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ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิ จท่ องเที่ ยว มุ่งผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีจิตบริ การ มี บุคลิกภาพที่
เหมาะสมต่อการทางานด้านการท่องเที่ยวและบริ การ พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพและพร้อม
ทางานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ ยวได้ทันที หลังจบการศึ กษา ผลิตบัณฑิ ตที่ สามารถสื่ อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการทางานด้านการท่ องเที่ ยวและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บัณฑิ ตมีแนวคิดและสามารถสร้ าง
โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและบริ การโดยใช้ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการท่องเที่ยว
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็ นบุคคลที่สามารถปรับตัวเรี ยนรู ้การใช้ชีวิต
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ และเป็ นบุคคลที่ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริ ยธรรมทั้งในระดับวิชาชี พและสังคม
รวมทั้งมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพัฒนาการนิยม Progressivism ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของ
การเรี ย นรู ้ เน้น กระบวนการเรี ย นรู ้ เชิ งรุ ก (active learning) และกระบวนการเรี ยนรู ้ จ ากการท างาน (Work-Integrated
Education) ส่งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (self-directed learning) สร้างเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (continuous professional development)
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร
PLO 1 แสดงออกถึงจิตบริ การและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการทางานด้านการท่องเที่ยวและบริ การ
PLO 2 ใช้ทกั ษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริ การในการทางานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
PLO 3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการทางานด้านการท่องเที่ยวและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
PLO 4 ออกแบบนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจการท่องเที่ยวและบริ การโดยใช้ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้
PLO 5 แสดงออกถึงทักษะทางสังคมในการทางานและการใช้ชีวติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
PLO 6 แสดงออกถึงจิตสานึกสาธารณะ คุณธรรมจริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
935-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Benefit of Mankinds
935-002 รู ้รอด ปลอดภัย
Life Safety
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
935-003 ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
Life Skills for Citizens of the 21st Century
935-029 ชีวติ ที่ดี
Happy and Peaceful Life
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
Idea to Entrepreneurship
สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทันและการรู้ ดจิ ทิ ลั
935-004 วิทยาการสมัยใหม่และโลก
Modern Science and the World
935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
935-006 คิดเป็ น คิดสนุก
Intelligent Thinking
935-007 สนุกคิด
Smart Thinking
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Conversations
935-009 การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Reading and Writing
935-010 การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
Effective English Communication
935-011 ภาษาไทยและการสื่ อสาร
Thai and Communication

123 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
5 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
1 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
8 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
โดยเลือกเรี ยนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
935-017 เกมและกิจกรรมนันทนาการ
Game and Recreation Activities
935-112 ทักษะการว่ายน้ า
Swimming Skills
วิชาเลือก
935-025 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Applications
935-026 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
English in the Workplace
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2 หน่ วยกิต

926-111 ธุรกิจและหลักการจัดการ
Business and Principles of Management
929-330 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว
Tourism Economics
930-201 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
Tourist Behavior
930-402 ชุดวิชาการออกแบบโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและบริ การ
Tourism and Hospitality Business Model Design
934-016 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
934-249 ดิจิทลั เทคโนโลยีสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
Digital Technology for Tourism Business

3((3)-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
930-111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การ
Tourism and Hospitality Industry
930-112 จิตวิทยาบริ การและการพัฒนาบุคลิกภาพ
Service Psychology and Personality Development
930-113 ทรัพยากรการท่องเที่ยว
Tourism Resources
930-114 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
Local Wisdom for Tourism Development
930-115 การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
Sustainable Tourism

32 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
2 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
87 หน่ วยกิต
24 หน่ วยกิต

3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
9((6)-6-15)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)

