                (1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ท า 
                (2) การสอบข้อเขียน 
                (3) การเขียนรายงาน                 
                (4) การน าเสนอเดี่ยว - กลุ่ม 
 

        2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
            2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
               (1)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ และบทบาทของตนในกลุ่ม
งานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
               (2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล 
            2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
                (1) บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวิชาชีพ 
                (2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม 
                (3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
             2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                (1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 
                (2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (Peer) 
                (3) ใช้ประวัติสะสมงาน (Portfolio) ในการประเมิน 
                (4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
                (5) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงาน 
 

        2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               (1)  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการ
สรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               (2)  มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 
               (3)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                (4)  มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปลความหมาย 
และการวิเคราะห์ข้อมูล 
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            2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               (1) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติโดยการสอบข้อเขียนและการ
สัมภาษณ์ 
               (2) จัดห้องปฏิบัติการ ฝึกให้ใช้ซอฟต์แวร์ทางการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและงานบริการต่างๆ ที่ ส าคัญใน
วิชาชีพ  
                (3) ฝึกให้น าเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน 
                (4) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่างๆ ในรายวิชาที่สามารถท าได้ 
                (5) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ 
           2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                (1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า 
                (2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
                (3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
                (4) ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า 
                (5) ตั้งค าถามแล้วสังเกตวิธีการตอบ  

ทั้งนี้กลยุทธ์ การสอนและการผลการเรียนรู้ เป็นเงื่อนไขส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่ก าหนด
ในมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขาวิชา จึงจ าเปนตองก าหนดกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน ใน
ภาพรวมดังนี้ 

      1) กลยุทธการสอน ประกอบดวย  
          1.1 กลยุทธการสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดล าดับการเรียนรายวิชาใหมีเนื้อหา สอดคลองตอเนื่อง

กัน ให้เกิดการพัฒนาความรูและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ดาน ใหสูงขึ้น ตามระดับชั้นปและใหมีการ
กระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรส ูรายวิชาตางๆ อยางครบถวน 

          1.2 กลยุทธการสอนในระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน ระหวางผูสอนและผู
เรียน ไดแก  

               1) การสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (student centered) มุงเนนการสราง แรงจูงใจใหแกผูเรียน
ในการตั้งค าถาม คิดวิเคราะหเพ่ือการคนหาค าตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรูและ จ าเปนในการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวย
ตนเองเปนหลัก มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการ เรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน วิธีการสอนจึงมีความ หลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติการมอบหมายงาน การ
อภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา / สถานการณจ าลอง เปนตน  

               2) การสอนแบบมุงเนนสมรรถนะ (competency based) มุงเนนวิธีการปฏิบัติ พรอมๆ กับการผนึก
รวมองคความรูจนผูเรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรูและมีทักษะการ ปฏิบัติงานไดจริง รูปแบบและวิธีการสอน
มีหลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ การฝกงานภาคสนาม การเรียนรูจากปญหาเปนฐาน ทัศน
ศึกษา การปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา เปนตน  

      2) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูประกอบดวย  
               1) วิธีการประเมินผลการเรียนรู ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธีโดยค านึงถึง พัฒนาการของผูเรียน 

และผลการเรียนรูที่ตองการวัด เชน การสอบ การน าเสนอผลงาน การทดสอบ ทักษะการปฏิบัติงาน การอภิปรายในชั้น
เรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเปนการประเมินโดยตนเอง โดยผูสอน และโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ  

               2) เกณฑการวัดและประเมินผลความรูอาศัยเกณฑการวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหสถาบันอุดมศึกษาเปน ผูก าหนดเกณฑการวัดผล และ
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เกณฑ์ข ั้นตาของแตละรายวิชา โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑและแบบอิงกลุม ตามพัฒนาการของผูเรียนส าหรับการใหชวงระดับ
คะแนนใหเปนไปตามนโยบายการวัดผลของ สถาบันอุดมศกึษา 

 
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
      1. คุณธรรม จริยธรรม 
         1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     (1) ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผลและกฎเกณฑ์ทางสังคม 
     (2) มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 

         1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ส านักฯ จะถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง  คือการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา  ให้นักศึกษามีการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร  โดยอาจารย์ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี  และพยายาม
แทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์ และก าหนดเป็นคุณสมบัติที่จะได้รับการประเมินผล
ในทุก ๆ รายวิชา  มีระบบการให้คุณและโทษ เช่น ยกย่องนักศึกษาท่ีแต่งกายถูกระเบียบ  เข้าเรียนและท างานตรงเวลา  
ในทางตรงกันข้าม  ตักเตือนไม่ให้ท าซ้ า เป็นต้น   
        1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  และการแต่งกาย  
    (2) ประเมินจากความเอาใจใส่  และความขยันในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน   
    (3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
      2. ความรู้ 
         2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    (1) มีความรู้ต่อการด าเนินชีวิต 
    (2) มีความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน 

     (3) ตระหนักในกฎระเบียบและข้อบังคับ 
        2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ที่เน้นหลักการทางทฤษฎีร่วมกับการปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ในชั้น
เรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบเอกสาร และไฟล์เอกสารให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ ให้
นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-learning บนเว็บไซต์ และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
        2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ  

   (1) การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
   (2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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      3. ด้านทักษะทางปัญญา 
         3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) มีทักษะการแก้ปัญหา 
    (2) มีการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
    (3) ใช้ทักษะทางวิชาการอย่างถ่องแท้ 
        3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) อาจารย์สอนและแสดงวิธีคิดด้วยหลักเหตุผลเป็นตัวอย่าง อยู่เสมอๆ  
   (2) การน าเสนอผลงานและการอภิปรายกลุ่ม 
   (3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

        3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบ เป็นต้น 
 

     4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) มีบทบาทเหมาะสมในการท างาน 
   (2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ 
       4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ในการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก และความสามารถในการ
รับผิดชอบการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
       4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท างานเป็นกลุ่ม การร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
 

     5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) เลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติได้อย่างเหมาะสม 
  (2) มีการน าเสนอข้อมูล ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ 
  (3) ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี ใช้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้ งในรูปแบบเอกสาร และไฟล์เอกสารให้
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้   นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-learning บนเว็บไซต์ เพ่ือให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสามารถสื่อสารให้ผู้เข้าใจได้ง่าย 
       5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์
และสถิติที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บบราวเซอร์ในการท าข้อสอบ การเปิดอ่านเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบไฟล์เอกสาร นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้   นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองใน
ระบบ E-learning บนเว็บไซต์ และมีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง        

คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม 
และจริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

GEL1101 การใช้ภาษาไทย 
             

GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและการสืบค้น 
             

GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและทักษะการเรียน 
             

GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
             

GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
             

GEL2203 ภาษากลุม่ประชาคมอาเซียน 
             

GEL2204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ 
             

GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 
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คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม 
และจริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

GEH1102 สังคมไทยในบรบิทโลก 
             

GEH2201 การพัฒนาตน 
             

GEH2202 ความจริงของชีวิต 
             

GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
             

GEH2204 ความเป็นพลเมือง 
             

GEH2205 ทักษะชีวิตเพื่อความเปน็มนุษย์ท่ีสมบรูณ ์
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คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม 
และจริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

GES1101 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู ้
             

GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณุภาพชีวิต 
             

GES2201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม 
             

GES2202 การคิดและการตดัสินใจ 
             

GES2203 ความรูเ้ท่าทันสารสนเทศ 
             

GES2204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต  
             

GES2206 ชีวิตและสุขภาพ 
             

GES2205 นันทนาการเพื่อคณุภาพชีวิต  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรวิชาเฉพาะสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง       
 

คุณลักษณะบัณฑติ 

 
 
 

                 รายวิชาเฉพาะ 

1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

TAH1201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการ 

                

TAH1202  จิตวิทยาการบริการและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

                

TAH1203 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

                

TAH1204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรมบริการ 

                

TAH2201 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

                

TAH2202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

                

TAH2203 สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

                

TAH4201 การวิจัยในอุตสาหกรรม
บริการ 
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คุณลักษณะบัณฑติ 

 
 

         
 
 
 
 
 
                  รายวชิาเฉพาะ 

1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1 
 

  2 
 
3 
 

 
4 
 

1 2 
 
3 
 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 

TIM1301 ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
                

TIM1302 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
บริการอาหาร 

                

TIM2303 การขายและการตลาดใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

                

TIM2304 การจัดการงานมัคคุเทศก ์
                

TIM2305 การจัดการท่องเที่ยวอยา่ง
ยั่งยืน 

                

TIM3306 การจัดการงานฝ่ายห้องพัก 
                

TIM3307 การวางแผนจัดน าเที่ยว 
                

TIM4308 สัมมนาการท่องเที่ยว 
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คุณลักษณะบัณฑติ 
 
 

         
 
 
 
 
 
                 รายวิชาเฉพาะ 

1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1 
 

  2 
 
3 
 

 
4 
 

1 2 
 
3 
 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 

TIM4405  การจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและชุมชน 

                

TIM3410 การขนส่งสินค้าและพัสดุ
ภัณฑ์ทางอากาศ 

                

TIM4404 การจัดการโครงงานเพือ่การ
ท่องเที่ยว 

                

TIM1401 ธุรกิจน าเทีย่วและการ 
จัดน าเที่ยวที่มลีักษณะเฉพาะ 

                

TIM2402 ระบบส ารองสินค้าและ
บริการในธุรกิจท่องเที่ยว 

                

TIM3403 การสร้างกิจกรรมส าหรบั
งานน าเที่ยว 

                

TIM3404 การจัดน าเที่ยวระหว่าง
ประเทศ 

                

TIM4406 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และผจญภยั 

                

TIM4407 เทคโนโลยเีพื่อการตลาด
ท่องเที่ยว 
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คุณลักษณะบัณฑติ 
 
 

         
 
 
 
 
 
                   รายวิชาเฉพาะ 

1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1 
 

  2 
 
3 
 

 
4 
 

1 2 
 
3 
 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 

TIM1407 อุตสาหกรรมการบิน 
                

TIM2408 การส ารองที่น่ังและบตัร
โดยสารในธุรกิจการบิน 

                

TIM3409 การจัดการงานบริการ
ผู้โดยสารภาคพื้นดิน 

                

TIM4411 การจัดการงานบริการบน
เครื่องบิน 

                

TIM4412 การจัดการอาหารและ
เครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการบิน 

                

TIM4413 การตลาดในอุตสาหกรรม
การบิน 

                

TIM1413 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ                 

TIM2414 การจัดการธรุกิจสุขภาพ
และสปา 
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คุณลักษณะบัณฑติ 
 
 

         
 
 
 
 
 
                 รายวิชาเฉพาะ 

1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1 
 

  2 
 
3 
 

 
4 
 

1 2 
 
3 
 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 

TIM3415 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย
แพทย์แผนไทย 

                

TIM3416 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา                 

TIM4417 การจัดการกิจกรรม 
นันทนาการ และความบันเทิง 

                

TIM4418 พฤติกรรมผู้บริโภคการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา 

                

TIM1419 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
ไมซ ์

                

TIM2420 การจัดการไมซ์ในธุรกิจที่พัก
แรม 

                

TIM3421 การจัดการอีเว้นท ์                 

TIM3422 การจัดการงานประชุมและ
งานแสดงสินค้า 
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คุณลักษณะบัณฑติ 
 
 

         
 
 
 
 
 
                 รายวิชาเฉพาะ 

1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1 
 

  2 
 
3 
 

 
4 
 

1 2 
 
3 
 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 

TIM4423 การจัดการท่องเที่ยวเพือ่เป็น
รางวัล 

                

TIM4424 การจัดการวิเคราะห์และ
ออกแบบงานประชุม สัมมนาและงาน
มหกรรม   

                

TIM1501 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยว   

                

TIM2502 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
โรงแรม 

                

TIM3503 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ
การบินและการเดินทาง   

                

TIM3504 ภาษาอังกฤษส าหรับการน า
เที่ยว 1 

                

TIM4505 ภาษาอังกฤษส าหรับการน า
เที่ยว 2 

                

TIM4506 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสปา
และสุขภาพ   
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คุณลักษณะบัณฑติ 
 
 

         
 
 
 
 
 
                 รายวิชาเฉพาะ 

1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1 
 

  2 
 
3 
 

 
4 
 

1 2 
 
3 
 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 

TIM2601 ภาษาเกาหลเีบื้องต้น 
                

TIM3602 ภาษาเกาหลเีพื่อการสือ่สาร                   

TIM3603 ภาษาเกาหลเีพื่องานโรงแรม                 

TIM4604 ภาษาเกาหลเีพื่อการ 
น าเที่ยว 1 

                

TIM4605 ภาษาเกาหลเีพื่อการ 
น าเที่ยว 2   

                

TIM4606 ภาษาเกาหลสี าหรับธุรกิจ
การบินและการเดินทาง   

                

TIM2605 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                 

TIM2606 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                   

TIM3607 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานโรงแรม                 

TIM4608 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ 
น าเที่ยว 1 

                

 
 



67 
 

 
คุณลักษณะบัณฑติ 

 
 

         
 
 
 
 
 
                 รายวิชาเฉพาะ 

1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1 
 

  2 
 
3 
 

 
4 
 

1 2 
 
3 
 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 

TIM4609 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ 
น าเที่ยว 2 

                

TIM4610 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับธุรกจิการ
บินและการเดินทาง  

                

TIM2609 ภาษาจีนเบื้องต้น 
                

TIM3610 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   

TIM3611 ภาษาจีนเพื่องานโรงแรม                 

TIM4612 ภาษาจีนเพื่อการน าเที่ยว 1                 

TIM4613 ภาษาจีนเพื่อการน าเทีย่ว 2                 

TIM4614 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจการ
บินและการเดินทาง   

                

TIM2613 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น                 

TIM3614 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสือ่สาร                   
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คุณลักษณะบัณฑติ 
 
 

         
 
 
 
 
 
                             รายวิชาเฉพาะ 

1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1 
 

  2 
 
3 
 

 
4 
 

1 2 
 
3 
 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 

TIM3615 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องาน
โรงแรม 

                

TIM4616 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการน า
เที่ยว 1 

                

TIM4617 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการน า
เที่ยว 2 
 

                

TIM4618 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับธรุกิจ
การบินและการเดินทาง   

                

TIM2617 ภาษาเมียนมาเบื้องต้น 
                

TIM3618 ภาษาเมียนมาเพื่อการ
สื่อสาร   

                

TIM3619 ภาษาเมียนมาเพื่องาน
โรงแรม 

                

TIM4620 ภาษาเมียนมาเพื่อการน า
เที่ยว 1 

                

TIM4621 ภาษาเมียนมาเพื่อการน า
เที่ยว 2 
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คุณลักษณะบัณฑติ 
 
 

         
 
 
 
 
 
                             รายวิชาเฉพาะ 

1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1 
 

  2 
 
3 
 

 
4 
 

1 2 
 
3 
 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 

TIM4622 ภาษาเมียนมาส าหรับธรุกิจ
การบินและการเดินทาง   

                

TIM3621 ภาษาอาหรับเบื้องต้น 
                

TIM2622 ภาษาอาหรับเพื่อการสือ่สาร 
                

TIM3623 ภาษาอาหรับเพื่องานโรงแรม   
                

TIM4624 ภาษาอาหรับเพื่อการน า
เที่ยว 1   

                

TIM4625 ภาษาอาหรับเพื่อการน า
เที่ยว 2 

                

TIM4626 ภาษาอาหรับส าหรับธุรกิจ
การบินและการเดินทาง   

                

THL1201 การฟังและการพูด 
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คุณลักษณะบัณฑติ 
 
 

         
 
 
 
 
 
                             รายวิชาเฉพาะ 

1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1 
 

  2 
 
3 
 

 
4 
 

1 2 
 
3 
 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 

THL1202 การอ่าน   
                

THL1203 การเขียน 
                

THL3206 ภาษาเฉพาะกิจ 
                

THL3215 ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
                

THL3217 การใช้ภาษาเพื่อการอาชีพ   
                

TIM4901 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ 

                

TIM4902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   

                

TIM4903 การเตรียมสหกิจศึกษา                   

TIM4904 สหกิจศึกษา                 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     การวัดผลและเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี พ.ศ.2558 หมวดที่ 4 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
       สาขาวิชามีระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อ ยืนยันประสิทธิภาพของการ
ประเมินผลว่า ผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่ก าหนดไว ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา กลวิธีการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนร ูของนักศึกษาในสาขาวิชา อาจจะกระท าไดดังนี้  

1) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ ที่ตองการ
ทวนสอบ  

2) คณะกรรมการสอบไลประเมินขอสอบเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการใหคะแนนใน แตละรายวิชา 
3) สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit Examination) โดยใช 

ขอสอบกลางที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขาย สถาบันอุดมศึกษา 
          4) บัณฑิตใหมที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ประเมินหลักสูตร  
          5) ผปูระกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝกปฏิบัติงาน และผูใชบัณฑตประเมินทักษะการปฏิบัติงาน โดย ใชแบบ
ประเมินกลางทีเ่ห็นชอบโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุ่มเครือขายสถาบันอุดมศึกษา เมื่อด าเนินการทวนสอบแลว 
ใหสาขาวิชาจัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู เพ่ือเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.2558  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
     1.1 จัดหลักสูตรการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ 
     1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
     1.3 จัดระบบแนะน า / ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
     1.4 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
     1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และการจัดท าประมวล
รายวิชา (Course Syllabus) 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
           2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน และ
การวัดและการประเมินผลในรายวิชา 
           2.1.2 สนับสนุนให้ผูส้อนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็น
กับผู้สอนอ่ืนหรือผู้ช านาญการ 
     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 การเพ่ิมคุณวุฒิใหถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความ สัมพันธกับสาขาวิชา 
โดยมีการวิจัยวิทยานิพนธดานการทองเที่ยว  

2.2.2 การผลิตผลงานวิจัย สาขาวิชาควรก าหนดเปาหมายชิ้นงานวิจัยในแตละปและควร พัฒนาระบบสนับสนุน
ใหอาจารยประจ าท าการวิจัย  

2.2.3 การด ารงต าแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาโดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีระบบการพัฒนาคณาจารย
ใหเขาสู ต าแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2.2.4 การก าหนดภาระหนาที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งการสอน การวิจัย และการให
บริการทางวิชาการ โดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหวาง งานดานตางๆ รวมทั้งมีระบบการพัฒนาจูงใจให
อาจารยสนใจการใหบริการทางวิชาการตามความถนัด  

2.2.5 การเขารวมประชุมทางวิชาการ เพื่อการเพ่ิมพูนความรูในสาขาวิชาและการวิจัย  
2.2.6 การฝกอบรมโดยใหอาจารยเขาไปดูงาน หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (on the job training) 

ในประเทศ และ/หรือตางประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้ 
     1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
           - ภาควิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือสาขาวิชามอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการ
สอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียนการสอน
และการจัดท ารายงาน 
     1.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
           - ภาควิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค 
และขีดความสามารถของผู้สอน 
     1.3 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ภาควิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สถาบัน(หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง)จัดท าระบบ
การประเมินผลผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 
     1.4 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ภาควิชาหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     1.5 หัวหน้าภาควิชาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์
การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร  
     1.6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
     1.7 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมทักษะความรู้ใหม่ๆ ที่จ าเป็นในวิชาชีพที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมา
ประกอบการพิจารณา 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     2.1 การบริหารงบประมาณ 
          วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในแต่ละปี  ให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการ
เพ่ิมกิจกรรม/โครงการที่จะเพ่ิมรายได้ให้กับสาขาวิชา การจัดสรรจ านวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารย์พิเศษให้สอดคล้อง
กับงบประมาณเงินรายได้การวางแผน การจัดหา การใช้ และการเพ่ิมจ านวนทรัพยากรการเรียนการสอนให้พร้อม
ส าหรับรายวิชาต่างๆ 
     2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
           ข้อมูลแสดงความพร้อมของทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการ
สอน ห้องปฏิบัติการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
     2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
           2.3.1 คณะ/ภาควิชาจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ต าราวารสารทาง
วิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
          2.3.2 คณะ/ภาควิชาให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพ่ือการจัดหา 
          2.3.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
    2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
          2.4.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน 
          2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนในภาพรวม 
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          2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชาและสาขาวิชาที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริการได้ 
 
3. การบริหารคณาจารย์ 
   3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
         3.1.1 การก าหนดคุณสมบัติ 
                  (1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
                  (2) คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                           ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทด้านการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงต้อง
มีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับ 
                           มีประสบการณ์การสอน หรือเป็นวิทยากรด้านการท่องเที่ยวในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 ป ี
                           มีประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี 
         3.1.2 การคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบสอนโดยคณะกรรมการที่คณบดีแต่งตั้ง 
 
   3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
         3.2.1 จัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน
ประจ าปีของสาขาวิชา 
         3.2.2 มอบคณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเก็บข้อมูลด้านการเรียนการสอนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร  
         3.2.3 ส ารวจความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
         3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
         3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยก าหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ  
เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกเช่น ผลงานทางวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น 
         3.3.3 ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
         3.3.4 คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามค าอธิบายรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดท าไว้
ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         4.1.1 มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก่อนการรับเข้าท างาน 
         4.1.2 ต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ความส าคัญต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง และทัศนคติต่องานการให้บริการอาจารย์และนักศึกษา 
         4.1.3 มหาวิทยาลัยฯ ออกกฎ ระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนให้ครบวงจร(รับ
สมัคร คัดเลือก ต่อรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากร ระบบการพิจารณาความดีความชอบ) 
 
   4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
         4.2.1 จัดการฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่และการบริหารงานทั่วไป (เช่น การตรวจสอบ การจัดการ
งบประมาณ การบริหารเวลา ฯลฯ) 
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         4.2.2 สนับสนุนการศึกษาดูงาน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานในหน่วยงานอื่น 
         4.2.3 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ และโครงการจัดการเรียนการ
สอนและโครงการอ่ืนๆ ของสาขาวิชา 
         4.2.4 สนับสนุนหรือให้ทุนการศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
   5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
         5.1.1 คณะมีคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าแนะน าและก ากับดูแล
การท างานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
         5.1.2 ให้อาจารย์ทุกคนมีส่วนท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรมแก่นักศึกษา  และจัด
ตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบหรือขอค าปรึกษา 
 
   5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
      จัดระบบที่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ  โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ(โดยเฉพาะระดับ
มหาวิทยาลัย) โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์เหล่านั้น 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
   6.1 จัดการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร 
   6.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปีจากภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  และรายงานผลการส ารวจความ
ต้องการแรงงานของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
   6.3 ติดตามข้อมูลความรู้ทักษะวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  ซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การแข่งขันทางการค้าธุรกิจบริการและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
ทางการท่องเที่ยว 
   6.4 มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 
   6.5 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปัจจัยความต้องการของตลาดแรงงานดังนี้  
         1) ภาษาต่างประเทศ 
         2) การใช้ระบบ IT 
         3) พฤติกรรมในการท างานและวินัยการท างาน 
         4) บุคลิกภาพในการท างาน 
         5) ความรู้เชิงวิชาชีพ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
         6) ความสามารถในการเรียนรู้และศักยภาพในการตัดสินใจ 
         7) มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการเป็นผู้น า 
         8) การสื่อความกับผู้อ่ืน 
         9) ความคิดสร้างสรรค์ 
             - กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินเป็นผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ 
             - ช่วงเวลาของการประเมิน 1 ปีหลังจากผู้ประกอบการรับบัณฑิตจากสาขาวิชาฯ เข้าไปท างานแล้ว 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ มาตราฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม      

 7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกราบวิชา 

     

 7.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

7.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดในมคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 
ปีที่แล้ว 

-     

7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศมีอาจารย์พี่เลี้ยงคอย
แนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      

7.9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง      

7.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      

7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
   1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
         1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน าข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 
        1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุ่มนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 
         1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก หรือการท ากิจกรรม และผลการสอบ 
        1.1.4 การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนในรายวิชาที่ต้องการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล 
 
   1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
         1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและประมวลผลหรือจาก
คณะฯ 
        1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน  กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่
นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา หรือคณะฯ 
        1.2.3 การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนของนักศึกษาและ
เขียนไว้ในรายงานรายวิชา 
        1.2.4 การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน  โดยใช้ข้อสอบกลางของ
เครือข่ายสถาบัน(ถ้ามี) 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ 
    2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอนและรายงาน
ผลการด าเนินการหลักสูตร  
    2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต การวิพากษ์
หลักสูตร  
 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชา/และสาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยคณบด ี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
    4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา  
และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพ
ภายในภาควิชาหรือสาขาวิชา 
    4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี  โดยรวบรวมข้อมูลการประเมิน
ประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผล
การประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
    4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี 
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ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก. 
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รหัสวิชา    ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา         น(บ-ป-อ) 
 
GEL1101  การใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  

Thai Usage  
หลักเกณฑ์แนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานของการสื่อสารพัฒนาทักษะของการใช้ภาษาไทยการอ้างอิงการ

เชื่อมโยงภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนการสืบค้นสารนิเทศและการนาเสนอผลงานด้วยสื่อต่างๆ 
Principles of communication;Thai usage skills development; Making reference; Thai 

discourse through ASEAN; Information retrieval and variety of presentation.  
 
GEL1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น    3(3-0-6)  

English for Communication and informal Retrieval  
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวันรวมทั้งการสืบค้นสารนิเทศ

ทางอิเล็กทรอนิกส์การอ้างอิงและเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ 
English for daily life communication;Electronic information retrieval; Making references 

and learning from electronic databases and printing materials.  
 
GEL1103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน    3(3-0-6)  

English for Communication and Study Skills  
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการให้ข้อมูลการสรุปความและแสดงความคิดเห็นกลวิธีการอ่าน

การเขียนในชีวิตประจาวันการอ้างอิงและการใช้พจนานุกรมเพ่ือการอ่านและการเขียนโดยใช้สื่อระบบสารนิเทศและ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

English for communication, including giving information, making summary and 
expressing opinion; Reading strategies;Writing in daily life; Making references and dictionary 
application for reading and writing; Information system and electronic databases application.  
 
GEL2201  ภาษาไทยเชิงวิชาการ       3(3-0-6)  

Thai for Academic Purpose  
ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาเรียนรู้การสื่อสารการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการการเขียนรายงานและ

ผลงานการอ้างอิงการใช้สารนิเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการนา
เสนอรายงานและการเขียนงานวิจัยเบื้องต้นในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

Thai for study skills and communication; Expressing academic opinion; Writing report 
and academic works; Making references; Information retrieval via printing and electronic materials for 
basic research, report presentation or other academic works related. 
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รหัสวิชา    ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา         น(บ-ป-อ) 
 
GEL2202  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(3-0-6)  

English for Academic Purpose 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาเรียนรู้การสื่อสารการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการการเขียนรายงานและ

ผลงานการอ้างอิงการใช้สารนิเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
เขียนงานวิจัยเบื้องต้นและการนาเสนอรายงานหรือผลงานในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

English for study skills and communication; Expressing academic opinion; Writing 
report and academic works; Making references; Information retrieval via printing and electronic 
materials for basic research, report presentation or other academic works related.  
 
GEL2203  ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน      3(3-0-6)  

ASEAN Languages  
การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังการพูดการอ่านการเขียนในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนสา

หรับการสื่อสารและทาความเข้าใจด้านสังคมประเพณีและวัฒนธรรม (ตามความสนใจ 1 ภาษา)  
ASEAN language development on listening, speaking, reading and writing; 

Communication and understanding on ASEAN social, tradition and culture. (Depending on individual 
interest.)  
 
GEL2204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ      3(3-0-6) 
  Thai for Careers 

การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การบันทึกเรื่องราว การจดบันทึก การอ่าน    การฟัง การดูและการ
พูด ที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาอาชีพ 
  The use of Thai in daily life, journal keeping, note taking, reading, listening, viewing 
and speaking essential for career studies as foundation for future careers and career development. 
 
GEH1101  สุนทรียภาพกับชีวิต       3(3-0-6)  

Aesthetic Appreciation  
การสร้างประสบการณ์การรับรู้และเข้าใจด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์และการแสดงของไทยและกลุ่ม

ประชาคมอาเซียนโดยผ่านกระบวนการพ้ืนฐานทางสุนทรียศาสตร์เพื่อน าไปสู่ความซาบซึ้งและเห็นในคุณประโยชน์ใน
ด้านความงามทางศิลปกรรมศาสตร์ 

Acknowledgement and understanding on Thai and ASEAN arts, music, dramatic arts 
and performances via aesthetic foundation leading to appreciation and value recognition on artistic 
beauty. 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 
รหัสวิชา    ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา         น(บ-ป-อ) 
 
GEH1102  สังคมไทยในบริบทโลก       3(3-0-6)  

Thai Society in Global Context  
แนวความคิดพ้ืนฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจการศึกษาการเมืองของไทยความสัมพันธ์

และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากลโดยเน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ความร่วมมือที่ไทย
ได้รับจากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมโลก 

Basic notion on Thai social, economic, education and politics; Relationship and role of 
Thailand in global and ASEAN contexts with concentration on benefits and cooperation gained as 
global member. 
 
GEH2201  การพัฒนาตน        3(3-0-6)  

Self Development 
หลักการพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนความภาคภูมิใจในตนเองแนวคิดทฤษฎี

การพัฒนาตนกระบวนการและวิธีการพัฒนาตนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลทักษะการจัดการอารมณ์การป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตและการดาเนินชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีความสุข 

Basic principle of human behavior; Self and others understanding; Self dignity; Self 
development theories; Self development process and methods; Interpersonal skills development; 
Emotional management; Risk behavior prevention and ways to live a happy life.  
 
GEH2202  ความจริงของชีวิต       3(3-0-6)  

Truth of Life  
การเข้าใจความจริงของชีวิตตามหลักธรรมเพ่ือกาหนดเป้าหมายและการดารงชีวิตในสังคมโลกยุค

โลกาภิวัฒน์การนาหลักศาสนธรรมและทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการดารง
ตนในสังคมอย่างมีความสุข 

Understanding facts of life according to Dharma principles for identifying goal and 
pattern of life; Application of religious Dharma and life skills for self development on ethics and 
morality.  
 
GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
  Life in Multicultural Society 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good attitudes towards 
living with others in multicultural society. 
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รหัสวิชา    ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา         น(บ-ป-อ) 
 
GEH2204 ความเป็นพลเมือง       3(3-0-6) 
  Civil Education 

ความหมายและความส าคัญ บทบาทหน้าที่ พันธะทางสังคม จิตส านึกทางคุณธรรม จริยธรรมและการ
พัฒนาจิตสาธารณะของพลเมือง เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักประชาธิปไตย 

The definition and the essence of role and responsibility in society, moral and ethical 
consciousness, and the development of people’s public mind for good citizens.   
 
GEH2205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์     3(3-0-6) 
  Life Skills for The Absolute Human 

การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะที่ส าคัญของการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

Learning and developing life skills essential for quality living in the 21st century and 
for the facilitation of being absolute human 
 
GES1101  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้   3(3-0-6)  

Information Technology for Communication and Learning  
หลักการความสาคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศในการสืบค้นการสร้างสารนิเทศ

การใช้ข้อมูลสารสนเทศตลอดจนการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาการสื่อสาร
และการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Principles and importance of IT system and information system for retrieval; Setting 
information; Information usage and searching from various forms of resources, including electronic 
databases for communication development and on-line study. 
 
GES1102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  

Science and Technology for Quality of Life 
บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงานการสื่อสารและโทรคมนาคมการส่งเสริมและ

ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีในชีวิตทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิต 

Role and development of science and technology, energy, communication and 
telecommunication; Physical and mental health care and promotion; Safety on drugs and chemicals 
application in daily life physically and biologically. 
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รหัสวิชา    ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา         น(บ-ป-อ) 
 
GES2201  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6)  

Science and Technology for Environment  
ความสาคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Importance and effects of science and technology development towards 
environment, ecosystem and natural resources; Biodiversity and conservation; Environmental 
pollution; Natural resources and eco environments management.  
 
GES2202  การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6)  

Thinking and Decision Making  
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์การคิดขั้นวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าการให้เหตุผล

อย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจการใช้ข้อมูลและเหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหามีการบูรณาการเครื่องมือ คุณภาพ
ร่วมกับการคิดสาหรับการตัดสินใจในชีวิตประจาวัน 

Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and evaluative 
thinking; Rational for decision making; Application of data and reason for problem solving process; 
Integration of qualitative tools for decision making in daily life.  
 
GES2203  ความรู้เท่าทันสารสนเทศ       3(3-0-6)  

Information Literacy 
ความสาคัญของข้อมูลสารสนเทศการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมีประสิทธิภาพประเมิน

สารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและสร้างสรรค์ประยุกต์ความเข้าใจเชิงจริยธรรมและ
เชิงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ 

Importance of information data; Efficient access to information sources; Considerate 
information assessment; Creative information usage and management; Ethical and legal application 
on information access and usage.  
 
GES2204  คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต       3(3-0-6)  

Mathematics for Life  
หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวันนิติกรรมสัญญาและตราสาร

หนี้ต่างๆด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมสาเร็จรูปอย่างง่าย 
Mathematical principles and approach related to daily life, making legal contract and 

bond via electronic devices or basic instant program. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
GES2205  นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(3-0-6)  

Recreation for Quality of Life  
แนวคิดทฤษฎีและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยซึ่งส่งอิทธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรมนันทนาการการ

ออกแบบกิจกรรมนันทนาการอย่างเป็นระบบและการนาเอากิจกรรมนันทนาการไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
บุคคลกลุ่มและชุมชน 

Concepts, theories and relationship among related factors affecting recreational 
attitudes and behaviors; systemized recreational program design; Application of recreational activities 
for developing quality of life at individual level, group level and community level. 
 
GES2206 ชีวิตและสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Life and Health 

การดูแลชีวิตและสุขภาพ ในมิติการป้องกัน การส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟู  เกี่ยวกับชีวิต เพศ 
วัย โภชนาการ  ตลอดจนน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

Health care in the dimension of prevention, promotion of health, treatment, and 
rehabilitation in terms of life, genders, ages, nutrition, including the application of health science in 
daily life.  
 
TAH1201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ    3(3-0-6) 

 Introduction to Hospitality Industry 
  วิวัฒนาการความหมายความส าคัญและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมบริการประเภทต่างๆ ที่ส าคัญ 
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมโรงแรม  ผลกระทบ แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการพัฒนาในบริบทของ
การเปิดเสรีทางการค้า นโยบายและบทบาทของรัฐในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ   บทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบขององค์กรด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรม  แนวโน้มของอุตสาหกรรมบริการประเภทต่างๆ 

Study the evolution, the meaning and the importance of different kinds of services  in 
Tourism and hotel industry including the impact of concept concerning the planning and 
development in free trade context. Government policy and roles to promote the service industry. 
The duties and responsibility of state organizations and trends of various kinds of service industry. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
TAH1202  จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ    3(2-2-5) 

Service Psychology and Personality Development 
การเรียนรู้จิตวิทยาในงานบริการ เพ่ือให้เข้าใจความแตกต่างของบุคคลการปรับและประยุกต์ใช้หลัก

จิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์ไปใช้ในการให้บริการลูกค้า การสร้างจิตส านึกในงานบริการ เรียนรู้หลักวิธีการให้บริการอย่าง
ถูกต้องประทับใจ รู้จักแก้ปัญหาในงานบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับพนักงานบริการ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจและความส าเร็จในหน้าที่ 
                   Study the psychology of service industry to understand individual differences. Adapt 
and apply psychological principals including human relationship to serve customers. Create the 
awareness of services. Learn how to serve properly, know how to solve problems, develop 
personality to create impression and get success at work. 
 
TAH1203  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(3-0-6) 

Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 
กฎหมายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการโรงแรม กฎหมายที่ส าคัญต่อวิชาชีพ

ต่างๆ ในอุตสาหกรรมบริการ กรณีศึกษาที่ส าคัญ บทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและที่
พัก และธุรกิจบริการที่มีต่อลูกค้าและสังคม จริยธรรมทางธุรกิจพระราชบัญญัติ กฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมแนวทางการแก้ไขและการพัฒนา 
                   Important legal methods related to tourism and hospitality industry that are essential 
to professions in service industry. Study a case study on the key roles and responsibility of the 
tourism and hotel business to customers and society. Study the ethics of business including ethical 
law of service professions to solve ethical problems and to have development. 
 
TAH1204  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ                 3(3-0-6) 
                    Human Resource Management in Hospitality Industry 
  หลักการ วิธีการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ การ
สรรหาบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน และการฝึกอบรม ตลอดจนศึกษาแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
                  Study principals, methods and strategic planning in human resource management of 
service industry. Know the recruitment, the payment management, and training including trends of 
human resource management. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
TAH2201 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(2-2-5) 

 Information Technology for Tourism and Hotel 
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการ

โรงแรมเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน   การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กร แนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   Using Technology information to enhance the efficiency of services in tourism and 
hotel industry for competitive advantages. Study how to link corporate data in organizations and can 
develop information system effectively. 
 
TAH2202  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

Tourist Behavior and Cross Cultural Communication 
ปัจจัย ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  การจ าแนกลักษณะทางพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
                   Study the factors, theories that influence to behavior of tourists. Can classify the 
behavior of different types of tourists including cross cultural communication. 
 
TAH2203 สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย          3(3-0-6) 

Thai Society-Cultural and Wisdom 
สังคม วัฒนธรรมไทยในสมัยต่างๆ ศึกษาประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือยกคุณค่าทางวัฒนธรรม น า

ความรู้ในด้านภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมบริการด้วย
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย                             
                   Study Thai society and culture in different periods including traditions and local 
wisdom for Thai cultural values. Apply knowledge getting from Thai wisdom to be used as guidelines 
to create added value in service industry with Thai culture and wisdom. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 

TAH4201 การวิจัยในอุตสาหกรรมบริการ      3(2-2-5) 
  Research in Hospitality Industry 

ระเบียบวิธีวิจัย การทบทวนเอกสารการก าหนดรูปแบบการวิจัย  การก าหนดวัตถุประสงค์และ
สมมุติฐานประชากรการสร้างแบบสอบถามวิธีการสุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินความเชื่อถือได้ของข้อมูลและ
ข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการวิจัยโดยเน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
บริการ 
                   Study research methodology and review document specifying the method of research, 
the objectives, assumptions of the query sampling and the statistics to be used in the research. 
Write the research project and data collection method. Record the processing and data analysis to 
access the reliability of the data. Conclude the results of the research. Learn how to write the report 
and how to present the findings focusing on service industry. 
 

TIM1301   ทรัพยากรการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 
  Tourism Resources  
  ความหมายประเภท ความส าคัญ เอกลักษณ์ และคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวภูมิศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และแนวโน้ม รูปแบบของการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 
  Study the meaning, different types, identity and value of tourism resources including 
geographical ones. How to causerue tourism resources. Study about trends and patterns of 
management. 
 
TIM1302   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการอาหาร     3(2-2-5) 
                     Introduction to Food Service 
  ความเป็นมา ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย และอาหารนานาชาติ  รูปแบบการบริการและรายการอาหาร
นานาชาติที่เป็นที่นิยม โครงสร้างจัดการงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานความรู้
เรื่องเครื่องดื่ม ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์วัสดุในการผสมเครื่องดื่ม การจัดโต๊ะ รูปแบบการจัดเลี้ยงประเภทต่าง 
ๆสุขอนามัยและความปลอดภัยในงานบริการอาหารและเครื่องดื่มข้อปฏิบัติ มารยาท จรรยาบรรณในงาน  การจัดการ
ภัตตาคาร การด าเนินงานจัดการครัว คุณค่าทางโภชนาการ  
                   Study the evolution of Thai and internation food, Patterns of service and popular 
international food menus. Food and beverage management including responsibilities of employee. 
Concerning beverage knowledge in using drink equipment and how to mix drinks. Know how to set 
banquet table and different kinds of banquets. Have knowledge of hygine and safety of food and 
beverage service with good manners and ethics in restaurant management, kitchen operation. 
Realize nutritous value. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
TIM2303  การขายและการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
  Sales and Marketing in Tourism Industry 
  การเรียนรู้เทคนิคการน าเสนอ ติดตามและปิดการขายสินค้าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว ส่วนประสมของการตลาดการท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการ
วางแผนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท าการตลาด  เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาดการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

         Learn techniques of presentation, follow and close tourism product sales in tourism 
and service industry. Study the consumption behavior of tourists, tourism marketing, principles and 
processes in planning including the factors affecting the market. Techniques and strategies to 
develop both domestic and international tourism market. Have guidelines and techniques in writing 
marketing plans for sustainable tourism. 
 
TIM2304  การจัดการงานมัคคุเทศก์       3(2-2-5) 
  Tour Guide Management 
            ประเภทบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์กระบวนการ วิธีการ 
ขั้นตอนและเทคนิคการน าเที่ยว นันทนาการส าหรับการน าเที่ยว การให้ความรู้ การบริการ การอ านวยความสะดวก การ
ป้องกันอุบัติเหตุและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานมัคคุเทศก์ระเบียบพิธีการเข้าออกนอก
ราชอาณาจักร ความรู้เบื้องต้นและการประสานงานกับโรงแรมที่พัก ภัตตาคารร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว การท่า
อากาศยาน สายการบิน การเงินการธนาคาร ธุรกิจ บุคคลหรือหน่วยงานที่มัคคุเทศก์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าฝึกปฏิบัติขั้นตอนการท างานฝึกพูดน าเที่ยวในที่ชุมชน  
  Study the roles, responsibilities, qualifications and ethics of tour guides. Learn 
method, procedures and techniques in guiding tours. Recreation for guided tours. Can give 
knowledge, services, convenience and safety to tourists. Know guiding laws and procedures to leave 
the kingdom. Can coordinate with hotels, restaurants, tourist attractions, airports, airlines, finance 
and banking, persons and agencies involving in guiding tour. Learn how to solve problems and 
practice speaking guiding tour in publics. 
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TIM2305 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน      3(2-2-5) 
  Sustainable Tourism Management 
  ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ  องค์ประกอบ ความส าคัญของการวางแผนพัฒนาและการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประเภทลักษณะของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการประเมินศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว
หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวการพัฒนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทและความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโดยเน้นการจัดการอย่างมีคุณภาพ  สมดุล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีการศึกษาฝึกปฏิบัติเรียนรู้นอกสถานที่
ส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
  Study the ecology, natural elements and the importance of planning and 
development of sustainable tourism. The characteristics of sustainable tourism to assess the 
potential of tourism resources including the principles and procedures to develop tourism business 
and sustainable tourist attraction. Study the factors affecting the role and cooperation in resource 
development and management of sustainable tourism. Focus on quality management, balance, 
continuous improvement. Practice learned outings and promote the awareness of conservation. 
 
TIM3306 การจัดการงานฝ่ายห้องพัก        3(2-2-5) 
  Room Operations Management 
  การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า การบริหารจัดการห้องพัก การส ารองห้องพัก การ
บริหารเกี่ยวกับงานต้อนรับ การวางแผนก าหนดราคาขาย การบริหารงานส่วนหน้ากับการประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  ศึกษาปัญหา อุปสรรค วิธีการป้องกัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ฝึกปฏิบัติงานเบื้องต้นในการให้บริการ
ฝ่ายห้องพัก 
  Study the operation and management of front office, room division and reservation in 
hospitality management. The pricing plan and coordination with involving departments. Study how 
to prevent sudden problems, obstructions and practice operating at room service department. 
 
TIM3307 การวางแผนจัดน าเที่ยว       3(2-2-5) 

 Tour Planning 
  กระบวนการวางแผนและองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดน าเที่ยว ประเภทของการจัดน าเที่ยว การ
ส ารวจเส้นทาง  การศึกษาจากแผนที่และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  กลยุทธ์การจัดน าเที่ยว  การเขียนรายการท่องเที่ยว  
เทคนิคการประสานงานต่อรองการเข้าใช้บริการกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การคิดต้นทุนและผลก าไร  หลักการลดต้นทุนใน
การจัดน าเที่ยว  การตลาดในการจัดน าเที่ยว อุปสรรคปัญหาและวิธีป้องกันแก้ไขในการวางแผนจัดน าเที่ยว ฝึกปฏิบัติจัด
น าเที่ยวนอกสถานที่ 
  Study the planning procedures and important elements of tour operation. Types of 
tour and surveying routes. Study maps and relevant documents. Study tour operating strategies and 
writing itinerary, techniques of coordination and negotiating to use services with involving businesses. 
Cost and profit in organizing tour and how to decrease costs including preventing problems and 
obstructions. Practice tour outing. 
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TIM4308  สัมมนาการท่องเที่ยว       3(2-2-5) 

Seminar in Tourism  
  การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่เป็นปัญหาเชื่อมโยงกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน สัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วางแผน พัฒนา ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาใน
รูปแบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
                          Presentation and discussion on problems associated with current tourism 
situations. Workshop to educate about tourism industry and services. Plan and develop operating 
various seminars related to tourism. 
 
TIM3410   การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ     3(3-0-6) 
  Air Cargo Service 
  หลักการด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศประเภทของสินค้าอัตราค่าธรรมเนียม ข้อบังคับ
ในเรื่องบรรจุภัณฑ์ ศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน โลจิสติกส์
เพ่ือการขนส่งและกระจายสินค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์ 
  Study business principles for air cargo, types of product, fee rate and regulations on 
packaging. Learn basic terminology used in airfreight industry and apply the knowledge of logistics 
for transportation and distribution. Study laws related to logistics. 
 
TIM4405   การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน     3(2-2-5) 
  Cultural and Community Tourism Management 
  ความหมายหลักการ แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และชุมชน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ การสร้างจิตส านึก การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมใน
การจัดการ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการดูงานนอกสถานที่     
                  Study the meaning, principles, concepts, patterns and factors of cultural and 
community tourism. Roles of those involved in development, conservation, awareness, networking 
and participation management. Learning from case studies and viewing tours. 
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TIM4404   การจัดการโครงงานเพ่ือการท่องเที่ยว        3(2-2-5) 
                     Tourism Project Management 

การวางแผนการจัดการโครงงานด้านการท่องเที่ยว กระบวนการ วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
บรรลุเป้าประสงค์ การจัดการทรัพยากรด้านบุคคลและรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆภายในโครงงาน โดยคาดคะเน
ทิศทางและระยะเวลาของงาน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้น การก าหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของกิจกรรม
ต่างๆ ภายในโครงงาน โดยยึดหลัก ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร เวลา งบประมาณที่จ ากัด โดยคงยังมีซึ่งคุณภาพ 
และประโยชน์ความคุ้มค่าของการจัดโครงงานที่มีต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือ
ความรู้สมัยใหม่ มาประยุกตท์ าให้เกิดประโยชน์ต่อโครงงาน 

To do the management plan of tourism project processing and study tourism as 
systematic in order to reach the goal and objective. To manage human resources and serveral 
activities in tourism project which predicted time of project as a begining until the end by save buget 
but there are still as a quality project. In additional the students are able to use information 
technology and new media to develop tourism project as a high quality. 
 
TIM1401   ธุรกิจน าเที่ยวและการจัดน าเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ    3(3-0-6) 
  Travel Agency and Special Purpose Tourism 
  ลักษณะการด าเนินงาน  ความแตกต่างในโครงสร้างการบริหารงานในธุรกิจน าเที่ยวทั่วไป  กับธุรกิจน า
เที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ ความเป็นมาของธุรกิจน าเที่ยวและการจัดน า เที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะประเภทต่างๆ  การท า
การตลาด และคาดการณ์รูปแบบทิศทางการด าเนินงานของการจัดน าเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะในอนาคต  เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางการบริหารจัดการต่อยอดในการบริการ แบ่งกลุ่มน าเสนอ การบริหารจัดการธุรกิจน าเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ 
  Operating characteristics and the difference of management structure between 
general tourism business and specific ones. The evolution of tourism business and different types of 
specific tour operations. Marketing and the forecast of patterns and directions of specific tour 
operations to be used as a guideline for added service management. Group presentation on 
management specific tour operations. 
 
TIM2402   ระบบการส ารองสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
  Reservation System for Tourism 
  การส ารองสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยว การส ารองห้องพัก รถเช่า  รายการน าเที่ยว ศัพท์เฉพาะ 
รหัสและชื่อย่อที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว การอ่านตั๋วเครื่องบิน ฝึกปฏิบัติระบบคอมพิวเตอร์ (CRS) ในการส ารองสินค้าและ
บริการการบันทึกข้อมูลของผู้โดยสารและการอ่านข้อมูล(PNR)ปัญหาและอุปสรรคในการส ารองที่นั่งหรือสินค้าบริการ 
ศิลปะในการส ารองสินค้าและบริการ 
  Study the reservation of products and services in tourism business such as room, 
rental cars, tour operations. Special vocabulary, code and abbreviations used in tourism. Can read 
flight tickets and practice on computer system (CRS) to reserve products and services including the 
data recording and reading information concerning passengers ( PNR) .  Study problems and 
obstructions on reserving seats, products and services and know how to do. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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TIM3403  การสร้างกิจกรรมส าหรับงานน าเที่ยว      3(2-2-5) 
  Creative for Tour Conducting Activities 
  ความหมาย ประวัติความเป็นมาของนันทนาการ แนวคิด ทฤษฏี ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
ผู้น านันทนาการ นันทนาการชุมชน เทคนิคการพูดเพ่ือสร้างบรรยากาศในการน ากิจกรรม เรียนรู้ลักษณะกิจกรรม
ประเภทต่างๆ ศึกษากิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ที่โล่งแจ้ง ในห้องประชุม บริเวณชายหาด หรือใน
สถานที่ที่มีลักษณะเฉพาะเรียนรู้ลักษณะความต้องการ จิตวิทยานันทนาการของนักท่องเที่ ยว  ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น า
กิจกรรมส าหรับงานน าเที่ยวทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
  Study the history of recreation : concepts, theories, recreational activities and leaders, 
and community recreation. Techniques of speaking to create atmosphere to do activities. Learn 
different kinds of activities for tourism at various places ; open-air, in a meeting room, on the beach 
or at a special place. Understand the requirements and psychological recreation of tourists. Practice 
to be leader of activities for tour operation in and out places in groups and individuals. 
 
TIM3404   การจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ        3(2-2-5) 
  International Tour Operation 
  รูปแบบการจัดน าเที่ยวประเทศต่างๆ การด าเนินงานประสานกับบริษัทตัวแทนจัดน าเที่ยวระหว่าง
ประเทศ หลักการจัดน าเที่ยวแบบ Inbound และ Outbound การเลือกบริษัทตัวแทนระหว่างประเทศ การต่อรอง
ราคา การคิดราคาค่าใช้จ่ายในการจัดน าเที่ยว การประชาสัมพันธ์ เทคนิคทางการตลาดในการจัดน าเที่ยวระหว่าง
ประเทศ  ปัญหาอุปสรรคและวิธีการป้องกันแก้ไขในการจัดน าเที่ยว  การวางแผนจัดน าเที่ยวไปประเทศในภูมิภาคต่างๆ 
ที่เป็นที่นิยม การวางแผนจัดน าเที่ยวในประเทศ ให้ทดลองวางแผนจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ 
  Study patterns of tour operation to different countries. The procedures and 
coordination with international agencies. Principles of inbound and outbound trips. How to select 
international agencies. Bargaining prices and costs of operation including public relations. Techniques 
of marketing in organizing international tours. Problems and obstructions and methods to prevent 
them. Planning to operate trips to countries in popular regions including trips in the country. Practice 
planning international tour operations. 
 
TIM4406   การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย      3(2-2-5) 
  Eco-Adventure Tourism 
  ความหมาย จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย กิจกรรม สถานที่ที่
สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย รูปแบบลักษณะการวางแผนการจัดการ พัฒนาและจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และผจญภัยทั้งในและต่างประเทศ  จรรยาบรรณของผู้เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย  
  Study the definition, aims and components of eco-adventure tourism. The activities 
and places suitable for this kind of tourism. Characteristics of patterns in planning and management 
eco-adventure tourism both domestic and international including the ethics of persons involved in 
operation. 
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TIM4407   เทคโนโลยีเพื่อการตลาดท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
                    Information Technology for Marketing Tourism 
                   การใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เนท เพื่อประโยชน์เชิงการตลาดท่องเที่ยว การเขียนเว็ปไซด์ การท าเว็ปบอร์ด 
การท าการตลาดออนไลน์ E-Marketing กลยุทธ์ในการท าให้เว็ปเป็นที่นิยม การใช้สื่อผสมที่สามารถตอบสนองได้ 
(Interactive) การเพ่ิมความหลากกลายในการน าเสนอสื่อผสมมัลติมีเดียต่างๆ เช่น E-Brochure, Photo gallery, 
Video และ Blog  การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์  ท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการตลาดผ่าน Website ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  การโฆษณาผ่านช่องทาง Search Engine หลักๆ เช่น Google, Yahoo การท าการตลาดผ่าน
ชุมชนออนไลน์ที่ทรงอิทธิพลของโลก หรือผ่าน ชุมชนออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
          To study using IT and Internet for develop tourism marketing designing website web 
broad and online marketing. To do the strategy of trendy website using integration and various of 
media to response to the customer such as E-Brochure, Photo gallery, Video and Blog. To gain more 
social network by advertising on website that appropriate with target market and advertising via 
search Engine  such as Google, Yahoo   
 
TIM1407   อุตสาหกรรมการบิน       3(3-0-6) 
  Aviation  Industry 
  ความหมายความส าคัญประวัติความเป็นมาลักษณะที่ส าคัญและองค์ประกอบในอุตสาหกรรมการบิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินภาษาและค าศัพท์เทคนิคที่ใช้สื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน กฎหมายและ
ระเบียบการบินพลเรือนทั้งในระดับท้องถิ่น และสากล 
  Study the important history of aviation industry. Key characteristics and elements of 
this industry including agencies involved. Learn the language and technical terms used to 
communicate in aviation industry. Also study aviation law and regulations for civil aviation both local 
and international. 
 
TIM2408   การส ารองท่ีนั่งและบัตรโดยสารในธุรกิจการบิน    3(2-2-5) 
  Airline Reservation and Ticketing  
  ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในธุรกิจการบิน ชื่อย่อ ชื่อเต็มของเมือง และสายการบิน การอ่านตารางเวลาเที่ยวบิน 
เส้นทางการบินภายในและระหว่างประเทศของสายการบินต่างๆ ศึกษาและปฏิบัติระบบการส ารองที่นั่งด้วย
คอมพิวเตอร์ (CRS) การบันทึกข้อมูลของผู้โดยสาร การอ่าน PNR การอ่านบัตรโดยสารเครื่องบินประเภทต่างๆ การออก
ตั๋วผ่านระบบ Internet และระบบเทคโนโลยีอ่ืนๆ อุปสรรค ปัญหา วิธีการป้องกันแก้ไขการส ารองที่นั่งในธุรกิจการบิน
ในกรณีต่างๆ  
  Study special vocabulary used in aviation business : abbreviations, full name of cities 
and airlines. Can read aviation schedules, directions of fights both domestic and international of 
different airlines. Study and practice seat reservation with computer(CRS), record date of passengers, 
read PNR and ticket of different kinds of passenger flights. Can issue tickets via the internet and 
other technology systems. Know prevent problems and obstruction concerning the seating in 
aviation business. 
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TIM3409  การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน    3(3-0-6) 
  Airport Ground Service Management  
  ระบบการให้บริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดินของสายการบินและท่าอากาศยาน  ลักษณะงานของแผนก
ต่าง ๆ ของงานบริการภาคพ้ืนดิน รวมทั้งระเบียบปฏิบัติในการท างาน ภาษา และ ค าศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานบริการ
ภาคพ้ืนดิน และ กฎระเบียบต่าง ๆ ในการเดินทางโดยสายการบิน 
  Study the ground service system to serve passengers of airlines and the airport. 
Characteristics of work in different departments including regulations, language and technical terms 
used for ground service, and also regulations on traveling by airlines. 
 