930-211 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางการท่องเที่ยว
Creative Economy in Tourism
930-311 การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Logistics Management
930-312 สัมมนาด้านการท่องเที่ยวและการบริ การ
Seminar in Tourism and Hospitality
930-313 ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับการท่องเที่ยวและบริ การ
Research Methodology for Tourism and Hospitality
930-314 โครงงานวิจยั ทางการท่องเที่ยวและบริ การ
Research Project for Tourism and Hospitality
936-321 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว
English for Tourism
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
1. กลุ่มวิชาชีพเลือกเพื่องานอาชีพ
เลือกเรี ยนจากกลุ่มวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งต่อไปนี้เพียง 1 กลุ่ม
- กลุ่มวิชาชีพธุรกิจที่พกั แรม
930-221 การจัดการบริ การส่วนหน้า
Front Office Operation and Management
930-222 การจัดการงานแม่บา้ น
Housekeeping Operation and Management
930-223 ธุรกิจบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
Food and Beverage Service Business
936-421 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม
English for Hotel Personnel
-กลุ่มวิชาชีพธุรกิจท่องเที่ยว
930-231 หลักมัคคุเทศก์
Principles of Tourist Guide
930-232 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
Community-Based Tourism
930-233 การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนจาหน่าย
Tour Operation and Travel Agent Business Management
936-333 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
English for Tourist Guides
-กลุ่มวิชาชีพธุรกิจนันทนาการและสุขภาพ
930-241 การจัดการธุรกิจสปาและสุขภาพ
Spa and Wellness Business Management

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
24 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)

3((2)-3-4)
3((2)-2-5)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)

3((2)-3-4)

930-242 การจัดการนันทนาการกลางแจ้ง
3((2)-3-4)
Outdoor Recreation Management
930-243 นันทนาการเชิงสร้างสรรค์
3((2)-3-4)
Creative Recreation
936-331 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริ การด้านสุขภาพและสปา
3((3)-0-6)
English for Wellness and Spa
2. กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาต่ างประเทศ
12 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนจากกลุ่มวิชาภาษาในกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้เพียง 1 กลุ่ม
- กลุ่มวิชาภาษาจีน
936-140 ภาษาจีน 1
3((3)-0-6)
Chinese I
936-141 ภาษาจีน 2
3((3)-0-6)
Chinese II
936-248 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
3((2)-2-5)
Chinese for Tourism Business
936-359 ภาษาจีนเพื่องานโรงแรมและภัตตาคาร
3((2)-2-5)
Chinese for Hotel and Restaurant Works
-กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
936-223 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
3((3)-0-6)
English for Presentation
936-229 ภาษาอังกฤษสาหรับโทอิค
3((3)-0-6)
English for TOEIC
936-337 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3((3)-0-6)
English for Food and Beverage Services
936-422 ภาษาอังกฤษสาหรับการให้บริ การด้านการบิน
3((3)-0-6)
English for Airline Services
2.4 กลุ่มวิชาการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
7 หน่ วยกิต
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นบั เป็ นหน่วยกิตสะสม ได้รับผลการเรี ยนเป็ น G P F
930-251 ฝึ กงาน 1
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง
Practical Training I
930-453 ฝึ กงาน 2
ไม่นอ้ ยกว่า 340 ชัว่ โมง
Practical Training II
และทุกคนต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ โดยนับเป็ นหน่วยกิตสะสม มีการวัดผลเป็ นระดับคะแนน
930-352 สหกิจศึกษา 1
1(0-3-0)
Cooperative Education I
930-454 สหกิจศึกษา 2
6(0-40-0)
Cooperative Education II

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อมหาวิทยาลัยอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/สาขาวิชา

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
926-111
930-111
930-112
935-006
935-007
935-008
935-017

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ธุรกิจและหลักการจัดการ
3((3)-0-6)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การ
3((3)-0-6)
จิตวิทยาบริ การและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3((2)-2-5)
คิดเป็ น คิดสนุก
2((2)-0-4)
สนุกคิด
2((2)-0-4)
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
เกมและกิจกรรมนันทนาการ
1((1)-0-2)
รวม
16((15)-2-31)

ภาคการศึกษาที่ 2
001-102
930-113
930-114
930-115
935-010
935-029
935-112
936-321
936-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
3((2)-2-5)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
3((2)-2-5)
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
3((2)-2-5)
การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
2((2)-0-4)
ชีวติ ที่ดี
3((3)-0-6)
ทักษะการว่ายน้ า
1((1)-0-2)
ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว
3((3)-0-6)
วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ (1)
3((3)-0-6)
รวม
23(20-6-43)

ภาคการศึกษาที่ 1
001-103
930-211
930-221
934-016
935-001
936-421
936-xxx
xxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
930-201
930-222
930-223
935-011

ภาคฤดูร้อน
930-251

ปี ที่ 2
กลุ่มวิชาชีพเลือกธุรกิจทีพ่ กั แรม
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางการท่องเที่ยว
3((2)-2-5)
การจัดการบริ การส่วนหน้า
3((2)-3-4)
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม
3((3)-0-6)
วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ (2)
3((3)-0-6)
วิชาเลือกเสรี (1)
3(x-y-z)
รวม
20(x-y-z)

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
การจัดการงานแม่บา้ น
ธุรกิจบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
ภาษาไทยและการสื่ อสาร
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3((2)-2-5)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
2((2)-0-4)
11((8)-8-17)

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ฝึ กงาน 1
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง
หมายเหตุ รายวิชา 930-251 ฝึ กงาน 1 ไม่นบั เป็ นหน่วยกิตสะสม วัดผลเป็ น G P F

ภาคการศึกษาที่ 1
001-103
930-211
930-231
934-016
935-001
936-333
936-xxx
xxx-xxx

ปี ที่ 2
กลุ่มวิชาชีพเลือกธุรกิจท่ องเทีย่ ว
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางการท่องเที่ยว
3((2)-2-5)
หลักมัคคุเทศก์
3((2)-3-4)
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
3((3)-0-6)
วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ (2)
3((3)-0-6)
วิชาเลือกเสรี (1)
3(x-y-z)
รวม
20(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
930-201
930-232
930-233
935-011

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3((2)-2-5)
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3((2)-2-5)
การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนจาหน่าย
3((2)-3-4)
ภาษาไทยและการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
รวม
11((8)-7-18)

ภาคฤดูร้อน
930-251

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ฝึ กงาน 1
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง
หมายเหตุ รายวิชา 930-251 ฝึ กงาน 1 ไม่นบั เป็ นหน่วยกิตสะสม วัดผลเป็ น G P F

ภาคการศึกษาที่ 1
001-103
930-211
930-241
934-016
935-001
936-331
936-xxx
xxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
930-201
930-242
930-243
935-011

ภาคฤดูร้อน
930-251

ปี ที่ 2
กลุ่มวิชาชีพเลือกธุรกิจนันทนาการและสุขภาพ
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางการท่องเที่ยว
3((2)-2-5)
การจัดการธุรกิจสปาและสุขภาพ
3((2)-3-4)
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริ การด้านสุขภาพและสปา
3((3)-0-6)
วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ (2)
3((3)-0-6)
วิชาเลือกเสรี (1)
3(x-y-z)
รวม
20(x-y-z)

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
การจัดการนันทนาการกลางแจ้ง
นันทนาการเชิงสร้างสรรค์
ภาษาไทยและการสื่ อสาร
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3((2)-2-5)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
2((2)-0-4)
11((8)-8-17)

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ฝึ กงาน 1
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง
หมายเหตุ รายวิชา 930-251 ฝึ กงาน 1 ไม่นบั เป็ นหน่วยกิตสะสม วัดผลเป็ น G P F

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
929-330
930-311
930-312
930-313
935-xxx
936-xxx
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว
3((3)-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
3((3)-0-6)
สัมมนาด้านการท่องเที่ยวและการบริ การ
2((2)-0-4)
ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับการท่องเที่ยวและบริ การ
3((2)-3-4)
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2((2)-0-4)
วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ (3)
3((3)-0-6)
วิชาเลือกเสรี (2)
3(x-y-z)
รวม
19(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
930-314
930-352
935-002
935-004
935-005
935-009
934-249
936-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
โครงงานวิจยั ทางการท่องเที่ยวและบริ การ
3((2)-3-4)
สหกิจศึกษา 1
1(0-3-0)
รู ้รอดปลอดภัย
1((1)-0-2)
วิทยาการสมัยใหม่และโลก
2((2)-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2((2)-0-4)
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
ดิจิทลั เทคโนโลยีสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
3((2)-2-5)
วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ (4)
3((3)-0-6)
รวม
17((14)-8-29)

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
930-402
930-453
935-003

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ชุดวิชาการออกแบบโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและบริ การ
9((6)-6-15)
ฝึ กงาน 2
ไม่นอ้ ยกว่า 340 ชัว่ โมง
ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
2((2)-0-4)
รวม
11((8)-6-19)
หมายเหตุ รายวิชา 930-453 ฝึ กงาน 2 ไม่นบั เป็ นหน่วยกิตสะสม วัดผลเป็ น G P F

ภาคการศึกษาที่ 2
930-454

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-40-0)
6(0-40-0)