TIM4411   การจัดการงานบริการบนเครือ่งบิน      3(3-0-6) 
  In-flight Service Management 
  การต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงาน มารยาทของการบริการ การ
ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสาร การกรอกเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเดินทาง การให้ความรู้ด้านปลอดภัย
แก่ผู้โดยสาร การแก้ไขปัญหาในงานบริการ และงานบริการอื่น ๆ ตั้งแต่ระยะก่อนท าการบิน ระหว่างการบิน และ หลัง
ท าการบิน  
  Welcoming passengers on the plane and using devices at work. The courtesy of 
service while providing food and beverages to passengers. Know how to fill out documents related 
to the trip. Inform the safety knowledge to passengers. Solve problems in servicing before, during 
and after the flight. 
 
TIM4412   การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการบิน   3(3-0-6) 
  Food and Beverage Management in The Aviation Industry 
  ระบบครัวการบินและปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการจัดการบริการบนเครื่องบิน ขั้นตอนการประกอบ
อาหาร การขนส่งและล าเลียงเพื่อสายการบิน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย (HACCP, GMP, Codex, WHO) 
  Study aviation catering system and factors affecting management planning services on 
an aircraft. Procedures of cooking, catering and transport food to the airplane including the quality 
control and safety. (HACCP, GMP, Codex, WHO) 
 
TIM4413  การตลาดในอุตสาหกรรมการบิน       3(3-0-6) 
                    Airline Marketing 
                   องค์ประกอบในการท าการตลาดในธุรกิจการบิน ภาวะการณ์แข่งขัน กลยุทธ์การตลาดในธุรกิจการบิน 
การส่งเสริมการขายแก่ผู้โดยสาร การสร้างภาพลักษณ์  การรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรเพ่ือการตลาดทางการบิน  การ
ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ โฆษณาการตลาดแบบ E-Marketing อุปสรรค การด าเนินงาน วิธีการป้องกันแก้ไข
ในการท าตลาดในอุตสาหกรรมการบิน  การส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินจากภาครัฐและเอกชนการท า  SWOT ของสาย
การบินเพ่ือพัฒนาการตลาดการบิน  
           To Study marketing frame in airline business competition situation marketing strategy 
in airline business sale promotion brand image alliance for airline marketing public relations E- 
Marketing and work operation learning to solve the marketing solution for airline business by SWOT 
encourage airline business from government sector and private sector. 
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TIM1413 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ       3(3-0-6) 
  Health Tourism 

 ความหมาย ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ   การ
รักษาสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดโปรแกรมทัวร์สุขภาพ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  Study the meaning and nature of health tourism, activities to support it. Have health 
treatment and organize tours with health programs to develop health tourism. 
 
TIM2414 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา      3(3-0-6) 

Spa and Health Business Management 
        ความหมาย และความส าคัญของธุรกิจสุขภาพและสปา การแบ่งประเภทของสปา การจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวก อุปกรณ์ท่ีใช้ในสปา หลักการจัดการและการตลาดในธุรกิจสปา 
                   Study the meaning and the importance of spa and health business including different 
kinds of spa. The management of facilities and equipment using in spas. The principals and 
marketing in spa business. 

 
TIM3415 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย     3(2-2-5) 
  Traditional Thai Medicine for Health Tourism 

 ความหมายของแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพทางกาย -ทางจิตใจด้วยแพทย์แผนไทย การรักษาตาม
แนวทางแพทย์แผนไทย การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย 
  Study the definition of traditional Thai medicine. Taking care of health both physical 
and mental by traditional Thai medicine doctors. The traditional was of treatment and the activities 
organized for promoting traditional Thai medicine for health tourism. 
 
TIM3416 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา       3(2-2-5) 
  Sport Tourism Management   
  ความหมาย ประเภทรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การวิเคราะห์ ประยุกต์  การจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือ
การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับการกีฬา   การวางแผนกลยุทธ์การด าเนินการ จัดกิจกรรมกีฬา 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ แนวโน้มการตลาดต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในอนาคต กรณีศึกษา แนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 
  Study the definition of sport tourism with analysis and application. Organizing sport 
activities for tourism and study the relationspit between sport and tourism. Have strategical planning 
and organize sports to promote health. Study trends of marketing this kind of tourism in the future 
including case studies. Guidelines for promoting and development sport tourism in Thailand. 
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TIM4417 การจัดการกิจกรรม นันทนาการ และความบันเทิง     3(3-0-6) 

 Activities,Recreational and Entertainment Management 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว  ประเภท บทบาท ความส าคัญของกิจกรรม
นันทนาการและความบันเทิงกับธุรกิจอ่ืนๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เรียนรู้การจัดการธุรกิจนันทนาการ และความ
บันเทิง ลักษณะกิจกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยว การประยุกต์ การจัดงานบริการการออกแบบจัดกิจกรรมให้กลุ่ม
นักท่องเที่ยว เพ่ือให้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ และความบันเทิงมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพ้ืนที่ 
ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ และความบันเทิงท่ีเป็นต้นแบบความส าเร็จ 

 Study the introduction of recreation for tourism : types, roles importance of 
recreational activities with other businesses concerning tourism industry. Learn how to manage 
entertainment business and nature of activities for tourists. How to apply and organize activities to 
serve groups of tourists. Can manage attractive recreational places effectively in accordance with the 
areas. Also go to study recreational attraction as successful models. 

 
TIM4418 พฤติกรรมผู้บริโภคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา    3(3-0-6) 
  Customer Behavior in Health and Sport Tourism 
  ความหมาย แนวคิด ความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค อิทธิพลทางสภาพแวดล้อม อิทธิพล
ส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจ รูปแบบพฤติกรรมการบริโภค การส่ งเสริมการตลาดตาม
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว แนวโน้มที่ส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา   
  Study the definition and the important concept dealing with the customer behavior. 
The environmental and personal influencies to the behavior of the consumers, the decision process 
and behavior patterns to promote marketing. Study major trends of health and sport tourism. 
 
TIM1419   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์      3(3-0-6) 
  Introduction to MICE Business 
  ความหมายและความส าคัญของธุรกิจการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลการประชุม
วิชาชีพ การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงาน กิจกรรม
พิเศษทางการตลาด บทบาทของธุรกิจไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจหน่วยงานและองค์กร
ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ทั้ งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาตรฐานต่างๆ ในอุตสาหกรรมไมซ์ โอกาสและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจไมซ์ 
  Study the definition and the importance of organizing meeting business. Tourism as a 
reward for professional meetings, exhibitions of products and international exhibitions. Factors 
affecting the decision to choose places to organize. Special activities for marketing and the roles of 
MICE business for the economy and society. Study the opportunities and obstacles of agencies and 
organizations involved in MICE business both in Thailand and abroad including various standards. 
Opportunities and advancement of those working in this area and the ethics they should have. 
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TIM2420  การจัดการไมซ์ในธุรกิจที่พักแรม      3(3-0-6) 
  MICE Management in Accommodation Business 
  ความส าคัญของธุรกิจ MICE ในอุตสาหกรรมโรงแรม  การเลือกสถานที่จัดงานในโรงแรมและรีสอร์ท 
แผนกและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์พร้อมหน้าที่ที่รับผิดชอบกระบวนการจัดประชุมการจัดการอาหารและ
เครื่องดื่มในระหว่างการจัดประชุม และการจัดงานเลี้ยงทั้งภายในและภายนอกสถานที่ การวางแผนงาน การก าหนด
ราคาและงบประมาณการขายและการตลาดส าหรับการจัดการประชุมรวมถึงการน าเสนอรายละเอียดของห้องพักและ
ห้องประชุม เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงาน การจัดสรรก าลังคน ทิศทางโอกาส 
ปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกิจไมซ์ในโรงแรมจากกรณีศึกษาต่างๆ 
  Study the importance of MICE business in hospitality industry and the selection of 
venues in hotels and resorts. The departments and personals involved with responsibilities and the 
process of meeting. Food and beverage management during the meeting including the banquets 
both in and out the hotels. Study the planning, pricing and budget of sales and marketing for 
organizing meetings including the presentation for the details concerning rooms meeting rooms and 
documents used in operation. Also study the coordination  between departments to allocate 
manpower, directions, opportunities and obstacles in doing MICE business in hotels from case 
studies. 
 
TIM3421 การจัดการอีเว้นท์       3(2-2-5) 
  Event Management 
  ประวัติ ประเภท ลักษณะและความส าคัญของงานอีเว้นท์เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์การวางแผนการ
จัดงาน กระบวนการจัดงานการจัดการการเงินการออกแบบและตกแต่งงาน เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานการ
เลือกใช้สถานที่ในการจัดงาน การให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน แขกพิเศษหรือบุคคลส าคัญ ฝึกปฏิบัติการจัดงานอีเว้นท์ 
การศึกษานอกสถานที่วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูการจัดการอีเว้นท์ 
              Study the history, types and importance of events using creative techniques for 
planning and procedures. Financial management including the design and decoration. Learn about 
equipment technology and selection of places to organize events. How to service the participants, 
special quests or VIP. Practice to organize events and going out to study other events. Can analyze, 
assess  and conclude the knowledge got from studying events. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
TIM3422 การจัดการงานประชุมและงานแสดงสินค้า    3(2-2-5) 
  Meetings, Convention and Exhibition Management 
  ประวัติความส าคัญของการจัดการประชุมองค์กร การประชุมวิชาชีพงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
นานาชาติองค์ประกอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดงาน การวางแผนและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การจัดงานน าเสนอโครงการขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดโปรแกรมงาน รูปแบบการบริการ อ านวยความสะดวกและ
การจัดการผู้เข้าชมงานระบบโลจิสติกซ์ การจัดกิจกรรมส าหรับผู้ร่วมงานและผู้ติดตาม การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
การวางแผนก าลังคน การจัดท างบประมาณ การประเมินผลโครงการ ฝึกปฏิบัติในการจัดงานประชุมองค์กร การประชุม
วิชาชีพและงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ   
  Study the history of organizational and professional meetings, fairs and international 
exhibitions. The components, roles, responsibilities of organizers including the planning and the 
analysis of possibilities. Present the project and steps of procedure for programming, and services. 
Facilitate the convenience for participants by using logistic system. Organize activities for participants 
and followers, coordinate the personnels involved. Plan manpower, budget and asses the projects. 
Practice to set organizational and professional meeting or conferences, fairs and international 
exhibitions. 
 
TIM4423 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล     3(3-0-6) 
  Incentive Tourism Management 
  ความหมาย บทบาท ความส าคัญ และลักษณะของการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล ศึกษา วางแผน ปัจจัย
ที่ท าให้เกิดการจัดน าเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การจัดท างบประมาณการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การประเมินผลและ
แนวทางการพัฒนาแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สมาคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  Study the definition, roles, importance and characteristics of incentive tourism. Plan 
and study factors that cause this kind of tourism. Do budgeting for travel, public relations and 
assessment. Have guidelines for development and study trends of incentive tourism for associations 
and people involved. 
 
TIM4424 การจัดการวิเคราะห์และออกแบบงานประชุม สัมมนาและงานมหกรรม  3(3-0-6) 
              MICE and Event Management Analysis and Design 
  องค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการประชุมสัมมนาทุกประเภท  ทั้งในและต่างประเทศ การ
วางแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาปัญหาของการจัดการประชุมสัมมนา การประเมิน วิธีการป้องกัน แก้ปัญหาการ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติกลยุทธ์ของการจัดการออกแบบ วิเคราะห์ สรุป ประเมินผล 
                   Study the concept and procedure concerning all kinds of seminar meetings both 
domestic and international. Plan to organize activities and study problems of management. Assess 
and prevent problem including have guidelines for operation. And also have strategies to design, 
analyze and conclude the meetings. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
TIM1501 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
  English for Tourism Business 
  การฝึกทักษะภาษอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ค าศัพท์ วลี โครงสร้างต่างๆ ของ
ภาษาอังกฤษ ในธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆ มีความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญ รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆ เรียนรู้การใช้แบบฟอร์มต่างๆ ในธุรกิจ
ท่องเที่ยว ฝึกการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้นักท่องเที่ยว ฝึกปฎิบัติการน าเสนอสินค้าท่องเที่ยวและ
บริการต่างๆในธุรกิจท่องเที่ยว 
          Practice the English Languages skills of listening, speaking, reading, and writing by using 
vocabulary, phrases and structures of English in tourism business particularly tourism business in 
different regions of Thailand. Have knowledge concerning prominent tourist attractions. Study Thai 
traditions, and culture including being Thai in various aspects. Know how to use different kinds of 
forms in tourism business. Practice negotiation and solving problems for Tourists. Also practice 
presenting tourism products and services. 
 
TIM2502 ภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม      3(2-2-5) 
  English for Hotel  
  การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของ
ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการส าหรับผู้ให้บริการทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาใน
งานการให้ข้อมูล การสนทนาเกี่ยวกับการจองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยง การ
แนะน าสถานที่พัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร ก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม  
  Practice the English language skills in listening, speaking, reading and writing by using 
vocabulary, phrases and structures of English in hospitality industry. Focus on formal language used 
by service providers at all level of different departments. Can use good language for giving 
information, reserving rooms, front office, house keeping, food and beverage including banquets. Can 
recommend accommodations, solve sudden problems, write documents and schedules, electronic 
correspondence in hotel industry. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
TIM3503 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง    3(2-2-5) 
  English for Airlines and Travelling 
  การฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจการบินและการเดินทางทั้งในและ
ต่างประเทศ  การอธิบายขั้นตอนการใช้บริการที่ท่าอากาศยาน และยานพาหนะอ่ืนๆ การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด
การเดินทาง  การจองและซื้อขายตั๋วของเครื่องบินและยานพาหนะต่างๆ  การรับส่งผู้โดยสาร การอธิบายการใช้เอกสาร
ที่จ าเป็นในการเดินทาง การผ่านด่านศุลกากร การเสียภาษี การแลกเปลี่ยนเงิน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง 
  Practice the English language skills in listening, speaking, reading and writing used in 
aviation business and  travel, both domestic and international. Can describe steps of  procedure to 
use airport services and other kinds of vehicles including inquiring about the details of travel. How to 
reserve and purchase flight tickets and other vehicles, and how to transport passenger. Study how to 
explain essential documents for travel to passengers, how to pass customer, pay tax, exchange 
money and solve problems during the travel. 
 
TIM3504 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 1      3(2-2-5) 
  English for Tour Conducting 1 
  ค าศัพท์ วลีศัพท์ ส านวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้อธิบายข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับประเทศไทย 
ได้แก่ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ระบบการปกครอง ศาสนา ผู้คนและวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย 
โดยให้มีการจัดกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน   
                   Study vocabulary, phrases and structures of the English language to describe important 
information about Thailand including geography, history, government, religions people and ways of 
life, social, culture traditions and Thai wisdom. Group student to do activities together. 
 
TIM4505 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 2      3(2-2-5) 

English for Tour Conducting 2  

ค าศัพท์ วลีศัพท์เฉพาะทางและโครงสร้างภาษาอังกฤษ ที่ใช้บรรยายน าชมสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ 
ของไทย หลักการในการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในศาสตร์ของการพูดในที่ชุมชน 
                   Study special vocabulary, terminology and structures of the English language to narrate 
when conducting tours to visit important attractions in Thailand. Study the principles of presenting 
accurate information on the science of public speaking. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
TIM4506 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสปาและสุขภาพ     3(2-2-5) 
  English for Spas and Health 
  การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจสปาและสุขภาพฝึกการใช้ภาษา ค าศัพท์ 
วลี และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์ เพ่ืออธิบายถึงประเภท และชนิดของสปา ตลอดจนความ
แตกต่างของสปา อาหาร เครื่องดื่ม ส่วนผสมต่างๆ เพื่อสุขภาพ การนวดแผนไทย การใช้สมุนไพร เครื่องหอมต่างๆ 
  Practice the English language skills in listening, speaking, reading and writing used in 
spa and health business. Study how to use vocabulary, phrases, and structures in different situations 
to explain types of spa and the difference Between them. Food and beverages including different 
ingredients used for health. Study about Thai massage, Thai herbs and various fragrance. 
 
TIM2601 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น       3(2-2-5) 
  Basic Korean  
  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น พยัญชนะ สระ เสียง ค าศัพท์ วลี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Study basic of the Korean language, consonants, vowels, vocabulary and phrases 
using in everyday life. 
 
TIM3602 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  Korean for Communication 
  การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลี ที่ใช้ในการสื่อสารประจ าวัน การให้ข้อมูลพ้ืนฐานใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการ การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของภาษาเกาหลี 
  Practice Korean language skills in listening,  speaking, reading and writing to 
communicate in daily life. Study how to give basic information in tourism business and services by 
using vocabulary, phrases and structures of Korean language. 
 
TIM3603  ภาษาเกาหลีเพื่องานโรงแรม      3(2-2-5) 
  Korean for Hotel  
  การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเกาหลี การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของภาษา
เกาหลีในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการส าหรับผู้ให้บริการทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การ
ให้ข้อมูล การตอบค าถามเกี่ยวกับการจองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยง การ
แนะน าสถานที่พัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร ก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม 
  Practice Korean language skills of listening,  speaking, reading and writing in hotel 
industry. Focus on formal language used by service providers at all levels of different departments. 
Can use good Korean language for giving information, reserving rooms,  front office, house keeping, 
food and beverages including banquets. Can recommend accommodations, solve sudden problems, 
write documents and schedules, electronic correspondence dealing with hotel industry. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
TIM4604 ภาษาเกาหลีเพื่อการน าเที่ยว 1      3(2-2-5) 
  Korean for Tour Conducting 1 
  การฝึกทักษะภาษาเกาหลีการใช้ค าศัพท์เฉพาะ  วลี ส านวน รูปแบบและโครงสร้างภาษาเกาหลีใน
ระดับอาชีพเพ่ือการน าเที่ยว ฝึกบรรยาย น าชม แหล่งท่องเที่ยวโดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย การน าเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลส าคัญต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนงาน
หัตถกรรมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค 
  Practice Korean language using special vocabulary, terminology and structures of the 
Korean language at professional level for conducting tours particularly tourist attractions in Thailand. 
Organize tours to visit natural attraction, culture and traditions, major festivals, archeological objects 
including handicrafts in different regions of Thailand. 
 
TIM4605   ภาษาเกาหลีเพ่ือการน าเที่ยว 2           3(2-2-5) 
                     Korean for Tour Conducting 2 

ค าศัพท์ วลีศัพท์เฉพาะทางและโครงสร้างภาษาเกาหลี ที่ใช้บรรยายน าชมสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ 
ของไทย หลักการในการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในศาสตร์ของการพูดในที่ชุมชน 
                   Study special vocabulary, terminology and structures of the Korean language to narrate 
when conducting tours to visit important attractions in Thailand. Study the principles of presenting 
accurate information on the science of public speaking. 
 
TIM4606         ภาษาเกาหลีส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง           3(2-2-5) 
  Korean for Airlines and Travelling 

การฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาเกาหลีที่ ใช้ในธุรกิจการบินและการเดินทางทั้ งในและ
ต่างประเทศ  การอธิบายขั้นตอนการใช้บริการที่ท่าอากาศยาน และยานพาหนะอ่ืนๆ การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด
การเดินทาง  การจองและซื้อขายตั๋วของเครื่องบินและยานพาหนะต่างๆ  การรับส่งผู้โดยสาร การอธิบายการใช้เอกสาร
ที่จ าเป็นในการเดินทาง การผ่านด่านศุลกากร การเสียภาษี การแลกเปลี่ยนเงิน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง 
  Practice the Korean language skills in listening, speaking, reading and writing used in 
aviation business and  travel, both domestic and international. Can describe steps of  procedure to 
use airport services and other kinds of vehicles including inquiring about the details of travel. How to 
reserve and purchase flight tickets and other vehicles, and how to transport passenger. Study how to 
explain essential documents for travel to passengers, how to pass customer, pay tax, exchange 
money and solve problems during the travel. 
 
TIM2605   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น       3(2-2-5) 
  Basic  Japanese 
  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น พยัญชนะ สระ เสียง ค าศัพท์ วลี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Study basic of the Japanese language, consonants, vowels, vocabulary and phrases 
using in everyday life. 
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TIM3606  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  Japanese for Communication 
  การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น ที่ใช้ในการสื่อสารประจ าวัน การให้ข้อมูลพ้ืนฐานใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการ การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของภาษาญี่ปุ่น 
  Practice Japanese language skills in listening,  speaking, reading and writing to 
communicate in daily life Study how to give basic information in tourism business and services by 
using vocabulary, phrases and structures of Korean language. 
 
TIM3607  ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานโรงแรม      3(2-2-5) 
  Japanese for Hotel  
  การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของ
ภาษาญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการส าหรับผู้ให้บริการทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน 
การให้ข้อมูล การตอบค าถามเกี่ยวกับการจองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยง การ
แนะน าสถานที่พัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร ก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม 
  Practice Japanese language skills of listening,  speaking, reading and writing in hotel 
industry. Focus on formal language used by service providers at all levels of different departments. 
Can use good Japanese language forgiving information, reserving room, reservation rooms, front 
office, house keeping, food and beverage including banquets. Can recommend accommodations, 
solve sudden problems, write documents and schedules, electronic correspondence dealing with 
hotel industry. 
 
TIM4608  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการน าเที่ยว 1      3(2-2-5) 
  Japanese for Tour Conducting 1 
  การฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นการใช้ค าศัพท์เฉพาะ  วลี ส านวน รูปแบบและโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับ
อาชีพเพ่ือการน าเที่ยว ฝึกบรรยาย น าชม แหล่งท่องเที่ยวโดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย การน าเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลส าคัญต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนงาน
หัตถกรรมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค 
  Practice Japanese language using special vocabulary, terminology and structures of 
the Japanese language at professional level for conducting tours particularly tourist attractions in 
Thailand. Organize tours to visit natural attraction, culture and traditions, major festivals, 
archeological objects including handicrafts in different regions of Thailand. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
TIM4609   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการน าเที่ยว 2           3(2-2-5) 
                     Japanese for Tour Conducting 2 

ค าศัพท์ วลีศัพท์เฉพาะทางและโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น ที่ใช้บรรยายน าชมสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ ของ
ไทย หลักการในการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในศาสตร์ของการพูดในที่ชุมชน 
                   Study special vocabulary, terminology and structures of the Japanese language to 
narrate when conducting tours to visit important attractions in Thailand. Study the principles of 
presenting accurate information on the science of public speaking. 
 
TIM4610         ภาษาญี่ปุ่นส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง               3(2-2-5) 
  Japanese for Airlines and Travelling 
 

การฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจการบินและการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ  
การอธิบายขั้นตอนการใช้บริการที่ท่าอากาศยาน และยานพาหนะอ่ืนๆ การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทาง  
การจองและซื้อขายตั๋วของเครื่องบินและยานพาหนะต่างๆ  การรับส่งผู้โดยสาร การอธิบายการใช้เอกสารที่จ าเป็นใน
การเดินทาง การผ่านด่านศุลกากร การเสียภาษี การแลกเปลี่ยนเงิน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ระหว่างการเดินทาง 
  Practice the Japanese language skills in listening, speaking, reading and writing used in 
aviation business and  travel, both domestic and international. Can describe steps of  procedure to 
use airport services and other kinds of vehicles including inquiring about the details of travel. How to 
reserve and purchase flight tickets and other vehicles, and how to transport passenger. Study how to 
explain essential documents for travel to passengers, how to pass customer, pay tax, exchange 
money and solve problems during the travel. 
 
TIM2609  ภาษาจีนเบื้องต้น       3(2-2-5) 
  Basic Chinese 
  ภาษาจีนเบื้องต้น พยัญชนะ สระ เสียง ค าศัพท์ วลี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Study basic of the Chinese language, consonants, vowels, vocabulary and phrases 
using in everyday life. 
 
TIM3610 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
  Chinese for Communication 
  การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ที่ใช้ในการสื่อสารประจ าวัน การให้ข้อมูลพ้ืนฐานใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการ การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของภาษาจีน 
  Practice Chinese language skills in listening,  speaking, reading and writing to 
communicate in daily life Study how to give basic information in tourism business and services by 
using vocabulary, phrases and structures of Korean language. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
TIM3611  ภาษาจีนเพื่องานโรงแรม       3(2-2-5) 
  Chinese for Hotel  
  การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนการใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของภาษาจีนใน
อุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการส าหรับผู้ให้บริการทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การให้ข้อมูล 
การตอบค าถามเก่ียวกับการจองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยง การแนะน าสถานที่
พัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร ก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมโรงแรม 
  Practice Chinese language skills of listening,  speaking, reading and writing in hotel 
industry. Focus on formal language used by service providers at all levels of different departments. 
Can use good Chinese language forgiving information, reserving room, reservation rooms, front office, 
house keeping, food and beverage including banquets. Can recommend accommodations, solve 
sudden problems, write documents and schedules, electronic correspondence dealing with hotel 
industry. 
 
TIM4612  ภาษาจีนเพื่อการน าเที่ยว  1      3(2-2-5) 
  Chinese for Tour Conducting 1 
  การฝึกทักษะภาษาจีนการใช้ค าศัพท์เฉพาะ  วลี ส านวน รูปแบบและโครงสร้างภาษาจีนในระดับอาชีพ
เพ่ือการน าเที่ยว ฝึกบรรยาย น าชม แหล่งท่องเที่ยวโดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย การน าเที่ยวทางธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลส าคัญต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนงานหัตถกรรมต่างๆ 
ในแต่ละภูมิภาค 

Practice Chinese language using special vocabulary, terminology and structures of the 
Chinese language at professional level for conducting tours particularly tourist attractions in 
Thailand. Organize tours to visit natural attraction, culture and traditions, major festivals, 
archeological objects including handicrafts in different regions of Thailand. 
 
TIM4613   ภาษาจีนเพ่ือการน าเที่ยว 2           3(2-2-5) 
                     Chinese for Tour Conducting 2 

ค าศัพท์ วลีศัพท์เฉพาะทางและโครงสร้างภาษาจีน ที่ใช้บรรยายน าชมสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ ของ
ไทย หลักการในการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในศาสตร์ของการพูดในที่ชุมชน 
                   Study special vocabulary, terminology and structures of the Chinese language to 
narrate when conducting tours to visit important attractions in Thailand. Study the principles of 
presenting accurate information on the science of public speaking. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
TIM4614         ภาษาจีนส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง               3(2-2-5) 
  Chinese for Airlines and Travelling 

การฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการบินและการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ  
การอธิบายขั้นตอนการใช้บริการที่ท่าอากาศยาน และยานพาหนะอ่ืนๆ การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทาง  
การจองและซื้อขายตั๋วของเครื่องบินและยานพาหนะต่างๆ  การรับส่งผู้โดยสาร การอธิบายการใช้เอกสารที่จ าเป็นใน
การเดินทาง การผ่านด่านศุลกากร การเสียภาษี การแลกเปลี่ยนเงิน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ระหว่างการเดินทาง 
  Practice the Chinese language skills in listening, speaking, reading and writing used in 
aviation business and  travel, both domestic and international. Can describe steps of  procedure to 
use airport services and other kinds of vehicles including inquiring about the details of travel. How to 
reserve and purchase flight tickets and other vehicles, and how to transport passenger. Study how to 
explain essential documents for travel to passengers, how to pass customer, pay tax, exchange 
money and solve problems during the travel. 
 