สหกิจศึกษา 2
รวม

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

PLO1 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง จิ ต บ ริ ก า ร แ ล ะ บุคลิกภาพที่ เหมาะสมต่อการทางานด้าน
การท่องเที่ยวและบริ การ
-

กิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิโดยการใช้
บทบาทสมมุติ
การศึกษาดูงาน
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

-

PLO 2 ใช้ทกั ษะวิชาชี พด้านการท่องเที่ ยว และบริ การในการท างานในสถ าน
ประกอบการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
-

กิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิโดยการใช้
บทบาทสมมุติ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

-

-

PLO 3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการท างานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและ
บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
-

-

-

กิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิโดยการใช้
บทบาทสมมุติ
กิจกรรมการนาเสนอในรู ปแบบ
ต่างๆในชั้นเรี ยน
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

PLO 4 ออกแบบนวัต กรรมและโมเดล ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริ การโดยใช้ฐาน ทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้
-

การเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ
การมอบหมายให้จดั ทาชิ้นงาน
และจัดประกวดผลงาน
การศึกษาดูงาน

-

PLO 5 แสดงออกถึ ง ทักษะทางสังคมใน การท างานและการใช้ ชี วิ ต ภายใต้ก าร เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
-

จัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม
การทางานกลุ่ม
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

-

-

-

PLO 6 แสดงออกถึ ง จิ ต ส านึ กสาธารณะ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม
-

การสอดแทรกประเด็นคุณธรรม
จริ ยธรรมในเนื้อหาการเรี ยน
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
การสนับสนุนการร่ วมกิจกรรม
เพื่อสังคมที่จดั ภายในและ
ภายนอกสถาบัน

-

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล
นักศึกษาประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเอง
สถานประกอบการประเมินการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
อาจารย์ประจารายวิชาประเมินการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
นักศึกษาประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเอง
สถานประกอบการประเมินการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
อาจารย์ประจารายวิชาประเมินการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
นักศึกษาประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเอง
สถานประกอบการประเมินการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
อาจารย์ประจารายวิชาประเมินการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
นักศึกษาประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเอง
สถานประกอบการประเมินการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
อาจารย์ประจารายวิชาประเมินการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
นักศึกษาประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเอง
สถานประกอบการประเมินการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
อาจารย์ประจารายวิชาประเมินการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
นักศึกษาประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเอง
สถานประกอบการประเมินการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
อาจารย์ประจารายวิชาประเมินการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน

คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะศิลปศำสตร์ และวิทยำกำรจัดกำร
หลักสู ตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรท่ องเทีย่ ว
926-111

ธุรกิจและหลักกำรจัดกำร
3((3)-0-6)
Business and Principles of Management
หลักคิ ดพื้นฐานเกี่ ยวกับการจัดการ กระบวนการทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การนาและการจูงใจ การควบคุมองค์กร การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการในองค์กร สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ประเภทของธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ วัฏจักรของธุรกิจ
Fundamental of management; management processes; planning; organizing; human resource
management; leading and motivation; organizational control; implementation of management tools; business environment;
types of businesses; business processes; business life cycle
929-330

เศรษฐศำสตร์ กำรท่ องเทีย่ ว
3((3)-0-6)
Tourism Economics
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในบริ บทของภาคการท่องเที่ยว อุปสงค์การท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
โครงสร้างการแข่งขันระหว่างผูใ้ ห้บริ การการท่องเที่ยว ต้นทุนผลประโยชน์และการวิเคราะห์ผลตอบแทนในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว บทบาทของภาครัฐในการกาหนดนโยบายและการวางแผนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการประเมินความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
The economic concepts in context of tourism sector; tourism demand and tourist behavior; structure of
competition among suppliers of tourism services; costs, benefits and yield analysis in tourism industry; the role of
government in policy and plaining of the tourism industry and evaluation of tourism competitiveness
930-111

อุตสำหกรรมกำรท่ องเทีย่ วและบริกำร
3((3)-0-6)
Tourism and Hospitality Industry
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวและบริ การ ระบบการท่องเที่ ยว ธุรกิจอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริ การ บทบาท หน้าที่ขององค์กรด้านการท่องเที่ยวและบริ การทั้งในและระหว่างประเทศ แนวโน้มการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ
Components of tourism and hospitality industry; tourism system; other businesses in tourism and
hospitality industry; roles and responsibilities of national and international tourism and hospitality related organizations;
trends in tourism and hospitality industry
930-112