TIM2613   ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น       3(2-2-5) 
  Basic French  
  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น พยัญชนะ สระ เสียง ค าศัพท์ วลี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Study basic of the French language, consonants, vowels, vocabulary and phrases 
using in everyday life. 
 
TIM3614 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  French for Communication 
  การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาฝรั่งเศส ที่ใช้ในการสื่อสารประจ าวัน การให้ข้อมูลพ้ืนฐาน
ในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการ การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของภาษาฝรั่งเศส 
  Practice French language skills in listening,  speaking, reading and writing to 
communicate in daily life Study how to give basic information in tourism business and services by 
using vocabulary, phrases and structures of Korean language. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
TIM3615  ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานโรงแรม      3(2-2-5) 
  French for Hotel  
  การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฝรั่งเศส การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของภาษา
ฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาท่ีเป็นทางการส าหรับผู้ให้บริการทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การ
ให้ข้อมูล การตอบค าถามเกี่ยวกับการจองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยง การ
แนะน าสถานที่พัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร ก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม 
  Practice French language skills of listening,  speaking, reading and writing in hotel 
industry. Focus on formal language used by service providers at all levels of different departments. 
Can use good French language forgiving information, reserving room, reservation rooms, front office, 
house keeping, food and beverage including banquets. Can recommend accommodations, solve 
sudden problems, write documents and schedules, electronic correspondence dealing with hotel 
industry. 
 
TIM4616 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการน าเที่ยว 1      3(2-2-5) 
  French for Tour Conducting 1 
  การฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศสการใช้ค าศัพท์เฉพาะ  วลี ส านวน รูปแบบและโครงสร้างภาษาฝรั่งเศสใน
ระดับอาชีพเพ่ือการน าเที่ยว ฝึกบรรยาย น าชม แหล่งท่องเที่ยวโดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย การน าเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลส าคัญต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนงาน
หัตถกรรมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค 
  Practice French language using special vocabulary, terminology and structures of the 
French language at professional level for conducting tours particularly tourist attractions in Thailand. 
Organize tours to visit natural attraction, culture and traditions, major festivals, archeological objects 
including handicrafts in different regions of Thailand. 
 
TIM4617   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการน าเที่ยว 2         3(2-2-5) 
                     French for Tour Conducting 2 

การฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในธุรกิจการบินและการเดินทางทั้งในและ
ต่างประเทศ  การอธิบายขั้นตอนการใช้บริการที่ท่าอากาศยาน และยานพาหนะอ่ืนๆ การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด
การเดินทาง  การจองและซื้อขายตั๋วของเครื่องบินและยานพาหนะต่างๆ  การรับส่งผู้โดยสาร การอธิบายการใช้เอกสาร
ที่จ าเป็นในการเดินทาง การผ่านด่านศุลกากร การเสียภาษี การแลกเปลี่ยนเงิน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง 
  Practice the French language skills in listening, speaking, reading and writing used in 
aviation business and  travel, both domestic and international. Can describe steps of  procedure to 
use airport services and other kinds of vehicles including inquiring about the details of travel. How to 
reserve and purchase flight tickets and other vehicles, and how to transport passenger. Study how to 
explain essential documents for travel to passengers, how to pass customer, pay tax, exchange 
money and solve problems during the travel. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
TIM4618        ภาษาฝรั่งเศสส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง             3(2-2-5) 
  French for Airlines and Travelling 

การฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในธุรกิจการบินและการเดินทางทั้งในและ
ต่างประเทศ  การอธิบายขั้นตอนการใช้บริการที่ท่าอากาศยาน และยานพาหนะอ่ืนๆ การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด
การเดินทาง  การจองและซื้อขายตั๋วของเครื่องบินและยานพาหนะต่างๆ  การรับส่งผู้โดยสาร การอธิบายการใช้เอกสาร
ที่จ าเป็นในการเดินทาง การผ่านด่านศุลกากร การเสียภาษี การแลกเปลี่ยนเงิน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง 
  Practice the French language skills in listening, speaking, reading and writing used in 
aviation business and  travel, both domestic and international. Can describe steps of  procedure to 
use airport services and other kinds of vehicles including inquiring about the details of travel. How to 
reserve and purchase flight tickets and other vehicles, and how to transport passenger. Study how to 
explain essential documents for travel to passengers, how to pass customer, pay tax, exchange 
money and solve problems during the travel. 
 
TIM2617   ภาษาเมียนมาเบื้องต้น       3(2-2-5) 
  Basic Bermese 
  ภาษาเมียนมาเบื้องต้น พยัญชนะ สระ เสียง ค าศัพท์ วลี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Study basic of the Burmese language, consonants, vowels, vocabulary and phrases 
using in everyday life. 
 
TIM3618   ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  Bermese for Communication 
  การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเมียนมา ที่ใช้ในการสื่อสารประจ าวัน การให้ข้อมูลพ้ืนฐาน
ในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการ การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของภาษาเมียนมา 
  Practice Burmese language skills in listening,  speaking, reading and writing to 
communicate in daily life Study how to give basic information in tourism business and services by 
using vocabulary, phrases and structures of Korean language. 
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TIM3619 ภาษาเมียนมาเพื่องานโรงแรม      3(2-2-5) 
  Bermese for Hotel  
  การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเมียนมา การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของภาษา
เมียนมาในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาท่ีเป็นทางการส าหรับผู้ให้บริการทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การ
ให้ข้อมูล การตอบค าถามเกี่ยวกับการจองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยง การ
แนะน าสถานที่พัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร ก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม 
  Practice Burmese language skills of listening,  speaking, reading, and writing in hotel 
industry. Focus on formal language used by service providers at all levels of different departments. 
Can use good Burmese language forgiving information, reserving room, reservation rooms, front 
office, house keeping, food and beverage including banquets. Can recommend accommodations, 
solve sudden problems, write documents and schedules, electronic correspondence dealing with 
hotel industry. 
 
TIM4620 ภาษาเมียนมาเพื่อการน าเที่ยว 1      3(2-2-5) 
  Bermese for Tour Conducting 1 
  การฝึกทักษะภาษาเมียนมาการใช้ค าศัพท์เฉพาะ วลี ส านวน รูปแบบและโครงสร้างภาษาเมียนมาใน
ระดับอาชีพเพ่ือการน าเที่ยว ฝึกบรรยาย น าชม แหล่งท่องเที่ยวโดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย การน าเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลส าคัญต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนงาน
หัตถกรรมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค 
  Practice Burmese language using special vocabulary, terminology and structures of 
the Burmese language at professional level for conducting tours particularly tourist attractions in 
Thailand. Organize tours to visit natural attraction, culture and traditions, major festivals, 
archeological objects including handicrafts in different regions of Thailand. 
 
TIM4621   ภาษาเมียนมาเพ่ือการน าเที่ยว 2         3(2-2-5) 
                     Burmese for Tour Conducting 2 

การฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาเมียนมาที่ใช้ในธุรกิจการบินและการเดินทางทั้งในและ
ต่างประเทศ  การอธิบายขั้นตอนการใช้บริการที่ท่าอากาศยาน และยานพาหนะอ่ืนๆ การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด
การเดินทาง  การจองและซื้อขายตั๋วของเครื่องบินและยานพาหนะต่างๆ  การรับส่งผู้โดยสาร การอธิบายการใช้เอกสาร
ที่จ าเป็นในการเดินทาง การผ่านด่านศุลกากร การเสียภาษี การแลกเปลี่ยนเงิน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง 
  Practice the Burmese language skills in listening, speaking, reading and writing used in 
aviation business and  travel, both domestic and international. Can describe steps of  procedure to 
use airport services and other kinds of vehicles including inquiring about the details of travel. How to 
reserve and purchase flight tickets and other vehicles, and how to transport passenger. Study how to 
explain essential documents for travel to passengers, how to pass customer, pay tax, exchange 
money and solve problems during the travel. 
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  TIM4622       ภาษาเมียนมาส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง             3(2-2-5) 
  Burmese for Airlines and Travelling 

การฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาเมียนมาที่ใช้ในธุรกิจการบินและการเดินทางทั้งในและ
ต่างประเทศ  การอธิบายขั้นตอนการใช้บริการที่ท่าอากาศยาน และยานพาหนะอ่ืนๆ การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด
การเดินทาง  การจองและซื้อขายตั๋วของเครื่องบินและยานพาหนะต่างๆ  การรับส่งผู้โดยสาร การอธิบายการใช้เอกสาร
ที่จ าเป็นในการเดินทาง การผ่านด่านศุลกากร การเสียภาษี การแลกเปลี่ยนเงิน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง 
  Practice the Burmese language skills in listening, speaking, reading and writing used in 
aviation business and  travel, both domestic and international. Can describe steps of  procedure to 
use airport services and other kinds of vehicles including inquiring about the details of travel. How to 
reserve and purchase flight tickets and other vehicles, and how to transport passenger. Study how to 
explain essential documents for travel to passengers, how to pass customer, pay tax, exchange 
money and solve problems during the travel. 
 
TIM2621 ภาษาอาหรับเบื้องต้น       3(2-2-5) 
  Basic Arabic  
  ภาษาอาหรับเบื้องต้น พยัญชนะ สระ เสียง ค าศัพท์ วลี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Study basic of the Arabic language, consonants, vowels, vocabulary and phrases using 
in everyday life. 
 
TIM3622 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  Arabic for Communication 

 การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอาหรับ ที่ใช้ในการสื่อสารประจ าวัน การให้ข้อมูลพื้นฐานใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการ การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของภาษาอาหรับ 
  Practice Arabic language skills in listening,  speaking, reading and writing to 
communicate in daily life Study how to give basic information in tourism business and services by 
using vocabulary, phrases and structures of Korean language. 
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TIM3623 ภาษาอาหรับเพื่องานโรงแรม      3(2-2-5) 
  Arabic for Hotel  
  การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอาหรับ การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของภาษา
อาหรับในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการส าหรับผู้ให้บริการทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การ
ให้ข้อมูล การตอบค าถามเกี่ยวกับการจองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงการ
แนะน าสถานที่พัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร ก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม 
  Practice Arabic language skills of listening,  speaking, reading and writing in hotel 
industry. Focus on formal language used by service providers at all levels of different departments. 
Can use good Arabic language forgiving information, reserving room, reservation rooms, front office, 
house keeping, food and beverage including banquets. Can recommend accommodations, solve 
sudden problems, write documents and schedules, electronic correspondence dealing with hotel 
industry. 
 
TIM4624 ภาษาอาหรับเพื่อการน าเที่ยว 1      3(2-2-5) 
  Arabic for Tour Conducting 1 
  การฝึกทักษะภาษาอาหรับการใช้ค าศัพท์เฉพาะ  วลี ส านวน รูปแบบและโครงสร้างภาษาอาหรับใน
ระดับอาชีพเพ่ือการน าเที่ยว ฝึกบรรยาย น าชม แหล่งท่องเที่ยวโดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย การน าเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลส าคัญต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนงาน
หัตถกรรมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค 
  Practice Arabic language using special vocabulary, terminology and structures of the 
Arabic language at professional level for conducting tours particularly tourist attractions in Thailand. 
Organize tours to visit natural attraction, culture and traditions, major festivals, archeological objects 
including handicrafts in different regions of Thailand. 
 
TIM4625   ภาษาอาหรับเพ่ือการน าเที่ยว 2         3(2-2-5) 
                     Arabic for Tour Conducting 2 

การฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอาหรับที่ ใช้ในธุ รกิจการบินและการเดินทางทั้งในและ
ต่างประเทศ  การอธิบายขั้นตอนการใช้บริการที่ท่าอากาศยาน และยานพาหนะอ่ืนๆ การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด
การเดินทาง  การจองและซื้อขายตั๋วของเครื่องบินและยานพาหนะต่างๆ  การรับส่งผู้โดยสาร การอธิบายการใช้เอกสาร
ที่จ าเป็นในการเดินทาง การผ่านด่านศุลกากร การเสียภาษี การแลกเปลี่ยนเงิน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง 
  Practice the Arabic language skills in listening, speaking, reading and writing used in 
aviation business and  travel, both domestic and international. Can describe steps of  procedure to 
use airport services and other kinds of vehicles including inquiring about the details of travel. How to 
reserve and purchase flight tickets and other vehicles, and how to transport passenger. Study how to 
explain essential documents for travel to passengers, how to pass customer, pay tax, exchange 
money and solve problems during the travel. 
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TIM4626        ภาษาอาหรับส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง             3(2-2-5) 
           Arabic for Airlines and Travelling 

         การฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอาหรับที่ใช้ในธุรกิจการบินและการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ  
การอธิบายขั้นตอนการใช้บริการที่ท่าอากาศยาน และยานพาหนะอ่ืนๆ การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทาง  
การจองและซื้อขายตั๋วของเครื่องบินและยานพาหนะต่างๆ  การรับส่งผู้โดยสาร การอธิบายการใช้เอกสารที่จ าเป็นใน
การเดินทาง การผ่านด่านศุลกากร การเสียภาษี การแลกเปลี่ยนเงิน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ระหว่างการเดินทาง 
  Practice the Arabic language skills in listening, speaking, reading and writing used in 
aviation business and  travel, both domestic and international. Can describe steps of  procedure to 
use airport services and other kinds of vehicles including inquiring about the details of travel. How to 
reserve and purchase flight tickets and other vehicles, and how to transport passenger. Study how to 
explain essential documents for travel to passengers, how to pass customer, pay tax, exchange 
money and solve problems during the travel. 
 
THL1201 การฟังและการพูด       3(2-2-5) 
  Listening and Speaking   
  หลักการฟัง  การสรุปสาระส าคัญ  การวิเคราะห์และประเมินค่าเรื่องที่ฟัง  ฝึกการฟังประเภทต่างๆ  
หลักและศิลปะการพูด การสร้างบุคลิกภาพ การเตรียมการพูด การประเมินและปรับปรุง   การพูด ฝึกพูดแบบ
รายบุคคลและแบบกลุ่มในโอกาสต่างๆ 
  Listen to the summary Analysis and Evaluation of the hearing. Practice listening types 
And the Arts Creating a Personality Preparation say to evaluate and improve the speech says 
individuals and groups on different occasions. 
 
THL1202 การอ่าน         3(3-0-6) 
  Reading 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ่าน หลักการอ่านออกเสียง  การอ่านในใจ  การอ่านจับใจความ  การ
วิเคราะห์ การวินิจสาร   
  Basic knowledge about reading the reading aloud in reading comprehension and 
analysis of diagnostic substances 
 
THL1203 การเขียน        3(3-0-6) 
  Writing    

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน องค์ประกอบและกลวิธีการสร้างงานเขียน  การเขียนย่อหน้า การ
เขียนเรียงความ การเขียนบทความ การเขียนข่าว ฝึกปฏิบัติการเขียน 
                     Basic knowledge about the strategies of writing, writing, writing paragraphs essay 
writing journalistic practice writing 
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THL3206 ภาษาเฉพาะกิจ        3(3-0-6) 
  Language for Specific Purpose 
  ลักษณะ รูปแบบและการใช้ภาษาเขียนเฉพาะกิจต่างๆ โดยเน้นภาษาธุรกิ จ ภาษาราชการ ภาษา
สื่อสารมวลชน ภาษาในการรณรงค์และจูงใจ ภาษาประชาสัมพันธ์ ภาษาโฆษณา ภาษาการแสดง ภาษากฎหมาย 
  To study the Style of language in written statements by emphasizing English the 
official language of business communication language in the campaign and incentives English-
language release in the legal language of advertising 
 
THL3215 ภาษาไทยเชิงธุรกิจ       3(3-0-6) 
  Business Thai   
  การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความสามารถในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เน้นการเขียนสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ    
  To use Thai language to develop the ability to communicate both internally and 
externally focus on writing business communication in various forms. 
 
THL3217  การใช้ภาษาเพื่อการอาชีพ      3(3-0-6) 
  Thai Usage for Career      
  ความส าคัญของการใช้ภาษาเพ่ือการอาชีพ  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษาและการอาชีพ  
ลักษณะเฉพาะของภาษาในแต่ละอาชีพ  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการใช้ภาษาในการประกอบอาชีพต่างๆ  ฝึก
ทักษะทางภาษาเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ 
  To study the importance of language for professional purposes the relationship 
between the language and the profession language characteristics of each profession analysis and 
comparison of the language in various occupations and trained to use their language skills in an 
occupation 
 
TIM4901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  2(90)   
  Preparation for the Job Training in Tourism and Hospitality Industry Careers 
  หลักในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   
ความรู้เบื้องต้นในการฝึกงานในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแขนงต่าง ๆ ที่ส าคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ การ
จัดล าดับความส าคัญของงาน เจตคติ บุคลิกภาพ การรักษาเวลา กาลเทศะ มนุษยสัมพันธ์และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ แนะแนวทางในการฝึกงานให้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การท างานเป็นทีม   
  Give the principles of preparation for readiness before going job training in tourism 
and service industry. Educate basic knowledge of job training for prominent fields in tourism. 
Develop students having knowledge and skills to prior jobs according to the importance. Students 
learn about good attitudes, personality, manners, punctuality, human relationship and professional 
qualifications. Give directions to go job training effectively and skills to work in teams. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
TIM4902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ    5(600) 
  On the Job Training in Tourism  and Hospitality Industry Careers 
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในหน่วยงาน หรือสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทักษะประสบการณ์ ในวิชาชีพ  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรืออภิปรายปัญหาที่น่าสนใจในการฝึกประสบการณ์
พร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา ปัจฉิมนิเทศ แนะแนวทางการประกอบวิชาชีพ 
  Students going on the job training at different agencies and operation places 
concerning tourism and service industry. They practice various activities to enhance their knowledge 
and experiences. They also exchange experiences getting from job training, and discuss interesting 
experiences with suggestions and how to solve problems at post training program including the 
guidance for their future career. 
 
TIM4903   การเตรียมสหกิจศึกษา       1(90) 
  Preparation for Co-operation Education   
  หลักในการเตรียมความพร้อมก่อนออกการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ความรู้เบื้องต้นในการฝึกงานในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแขนงต่างๆ ที่ส าคัญ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  แนะแนวทางในการฝึกงานให้
ได้อย่างมีคุณภาพ  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การท างานเป็นทีม  มีการน าเสนอและมีการประเมินผลโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง
จากหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นสถานประกอบการสหกิจกับอาจารย์นิเทศก์ 
  Give the principles of preparation for readiness before going to work as temporary 
employees in tourism and service industry. Have basic knowledge in various fields of the tourism 
industry. Develop students to have skills, attitudes, motivations and qualifications suitable for such 
kinds of profession. Give guidelines for qualifying training. Promote learning skills to work in teams. 
Also presentations and the assessment by employee trainers from the joined with university 
supervisors. 
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รายวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
 
TIM4904 สหกิจศึกษา        6(600)  
  Co-operative Education 
  การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
เต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงานนั้นโดยมีพนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงานพ่ีเลี้ยงของสถานประกอบการ 
มอบหมายงาน ดูแล มีการก าหนดลักษณะงาน  แผนการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษานักศึกษาจะต้องจัดท า
รายงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน เพ่ือการประเมินผลการศึกษา  ให้มีการน าเสนอและมีการประเมินผลโดย
พนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ และปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 
  Work as temporary employees at the agencies or enterprise of tourism and service 
industry by joint planning between the university and the agencies or enterprises. The students work 
full time as other employees of those agencies having consultants or employee trainers to give work 
assignments and take care them. The trainers determine the work and the plan of operation 
including giving advices to students. Students do the reports and present the reports after finishing 
work for assessment by their trainers and university supervisors following with post training 
cooperative education. 
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ภาคผนวก ข. 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  

ฉบับปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
1. หลักสูตรฉบับนี้ได้รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในการประชุมครั้งที่ 10/2558 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เนื่องจากหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พ.ศ.2554 ได้เปิดใช้ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวครบ 5 ปี จึงได้มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  สังคม  และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต ประกอบกับการมีหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
การท่องเที่ยว ตามกรอบ TQF ที่จัดท าขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมีแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขดังนี ้
  4.1  ปรับออกรายวิชาที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

4.2  ปรับเพิ่มรายวิชาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับหลักสูตร 
4.3  เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ชือ่วิชา  
4.4  ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา และหรือค าอธิบายรายวิชา 

 
5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

5.1  รายวิชาที่ปรับออก  (แยกตามหมวดวิชา) 
       5.1.1 หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน) 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 
 

         THM1201   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 
                             Tourism Industry 
          THM1202   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร    3(3-0-6) 
                             Introduction to Lodging and Food Service Business 
          THM1203   จิตวิทยาการบริการ        3(3-0-6) 
                             Service Psychology 
          THM1204   การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับงานบริการ       3(2-2-5) 
                             Personality Development for Hospitality  

THM2205   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ    3(3-0-6) 
                             Human Resource Management for Tourism and Hospitality Industry 

THM2206   เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ     3(2-2-5) 
                             Information Technology for Tourism and Hospitality Industry 
          THM2207   กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

และบริการ   
                             Laws and Professional Ethics for Tourism and Hospitality Industry 
          THM3208   พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
                             Tourist Behavior and Cross Cultural Communication 
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       5.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) 
 

          THM1204   การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับงานบริการ       3(2-2-5) 
                              Personality Development for Hospitality 

THM2305   การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว        3(3-0-6) 
                               Travel Agency Management 
           THM4310   การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจบริการ        3(3-0-6) 
                                Accounting and Finance for Service Business 
           THM4405   สัมมนาธุรกิจน าเที่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
                               Seminar in Travel Agency Business with Tourism Industry 

THM4412   การบริหารจัดการธุรกิจสายการบิน      3(3-0-6) 
                                Administration in Airline Business 
           THM4413   สัมมนาธุรกิจการบินกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
                               Seminar in Airline Business with Tourism Industry 
           THM4414   การตลาดในอุตสาหกรรมการบิน        3(3-0-6) 
                               Airline Marketing 
           THM3416   การท่องเที่ยวเชิงบ าบัดรักษา       3(3-0-6) 
                                Medical Tourism 
          THM3417   การส่งเสริมพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ    3(3-0-6) 
                                Development Promotion and  Management in HeathTourism 
          THM4419   การจัดการธุรกิจนวดแผนไทย       3(2-2-5)  
                               Thai Massage Business Management   
          THM4420   สัมมนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
                               Seminar in Health Tourism with Tourism Industry  
          THM4422   การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ       3(2-2-5) 
                               Creative Activity for Health Tourism 
          THM3423   การจัดการอุทยานแห่งชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ     3(3-0-6)   
                               National Park and Natural Tourism Attraction Management 
          THM3424   การจัดการแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ การกีฬาและความบันเทิง    3(3-0-6)  
                               Sport and Entertainment and Recreation Tourist Attraction Management 
          THM3425   การจัดการธุรกิจ ร้านค้า ในแหล่งท่องเที่ยว      3(3-0-6)  
                               Shop Business Management in Tourism Resources 
          THM4426   การบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการตลาด      3(3-0-6) 
                               Tourism Destination Integrated for Marketing 
          THM4427   การด าเนินงานและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน    3(3-0-6) 
                                Community-Based and Cultural Tourism Operation and Management 
          THM4428   สัมมนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
                               Seminar in Tourism Resources Management with Tourism Industry 
          THM4433   การตลาดงานประชุมสัมมนานิทรรศการและกิจกรรม   3(3-0-6) 
                               MICE and Recreation Marketing 
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            THM1501   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
                     English for Communication Business 
            THM2503   ภาษาอังกฤษส าหรับบุคคลผู้ที่ประกอบวิชาชีพ   3(2-2-5) 
    ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
                                English for Tourism Career Personals 
            THM1601   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
                                Korean for Communication Business 
            THM1602  ภาษาเกาหลีส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว       3(2-2-5) 
                                Korean for Tourism Busine 

THM2603   ภาษาเกาหลีส าหรับบุคคลผู้ที่ประกอบวิชาชีพ    3(2-2-5) 
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

                                Korean for Tourism Career Personals 
THM1701   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ       3(2-2-5) 

                               Japanese for Communication Business 
           THM1702   ภาษาญี่ปุ่นส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว        3(2-2-5) 
                               Japanese for Tourism Business 
           THM2703   ภาษาญี่ปุ่นส าหรับบุคคลผู้ท่ีประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว      3(2-2-5) 
                               Japanese for Tourism Career Personals 
           THM1801   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ         3(2-2-5) 
                               Chinese for Communication Business 
           THM1802   ภาษาจีนส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว           3(2-2-5) 
                               Chinese for Tourism Business 
           THM2803   ภาษาจีนส าหรับบุคคลผู้ที่ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
                               Chinese for Tourism Career Personals 
           THM3806   ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ       3(2-2-5) 
                          Russia for Communication Business 
           THM3807   ภาษารัสเซียส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว        3(2-2-5) 
                          Russia for Tourism Business 
           THM3808   ภาษารัสเซียส าหรับบุคคลผู้ท่ีประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว    3(2-2-5) 
                      Russia for Tourism Career Personals 

THM3809   ภาษารัสเซียส าหรับการน าเที่ยว        3(2-2-5) 
                     Russia for Tour Conducting 

THM3810   ภาษารัสเซียส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม       3(2-2-5) 
                     Russia for Hospitality Industry 
           THM1901   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ        3(2-2-5) 
                               French for Communication Business 
           THM1902   ภาษาฝรั่งเศสส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว         3(2-2-5) 
                                French for Tourism Business 
           THM2903   ภาษาฝรั่งเศสส าหรับบุคคลผู้ท่ีประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   3(2-2-5) 
                                French for Tourism Career Personals 
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5.2  รายวิชาที่ปรับเพิ่ม (แยกตามหมวดวิชา) 
       5.2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  ก.  กลุ่มวิชาภาษา 
              GEL2203  ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  ASEAN Languages 
             GEL2204  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพ  3(3-0-6) 
  Thai for Careers 
 
 ข.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

    GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  Life in Multicultural Society 
             GEH2204 ความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
  Civil Education 
             GEH2205 ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 3(3-0-6) 
  Life Skills for The Absolute Human 
 
   ค.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
             GES2203  ความรู้เท่าทันสารสนเทศ  3(3-0-6)  
  Information Literacy  
              GES2204  คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต          3(3-0-6)  
                                 Mathematics for Life  
              GES2205  นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต        3(3-0-6)  
                                 Recreation for Quality of Life  
              GES2206  ชีวิตและสุขภาพ         3(3-0-6)  
                                 Life and Health  
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       5.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

ก.  วิชาแกน(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา            น(บ-ป-อ) 
 

  TAH1201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ                3(3-0-6) 
                             Introduction to Hospitality Industry 

TAH1202   จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ        3(2-2-5) 
                             Service Psychology and Personality Development 

TAH1203   จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(3-0-6) 
                             Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 
           TAH1204   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ                   3(3-0-6) 
                             Human Resource Management in Hospitality Industry 
 TAH2201 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม                 3(2-2-5) 
                             Information Technology for Tourism and Hotel 
           TAH2202   พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
                             Tourist Behavior and Cross Cultural Communication 
           TAH2203   สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย                      3(3-0-6) 
                             Thai Society-Cultural and Wisdom 
 TAH4201 การวิจัยในอุตสาหกรรมบริการ         3(2-2-5) 
   Research in Hospitality Industry 
 

ข.  วิชาเฉพาะบังคับ 
TIM1302   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการอาหาร          3(2-2-5) 

                              Introduction to Food Service 
TIM4308   สัมมนาการท่องเที่ยว            3(2-2-5) 

                              Seminar in Tourism  
           TIM4405   การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน         3(2-2-5) 
                               Cultural and Community Tourism Management 
 TIM3410   การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ           3(3-0-6) 
                               Air Cargo Service 
 TIM4404   การจัดการโครงงานเพื่อการท่องเที่ยว         3(2-2-5) 
                               Tourism Project Management 
 

ค.  วิชาเฉพาะเลือก   
TIM3409   การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดิน        3(3-0-6)   

                               Airport Ground Service Management  
TIM4411   การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน          3(3-0-6) 

                               In-flight Service Management 
TIM4412   การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการบิน      3(3-0-6) 

                               Food and Beverage Management in The Aviation Industry 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา            น(บ-ป-อ) 
 

           TIM3416   การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา           3(2-2-5)  
                              Sport Tourism Management   
           TIM4407   เทคโนโลยีเพ่ือการตลาดท่องเที่ยว                  3(2-2-5) 
                               Information Technology for Marketing Tourism 
           TIM4413   การตลาดในอุตสาหกรรมการบิน           3(3-0-6) 
                               Airline Marketing 
           TIM4417   การจัดการกิจกรรม นันทนาการ และความบันเทิง         3(3-0-6) 
                             Activities, Recreational and Entertainment Management 
           TIM4418   พฤติกรรมผู้บริโภคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา        3(3-0-6) 
                              Customer  Behavior in Health and Sport Tourism 
           TIM4423   การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล         3(3-0-6) 
                              Incentive Tourism Management 
           TIM4505   ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 2        3(2-2-5) 
                    English for Tour Conducting 2 

TIM2601   ภาษาเกาหลีเบื้องต้น          3(2-2-5) 
                             Basic Korean  
           TIM3602   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร          3(2-2-5) 

Korean for Communication 
           TIM4605   ภาษาเกาหลีเพ่ือการน าเที่ยว 2         3(2-2-5) 
                            Korean for Tour Conducting 2 
          TIM4606         ภาษาเกาหลีส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง             3(2-2-5) 
   Korean for Airlines and Travelling 

TIM2605   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น           3(2-2-5) 
                             Basic Japanese  
           TIM3606   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร         3(2-2-5) 
                             Japanese for Communication 

TIM4609   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการน าเที่ยว 2        3(2-2-5) 
                            Japanese for Tour Conducting 2 
          TIM4610         ภาษาญี่ปุ่นส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง            3(2-2-5) 
   Japanese for Airlines and Travelling 
           TIM2609   ภาษาจีนเบื้องต้น           3(2-2-5) 
                              Basic Chinese  
           TIM3610   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร         3(2-2-5) 
                             Chinese for Communication 

TIM4613   ภาษาจีนเพ่ือการน าเที่ยว 2        3(2-2-5) 
                            Chinese for Tour Conducting 2 
          TIM4614         ภาษาจีนส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง            3(2-2-5) 
   Chinese for Airlines and Travelling 
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 รหัสวิชา  ชื่อวิชา            น(บ-ป-อ) 

 
            TIM2613   ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น         3(2-2-5) 
                               Basic French  
            TIM3614   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
                               French for Communication 

  TIM4617   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการน าเที่ยว 2        3(2-2-5) 
                            French for Tour Conducting 2 
            TIM4618       ภาษาฝรั่งเศสส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง            3(2-2-5) 
   French for Airlines and Travelling 
            TIM2617   ภาษาเมียนมาเบื้องต้น         3(2-2-5) 
                               Basic Burmese     
            TIM3618   ภาษาเมียนมาเพ่ือการสื่อสาร       3(2-2-5) 
                               Burmese for Communication 

 TIM3619   ภาษาเมียนมาเพ่ืองานโรงแรม         3(2-2-5) 
                              Burmese for Hotel  

  TIM4621   ภาษาเมียนมาเพ่ือการน าเที่ยว 2        3(2-2-5) 
                            Burmese for Tour Conducting 2 
            TIM4622       ภาษาเมียนมาส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง            3(2-2-5) 
   Burmese for Airlines and Travelling 
            TIM2621   ภาษาอาหรับเบื้องต้น         3(2-2-5) 
                               Basic Arabic     
            TIM3622   ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร        3(2-2-5) 
                               Arabic for Communication 
            TIM3623   ภาษาอาหรับเพ่ืองานโรงแรม         3(2-2-5) 
                              Arabic for Hotel  

  TIM4625   ภาษาอาหรับเพ่ือการน าเที่ยว 2        3(2-2-5) 
                            Arabic for Tour Conducting 2 
            TIM4626       ภาษาอาหรับส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง            3(2-2-5) 
   Arabic for Airlines and Travelling 
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5.3  รายวิชาที่เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
GEL1001 การใช้ภาษาไทย                                                    3(3–0-6) 
    Arts of Thai Usage 
GEL1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น                     3(3–0-6) 
            English for Communication and Information Retrieval  
GEL1003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน              3(3-0-6)                     
             English for Communication and Study Skills 
GEL2001 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                              3(3-0-6) 
            Thai for Academic Purpose  
GEL2002 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                          3(3-0-6) 
    English for Academic Purpose 
GEH1001 สุนทรียภาพกับชีวิต                                   3(3-0-6) 
             Aesthetic Appreciation 
GEH1002 สังคมไทยในบริบทโลก                                   3(3-0-6) 
             Thai Society in Global Context 
GEH2001 การพัฒนาตน                                             3(3-0-6) 
             Self Development 
GEH2002 ความจริงของชีวิต                                   3(3-0-6) 
             Philosophy of Life 

 

GEL1101 การใช้ภาษาไทย                                                  3(3–0-6) 
    Thai Usage 
GEL1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น                   3(3–0-6) 
             English for Communication and Information Retrieval  
GEL1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน             3(3-0-6)                     
              English for Communication and Study Skills 
GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                             3(3-0-6) 
  Thai for Academic Purpose  
GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                         3(3-0-6) 
  English for Academic Purpose  
GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต                                               3(3-0-6) 3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 
GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก                                           3(3-0-6) 3(3-0-6) 
    Thai Society in Global Cont 
GEH2201 การพัฒนาตน                                                     3(3-0-6) 
  Self Development  
GEH2202 ความจริงของชีวิต                                                3(3-0-6) 
  Truth of Life 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

GES1001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้          3(3-0-6) 
               IT for Communication and Learning 
GES1002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)                                                                          
               Science and Technology for Quality of Life 
GES2001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม             3(3-0-6)                                                                          
               Science, Technology and Environment 
GES2002   การคิดและการตัดสินใจ                        3(3-0-6) 
               Thinking and Decision Making 
THM1301  ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย   3(3-0-6) 
                World Tourism Resources and Tourism Resources 
                in Thailand 
THM2303  การตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ    3(3-0-6) 
                Tourism and Service Industry Marketing 
THM2306  การวางแผนพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   3(2-2-5) 
                Planning Development and Sustainable  
                Tourism Management 
THM3307  การจัดการงานฝ่ายห้องพัก      3(2-2-5) 
               Room Operations Management 
THM3308  การวางแผนจัดน าเที่ยว      3(2-2-5) 
               Organization of Tour Planning 
THM3401  ธุรกิจน าเที่ยวและการจัดน าเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ   3(3-0-6) 
               Travel Agency Business and Specific Tour  
               Leading Management 

GES1101   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้        3(3-0-6) 
   Information Technology for Communication and Learning 
GES1102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต                   3(3-0-6) 
  Science and Technology for Quality of Life 
GES2201  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม                    3(3-0-6) 
   Science and Technology for Environment 
GES2202   การคิดและการตัดสินใจ                                         3(3-0-6) 
   Thinking and Decision Making 
TIM1301  ทรัพยากรการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
               Tourism Resources  
 
TIM2303  การขายและการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
              Sales and Marketing in Tourism Industry 
TIM2305  การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                        3(2-2-5) 
              Sustainable Tourism Management 
 
TIM3306  การจัดการงานฝ่ายห้องพัก      3(2-2-5) 
              Room Operations Management 
TIM3307  การวางแผนจัดน าเที่ยว      3(2-2-5) 
              Tour Planning 
TIM1401  ธุรกิจน าเที่ยวและการจัดน าเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ   3(3-0-6) 
              Travel Agency and Special Purpose Tourism 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

THM3402  ระบบบริการส ารองที่นั่งทางการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
               Reservation System for Tourism 
THM3403  การสร้างกิจกรรมส าหรับงานน าเที่ยว      3(2-2-5) 
               Creative Activity for Tour Leading 
THM4404  การจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ      3(2-2-5) 
               International Tour Operations 
THM4406  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย      3(2-2-5) 
               Conservation and Adventure Tourism 
THM3408  อุตสาหกรรมการบิน        3(3-0-6) 
               Aviation Industry 
THM3409  การส ารองที่นั่งและบัตรโดยสารในธุรกิจการบิน    3(2-2-5) 
               Reservation and Ticketing for Airline Business 
THM3410 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดินและงานบริการบนเครื่องบิน  3(3-0-6)   
              Ground and In-flight Service Management 
THM3411  การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ     3(3-0-6) 
               Air Cargo Service 
THM3415  การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ      3(3-0-6) 
               Health Promotion Tourism 
THM4418  การจัดการธุรกิจสถานบ ารุงสุขภาพและสปา     3(3-0-6) 
               Spa and Health Therapy Business Management   

TIM2402  ระบบการส ารองสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
              Reservation System for Tourism       
TIM3403  การสร้างกิจกรรมส าหรับงานน าเที่ยว       3(2-2-5) 
              Creative for Tour Conducting Activities 
TIM3404  การจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ     3(2-2-5) 
              International Tour Operations        
TIM4406  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย     3(2-2-5) 
              Eco-Adventure Tourism 
TIM1407  อุตสาหกรรมการบิน       3(3-0-6) 
              Aviation Industry 
TIM2408  การส ารองที่นั่งและบัตรโดยสารในธุรกิจการบิน             3(2-2-5) 
              Airline Reservation and Ticketing 
TIM3409  การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดิน  3(3-0-6)   
               Airport Ground Service Management 
TIM3410  การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ    3(3-0-6) 
              Air Cargo Service 
TIM1413  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ      3(3-0-6) 
              Health Tourism 
TIM2414  การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา              3(3-0-6) 
              Spa and Health Business Management   
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THM4421  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย               3(2-2-5) 
               Health Tourism with Thai Traditional Medicine 
THM4427  การด าเนินงานและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ3(3-0-6) 
               ชุมชน Community-Based and Cultural Tourism  
               Operation and Management 
THM3429  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ และอีเว้นท์    3(3-0-6) 
               Introduction to MICE and Events Business 
THM3430  การจัดการไมซ์ในธุรกิจที่พักแรม     3(3-0-6) 
               MICE Management in Accommodation Business 
THM3431  การจัดการอีเว้นท์       3(2-2-5) 
               Event Management 
THM3432  การจัดการงานประชุมและงานแสดงสินค้า    3(2-2-5) 
               Meetings, Convention and Exhibition Management 
THM4434 การจัดการออกแบบและวิเคราะห์งานประชุม สัมมนา     3(3-0-6) 
              และงานมหกรรม   
              MICE and Event Management Design and Analysis 
THM1502  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว              3(2-2-5) 
               English for Tourism Business 
THM3504  ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว     3(2-2-5) 
               English for Tour Conducting 
THM3604  ภาษาเกาหลีส าหรับการน าเที่ยว     3(2-2-5) 
                Korean for Tour Conducting 
 

TIM3415  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย                  3(2-2-5) 
              Traditional Thai Medicine for Health Tourism 
TIM4405  การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน             3(2-2-5) 
              Cultural and Community Tourism Management 
 
TIM1419  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์   3(3-0-6) 
               Introduction to MICE Business 
TIM2420  การจัดการไมซ์ในธุรกิจที่พักแรม     3(3-0-6) 
              MICE Management in Accommodation Business 
TIM3421  การจัดการอีเว้นท์       3(2-2-5) 
              Event Management                             
TIM3422  การจัดการงานประชุมและงานแสดงสินค้า    3(2-2-5) 
              Meetings, Convention and Exhibition Management 
TIM4424  การจัดการวิเคราะห์และออกแบบงานประชุม สัมมนา      3(3-0-6) 
              และงานมหกรรม   
              MICE and Event Management Analysis and Design 
TIM1501  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
              English for Tourism Business 
TIM3504  ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 1    3(2-2-5) 
              English for Tour Conducting 1 
TIM4604  ภาษาเกาหลีเพ่ือการน าเที่ยว 1    3(2-2-5) 
              Korean for Tour Conducting 1 
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THM3605  ภาษาเกาหลีส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม   3(2-2-5) 
                Korean for Hospitality Industry 
THM3704  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการน าเที่ยว     3(2-2-5) 
               Japanese for Tour Conducting 
THM3705  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม             3(2-2-5) 
               Japanese for Hospitality Industry 
THM3804  ภาษาจีนส าหรับการน าเที่ยว      3(2-2-5) 
               Chinese for Tour Conducting 
THM3805  ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม    3(2-2-5) 
               Chinese for Hospitality Industry 
THM3904  ภาษาฝรั่งเศสส าหรับการน าเที่ยว     3(2-2-5) 
               French for Tour Conducting 
THM3905  ภาษาฝรั่งเศสส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม             3(2-2-5) 
               French for Hospitality Industry 
THM4407  เทคโนโลยีเพ่ือการตลาดท่องเที่ยว               3(2-2-5)
      IT for Marketing Tourism 
THM4414  การตลาดในอุตสาหกรรมการบิน                        3(3-0-6) 
               Airline Marketing 

TIM3603  ภาษาเกาหลีเพ่ืองานโรงแรม              3(2-2-5) 
              Korean for Hotel 
TIM4608  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการน าเที่ยว 1              3(2-2-5) 
              Japanese for Tour Conducting 1 
TIM3607  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ืองานโรงแรม    3(2-2-5) 
              Japanese for Hotel 
TIM4612  ภาษาจีนเพ่ือการน าเที่ยว 1     3(2-2-5) 
              Chinese for Tour Conducting 1 
TIM3611  ภาษาจีนเพ่ืองานโรงแรม      3(2-2-5) 
              Chinese for Hotel 
TIM4616  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการน าเที่ยว 1    3(2-2-5) 
              French for Tour Conducting 1 
TIM3615  ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานโรงแรม      3(2-2-5) 
              French for Hotel  
TIM4407  เทคโนโลยีเพ่ือการตลาดท่องเที่ยว                              3(2-2-5) 
              Information Technology for Marketing Tourism 
TIM4413  การตลาดในอุตสาหกรรมการบิน                               3(3-0-6) 
              Airline Marketing 
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  5.4  รายวิชาที่ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา และหรือค าอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
THM1301  ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย                  3(3-0-6) 
                World Tourism Resources and Tourism Resources in Thailand 
                 ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะและประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
ไทยและของโลกเอกลักษณ์  และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ศิลปะ 
โบราณสถาน โบราณคดี ศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  แหล่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ส าคัญ ได้แก่ วัฒนธรรม เทศกาลงานประเพณี อาหาร 
ขนมผลไม้ นาฎศิลป์ ดนตรี วรรณคดีไทย และมรดกทางภูมิปัญญา  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์  
สิ่งแวดล้อม และอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว การ
อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีส าคัญ 

TIM1301  ทรัพยากรการท่องเที่ยว                3(3-0-6) 
              Tourism Resources  
               ความหมาย ประเภท ความส าคัญ เอกลักษณ์ และคุณค่าของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และ
แนวโน้ม รูปแบบของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 

THM2303  การตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ                            3(3-0-6) 
                Tourism and Service Industry Marketing 
                การประชาสมัพันธ์  เทคนิค การด าเนินงานด้านการตลาดของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ก ากับดูแลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  การด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว 
ส่วนประสมของการตลาดการท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการท าการตลาด  เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวท้ัง
ภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด 
 

TIM2303  การขายและการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                        3(2-2-5) 
              Sales and Marketing in Tourism Industry 
               การเรียนรู้เทคนิคการน าเสนอ ติดตามและปิดการขายสินค้าในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว  ส่วนประสมของ
การตลาดการท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การท าการตลาด  เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
THM2304  การจัดการงานมัคคุเทศก์                   3(2-2-5) 
               Tour Guide Management 
                บทบาท หน้าที ่ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 
กระบวนการ วิธีการเทคนิคการน าเที่ยว มนุษยสัมพันธ์ส าหรับงานมัคคุเทศก์ นันทนาการ การ
ปฐมพยาบาล การป้องกันอุบัติเหตุและการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในงานมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร  ความรู้เบื้องต้นในการ
บริการงานโรงแรม ภัตตาคารร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว การบริการของท่าอากาศยาน สาย
การบิน การเงินการธนาคาร ฯลฯ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  นโยบายและแนวทางส่งเสริม
พัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก์  ให้มีการศึกษาฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้นักศึกษาได้ฝึกพูดในที่
ชุมชน บนรถระหว่างการศึกษานอกสถานท่ี 
 

TIM2304  การจัดการงานมัคคุเทศก์                  3(2-2-5) 
              Tour Guide Management 
               ประเภท บทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 
กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนและเทคนิคการน าเที่ยว นันทนาการส าหรับการน าเที่ยว  การ
ให้ความรู้ การบริการ การอ านวยความสะดวก การป้องกันอุบัติเหตุและให้ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ ยว  กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในงานมัคคุ เทศก์  ระเบียบพิธีการเข้าออกนอก
ราชอาณาจักร  ความรู้เบื้องต้นและการประสานงานกับโรงแรมที่พัก ภัตตาคารร้านอาหาร 
แหล่งท่องเที่ยว การท่าอากาศยาน สายการบิน การเงินการธนาคาร ธุรกิจ บุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีมัคคุเทศก์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการ
ท างาน ฝึกพูดน าเที่ยวในที่ชุมชน 

THM2306  การวางแผนพัฒนาและการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน              3(2-2-5) 
               Planning Development and Sustainable Tourism Management 
               ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ  องค์ประกอบ ความส าคัญของการวางแผน
พัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  รูปแบบ ประเภท ลักษณะของการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน  การประเมินศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการและขั้นตอนของการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทและความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวและการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้มีการศึกษาฝึกปฏิบัติเรียนรู้นอกสถานท่ี 

TIM2305  การจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน                          3(2-2-5) 
              Sustainable Tourism Management 
              ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ  องค์ประกอบ ความส าคัญของการวางแผน
พัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ประเภท ลักษณะของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
การประเมินศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการและขั้นตอนของการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทและความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวและการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเน้นการจัดการอย่างมีคุณภาพ  สมดุล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้
มีการศึกษาฝึกปฏิบัติเรียนรู้นอกสถานท่ี ส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
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THM3307  การจัดการงานฝ่ายห้องพัก                    3(2-2-5) 
               Room Operation Management 
                การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า เรียนรู้หลักการรับจอง
ห้องพัก การเลื่อนการจอง การยกเลิกการจอง การวางแผนก าหนดราคาขาย การบริหาร
เกี่ยวกับงานต้อนรับ  งานบริการส่วนหน้า  และงานแม่บ้าน การประสานงานระหว่างแผนก
บริการส่วนหน้ากับแผนกแม่บ้านและแผนกอ่ืนๆ ในธุรกิจที่พัก  ศึกษาปัญหา อุปสรรค วิธีการ
ป้องกัน แก้ไขงานบริการส่วนหน้าและงานแม่บ้านจากกรณีศึกษาต่างๆ  ฝึกปฏิบัติงาน
เบื้องต้นในการให้บริการฝ่ายห้องพัก 
 
 
 

TIM3306  การจัดการงานฝ่ายห้องพัก                 3(2-2-5) 
              Room Operations Management 
               การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า การบริหารจัดการห้องพัก 
การส ารองห้องพัก การบริหารเกี่ยวกับงานต้อนรับ การวางแผนก าหนดราคาขาย การ
บริหารงานส่วนหน้ากับการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาปัญหา อุปสรรค วิธีการ
ป้องกัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ฝึกปฏิบัติงานเบื้องต้นในการให้บริการฝ่ายห้องพัก 
 

THM3308  การวางแผนจัดน าเที่ยว         3(2-2-5) 
               Organization of Tour Planning 
                ประเภท กระบวนการ ขั้นตอน และองค์ประกอบที่ส าคัญของการวางแผนจัดน า
เที่ยว  การส ารวจเส้นทาง  การศึกษาจากแผนที่  กลยุทธ์การจัดน าเที่ยว  การเขียนรายการ
ท่องเที่ยว  การวางแผนการใช้งบประมาณ เทคนิคการประสานงานต่อรองการเข้าใช้บริการ
กับธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง การคิดต้นทุนและผลก าไร  หลักการลดต้นทุนในการจัดน าเที่ยว  
การตลาดส าหรับการจัดน าเที่ยว การสร้างหลักประกันคุ้มครองการเดินทางท่องเที่ยว 
อุปสรรคปัญหาและวิธีป้องกันแก้ไขในการวางแผนจัดน าเที่ยว ให้มีการฝึกปฏิบัติจัดน าเที่ยว
นอกสถานท่ี 
 

TIM3307  การวางแผนจัดน าเท่ียว                  3(2-2-5) 
   Tour Planning 

               กระบวนการวางแผน และองค์ประกอบท่ีส าคัญในการจัดน าเที่ยว ประเภทของ
การจัดน าเที่ยว  การส ารวจเส้นทาง  การศึกษาจากแผนท่ีและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  กล
ยุทธ์การจัดน าเที่ยว  การเขียนรายการท่องเที่ยว  เทคนิคการประสานงานต่อรองการเข้าใช้
บริการกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การคิดต้นทุนและผลก าไร  หลักการลดต้นทุนในการจัดน าเที่ยว  
การตลาดในการจัดน าเที่ยว อุปสรรคปัญหาและวิธีป้องกันแก้ไขในการวางแผนจัดน าเที่ยว 
ฝึกปฏิบัติจัดน าเที่ยวนอกสถานท่ี 
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THM 3401 ธุรกิจน าเท่ียวและการจัดน าเท่ียวที่มีลักษณะเฉพาะ               3(3-0-6) 
               Travel Agency Bussiness and Specific Tour Leading 
Management 
                ลักษณะการด าเนินงาน  ความแตกต่างในโครงสร้างการบริหารงานในธุรกิจน า
เที่ยวทั่วไป  กับธุรกิจน าเที่ยวท่ีมีลักษณะเฉพาะ ความเป็นมาของธุรกิจน าเที่ยวและการจัดน า
เที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะประเภทต่างๆ  การท าการตลาด และคาดการณ์รูปแบบทิศทางการ
ด าเนินงานของการจัดน าเที่ยวท่ีมีลักษณะเฉพาะในอนาคต  เพื่อน ามาเป็นแนวทางการบริหาร
จัดการต่อยอดในการบริการ แบ่งกลุ่มน าเสนอ การบริหารจัดการธุรกิจน าเที่ยวที่มี
ลักษณะเฉพาะ 

TIM1401  ธุรกิจน าเท่ียวและการจัดน าเท่ียวที่มีลักษณะเฉพาะ              3(3-0-6) 
              Travel Agency and Special Purpose Tourism 
               ลักษณะการด าเนินงาน  ความแตกต่างในโครงสร้างการบริหารงานในธุรกิจน า
เที่ยวทั่วไป  กับธุรกิจน าเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ ความเป็นมาของธุรกิจน าเที่ยวและการจัด
น าเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะประเภทต่างๆ  การท าการตลาด และคาดการณ์รูปแบบทิศ
ทางการด าเนินงานของการจัดน าเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะในอนาคต  เพื่อน ามาเป็นแนว
ทางการบริหารจัดการต่อยอดในการบริการ แบ่งกลุ่มน าเสนอ การบริหารจัดการธุรกิจน า
เที่ยวท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
 

THM3402  ระบบบริการส ารองที่นั่งทางการท่องเท่ียว                  3(2-2-5) 
                Reservation System for Tourism              
                 ระบบการส ารองที่นั่งในสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ระบบส ารอง
ห้องพัก รถเช่า  จองและซื้อขายรายการน าเที่ยว ค ามาตรฐานท่ีใช้ในธุรกิจการบิน รหัสช่ือย่อ  
ช่ือเต็มของสายการบิน และของเมืองในแต่ละประเทศ  การอ่านและใช้ตารางเวลาเที่ยวบิน 
เส้นทางการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ  ของสายการบินต่าง ๆ  การอ่านบัตรโดยสาร
ตั๋วเครื่องบินประเภทต่าง ๆ  ระบบการส ารองที่นั่งด้วยคอมพิวเตอร์(CRS)  การบันทึกข้อมูล
ของผู้โดยสารและการอ่านข้อมูล(PNR)  และการจัดจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน   ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานของการส ารองที่น่ัง การเรียนรู้ศิลปะในการจองการต่อรองราคากับ
ธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

TIM2402  ระบบการส ารองสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเท่ียว               3(2-2-5) 
              Reservation System for Tourism              
               การส ารองสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยว การส ารองห้องพัก รถเช่า  
รายการน าเที่ยว ศัพท์เฉพาะ รหัสและชื่อย่อที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว การอ่านตั๋วเครื่องบิน ฝึก
ปฏิบัติระบบคอมพิวเตอร์ (CRS) ในการส ารองสินค้าและบริการ การบันทึกข้อมูลของ
ผู้โดยสารและการอ่านข้อมูล(PNR) ปัญหาและอุปสรรคในการส ารองที่นั่งหรือสินค้าบริการ 
ศิลปะในการส ารองสินค้าและบริการ 
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THM3403  การสร้างกิจกรรมส าหรับงานน าเที่ยว      3(2-2-5) 
               Creative Activity for Tour Leading 
                เทคนิคการพูดเพื่อสร้างบรรยากาศในการน ากิจกรรม  เรียนรู้ลักษณะกิจกรรม
ประเภทต่างๆ ศึกษากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวในสถานท่ีต่างๆ ได้แก่ท่ีโล่งแจ้ง ในห้องประชุม 
บริเวณชายหาด หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเฉพาะ เรียนรู้ลักษณะความต้องการ จิตวิทยา
นันทนาการของนักท่องเที่ยว  ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น ากิจกรรมส าหรับงานน าเที่ยวทั้งในและ
นอกสถานท่ี ท้ังเดี่ยวและกลุ่ม 
 

TIM3403  การสร้างกิจกรรมส าหรับงานน าเท่ียว             3(2-2-5) 
              Creative for Tour Conducting Activities 
               ความหมาย ประวัติความเป็นมาของนันทนาการ แนวคดิ ทฤษฏี ประเภทของ
กิจกรรมนันทนาการ ผู้น านันทนาการ นันทนาการชุมชน  เทคนิคการพูดเพื่อสร้าง
บรรยากาศในการน ากิจกรรม เรียนรู้ลักษณะกิจกรรมประเภทต่างๆ ศึกษากิจกรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวในสถานท่ีต่างๆ ได้แก่ที่โล่งแจ้ง ในห้องประชุม บริเวณชายหาด หรือในสถานท่ีที่มี
ลักษณะเฉพาะ  เรยีนรูล้ักษณะความต้องการ  จิตวิทยานันทนาการของนักท่องเที่ยว  ฝึก
ปฏิบัติการเป็นผู้น ากิจกรรมส าหรบังานน าเที่ยวทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งเดี่ยวและกลุม่ 

THM4404  การจัดน าเท่ียวระหว่างประเทศ      3(2-2-5) 
               International Tour Operation 
                ความเป็นมาในการจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ การด าเนินงานประสานกับ
บริษัทตัวแทนจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ หลักการจัดน าเที่ยวแบบ Inbound และ 
Outbound การเลือกบริษัทตัวแทนระหว่างประเทศ การต่อรองราคา การคิดราคาค่าใช้จ่าย
ในการจัดน าเที่ยว การประชาสัมพันธ์ เทคนิคทางการตลาดในการจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ  
ปัญหาอุปสรรคและวิธีการป้องกันแก้ไขในการจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ  การวางแผนจัดน า
เที่ยวไปประเทศในภูมิภาคต่างๆ ที่เป็นที่นิยม การวางแผนจัดน าเที่ยวในประเทศให้กับ
นักท่องเที่ยวท่ีมาจากต่างประเทศ ให้นักศึกษาได้ทดลองวางแผนจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ 
 