จิตวิทยำบริกำรและกำรพัฒนำบุคลิกภำพ
3((2)-2-5)
Service Psychology and Personality Development
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อคุณภาพงานบริ การ การพัฒนาทักษะการสื่ อสารในงานบริ การ การพัฒนาทัศนคติ
ต่องานบริ การ การบริ หารความคาดหวังของลูกค้า เทคนิ คการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
การสร้างนวัตกรรมการบริ การ จริ ยธรรมในงานบริ การ การฝึ กปฏิบตั ิงานบริ การการศึกษาดูงาน

Personality development for service quality; improvement of communication skills in service;
development of attitude towards service; customer expectation management; techniques for customer satisfaction; customer
experience creation; development of service innovation ethics in service; a site visit
930-113

ทรัพยำกรกำรท่ องเทีย่ ว
3((2)-2-5)
Tourism Resources
ภูมิ ศ าสตร์ โลก ภู มิศ าสตร์ ป ระเทศไทย ปั จ จัยด้านภู มิ ศ าสตร์ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ยว ลักษณะและ
ประเภทของทรั พยากรท่ องเที่ ยว แหล่งท่ องเที่ ยวสาคัญของประเทศไทยและของโลก หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม
World geography; Thailand Geography; geographical factors related to tourism; characteristics and types
of tourism resources; key tourism resources of Thailand and the World; organizations related to tourism resources
management; laws and regulations in natural tourism resources management; field study
930-114

ภูมปิ ัญญำท้ องถิ่นเพื่อกำรพัฒนำกำรท่ องเทีย่ ว
3((2)-2-5)
Local Wisdom for Tourism Development
ประเภทของภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น การสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ในบริ บ ทการท่ อ งเที่ ย ว เอกลัก ษณ์ แ ละ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นกับการออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ แนวโน้มรู ปแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น แนวคิ ดการพัฒนาธุ รกิ จ
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น การฝึ กปฏิบตั ิออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ศึกษาดูงานนอกสถานที่
Types of local wisdoms; inheritance of local wisdom in tourism context; uniqueness and local culture in
product design and development; trends in local products; concept of local products related businesses creation; project-based
activity in local product design and development; a site visit
930-115

กำรท่ องเทีย่ วอย่ ำงยัง่ ยืน
3((2)-2-5)
Sustainable Tourism
แนวคิ ด และองค์ป ระกอบของการท่ อ งเที่ ย วอย่างยัง่ ยืน การประเมิ น ผลกระทบทางการท่ องเที่ ยวด้าน
สิ่ งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน กรณี ศึกษาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ฝึ กปฏิบตั ิ
ภาคสนาม
Concept and components of sustainable tourism; Environmental, socio-cultural, and economic impact
evaluation; sustainable tourism development; case studies in sustainable tourism; field study
930-201

พฤติกรรมนักท่ องเทีย่ ว
3((2)-2-5)
Tourist Behavior
ประเภทของนัก ท่ อ งเที่ ย ว การรั บ รู ้ ข องนัก ท่ อ งเที่ ยว แรงจู งใจของนัก ท่ อ งเที่ ย ว ปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว การตัดสิ นใจเลือกจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การทางการ
ท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมในบริ บท
ของการท่องเที่ยว ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว
Types of tourists; tourist perception; tourist motivation; factors influencing tourist behavior; destination
choice; decision-making process in purchasing tourism products and services; responsible travel behaviors; trends in tourist

behaviors; cross-cultural communication in tourism context; study about tourist behavior at the workplace and tourist
attractions
930-211

เศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์ ทำงกำรท่ องเทีย่ ว
3((2)-2-5)
Creative Economy in Tourism
ความหมาย ขอบเขต ความสาคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อประเทศและชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม การสร้างมูลค่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์กบั การพัฒนาการท่องเที่ยว การออกแบบ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวคิดกิจการเพื่อสังคม การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Definitions; limitation; importance of creative economy to country and community; creative economy
based on resource, local wisdom, cultural; value added; creative economy for tourism development; tourism activity and local
product design; concept of social enterprise; a site visit
930-221