TIM3404  การจัดน าเท่ียวระหว่างประเทศ              3(2-2-5) 
              International Tour Operation 
               รูปแบบการจัดน าเที่ยวประเทศต่างๆ การด าเนินงานประสานกับบริษัทตัวแทน
จัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ หลักการจัดน าเที่ยวแบบ Inbound และ Outbound การเลือก
บริษัทตัวแทนระหว่างประเทศ การต่อรองราคา การคิดราคาค่าใช้จ่ายในการจัดน าเที่ยว 
การประชาสัมพันธ์ เทคนิคทางการตลาดในการจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ  ปัญหาอุปสรรค
และวิธีการป้องกันแก้ไขในการจัดน าเที่ยว  การวางแผนจัดน าเที่ยวไปประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ ท่ีเป็นที่นิยม การวางแผนจัดน าเที่ยวในประเทศ ให้ทดลองวางแผนจัดน าเที่ยวระหว่าง
ประเทศ 
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THM4406  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย         3(2-2-5) 
                Conservation and Adventure Tourism 
                 ความหมาย จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย 
กิจกรรม สถานที่ที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย รูปแบบลักษณะการวาง
แผนการจัดการ พัฒนาและจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยทั้งในและต่างประเทศ  
จรรยาบรรณของผู้เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย   
 

TIM4406  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย             3(2-2-5) 
              Eco-Adventure Tourism 
               ความหมาย จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญ
ภัย กิจกรรม สถานท่ีที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภยั รูปแบบลักษณะ
การวางแผนการจัดการ พัฒนาและจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยทั้งในและ
ต่างประเทศ  จรรยาบรรณของผู้เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย   
 

THM3408  อุตสาหกรรมการบิน           3(3-0-6) 
               Aviation Industry 
                ความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมา ลักษณะที่ส าคัญและองค์ประกอบใน
อุตสาหกรรมการบิน การศึกษาจะรวมถึงองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน 
และการจัดการธุรกิจการบินเบื้องต้น ภาษา และค าศัพท์เทคนิคที่ใช้สื่อสารในอุตสาหกรรมการ
บิน  กฎหมาย และระเบียบการบินพลเรือนทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น ตลอดจนการ
บังคับใช้และการก ากับดูแลจากหน่วยงานของรัฐ และการประกันภัยด้านการบิน 
 

TIM1407  อุตสาหกรรมการบิน               3(3-0-6) 
              Aviation Industry 
               ความหมาย  ความส าคัญ  ประวัติความเป็นมา  ลักษณะที่ส าคัญและ
องค์ประกอบในอุตสาหกรรมการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน ภาษา 
และค าศัพท์เทคนิคที่ใช้สื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน  กฎหมาย และระเบียบการบินพล
เรือนทั้งในระดับท้องถิ่น และสากล  
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THM3409  การส ารองท่ีนั่งและบัตรโดยสารในธุรกิจการบิน                  3(2-2-5) 
               Reservation and Ticketing for Airline Business 
                ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในธุรกิจการบิน ช่ือย่อ ช่ือเต็มของเมือง และของสายการบิน 
การอ่านตารางเวลาเที่ยวบิน เส้นทางการบินภายในและระหว่างประเทศของสายการบินต่างๆ 
ศึกษาและปฏิบัติระบบการส ารองที่นั่งด้วยคอมพิวเตอร์ (CRS) การบันทึกข้อมูลของผู้โดยสาร 
การอ่าน PNR การอ่านบัตรโดยสารเครื่องบินประเภทต่างๆ การออกตั๋วผ่านระบบ Internet 
และระบบเทคโนโลยีอื่นๆ อุปสรรค ปัญหา วิธีการป้องกันแก้ไขการส ารองที่น่ังในธุรกิจการบิน
ในกรณีต่างๆ    
 
  

 
TIM2408  การส ารองท่ีนั่งและบัตรโดยสารในธุรกิจการบิน               3(2-2-5) 
              Airline Reservation and Ticketing  
               ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในธุรกิจการบิน ช่ือย่อ ช่ือเต็มของเมือง และสายการบิน การ
อ่านตารางเวลาเที่ยวบิน เส้นทางการบินภายในและระหว่างประเทศของสายการบินต่างๆ 
ศึกษาและปฏิบัติระบบการส ารองที่นั่งด้วยคอมพิวเตอร์ (CRS)  การบันทึกข้อมูลของ
ผู้โดยสาร การอ่าน PNR การอ่านบัตรโดยสารเครื่องบินประเภทต่างๆ การออกตั๋วผ่านระบบ 
Internet  และระบบเทคโนโลยีอื่นๆ  อุปสรรค ปัญหา วิธีการป้องกันแก้ไขการส ารองที่น่ังใน
ธุรกิจการบินในกรณีต่างๆ    
 

THM3410 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดินและงานบริการบนเครื่องบิน  3(3-0-6)                                                       
Ground and In-flight Service Management 

              ระบบการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นดินของบริษัทสายการบินและท่าอากาศยาน 
โดยเน้นที่รายละเอียดของงาน ทั้งในส่วนของงานบริการผู้โดยสาร การควบคุมน้ าหนัก
สัมภาระ การจัดเตรียมเอกสารและการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับงาน
บริการในส่วนต่างๆ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานที่ส าคัญ หลักและวิธีการ
บริหารเที่ยวบิน การใช้อุปกรณ์ที่ใช้บริการ การบริการในระหว่างเที่ยวบิน  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่อง  มารยาทในการบริการ ทั้งในส่วนการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม การให้ความปลอดภัยและงานบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นในก่อนท าการบิน ระหว่าง
ท าการบิน และหลังการท าการบิน ตลอดจนหน้าท่ีอื่น ๆ  

TIM3409  การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดิน              3(3-0-6)   
              Airport Ground Service Management  
              ระบบการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นดินของสายการบินและท่าอากาศยาน  
ลักษณะงานของแผนกต่าง ๆ ของงานบริการภาคพื้นดิน รวมทั้งระเบียบปฏิบัติในการท างาน 
ภาษา และ ค าศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานบริการภาคพื้นดิน และ กฏระเบียบต่างๆ ในการ
เดินทางโดยสายการบิน 
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THM3411  การขนส่งสนิค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ                  3(3-0-6) 
                Air Cargo Service 
                หลักการด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ  กฎระเบียบการขนส่ง 
กฎระเบียบเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ประเภทของสินค้า ระบบภาษี อัตราค่าธรรมเนียม ข้อบังคับใน
เรื่องบรรจุภัณฑ์ การท าฉลาก ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา การจัดการโกดังสินค้าทาง
ไปรษณีย์อากาศ รวมทั้งศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ ขั้นตอน
การตรวจรับสินค้า งานเอกสารต่างๆ ในการน าเข้าและส่งออก รวมทั้งงานบริการลูกค้า การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งและกระจายสินค้า การล าเลียงพัสดุและบรรจุ
ภัณฑ์ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์  การวางแผนเพื่อรองรับ
อุปสงค์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธ์ของการบริการ 
 

TIM3410  การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ                3(3-0-6) 
              Air Cargo Service 
              หลักการด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ประเภทของสินค้า อัตรา
ค่าธรรมเนียม ข้อบังคับในเรื่องบรรจุภัณฑ์ ศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโลจิสตกิส์เพื่อการขนส่งและกระจายสนิค้า กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์   
 

THM3415  การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ                    3(3-0-6) 
               Health Promotion Tourism 
                ความหมาย ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในที่พักแรมหรือนอกที่พักอย่างถูกวิธี  เช่น การนวด  อบ  ประคบ
สมุนไพร การบริการสุวคนธบ าบัด(Aroma Therapy) และวารีบ าบัด (Water Therapy) การ
อาบน้ าแร่หรือน้ าพุร้อน การฝึกกายบริหารท่าฤาษีดัดตน การฝึกปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสน์ 
การบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ศึกษาโปรแกรมหรือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่สวยสดงดงาม เรียนรู้การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐาน  การท าตลาดทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

TIM1413  การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ                  3(3-0-6) 
               Health Tourism 

   ความหมาย ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ   การรักษาสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดโปรแกรมทัวร์
สุขภาพ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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THM4418  การจัดการธุรกิจสถานบ ารุงสุขภาพและสปา                3(3-0-6) 
               Spa and Health Therapy Business Management   
                การจัดการสถานบ ารุงสุขภาพและสปา โภชนาการทางการกีฬา และการควบคุม
น้ าหนัก อุตสาหกรรมสถานบ ารุงสุขภาพและสปา  การบริหารจัดการพนักงานและสมาชิกใน
สถานบ ารุงสุขภาพและสปา  การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ที่ใช้ในสถานบ ารุง
สุขภาพและสปา  ศึกษาการจัดการศูนย์ คลีนิคสุขภาพที่ให้บริการ ในรูปแบบต่างๆ สินค้าท่ีใช้
ในการบ ารุงสุขภาพและสปา การวางแผนการเงิน การขายและการตลาดในสถานบ ารุงสุขภาพ
และสปา  แนวโน้มการพัฒนาธุรกิจสปา 
 

TIM2414  การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา                             3(3-0-6) 
              Spa and Health  Business Management    
               ความหมาย และความส าคัญของธุรกิจสุขภาพและสปา การแบ่งประเภท
ของสปา การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ที่ใช้ในสปา หลักการจัดการและ
การตลาดในธุรกิจสปา 
 
 

THM4421  การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย                3(2-2-5) 
               Health Tourism with  Thai Traditional Medicine 
             การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักธรรมานามัย  แบบกายานามัย ได้แก่ การ
ดูแลสุขภาพทางกาย เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักแพทย์แผนไทยแนะน า 
การบริโภคอาหารตามธาตุเจ้าเรือนทั้งสี่ จิตตานามัย เช่น การดูแลสุขภาพจิตใจให้ผ่องแผ้ว  
เน้นการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ การดูแลสุขภาพแบบชีวิตตานามัย ได้แก่ การด าเนินชีวิต
ชอบ รักษาศีล ท าบุญ เลี้ยงชีพด้วยอาชีพสุจริต รักษาสิ่งแวดล้อมในบ้าน นอกบ้าน  ในชุมชน   
ศาสตร์การนวดไทย  ศึกษาภาวะต่างๆ  ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ   โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุ
ต่าง ๆ ในร่างกายเข้ามาอธิบาย ผสมผสานองค์ความรูท้ี่ถูกพัฒนาขึ้นโดยครูการแพทย์แผนไทย  
แพทย์แผนไทยกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ให้นักศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติในงานแพทย์แผนไทย 
 

TIM3415  การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย                3(2-2-5) 
             Traditional Thai Medicine for Health Tourism 

  ความหมายของแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพทางกาย -ทางจิตใจด้วยแพทย์
แผนไทย การรักษาตามแนวทางแพทย์แผนไทย การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย 
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THM3429  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ และอีเว้นท ์                         3(3-0-6) 
               Introduction to MICE and Events Business 
                ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  การจัดงาน
แสดงสินค้าและอีเว้นท์ บทบาทของธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม โอกาส
และอุปสรรคของธุรกิจ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ รูปแบบและประเภทของ การให้บริการ โอกาสและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไมซ์ ในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ 
 

TIM1419  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจไมซ ์               3(3-0-6) 
              Introduction to MICE Business 
               ความหมายและความส าคัญของธุรกิจการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงาน กิจกรรมพิเศษทางการตลาด บทบาทของธุรกิจไมซ์ที่มี
ต่อเศรษฐกิจและสังคม โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจไมซ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาตราฐานต่างๆ ในอุตสาหกรรมไมซ์ โอกาส
และความก้าวหน้าในวิชาชีพจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจไมซ์ 
 

THM3430  การจัดการไมซ์ในธุรกิจที่พักแรม                  3(3-0-6) 
               MICE Management in Accommodation Business 
                ความหมาย แนวคิด และความส าคัญของ MICE  ความพร้อมของโรงแรมที่จะ
เข้าสู่ธุรกิจ MICE  Hotel กลยุทธ์ หรือกระบวนการเชิงรุกของโรงแรมในการท าธุรกิจ MICE  
Hotel  การเตรียมงานและจัดการประสานงานของแผนกต่างๆ ท้ังในและนอกโรงแรมที่พักที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสัมมนา  ทิศทาง โอกาสและปัญหาอุปสรรคในการท าธุรกิจ MICE 
Hotel 
 

TIM2420  การจัดการไมซ์ในธุรกิจที่พักแรม                 3(3-0-6) 
              MICE Management in Accommodation Business 
               ความส าคัญของธุรกิจ MICE ในอุตสาหกรรมโรงแรม  การเลือกสถานที่จัดงาน
ในโรงแรมและรีสอร์ท แผนกและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์พร้อมหน้าที่ที่
รับผิดชอบกระบวนการจัดประชุมการจัดการอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างการจัดประชุม 
และการจัดงานเลี้ยงทั้งภายในและภายนอกสถานที่ การวางแผนงาน การก าหนดราคาและ
งบประมาณการขายและการตลาดส าหรับการจัดการประชุมรวมถึงการน าเสนอรายละเอียด
ของห้องพักและห้องประชุม เอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน การประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน การจัดสรรก าลังคน ทิศทางโอกาส ปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกิจไมซ์ใน
โรงแรมจากกรณีศึกษาต่างๆ 
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THM3431  การจัดการอีเว้นท์                                        3(2-2-5) 
                Event Management  
                ประเภทและลักษณะของงานอีเว้นท์ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การวางแผน
การจัดงาน ขั้นตอนและกระบวนการจัดงานการจัดการด้านการเงิน  การออกแบบและตก
แต่งงาน เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน การให้บริการและการอ านวยความสะดวก
แก่ผู้เข้าร่วมงาน หลักการต้อนรับ  และให้บริการแขกพิเศษหรือบุคคลส าคัญ ให้ฝึกปฏิบัติการ
จัดงานอีเว้นท์ และให้มีการศึกษานอกสถานท่ีในแหล่งท่ีมีการจัดการอีเว้นท์ น าเสนอวิเคราะห์
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูการจัดการอีเว้นท์ต่างๆ   
 

TIM3421  การจัดการอีเว้นท์                  3(2-2-5) 
              Event Management 
        ประวัติ ประเภท ลักษณะและความส าคัญของงานอีเวนท์ เทคนิคการคิดเชิง
สร้างสรรค์ การวางแผนการจัดงาน  กระบวนการจัดงาน การจัดการการเงิน การออกแบบ
และตกแต่งงาน เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน การเลือกใช้สถานท่ีในการจัดงาน การ
ให้บริการแก่ผู้ เข้าร่วมงาน  แขกพิเศษหรือบุคคลส าคัญ ฝึกปฏิบัติการจัดงานอีเว้นท์ 
การศึกษานอกสถานที่ วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูการจัดการอี
เว้นท์ 
 

THM3432  การจัดการงานประชุมและงานแสดงสนิค้า                   3(2-2-5) 
               Meetings, Convention and Exhibition Management 
                องค์ประกอบของงานประชุมและงานแสดงสินค้า บทบาท  หน้าที่และความ
รับผิดชอบ ของผู้จัดงาน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดงาน การวางแผนจัดงาน การ
จัดท าและน าเสนอโครงการขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดโปรแกรมงาน รูปแบบการบริการ 
อ านวยความสะดวกและการจัดการผู้เข้าชมงาน  การจัดกิจกรรมส าหรับผู้ร่วมงานและ
ผู้ติดตาม การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนก าลังคน การจัดท างบประมาณ การ
ประเมินผลโครงการ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้า 
  

TIM3422  การจัดการงานประชุมและงานแสดงสินค้า                3(2-2-5) 
              Meetings, Convention and Exhibition Management 
               ประวัติ ความส าคัญของการจัดการประชุมองค์กร การประชุมวิชาชีพ งานแสดง
สินค้าและนิทรรศการนานาชาติ องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัด
งาน การวางแผนและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดงาน น าเสนอโครงการ ขั้นตอน
การปฏิบัติงานการจัดโปรแกรมงาน รูปแบบการบริการ อ านวยความสะดวกและการจัดการผู้
เข้าชมงานระบบโลจิสติกซ์ การจัดกิจกรรมส าหรับผู้ร่วมงานและผู้ติดตาม การประสานงาน
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนก าลังคน การจัดท างบประมาณ การประเมินผลโครงการ  ฝึก
ปฏิบัติในการจัดงานประชุมองค์กร การประชุมวิชาชีพและงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
นานาชาติ 
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THM4434 การจัดการออกแบบและวิเคราะห์งานประชุม สัมมนาและงานมหกรรม  3(3-0-6) 
              MICE and Event Management Design and Analysis 
               ยุทธวิธี ในการพัฒนาองค์ความรู้ และความ เข้ าใจเกี่ ย วกับการจัดการ
ประชุมสัมมนารวมถึงกิจกรรมทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวางแผนการจัด
กิจกรรม การศึกษาปัญหาของการจัดการประชุมสัมมนารวมถึงกิจกรรมทุกประเภท การ
ประเมิน วิธีการแก้ปัญหา การก าหนดแนวทางการปฏิบัติ กลยุทธ์การแก้ปัญหาของการ
จัดการออกแบบและวิเคราะห์งานประชุม สัมมนาและงานมหกรรม โดยการเน้นองค์ประกอบ
ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง และกระบวนการเปลี่ยนแปลง   

TIM4424 การจัดการวเิคราะห์และออกแบบงานประชุม สัมมนาและงานมหกรรม 3(3-0-6) 
             MICE and Event Management Analysis and Design 
       องค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการประชุมสัมมนาทุกประเภท  ท้ังในและ
ต่างประเทศ การวางแผนการจัดกิจกรรม การศึกษาปัญหาของการจัดการประชุมสัมมนา 
การประเมิน วิธีการป้องกัน แก้ปัญหา การก าหนดแนวทางการปฏิบัติ กลยุทธ์ของการ
จัดการออกแบบ วิเคราะห์ สรุป ประเมินผล 
 

THM1502  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว                  3(2-2-5) 
               English for Tourism Business 
                ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการให้ข้อมูลพื้นฐานในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
ฝึกใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ ของภาษาอังกฤษ
ในธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ และที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นมาทั้ งในและต่างประเทศ รวมถึงศึกษา และฝึกให้ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ งานหัตถกรรม เรียนรู้
และฝึกการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้นักท่องเที่ยว ฝึกการน าเสนอและการ
บรรยายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและความรู้เบื้องต้นที่นักท่องเที่ยวควรได้รับ  
 

TIM1501  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว                3(2-2-5) 
              English for Tourism Business 
               การฝึกทักษะภาษอังกฤษทั้ งการฟั ง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ค าศัพท์  วลี 
โครงสร้างต่างๆ ของภาษาอังกฤษ ในธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยในภูมิภาคต่างๆ มีความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม และความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆ เรียนรู้การใช้แบบฟอร์มต่างๆ ในธุรกิจท่องเที่ยว 
ฝึกการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้นักท่องเที่ยว ฝึกปฎิบัติการน าเสนอ
สินค้าท่องเที่ยวและบริการต่างๆในธุรกิจท่องเที่ยว 
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THM3505  ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม                  3(2-2-5) 
               English for Hospitality Industry 
     ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้าง
ต่างๆ ของภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่ เป็นทางการส าหรับผู้
ให้บริการทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การให้ข้อมูล การตอบค าถามเกี่ยวกับการจอง
ห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงการแนะน าสถานที่พัก 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร หมายก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม  
 

TIM2502  ภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม                            3(2-2-5) 
              English for Hotel  
   การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ การใช้ค าศัพท์ วลี และ
โครงสร้างต่างๆ ของภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการ
ส าหรับผู้ให้บริการทุกระดับในแผนกต่างๆ  ภาษาในงานการให้ข้อมูล การสนทนาเกี่ยวกับ
การจองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงการแนะน า
สถานที่พัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร ก าหนดการ และการโต้ตอบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม  
 

THM4506  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง                 3(2-2-5) 
               English for Airlines and Travelling 
                ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจการบินและการเดินทางทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การใช้ค าศัพท์ ส านวนในโครงสร้างทาง
ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การอธิบายขั้นตอนการใช้บริการที่ท่าอากาศยาน และ
ยานพาหนะอื่นๆ การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทาง  การจองและซื้อขายตั๋วของ
เครื่องบินและยานพาหนะต่างๆ  การรับส่งผู้โดยสาร การอธิบายการใช้เอกสารที่จ าเป็นในการ
เดินทาง การผ่านด่านศุลกากร การเสียภาษี การแลกเปลี่ยนเงิน การอธิบายแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง 

TIM3503  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง                3(2-2-5) 
              English for Airlines and Travelling 
   การฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจการบินและการ
เดินทางทั้งในและต่างประเทศ  การอธิบายขั้นตอนการใช้บริการที่ท่าอากาศยาน และ
ยานพาหนะอื่นๆ การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทาง  การจองและซื้อขายตั๋วของ
เครื่องบินและยานพาหนะต่างๆ  การรับส่งผู้โดยสาร การอธิบายการใช้เอกสารที่จ าเป็นใน
การเดินทาง การผ่านด่านศุลกากร การเสียภาษี การแลกเปลี่ยนเงิน ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง 
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THM3504  ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเท่ียว                                       3(2-2-5) 
               English for Tour Conducting 
                ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ วลีเฉพาะ โครงสร้างภาษาต่างๆ ในระดับอาชีพ
การน าเที่ยว เรียนรู้ และฝึกการน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ 
และที่มนุษย์สร้างขึ้นมา โดยเน้นความรู้แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย การน าเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลส าคัญต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ตลอดจนงานหัตกรรมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค 
 

TIM3504   ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเท่ียว 1               3(2-2-5) 
               English for Tour Conducting 1 
             ค าศัพท์ วลีศัพท์ ส านวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้อธิบายข้อมูลส าคัญ
เกี่ยวกับประเทศไทย ได้แก่ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ระบบการปกครอง ศาสนา ผู้คนและวิถี
ชีวิต สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย โดยให้มีการจัดกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน   
 
 

THM4507  ภาษาอังกฤษส าหรับงานสปาและสุขภาพ                             3(2-2-5) 
               English for Spas and Health 
                ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนที่ใช้ในธุรกิจสปาและสุขภาพ  ฝึกการใช้ภาษา 
ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์ เพื่ออธิบายถึงประเภท 
และชนิดของสปา ตลอดจนความแตกต่างของสปา อาหาร เครื่องดื่ม ส่วนผสมต่างๆ เพื่อ
สุขภาพ การนวดแผนไทย การใช้สมุนไพร เครื่องหอมต่างๆ 
 

TIM4506  ภาษาอังกฤษส าหรับงานสปาและสุขภาพ                3(2-2-5) 
               English for Spas and Health 
               การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจสปาและสุขภาพ 
ฝึกการใช้ภาษา ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์ เพื่อ
อธิบายถึงประเภท และชนิดของสปา ตลอดจนความแตกต่างของสปา อาหาร เครื่องดื่ม 
ส่วนผสมต่างๆ เพื่อสุขภาพ การนวดแผนไทย การใช้สมุนไพร เครื่องหอมต่างๆ 
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THM3605  ภาษาเกาหลีส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม                  3(2-2-5) 
                Korean for Hospitality Industry 
                ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเกาหลี การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้าง
ต่างๆ ของภาษาเกาหลีในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาท่ีเป็นทางการส าหรับผู้ให้บริการ
ทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การให้ข้อมูล การตอบค าถามเกี่ยวกับการจองห้องพัก 
งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงการแนะน าสถานที่พัก การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร หมายก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม  
 

TIM3603  ภาษาเกาหลีเพ่ืองานโรงแรม                3(2-2-5) 
               Korean for Hotel  
               การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเกาหลี การใช้ค าศัพท์ วลี และ
โครงสร้างต่างๆ ของภาษาเกาหลีในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาท่ีเป็นทางการส าหรับ
ผู้ให้บริการทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การให้ข้อมูล การตอบค าถามเกี่ยวกับการ
จองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงการแนะน าสถานที่
พัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร ก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม 
 

THM3604  ภาษาเกาหลีส าหรับการน าเท่ียว                  3(2-2-5) 
               Korean for Tour Conducting 
                ฝึกทักษะภาษาเกาหลี ค าศัพท์ วลีเฉพาะ โครงสร้างภาษาต่างๆ ในระดับอาชีพ
การน าเที่ยว  เรียนรู้และฝึกการน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ 
และที่มนุษย์สร้างขึ้นมา โดยเน้นความรู้แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย การน าเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลส าคัญต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ตลอดจนงานหัตกรรมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค 
 

TIM4604  ภาษาเกาหลีเพ่ือการน าเท่ียว 1                3(2-2-5) 
               Korean for Tour Conducting 1 
               การฝึกทักษะภาษาเกาหลี การใช้ค าศัพท์เฉพาะ  วลี ส านวน รูปแบบและ
โครงสร้างภาษาเกาหลี ในระดับอาชีพเพื่อการน าเที่ยว ฝึกบรรยาย น าชม แหล่งท่องเที่ยว
โดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย การน าเที่ยวทางธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลส าคัญต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนงาน
หัตถกรรมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค 
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THM3705  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม                3(2-2-5) 
               Japanese for Hospitality Industry 
                ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้าง
ต่างๆ ของภาษาญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการส าหรับผู้ให้บริการ
ทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การให้ข้อมูล การตอบค าถามเกี่ยวกับการจองห้องพัก 
งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงการแนะน าสถานที่พัก การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร หมายก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม  
 

TIM3607  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ืองานโรงแรม                3(2-2-5) 
              Japanese for Hotel  
               การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น การใช้ค าศัพท์ วลี และ
โครงสร้างต่างๆ ของภาษาญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการส าหรับผู้
ให้บริการทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การให้ข้อมูล การตอบค าถามเกี่ยวกับการ
จองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงการแนะน าสถานที่
พัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร ก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม 
 

THM3704  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับการน าเท่ียว                   3(2-2-5) 
               Japanese for Tour Conducting 

    ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่น ค าศัพท์ วลีเฉพาะ โครงสร้างภาษาต่างๆ ในระดับอาชีพ
การน าเที่ยวเรียนรู้ และฝึกการน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ิเชิงประวัติศาสตร ์และ
ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา โดยเน้นความรู้แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย การน าเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลส าคัญต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ตลอดจนงานหัตกรรมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค 
 

TIM4608  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการน าเท่ียว 1                3(2-2-5) 
              Japanese for Tour Conducting 1 
        การฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่น การใช้ค าศัพท์เฉพาะ  วลี ส านวน รูปแบบและ
โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น ในระดับอาชีพเพื่อการน าเที่ยว ฝึกบรรยาย น าชม แหล่งท่องเที่ยวโดย
เน้นแหล่ งท่องเที่ ยวในประเทศไทย การน าเที่ ยวทางธรรมชาติ  ศิล ปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลส าคัญต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนงาน
หัตถกรรมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค 
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THM3805  ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม                3(2-2-5) 
               Chinese for Hospitality Industry 
                ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้างต่างๆ 
ของภาษาจีนในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการส าหรับผู้ให้บริการทุกระดับ
ในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การให้ข้อมูล การตอบค าถามเกี่ยวกับการจองห้องพัก งานส่วน
หน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงการแนะน าสถานที่พัก การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร หมายก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม  
 

TIM3611  ภาษาจีนเพ่ืองานโรงแรม                  3(2-2-5) 
              Chinese for Hotel  
               การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนการใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสรา้ง
ต่างๆ ของภาษาจีนในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการส าหรับผู้ให้บริการ
ทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การให้ข้อมูล การตอบค าถามเกี่ยวกับการจองห้องพัก 
งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจดัเลี้ยงการแนะน าสถานท่ีพัก การแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหน้า การเขยีนเอกสาร ก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม 
 

THM3804  ภาษาจีนส าหรับการน าเท่ียว                   3(2-2-5) 
               Chinese for Tour Conducting 
                ฝึกทักษะภาษาจีน ค าศัพท์ วลีเฉพาะ โครงสร้างภาษาต่างๆ ในระดับอาชีพการ
น าเที่ยว เรียนรู้และฝึกการน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ และที่
มนุษย์สร้างขึ้นมา โดยเน้นความรู้แหล่งท่ องเที่ยวในประเทศไทย การน าเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลส าคัญต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ตลอดจนงานหัตกรรมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค 
 

TIM4612  ภาษาจีนเพ่ือการน าเท่ียว 1               3(2-2-5) 
              Chinese for Tour Conducting 1 
               การฝึกทักษะภาษาจีน การใช้ค าศัพท์เฉพาะ  วลี ส านวน รูปแบบและโครงสร้าง
ภาษาจีน ในระดับอาชีพเพื่อการน าเที่ยว ฝึกบรรยาย น าชม แหล่งท่องเที่ยวโดยเน้นแหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย การน าเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เทศกาลส าคัญต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนงานหัตถกรรมต่างๆ ในแต่
ละภูมิภาค 
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THM3905  ภาษาฝร่ังเศสส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม                 3(2-2-5) 
               French for Hospitality Industry 
                 ฝึกทักษะการฟงั พูด อ่าน เขียนภาษาฝรั่งเศส การใช้ค าศัพท์ วลี และโครงสร้าง
ต่างๆ ของภาษาฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการส าหรับผู้
ให้บริการทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การให้ข้อมูล การตอบค าถามเกี่ยวกับการจอง
ห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงการแนะน าสถานที่พัก 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร หมายก าหนดการ และการโต้ตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม  
 

TIM3615  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานโรงแรม                 3(2-2-5) 
               French for Hotel  
               การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฝรั่งเศส การใช้ค าศัพท์ วลี และ
โครงสร้างต่างๆ ของภาษาฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการ
ส าหรับผู้ให้บริการทุกระดับในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การให้ข้อมูล การตอบค าถาม
เกี่ยวกับการจองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงการ
แนะน าสถานที่พัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร ก าหนดการ และการ
โต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม 
 

THM3904  ภาษาฝร่ังเศสส าหรับการน าเท่ียว                  3(2-2-5) 
               French for Tour Conducting 
                ฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศส ค าศัพท์ วลีเฉพาะ โครงสร้างภาษาต่างๆ ในระดับอาชีพ
การน าเที่ยว เรียนรู้และฝึกการน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ิเชิงประวัติศาสตร ์และ
ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา โดยเน้นความรู้แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย การน าเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลส าคัญต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ตลอดจนงานหัตกรรมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค 
 

TIM4616  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการน าเท่ียว 1               3(2-2-5) 
              French for Tour Conducting 1 
               การฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศส การใช้ค าศัพท์เฉพาะ วลี ส านวน รูปแบบและ
โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสในระดับอาชีพเพื่อการน าเที่ยว ฝึกบรรยาย น าชม แหล่งท่องเที่ยว
โดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย การน าเที่ยวทางธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลส าคัญต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนงาน
หัตถกรรมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค 
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THM4901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 2(0-90)   
              Preparation for the Job Training in Tourism and Hospitality 

Industry  Careers 
              หลักในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ   ความรู้เบื้องต้นในการฝึกงานในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแขนงต่าง 
ๆ ที่ส าคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ การจัดล าดับความส าคัญของงาน เจตคติ  
บุคลิกภาพ การรักษาเวลา กาลเทศะ มนุษยสัมพันธ์และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
แนะแนวทางในการฝึกงานให้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การท างานเป็นทีม  
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์จากผู้ประกอบการ 
 

TIM4901  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ       2(90)   
             Preparation for the Job Training in Tourism and Hospitality  
             Industry Careers 
              หลักในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ   ความรู้เบื้องต้นในการฝึกงานในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแขนง
ต่าง ๆ ที่ส าคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ การจัดล าดับความส าคัญของงาน เจตคติ 
บุคลิกภาพ การรักษาเวลา กาลเทศะ มนุษยสัมพันธ์และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
แนะแนวทางในการฝึกงานให้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การท างานเป็นทีม   
 

THM4902  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  5(0-450) 
               On the Job Training in Tourism Industry and Service Careers 
                ปฐมนิ เทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในหน่วยงาน หรือสถาน
ประกอบการที ่เกี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ครบตามเกณฑ์ก าหนด ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพ  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการฝึก
ประสบการณ ์วิชาชีพ หรืออภิปรายปัญหาที่น่าสนใจในการฝึกประสบการณ์พร้อม
ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา  ปัจฉิมนิเทศ  แนะแนวทางการประกอบวิชาชีพ 
 

TIM4902  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ    5(600) 
              On the Job Training in Tourism  and Hospitality 
              Industry  Careers 
               การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในหน่วยงาน 
หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความรู ้ท ักษะประสบการณ ์ในวิชาชีพ  แลกเปลี ่ยนประสบการณ ์ทางด ้านการฝ ึก
ประสบการณ ์วิชาชีพ หรืออภิปรายปัญหาที่น่าสนใจในการฝึกประสบการณ์พร้อม
ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา  ปัจฉิมนิเทศ  แนะแนวทางการประกอบวิชาชีพ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

THM4903  การเตรียมสหกิจศึกษา          1(0-90) 
               Preparation for Co-operation Education   
                หลักในการเตรียมความพร้อมก่อนออกการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานช่ัวคราว
ในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ความรู้เบื้องต้นในการฝึกงานใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแขนงต่างๆ ที่ส าคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  แนะแนวทางในการฝึกงานให้ได้อย่างมี
คุณภาพ  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การท างานเป็นทีม  มีการน าเสนอ และมีการประเมินผล
โดยพนักงานพ่ีเลี้ยงจากหน่วยงานท่ีเข้าร่วมเป็นสถานประกอบการสหกิจกับอาจารย์นิเทศก ์
 

TIM4903  การเตรียมสหกิจศึกษา                       1(90) 
              Preparation for Co-operation Education   
               หลักในการเตรียมความพร้อมก่อนออกการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานช่ัวคราว
ในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ความรู้เบื้องต้นในการฝึกงานใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแขนงต่างๆ ที่ส าคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  แนะแนวทางในการฝึกงานให้ได้อย่างมี
คุณภาพ  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การท างานเป็นทีม  มีการน าเสนอ และมีการประเมินผล
โดยพนักงานพ่ีเลี้ยงจากหน่วยงานท่ีเข้าร่วมเป็นสถานประกอบการสหกิจกับอาจารย์นิเทศก์ 
 

THM4904  สหกิจศึกษา                   6(0-450)  
               Co-operative Education 
                ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติงานในฐานะพนักงานช่ัวคราวใน
หน่วยงาน หรือสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ โดยมีการวางแผน
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ   ให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
เต็มเวลา  เสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงานนั้น  โดยมีพนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงานพี่เลี้ยง
ของสถานประกอบการ มอบหมายงาน ดูแล มีการก าหนดลักษณะงาน  แผนการปฏิบัติงาน 
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน เพื่อ
การประเมินผลการศึกษา  ให้มีการน าเสนอ และมีการประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์ และปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 
 

TIM4904  สหกิจศึกษา                   6(600)  
              Co-operative Education 
               การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานช่ัวคราวในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับ
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ  ให้นักศึกษาปฏิบัติงานเต็มเวลา  เสมือนเป็นพนักงานของ
หน่วยงานนั้น  โดยมีพนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงานพี่ เลี้ยงของสถานประกอบการ 
มอบหมายงาน ดูแล มีการก าหนดลักษณะงาน  แผนการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา  นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานภายหลังเสร็จสิน้การปฏบิัติงาน เพื่อการประเมินผล
การศึกษา  ให้มีการน าเสนอ และมีการประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ 
และปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 
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6.  โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์กระทรวง 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างใหม่ 
(หน่วยกิต) 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.หมวดวิชาเฉพาะ 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 

>30 
>84 
>6 

30 
100 
6 

30 
94 
6 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 136 130 
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7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
   7.1  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ.2559 
1. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                                    136   หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร 
         2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไ                                         30   หน่วยกิต 
              (ก) กลุ่มวิชาภาษา                     ไม่น้อยกว่า         12   หน่วยกิต 
              (ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต 
              (ค) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต 
 
        2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                      100   หน่วยกิต 
             (1) วิชาแกน                                         24  หน่วยกิต 
             (2) วิชาเฉพาะด้าน                              76   หน่วยกิต 
                 (2.1)  บังคับ                                       30   หน่วยกิต 
                 (2.2)  เลือก                                       39   หน่วยกิต 
                          - วิชาความสนใจเฉพาะ                         15   หน่วยกิต 
                          - วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ        24   หน่วยกิต 
                 (2.3)  วชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา      7    หนว่ยกิต 

          2.3 หมวดวชิาเลือกเสรี                                       6    หน่วยกิต 

        

1. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                                      130  หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร 
        2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                       30  หน่วยกิต    
              (ก) กลุ่มวิชาภาษา                       ไม่น้อยกว่า      12   หน่วยกิต 
              (ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
              (ค) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 
 
        2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       94  หน่วยกิต 
              (1) วิชาแกน(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ)                          24  หน่วยกิต 
              (2) วิชาเฉพาะด้าน                             70   หน่วยกิต 
                   (2.1)  วิชาเฉพาะบังคับ                            33   หน่วยกิต 
                   (2.2)  วิชาเฉพาะเลือก                             30   หน่วยกิต 
                           - กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ                  15    หน่วยกิต 
                           - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 15   หน่วยกิต 
                   (2.3)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา    7   หน่วยกิต 

          2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                                       6   หน่วยกิต 
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7.2  รายวิชาในหลักสูตร 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 

รหัสวิชา               ชื่อวิชา                                             หน่วยกิต รหัสวิชา                ชื่อวิชา                                             หน่วยกิต 
1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                                           30  หน่วยกิต 
-   กลุ่มวิชาทางภาษา                                                9   หน่วยกิต 
    ก. บังคับเรียน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
GEL1001  การใช้ภาษาไทย                                                    3(3–0-6) 
     Arts of Thai Usage 
GEL1002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น                    3(3–0-6) 
             English for Communication and Information Retrieval  
GEL1003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน              3(3-0-6)                     
              English for Communication and Study Skills 
 
 

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                                          30  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา                                                         12  หน่วยกิต 
    ก. บังคับเรียน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
GEL1101  การใช้ภาษาไทย                                                    3(3–0-6) 
     Thai Usage 
GEL1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น                     3(3–0-6) 
             English for Communication and Information Retrieval  
GEL1103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน               3(3-0-6)                     
              English for Communication and Study Skills 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 
รหัสวิชา                     ชื่อวิชา                                            หน่วยกิต รหัสวิชา                         ชื่อวิชา                                       หนว่ยกิต 
ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต ดังนี้ 
GEL2001 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                               3(3-0-6) 
  Thai for Academic Purpose  
GEL2002 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                            3(3-0-6) 
    English for Academic Purpose 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 

ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต ดังนี้ 
GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                               3(3-0-6) 
 Thai for Academic Purpose  
GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                           3(3-0-6) 
  English for Academic Purpose  
GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน                                      3(3-0-6) 
  ASEAN Languages 
GEL2204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ                               3(3-0-6) 
  Thai for Careers 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 
รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                หนว่ยกิต รหัสวิชา                            ชื่อวิชา                                  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                 9   หน่วยกิต 
     ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา   6 หน่วยกิต ดังนี้ 
GEH1001 สุนทรียภาพกับชีวิต                                      3(3-0-6) 
             Aesthetic Appreciation 
GEH1002 สังคมไทยในบริบทโลก                                      3(3-0-6) 
             Thai Society in Global Context 
   
    ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต ดังนี้ 
GEH2001 การพัฒนาตน                                               3(3-0-6) 
              Self Development 
GEH2002 ความจริงของชีวิต                                     3(3-0-6) 
              Philosophy of Life 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                9   หน่วยกิต 
     ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา    6 หน่วยกิต ดังนี้ 
GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต                                                  3(3-0-6) 3(3-0-6) 
   Aesthetic Appreciation 
GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก                                               3(3-0-6) 3(3-0-6) 
      Thai Society in Global Cont 
 
    ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา   3 หน่วยกิต ดังนี้ 
GEH2201 การพัฒนาตน                                                         3(3-0-6) 
   Self Development  
GEH2202 ความจริงของชีวิต                                                     3(3-0-6) 
  Truth of Life 
GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                                           3(3-0-6) 
  Life in Multicultural Society 
GEH2204 ความเป็นพลเมือง                                                     3(3-0-6) 
  Civil Education 
GEH2205 ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์                           3(3-0-6) 
  Life Skills for The Absolute Human 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                    หน่วยกิต รหัสวิชา                            ชื่อวิชา                                      หน่วยกิต 
  
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                     9  หน่วยกิต 
    ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
GES1001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้            3(3-0-6) 
             IT for Communication and Learning 
GES1002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต      3(3-0-6)                                                                          
             Science and Technology for Quality of Life 
 
    ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต ดังนี้ 
GES2001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม                3(3-0-6)                                                                          
             Science, Technology and Environment 
GES2002   การคิดและการตัดสินใจ                            3(3-0-6) 
                  Thinking and Decision Making 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
 
 

   
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                     9  หน่วยกิต 
    ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้            3(3-0-6) 
   Information Technology for Communication and Learning 
GES1102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต                     3(3-0-6) 
  Science and Technology for Quality of Life 
 
    ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต ดังนี้ 
GES2201  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม                       3(3-0-6) 
   Science and Technology for Environment 
GES2202  การคิดและการตัดสินใจ                                            3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ                                            3(3-0-6)  
  Information Litera 
GES2204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต                                                 3(3-0-6)  
              Mathematics for Life  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                 หนว่ยกติ รหัสวิชา                            ชื่อวิชา                                    หนว่ยกิต 

…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
 

GES2205 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต                3(3-0-6)  
              Recreation for Quality of Life  
GES2206  ชีวิตและสุขภาพ                        3(3-0-6)  
              Life and Health  
 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                    100  หน่วยกิต 
- วิชาแกน(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ)                                             24  หน่วยกิต
THM1201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว         3(3-0-6) 
               Tourism Industry 
THM1202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร      3(3-0-6) 
               Introduction to Lodging and Food Service Business 
THM1203 จิตวิทยาการบริการ          3(3-0-6) 
              Service Psychology 
THM1204 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับงานบริการ       3(2-2-5) 
             Personality Development for Hospitality 
THM2205 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)   
              Human Resource Management for Tourism  
              and Hospitality Industry 
 
 
การ     3(2-2-5) 
                            Information Technology for Tourism and Hospitality 
Industry 
 
 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                         94  หน่วยกิต 
- วิชาแกน(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ)                                            24  หน่วยกิต 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                   หน่วยกิต รหัสวิชา                            ชื่อวิชา                                     หน่วยกิต 

THM2206 เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   3(2-2-5) 
               Information Technology for Tourism and  
               Hospitality Industry 
THM2207 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
               ท่องเที่ยวและบริการ   
                Laws and Professional Ethics for Tourism and Hospitality Industry 
THM3208 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
               Tourist Behavior and Cross Cultural Communication 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 

…………………… ปรับออก .................................... 
 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
TAH1201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ   3(3-0-6) 
               Introduction to Hospitality Industry 
TAH1202 จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ     3(2-2-5) 
              Service Psychology and Personality Development 
TAH1203 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรบัการท่องเที่ยวและการโรงแรม  3(3-0-6) 
              Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 
TAH1204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ            3(3-0-6) 
              Human Resource Management in Hospitality Industry 
TAH2201 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม  3(2-2-5) 
              Information Technology for Tourism and Hotel 
TAH2202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม         3(3-0-6) 
             Tourist Behavior and Cross Cultural Communication 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                    หน่วยกิต รหัสวิชา                           ชื่อวิชา                                        หน่วยกิต 

…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
 
- วิชาเฉพาะด้าน(บังคับ)                                                     30  หนว่ยกิต 
THM1301 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย      3(3-0-6) 
               World Tourism Resources and Tourism Resources  
               in Thailand 
THM1302 การจัดการงานอาหารและเครื่องดื่ม        3(2-2-5) 
               Food and Beverage Management 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
THM2303 การตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ       3(3-0-6) 
               Tourism and Service Industry Marketing 
THM2304 การจัดการงานมัคคุเทศก์         3(2-2-5) 
               Tour Guide Management 
THM2305 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว         3(3-0-6) 
              Travel Agency Management 

TAH2203 สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย                    3(3-0-6) 
             Thai Society-Cultural and Wisdom 
TAH4201 การวิจัยในอุตสาหกรรมบริการ                3(2-2-5) 
    Research in Hospitality Industry 
 
- วิชาเฉพาะด้าน(บังคับ)                                                    30  หน่วยกิต 
TIM1301 ทรัพยากรการท่องเที่ยว                 3(3-0-6) 
             Tourism Resources  
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
TIM1302 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการอาหาร                3(2-2-5) 
             Introduction to Food Service 
TIM2303 การขายและการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                 3(2-2-5) 
             Sales and Marketing in Tourism Industry 
TIM2304 การจัดการงานมัคคุเทศก์         3(2-2-5) 
             Tour Guide Management 
 …………………… ปรับออก .................................... 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                  หน่วยกิต รหัสวิชา                            ชื่อวิชา                                    หนว่ยกิต 

THM2306 การวางแผนพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน    3(2-2-5) 
               Planning Development and Sustainable  
              Tourism Management 
THM3307 การจัดการงานฝ่ายห้องพัก       3(2-2-5) 
              Room Operations Management 
THM3308 การวางแผนจัดน าเที่ยว       3(2-2-5) 
              Organization of Tour Planning 
THM3309 การส ารวจและวิจัยส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
              Survey and Research for Tourism Industry 
THM4310 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจบริการ      3(3-0-6) 
              Accounting and Finance for Service Business 
…………………….…… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………….…… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
 

- วิชาเลือก (จากกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง)  15  หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาธุรกิจน าเที่ยว(Travel Agency) 
THM3401 ธุรกิจน าเที่ยวและการจัดน าเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ   3(3-0-6) 
              Travel Agency Business and Specific Tour  
              Leading Management 
THM3402 ระบบบริการส ารองที่นั่งทางการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
              Reservation System for Tourism 

TIM2305 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                        3(2-2-5) 
             Sustainable Tourism Management 
TIM3306 การจัดการงานฝ่ายห้องพัก      3(2-2-5) 
             Room Operations Management 
TIM3307 การวางแผนจัดน าเที่ยว      3(2-2-5) 
             Tour Planning 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
TIM4308 สัมมนาการท่องเที่ยว                           3(2-2-5) 
             Seminar in Tourism  
TIM4404 การจัดการโครงงานเพื่อการท่องเที่ยว             3(2-2-5) 
             Tourism Project Management 
 

- วิชาเลือก (จากกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง)  15  หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาธุรกิจน าเที่ยว(Travel Agency) 
TIM1401 ธุรกิจน าเที่ยวและการจัดน าเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ   3(3-0-6) 
             Travel Agency and Special Purpose Tourism 
 
TIM2402 ระบบการส ารองสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
             Reservation System for Tourism              
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                  หน่วยกิต รหัสวิชา                            ชื่อวิชา                                    หนว่ยกิต 

THM3403 การสร้างกิจกรรมส าหรับงานน าเที่ยว     3(2-2-5) 
               Creative Activity for Tour Leading 
THM4404 การจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ     3(2-2-5) 
               International Tour Operations 
THM4405 สัมมนาธุรกิจน าเที่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว             3(2-2-5) 
              Seminar in Travel Agency Business with Tourism Industry 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
THM4406 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย     3(2-2-5) 
              Conservation and Adventure Tourism 
THM4407 เทคโนโลยีเพ่ือการตลาดท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
              IT for Marketing Tourism 
 
    - กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business) 
THM3408 อุตสาหกรรมการบิน       3(3-0-6) 
              Aviation Industry 
THM3409 การส ารองที่นั่งและบัตรโดยสารในธุรกิจการบิน             3(2-2-5) 
              Reservation and Ticketing for Airline Business 
 

TIM3403 การสร้างกิจกรรมส าหรับงานน าเที่ยว       3(2-2-5) 
             Creative for Tour Conducting Activities 
TIM3404 การจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ               3(2-2-5) 
             International Tour Operations 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
TIM4405 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน    3(2-2-5) 
             Cultural and Community Tourism Management  
TIM4406 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย     3(2-2-5) 
             Eco-Adventure Tourism 
TIM4407 เทคโนโลยีเพ่ือการตลาดท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
             Information Technology for Marketing Tourism  
 
    - กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business) 
TIM1407 อุตสาหกรรมการบิน       3(3-0-6) 
             Aviation Industry 
TIM2408 การส ารองที่นั่งและบัตรโดยสารในธุรกิจการบิน             3(2-2-5) 
             Airline Reservation and Ticketing 
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THM3410 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดิน                     3(3-0-6)   
              และงานบริการบนเครื่องบิน    
              Ground and In-flight Service Management 
THM3411 การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ     3(3-0-6) 
              Air Cargo Service 
THM4412 การบริหารจัดการธุรกิจสายการบิน      3(3-0-6) 
              Administration in Airline Business 
THM4413 สัมมนาธุรกิจการบินกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
              Seminar in Airline Business with Tourism Industry 
THM4414 การตลาดในอุตสาหกรรมการบิน      3(3-0-6) 
              Airline Marketing 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 

TIM3409 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดิน   3(3-0-6)   
             Airport Ground Service Management 
 
TIM3410 การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ     3(3-0-6) 
             Air Cargo Service 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
TIM4413 การตลาดในอุตสาหกรรมการบิน      3(3-0-6) 
             Airline Marketing 
TIM4411 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน      3(3-0-6) 
             In-flight Service Management 
TIM4412 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการบิน  3(3-0-6) 
             Food and Beverage Management in The Aviation Industry 
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    - กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ(Health Tourism) 
THM3415 การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ        3(3-0-6) 
              Health Promotion Tourism 
THM3416 การท่องเที่ยวเชิงบ าบัดรักษา         3(3-0-6) 
              Medical Tourism 
THM3417 การส่งเสริมพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ      3(3-0-6) 
              Development Promotion and  Management in HeathTourism 
THM4418 การจัดการธุรกิจสถานบ ารุงสุขภาพและสปา       3(3-0-6) 
              Spa and Health Therapy Business Management   
THM4419 การจัดการธุรกิจนวดแผนไทย                  3(2-2-5)  
              Thai Massage Business Management   
THM4420 สัมมนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
              Seminar in Health Tourism with Tourism Industry  
 

  - กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา(Health and Sport Tourism) 
TIM1413 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ        3(3-0-6) 
             Health Tourism 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
TIM2414 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา                 3(3-0-6) 
             Spa and Health Business Management   
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
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THM4421 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย               3(2-2-5) 
              Health Tourism with Thai Traditional Medicine 
THM4422 การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ      3(2-2-5) 
               Creative Activity for Health Tourism 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
 

TIM3415 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย                   3(2-2-5) 
             Traditional Thai Medicine for Health Tourism 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
TIM3416 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา       3(2-2-5)  
             Sport Tourism Management   
TIM4417 การจัดการกิจกรรม นันทนาการ และความบันเทิง             3(3-0-6) 
             Activities, Recreational and Entertainment Management 
TIM4418 พฤติกรรมผู้บริโภคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา      3(3-0-6) 
             Customer  Behavior in Health and Sport Tourism 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 
รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                    หน่วยกิต รหัสวิชา                           ชื่อวิชา                                      หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาการจัดการแหล่งท่องเที่ยว(Tourism Attraction Management) 
THM3423 การจัดการอุทยานแห่งชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  3(3-0-6)   
              National Park and Natural Tourism Attraction Management 
THM3424  การจัดการแหล่งทอ่งเที่ยวนันทนาการ การกีฬาและความบันเทิง 3(3-0-6)  
               Sport and Entertainment and Recreation Tourist  
               Attraction Management 
THM3425 การจัดการธุรกิจ ร้านค้า ในแหล่งท่องเที่ยว       3(3-0-6)  
              Shop Business Management in Tourism Resources 
THM4426 การบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการตลาด       3(3-0-6) 
              Tourism Destination Integrated for Marketing 
THM4427 การด าเนินงานและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน  3(3-0-6) 
              Community-Based and Cultural Tourism Operation  
              and Management 
THM4428 สัมมนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
              Seminar in Tourism Resources Management with  
              Tourism Industry 
 
    - กลุ่มวิชาการจัดการกิจกรรม การประชุมและนิทรรศการ(MICE, Event and 
Exhibition Management) 
THM3429 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ และอีเว้นท์      3(3-0-6) 
              Introduction to MICE and Events Business 

 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
 
 
    - กลุ่มวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และอีเว้นท์ (MICE and Event 
Management) 
TIM1419 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์               3(3-0-6) 
             Introduction to MICE Business 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 
รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                   หน่วยกิต รหัสวิชา                           ชื่อวิชา                                      หน่วยกิต 
THM3430 การจัดการไมซ์ในธุรกิจที่พักแรม        3(3-0-6) 
              MICE Management in Accommodation Business 
THM3431 การจัดการอีเว้นท์          3(2-2-5) 
              Event Management 
THM3432 การจัดการงานประชุมและงานแสดงสินค้า       3(2-2-5) 
              Meetings, Convention and Exhibition Management 
THM4433 การตลาดงานประชุมสัมมนานิทรรศการและกิจกรรม     3(3-0-6) 
              MICE and Recreation Marketing 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
THM4434  การจัดการออกแบบและวิเคราะห์งานประชุม สมัมนาและงานมหกรรม  3(3-0-6) 
             MICE and Event Management Design and Analysis 
   
 - วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ                                    15  หน่วยกิต 
 
 
THM1501 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ       3(2-2-5) 
               English for Communication Business 
THM1502 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว                 3(2-2-5) 
               English for Tourism Business 
THM2503  ภาษาอังกฤษส าหรับบุคคลผู้ที่ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
              English for Tourism Career Personals 
 

TIM2420 การจัดการไมซ์ในธุรกิจที่พักแรม       3(3-0-6) 
             MICE Management in Accommodation Business 
TIM3421 การจัดการอีเว้นท์         3(2-2-5) 
             Event Management                             
TIM3422 การจัดการงานประชุมและงานแสดงสินค้า      3(2-2-5) 
             Meetings, Convention and Exhibition Management 
 …………………… ปรับออก ................................... 
 
TIM4423 การจัดการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล     3(3-0-6) 
             Incentive Tourism Management 
TIM4424  การจัดการวิเคราะห์และออกแบบงานประชุม สัมมนาและงานมหกรรม  3(3-0-6) 
            MICE and Event Management Analysis and Design 
 
 - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพให้เลือกเรียนกลุ่มภาษาใด  
ภาษาหนึ่ง                                                                      15  หนว่ยกิต  
      -  กลุ่มภาษาอังกฤษ 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
TIM1501 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว       3(2-2-5) 
             English for Tourism Business 
…………………… ปรับออก .................................... 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                   หน่วยกิต รหัสวิชา                            ชื่อวิชา                                     หน่วยกิต 
THM3504 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว      3(2-2-5) 
               English for Tour Conducting 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
THM3505 ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม    3(2-2-5) 
               English for Hospitality Industry 
THM4506 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง    3(2-2-5) 
              English for Airlines and Travelling 
THM4507 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสปาและสุขภาพ     3(2-2-5) 
              English for Spas and Health 
 
- เลือกเรียนภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ(ภาษาท่ี 2) ภาษาใดภาษาหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้                                                          ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
     - ภาษาเกาหลี 
THM1601 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
               Korean for Communication Business 
THM1602 ภาษาเกาหลีส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
               Korean for Tourism Business 
THM2603  ภาษาเกาหลีส าหรับบคุคลผู้ที่ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
              Korean for Tourism Career Personals 

TIM3504 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 1    3(2-2-5) 
             English for Tour Conducting 1 
TIM4505 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 2    3(2-2-5) 
             English for Tour Conducting 2 
TIM2502 ภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม                       3(2-2-5) 
             English for Hotel  
TIM3503 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง   3(2-2-5) 
             English for Airlines and Travelling 
TIM4506 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสปาและสุขภาพ    3(2-2-5) 
             English for Spas and Health 
 
 
 
     - กลุ่มภาษาเกาหลี 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 
รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                 หนว่ยกิต รหัสวิชา                            ชื่อวิชา                                    หนว่ยกิต 
THM3604 ภาษาเกาหลีส าหรับการน าเที่ยว     3(2-2-5) 
               Korean for Tour Conducting 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
THM3605 ภาษาเกาหลีส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม   3(2-2-5) 
              Korean for Hospitality Industry 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
 
     - ภาษาญี่ปุ่น 
THM1701 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
              Japanese for Communication Business 
THM1702 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
              Japanese for Tourism Business 
THM2703 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับบุคคลผู้ที่ประกอบวิชาชีพ                 3(2-2-5) 
              ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
               Japanese for Tourism Career Personals 
THM3704 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการน าเที่ยว      3(2-2-5) 
              Japanese for Tour Conducting 

TIM4604 ภาษาเกาหลีเพ่ือการน าเที่ยว 1     3(2-2-5) 
             Korean for Tour Conducting 1 
TIM4605 ภาษาเกาหลีเพ่ือการน าเที่ยว 2                                   3(2-2-5) 
             Korean for Tour Conducting 2 
TIM4606 ภาษาเกาหลีส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง      3(2-2-5) 
             Korean for Airlines and Travelling 
TIM3603 ภาษาเกาหลีเพ่ืองานโรงแรม     3(2-2-5) 
             Korean for Hotel  
TIM2601 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น      3(2-2-5) 
             Basic Korean 
TIM3602 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5) 
             Korean for Communication 
 
     - กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
 
TIM4608 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการน าเที่ยว 1                3(2-2-5) 
             Japanese for  Tour Conducting 1 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                หนว่ยกิต รหัสวิชา                            ชื่อวิชา                                     หน่วยกิต 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
THM3705 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม             3(2-2-5) 
              Japanese for Hospitality Industry 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
 
     - ภาษาจีน 
THM1801 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
               Chinese for Communication Business 
THM1802 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
               Chinese for Tourism Business 
THM2803 ภาษาจีนส าหรับบุคคลผู้ที่ประกอบวิชาชีพ                    3(2-2-5) 
              ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
               Chinese for Tourism Career Personals 
THM3804 ภาษาจีนส าหรับการน าเที่ยว      3(2-2-5) 
               Chinese for Tour Conducting 
THM3805 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม    3(2-2-5) 
               Chinese for Hospitality Industr 

TIM4609 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการน าเที่ยว 2                                 3(2-2-5) 
             Japanese for Tour Conducting 2 
TIM4610 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง              3(2-2-5) 
   Japanese for Airlines and Travelling 
TIM3607 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ืองานโรงแรม     3(2-2-5) 
             Japanese for Hotel  
TIM2605 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น        3(2-2-5) 
             Basic Japanese  
TIM3606 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(2-2-5) 
             Japanese for Communication 
 
     - กลุ่มภาษาจีน 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
 
TIM4612 ภาษาจีนเพ่ือการน าเที่ยว 1      3(2-2-5) 
             Chinese for Tour Conducting 1 
TIM3611 ภาษาจีนเพ่ืองานโรงแรม      3(2-2-5) 
             Chinese for Hotel     
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 
รหัสวิชา                                       ชื่อวิชา                        หน่วยกิต รหัสวิชา                                       ชื่อวิชา                        หนว่ยกิต 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
 
      - ภาษารัสเซีย 
THM3806 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
               Russia for Communication Business 
THM3807 ภาษารัสเซียส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว     3(2-2-5) 
               Russia for Tourism Business 
THM3808  ภาษารัสเซียส าหรับบุคคลผู้ท่ีประกอบวิชาชีพ                  3(2-2-5) 
               ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
               Russia for Tourism Career Personals 
THM3809 ภาษารัสเซียส าหรับการน าเท่ียว               3(2-2-5) 
               Russia for Tour Conducting 
THM3810 ภาษารัสเซียส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม                     3(2-2-5) 
               Russia for Hospitality Industry 
 

 

TIM2609 ภาษาจีนเบื้องต้น       3(2-2-5) 
             Basic Chinese 
TIM3610 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                3(2-2-5) 
             Chinese for Communication 
TIM4613 ภาษาจีนเพ่ือการน าเที่ยว 2                        3(2-2-5) 
             Chinese for Tour Conducting 2 
TIM4614 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง      3(2-2-5) 
             Chinese for Airlines and Travelling 
 
      - กลุ่มภาษารัสเซีย 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 
รหัสวิชา                                       ชื่อวิชา                        หนว่ยกิต รหัสวิชา                                       ชื่อวิชา                        หนว่ยกิต 
     - ภาษาฝรั่งเศส 
THM1901 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
               French for Communication Business 
THM1902 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
               French for Tourism Business 
THM2903 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับบุคคลผู้ที่ประกอบวิชาชีพ              3(2-2-5) 
              ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
              French for Tourism Career Personals 
THM3904 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับการน าเที่ยว     3(2-2-5) 
              French for Tour Conducting 
THM3905 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม             3(2-2-5) 
              French for Hospitality Industry 
 …………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม ................................... 

     - กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
…………………… ปรับออก .................................... 
 
 
TIM4616 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการน าเที่ยว 1     3(2-2-5) 
             French for Tour Conducting 1 
TIM3615 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานโรงแรม      3(2-2-5) 
             French for Hotel  
TIM2613 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น      3(2-2-5) 
             Basic French  
TIM3614 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
             French for Communication 
TIM4617 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการน าเที่ยว 2    3(2-2-5) 
             French for Tour Conducting 2 
TIM4618 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง   3(2-2-5) 
    French for Airlines and Travelling 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 
รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                  หน่วยกิต รหัสวิชา                            ชื่อวิชา                                      หน่วยกิต 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม ................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 

    - กลุ่มภาษาเมียนมา 
TIM2617 ภาษาเมียนมาเบื้องต้น      3(2-2-5) 
             Basic Burmese     
TIM3618 ภาษาเมียนมาเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
             Burmese for Communication     
TIM3619 ภาษาเมียนมาเพ่ืองานโรงแรม                3(2-2-5) 
             Burmese for Hotel  
TIM4620 ภาษาเมียนมาเพ่ือการน าเที่ยว 1               3(2-2-5) 
             Burmese for Tour Conducting 1 
TIM4621 ภาษาเมียนมาเพ่ือการน าเที่ยว 2              3(2-2-5) 
             Burmese for Tour Conducting 2 
TIM4622 ภาษาเมียนมาส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง   3(2-2-5) 
   Burmese for Airlines and Travelling 
 
    - กลุ่มภาษาอาหรับ 
TIM2621 ภาษาอาหรับเบื้องต้น      3(2-2-5) 
             Basic Arabic     
TIM3622 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
             Arabic for Communication 
TIM3623 ภาษาอาหรับเพ่ืองานโรงแรม       3(2-2-5) 
             Arabic for Hotel  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559 
รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                 หนว่ยกิต รหัสวิชา                           ชื่อวิชา                                    หนว่ยกิต 
…………………… ปรับเพิ่ม ....................................  
 
…………………… ปรับเพิ่ม ....................................  
 
…………………… ปรับเพิ่ม .................................... 
 
 
    - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                        7 หนว่ยกิต 
THM4901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรม              2(0-90) 
              ท่องเที่ยวและบริการ   
              Preparation for the Job Training in Tourism and  
              Hospitality Industry Careers  
THM4902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว        5(0-450) 
              และบริการ           
              On the Job Training in Tourism  and Hospitality  
              Industry Careers หรือ 
THM4903 การเตรียมสหกิจศึกษา                                   1(0-90)  
               Preparation for Co-operation Education   
THM4904 สหกิจศึกษา                                    6(0-450)  
              Co-operation Education   
 

TIM4624 ภาษาอาหรับเพ่ือการน าเที่ยว 1      3(2-2-5) 
             Arabic for Tour Conducting 1 
TIM4625 ภาษาอาหรับเพ่ือการน าเที่ยว 2     3(2-2-5) 
             Arabic for Tour Conducting 2 
TIM4626 ภาษาอาหรับส าหรับธุรกิจการบินและการเดินทาง    3(2-2-5) 
   Arabic for Airlines and Travelling 
      
    - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                        7 หนว่ยกิต 
TIM4901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรม                 2(90) 
             ท่องเที่ยวและบริการ    
             Preparation for the Job Training in Tourism and  
             Hospitality Industry Careers 
TIM4902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว            5(600)  
             และบริการ    
             On the Job Training in Tourism  and Hospitality  
             Industry Careers หรือ 
TIM4903 การเตรียมสหกิจศึกษา                                      1(90)  
             Preparation for Co-operation Education   
TIM4904 สหกิจศึกษา                                      6(600)  
             Co-operation Education   
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ภาคผนวก ค. 
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ภาคผนวก ง. 
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ภาคผนวก จ 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ชื่อ-นามสกุล ..........นายฉันทัช  วรรณถนอม.......... 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ .......... ผูช้่วยศาสตราจารย์ .......... 
3. เลขที่ประจ าต าแหน่ง .......... 009287.......... สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่
ส าเร็จ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2542 มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
 

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

2539 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

5. ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การแต่งต ารา 
ฉันทัช  วรรณถนอม. 2557. หลักการมัคคุเทศก์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
ฉันทัช  วรรณถนอม. 2556. การวางแผนและการจัดน าเที่ยว. กรุงเทพฯ : สามลดา 
ฉันทัช  วรรณถนอม. 2552. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : สามลดา 
ฉันทัช  วรรณถนอม. 2557. ลักษณะการแต่งกายและรูปแบบการแต่งกายของมัคคุเทศก์ กับแนวทางในการสร้างเสริม 
     ให้มัคคุเทศก์ใส่ชุดประจ าชาติเพื่อการน าเที่ยวพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม. รายงานการวิจัย  
     งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
ฉันทัช  วรรณถนอม. 2556.  พฤติกรรมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. รายงานการวิจัย 
     งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
6.ผลงานด้านบริหาร / การสอนในอดีต 
 6.1 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 6.2 อาจารยน์ที่ปรึกษา 
 6.3 อาจารย์นิเทศก์ 
 6.4 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  - การจัดการงานมัคคุเทศก์ 
  - การวางแผนและการจัดน าเที่ยว 
  - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
  - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  - การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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1. ชื่อ-นามสกุล ..........นางสาวรัมภาภัค  ฤกษ์วีระวัฒนา.......... 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ .......... อาจารย์ ดร. .......... 
3. เลขที่ประจ าต าแหน่ง .......... 033178.......... สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่
ส าเร็จ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปร.ด. 
 

การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม
เพ่ือการท่องเที่ยว นานาชาติ 

2550 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บธ.ม. 
 

บริหารการเงิน 
 

2540 
 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

บธ.บ. 
 

การเงินและการธนาคาร 
 

2535 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

5. ผลงานทางวิชาการ การแต่งต ารา 
รัมภาภัค  ฤกษ์วีระวัฒนา. 2559. การจัดการเส้นทางท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวทางน้ า ตลาดน้ าตลิ่ง 

ชัน กรุงเทพมหานคร. ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
รัมภาภัค  ฤกษ์วีระวัฒนา. 2555. การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนปืนหนึ่ง ชุมชน ม.พัน 3 รอ. ภายใต้โครงการวิถีชีวิต ชุมชน 
 เขตดุสิต กรุงเทพมหานครใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารชุมชน. ทุนของส านักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
 สุนันทา. 
6.ผลงานด้านบริหาร / การสอนในอดีต 
 6.1 อาจารยน์ที่ปรึกษา 
 6.2 อาจารย์นิเทศก์ 
 6.3 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  - การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  - การวิจัยด้านการท่องเที่ยว 
  - จิตวิทยาบริการ 
  - การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับพนักงานบริการ 
 6.4 ผู้ประสานงานแผนงานวิจัยของ สกว. 
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1. ชื่อ-นามสกุล ..........นางสาวภรณ์นภัส   เบินท์.......... 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ .......... อาจารย์ ดร. .......... 
3. เลขที่ประจ าต าแหน่ง .......... 040026.......... สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่
ส าเร็จ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปร.ด. 
 

การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม
เพ่ือการท่องเที่ยว นานาชาติ 

2555 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

M.A. Hospitality Management 
 

2003 University of Western 
Sydney, Australia 

บธ.บ. อุตสาหกรรมการบริการ 
 

2525 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

5. ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การแต่งต ารา 
ภรณ์นภัส  เบินท์. 2559. การจัดการเส้นทางท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวทางน้ า ตลาดน้ าตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร. รายงานการวิจัยทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
ภรณ์นภัส  เบินท์. 2556. รูปแบบการสื่อความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดน้ าบางน้อย  

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
ตลาดน้ าบางน้อย อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานการวิจัยทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัย 
แห่งชาติ. 

6.ผลงานด้านบริหาร / การสอนในอดีต 
 6.1 อาจารยน์ที่ปรึกษา 
 6.2 อาจารย์นิเทศก์ 
 6.3 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  - จิตวิทยาบริการ 
  - อุตสาหกรรมการบิน 
  - English for Tourism 
  - การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับพนักงานบริการ 
  - การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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1. ชื่อ-นามสกุล ..........นางสาวอัญภัคร์  ประพันธ์เนติวุฒิ.......... 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ .......... อาจารย์ ดร. .......... 
3. เลขที่ประจ าต าแหน่ง .......... 057672.......... สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่
ส าเร็จ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

D.B.A.  Tourism Management 
 

 

2008 
 

University of South 
Australia  

MSc Tourism Marketing 
 

2002 University of Surrey, 
Guildford, UK 

ศศ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ 
 

2543 
 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

5. ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การแต่งต ารา 
อัญภัคร์  ประพันธ์เนติวุฒิ. 2559. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมบูทีคของ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร. งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน 
ทา.  

6.ผลงานด้านบริหาร / การสอนในอดีต 
 6.1 อาจารยน์ที่ปรึกษา 
 6.2 อาจารย์นิเทศก์ 
 6.3 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  - จิตวิทยาบริการ 
  - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  - การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับพนักงานบริการ 
  - กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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1. ชื่อ-นามสกุล ..........นางสาวเบญจพร  แย้มจ่าเมือง.......... 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ .......... อาจารย์  .......... 
3. เลขที่ประจ าต าแหน่ง .......... 047596.......... สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่
ส าเร็จ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร 2541 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 

5. ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การแต่งต ารา 
เบญจพร  แย้มจ่าเมือง. 2558. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา ธุรกิจที่พักแรมใน 

จังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานการวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
เบญจพร  แย้มจ่าเมือง. 2557. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน กรณีศึกษา พนักงานในโรงแรม 3 ดาว. รายงานการวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา.  

เบญจพร  แย้มจ่าเมือง. 2556. การสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการ 
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ าแม่กลอง. รายงานการวิจัยงบประมาณส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ. 

6.ผลงานด้านบริหาร / การสอนในอดีต 
 6.1 อาจารยน์ที่ปรึกษา 
 6.2 อาจารย์นิเทศก์ 
 6.3 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   
  - กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ     

- ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย   
- สัมมนาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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ภาคผนวก ฉ. 
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รายงานการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
แบบสอบถามโครงการจัดการเรียนการสอน วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

และข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับ 154 คน จาก 169 คน(รหัสปี 2553) 

จ านวนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรม      42 คน 
บริษัทน าเที่ยว     54 คน    
สายการบิน      38 คน  

อ่ืนๆ(ระบุ)  หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่นกรมการท่องเที่ยว  
ททท. ต ารวจท่องเที่ยว ร้านอาหาร ธุรกิจบริการอื่นๆ     20 คน 

เหตุจูงใจที่นักศึกษาเลือกฝึกงานในสถานที่ดังกล่าว (ตอบข้อส าคัญที่สุดเพียงข้อเดียว) 
      มีความคิดว่าน่าจะได้เรียนรู้งานได้มากจากที่นี่ 83 คน  
      ใกล้บ้าน/ที่พัก/สะดวกต่อการเดินทาง  27 คน 

ความมีชื่อเสียงของหน่วยงาน   13 คน 
พ่อ แม่ ญาติแนะน า/ ตามใจทางบ้าน  12 คน 
เคยท างานที่นี่มาก่อน คุ้นเคยดีอยู่แล้ว  10 คน 
ตามกลุ่มเพ่ือนของตน      4 คน 
เป็นหน่วยงานที่น่าจะผ่านการฝึกได้โดยง่าย   3 คน 

 จวนตัวหาที่ฝึกไม่ทันแล้ว      2 คน 
หลังจากฝึกงานเสร็จแล้วนักศึกษาคาดว่า (ตอบเพียงข้อเดียวที่ใกล้ตัวที่สุด) 
 ยังมองหางานที่เหมาะสมอยู่    63 คน 
  จะได้รับเข้าท างานต่อในหน่วยงานที่ฝึกเลย    39 คน        
 ได้เข้าท างานที่อ่ืนต่อเลย      32 คน   
 จะไปศึกษาต่อ/เรียนรู้เพ่ิมเติม    19 คน 
 คาดว่าจะได้รับเข้าท างานในเร็ววัน       0 คน 
 อ่ืนๆ (ระบุ)       1 คน 
นักศึกษาคิดว่าหน่วยงานที่นักศึกษาฝึก มีความเหมาะสมส าหรับการแนะน าให้รุ่นน้องไปฝึกต่อในระดับใด 
ระดับมาก ถึง มากที่สุด ได้แก่ 

บ.โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ เพราะสอนงานทุกอย่าง 
บ.เฟมัสทัวร์ เซ็นเตอร์ เพราะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 
บ.สยามออชาร์ดกร๊ป เพราะสอนงานดี ใส่ใจนักศึกษา 
บ.รุ่งโรจน์ทัวร์ เพราะอยู่กันเป็นครอบครัว สอนงานดี 
บ. Stray Asia เพราะได้ฝึกภาษา 
บ.ยูทัวร์ จ ากัด เพราะได้ประสบการณ์ 
บ.สมศิริทัวร์ เพราะได้ท าเอกสารงานทัวร์ทุกอย่าง 
รามาด้าพลาซ่าแม่น้ าริเวอร์ไซด์ โฮเตล เพราะ แนะน าคนที่อยากท า Front 
โรงแรมริชมอน เพราะได้เรียนรู้งานทุกแผนก 
Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel เพราะให้ความสนในดี 
กรมการท่องเที่ยว เพราะเรียนรู้งานได้หลายรูปแบบ แต่จะเน้นท าหนังสือราชการเป้นส่วนมาก 

   
 



222 
 

ระดับน้อย / อย่าไปฝึกเลย  
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว+กรมการท่องเที่ยว เพราะไม่มีอะไรให้ท า 
บ.อินไฟล์ เซอร์วิส จ ากัด  เพราะงานไม่เป็นรูปแบบ เป็นครอบครัวเกินไป 
ดุสิตธานี  หัวหิน เพราะไม่ได้รับการดูแล 

 
ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 
ท่านเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ 

4.25 

ท่านเข้ารับการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และได้ทราบแนวทางในการ
ฝึกงาน และระเบียบข้อควรปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา
ฝึกงานอย่างถ่องแท้(ตอบเฉพาะคนที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ) 

4.40 

 
การน าความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปใช้ประโยชน์ให้เกิดในการฝึกประสบการณ์ฯ 
 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 
งานบริษัททัวร์ (ให้ตอบเฉพาะคนที่ฝึกบริษัทน าเที่ยว) 
งาน Operation  

 
3.80 

งาน Transfer  รับส่งแขก 3.31 
งานขายหน้าร้าน/นอกสถานที่/งานด้านการตลาด 3.31 
ผู้น าเที่ยว/สต๊าฟทัวร์ 3.21 
งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม (ระบุ)............... 4.00 
งานรับจองตั๋วเครื่องบิน 2.87 
งานวางแผนจัดน าเที่ยว 3.40 
งานอ่ืน ๆ (ระบุ)........................................... 4.08 

 
 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 
งานสายการบิน (ให้ตอบเฉพาะคนที่ฝึกสายการบิน) 
งานการต้อนรับ 

 
4.11 

งานการเป็นล่าม 3.38 
งาน Transfer 4.11 
งานประชาสัมพันธ์ 3.88 
งานการจองตั๋วเครื่องบิน 3.38 
งานธุรการ (ระบุ).......................................... 4.44 
งานร้านอาหาร  (ให้ตอบเฉพาะคนที่ฝึกร้านอาหาร)   
งานการต้อนรับ 

 
4 

การปรับบุคลิกภาพ 4 
งานอาหารและเครื่องดื่ม 5 
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งานแม่บ้าน 2 
งานอ่ืนๆ (ระบุ)............................................ 2 
งานการใช้อุปกรณ์เครื่องมือส านักงาน (ให้ตอบทุกคน)  
    เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องส่งแฟ็กซ์  ฯลฯ 

         4.31 

 
ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ  (สถานที่ /เนื้อหา/วิทยากร) 
 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 
สถานที่ท่านเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ท่านมีความคิด
เห็นในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร  
เกี่ยวกับสถานที่ฝึกงาน 
นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่ีเลี้ยงหรือหัวหน้า
งาน 

 
 
 

4.33 

นักศึกษาสามารถเข้ากับเพ่ือนๆ พ่ีๆ ที่ท างานได้ 4.50 
มีบรรยายกาศ สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี 4.08 
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หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 

เกี่ยวกับความรู้ เนื้อหาในการเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์ 
ท่านไดร้ับความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 

4.29 

ท่านได้น าความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การฝึกงาน 

4.02 

ได้รู้จักการใช้ชีวิต การปรับตัวกับสังคมการ ท างาน 4.75 
เกี่ยวกับวิทยากร-อาจารย์นิเทศก์ 
ท่านได้รับแนวทางการฝึกงานจากคณาจารย์ก่อนเข้ารับ
การฝึกประสบการณ์จากการปฐมนิเทศ 

 
4.43 

ท่านได้รับการเอาใจใส่ดูแล ให้ค าชี้แนะ ให้ปรึกษาจาก
อาจารย์นิเทศก์ 

4.27 

ท่านได้รับการนิเทศก์ยังหน่วยงานจากอาจารย์นิเทศก์ 4.37 
 
ลักษณะงานในโรงแรมใดที่นักศึกษาต้องการให้ทางสถาบันเพิ่มเติมความรู้ให้มากที่สุด (ใหค้นฝึกเฉพาะโรงแรมตอบ) 
(โปรดระบุ)  

ตอบ F  and  B, การใช้ภาษา, การบริการในห้องอาหาร, การใช้อุปกรณ์ในโรงแรม, มนุษยสัมพันธ์ของ
นักศึกษา, อาหารและเครื่องดื่ม, การจองให้ลูกค้า, การเตรียมรับมือการค้าอาเซี่ยน, แผนกส่วนหน้า 
ลักษณะงานในบริษัททัวร์ใดที่นักศึกษาต้องการให้ทางสถาบันเพิ่มเติมความรู้ให้มากที่สุด (ให้คนฝึกเฉพาะ   
บริษัทน าเที่ยวตอบ) (โปรดระบุ)   

ตอบ การขอวีซ่า/ เขียน ตม./ การเขียนโปรแกรม Outbound/ ภาษาอังกฤษ / การขายทัวร์ / การจัดงาน
นอกสถานที่ / ความอดทน / งาน Transfer / ความอดทน / การจองตั๋ว / การบรรยายทัวร์ 
ลักษณะงานในสายการบินใดที่นักศึกษาต้องการให้ทางสถาบันเพิ่มเติมความรู้ให้มากที่สุด (ให้คนฝึกเฉพาะ  
สายการบินตอบ) (โปรดระบุ)  

ตอบ การจ า Code , พาไปศึกษาดูงานสถานที่จริง, ระบบองค์กรการท างาน, Passenger Service,
ภาษาอังกฤษ, การจองตั๋วได้หลายระบบ 
ในหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี้ท่านได้ใช้ความรู้ในรายวิชาใดให้เกิดประโยชน์ในการฝึกงาน/ท างานได้มากที่สุด  
 ตอบ  ธุรกิจการบิน, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, จิตวิทยา
บริการ, การพัฒนาบุคลิกภาพ, คอมพิวเตอร์, ความเป็นมิตร , อมาดิอูส,  การวางแผนจัดน าเที่ยว, มัคคุเทศก์
การตลาด, อาหารไทย, ศิลปวัฒนธรรมไทย, ภาษาไทย     
 
ในหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี้ท่านได้ใช้ความรู้ในเรื่องใด ให้เกิดประโยชน์ในการฝึกงาน/ท างานได้มากที่สุด  

ตอบ การใช้อุปกรณ์ส านักงานณ์, Code การบิน, การวางแผนท่องเที่ยว, ภาษาอังกฤษ, ธุ รกิจการบิน, 
คอมพิวเตอร์, การบริการ, การท างาน, การปรับตัว, การตลาด,กฏหมาย 
รายวิชาใดบ้างที่อยู่ในหลักสูตรนี้ที่ท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์ ในการท างานหรือประกอบวิชาชีพ 

ตอบ การวางแผนจัดน าเที่ยว, ธุรกิจการบิน, วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว -โรงแรม, อาหารไทยฯ, 
สุนทรียภาพฯ, ความจริงของชีวิต, งานวิจัย, น าเที่ยว, โรงแรม, GE, น าเที่ยว, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, ประวัติศาสตร์, 
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ท่านอยากให้หลักสูตรนี้เพิ่มเติมเนื้อหา หรือรายวิชาใดเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และมีความส าคัญต่อการประกอบ
วิชาชีพ  

ตอบ เพ่ิมวิชาภาษาให้มีมากกว่า 2-3 ภาษา, การสนทนาภาษาอังกฤษ, การท าขนมไทย, ศัพท์อังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน, การโรงแรม, ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบิน, ธุรกิจการบิน, ดูงานการบิน, การจัดเอกสารงานทัวร์, 
เอกสารวีซ่า, ประวัติศาสตร์, การจัดน าเที่ยว, การเอ็นเตอร์เทนลูกค้า, ปฏิบัติเยอะๆ, ภาษาอังกฤษ(การตอบ อีเ มลล์), 
อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดเลี้ยง 
 
ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณพิต 
 

หัวข้อการประเมิน    ค่าเฉลี่ย 
ผลส าเร็จของงาน (Work Achievement) 
    - ปริมาณงานงาน (Quantity of Work)  

 
     4.45 

    - คุณภาพของงาน (Quality of Work)       4.42 
 

หัวข้อการประเมิน     ค่าเฉลี่ย 
ลักษณะส่วนบุคคล (Personality) 
   - บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality)  

 
      4.45 

   - มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal skills)        4.42 
   - ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร  
     (Discipline and adaptability to formal organization)  

      4.44 

   - คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality)        4.57 
 
 

 
 

หัวข้อการประเมิน        ค่าเฉลี่ย 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibility) 
    - ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจ  
      (Responsibility and dependability)  

 
        4.62 

   - ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน          4.56 
   - ความสามารถเริ่มต้นท างานได้ด้วยตนเอง  
     (Initiative of self starter)  

        4.48 

   - การตอบสนองต่อการสั่งการ (Response to supervision)          4.41 
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หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ความรู้ความสามารถ (Knowledge and Ability) 
   - ความรู้ความสามารถทางวิชาการในวิชาชีพ (Academic ability)  

 
4.45 

   - ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน       
     (Ability to learn and apply knowledge)  

4.46 

   - ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ (Practical ability)  4.54 
   - วิจารณญาณและการตัดสินใจ  
     (Judgement and dicision making) 5 คะแนน 

4.39 

   - การจัดการและวางแผน (Organization and planning)  4.38 
   - ทักษะการสื่อสาร (Communication) 5 คะแนน 4.36 
   - การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ วัฒนธรรมองค์กร 
     (Foreign language and cultural development)  

4.39 

   - ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย  
     (Suitablity for Job position)  

4.44 

 

 