กำรจัดกำรบริกำรส่ วนหน้ ำ
3((2)-3-4)
Front Office Operation and Management
โครงสร้างแผนกส่ วนหน้า บทบาท หน้าที่ คุณสมบัติของตาแหน่งงานในแผนกส่ วนหน้า ความรู ้เกี่ยวกับ
ประเภทห้องพักและสิ่ งอานวยความสะดวกของที่ พกั กระบวนการปฏิ บัติงานส่ วนหน้า ทักษะการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ความสัมพัน ธ์ระหว่างแผนกส่ วนหน้ากับ แผนกอื่ นๆ ในโรงแรม และหน่ วยงานภายนอกโรงแรม การศึ กษาดู งาน การฝึ ก
ปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ
Front office department organizational structure; role and duty; specification of front office staff;
knowledge of room types and facility; problem solving skills; affiliation to other hotel departments; affiliation to other
agencies; a site visit; practical training
930-222

กำรจัดกำรงำนแม่ บ้ำน
3((2)-3-4)
Housekeeping Operation and Management
โครงสร้างแผนกแม่บา้ น บทบาทหน้าที่ คุณสมบัติของพนักงานแผนกแม่บา้ น อุปกรณ์และเครื่ องมือของ
แผนกแม่บา้ น ขั้นตอนการทาความสะอาดห้องพักลูกค้าและบริ เวณต่างๆ ของโรงแรม ความรู ้เกี่ยวกับห้องพัก ทักษะการแก้ไข
ปั ญ หาเฉพาะหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านกับแผนกอื่ นๆ ในโรงแรมและหน่ วยงานภายนอกโรงแรม การฝึ ก
ปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ
Housekeeping department organizational structure; role and duty; specification of housekeeping staff;
instruments for housekeeping department; room and public area cleaning procedure; knowledge of room types; affiliation to
other hotel departments; affiliation to other agencies; problem solving skills; practical training
930-223

ธุรกิจบริกำรอำหำรและเครื่ องดื่ม
3((2)-3-4)
Food and Beverage Service Business
ประเภท รู ป แบบธุ ร กิ จบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม โครงสร้ างของแผนกบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
อุปกรณ์และเครื่ องมือในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม การวางแผนรายการอาหาร กระบวนการในการให้บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม ฝึ กปฏิบตั ิการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ณ สถานประกอบการ
Types of food and beverage services; food and beverage organizational structure; food and beverage
equipment; menu planning; food and beverage operations; practical training

930-231

หลักมัคคุเทศก์
3((2)-3-4)
Principles of Tourist Guide
ความหมาย ความส าคัญ ประเภท บทบาทหน้ าที่ มารยาท จรรยาบรรณ การสื่ อ สารและบุ ค ลิ ก ภาพ
วิธีปฏิบตั ิงานของมัคคุเทศก์ การสื่ อความหมาย ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริ การของสายการบินและการแลกเปลี่ยนเงินตรา
พิธีการเข้าออกราชอาณาจักรและพิธีการทางศุลกากร ปฐมพยาบาลเบื้ องต้นและให้ความปลอดภัยแก่นักท่ องเที่ ยว กฎหมาย
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม
Definitions; importance; classifications; roles and duties; manners; ethics; communication skills and
personality of tourist guide; tour guiding operation protocol; interpretation; basic knowledge in airline service and currency
exchange; entry and exit protocol and customs; first aid and tourist safety; related laws and regulations; field study
930-232

กำรท่ องเทีย่ วโดยชุมชน
3((2)-2-5)
Community-Based Tourism
ความหมาย องค์ประกอบของการท่องเที่ ยวโดยชุมชน พฤติกรรมนักท่ องเที่ ยวในแหล่งท่องเที่ ยวชุมชน
หลัก การและมาตรฐานจัด การการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน กระบวนการวางแผนพัฒ นาชุ ม ชนท้อ งถิ่ น เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
การจัดการโฮมสเตย์และธุ รกิ จท่ องเที่ ยวในชุ มชน กรณี ศึกษาเกี่ ยวกับการท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนในประเทศไทยและอาเซี ยน
การฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม
Definitions; components of community-based tourism; tourist behaviors in community-based tourism
destinations; principles and standards of community-based tourism management; planning and developing new communitybased tourism destinations; homestay and tourism-related local business; case studies in community-based tourism in
Thailand and ASEAN countries; field study
930-233

กำรจัดกำรธุรกิจนำเทีย่ วและตัวแทนจำหน่ ำย
3((2)-3-4)
Tour Operation and Travel Agent Business Management
ประเภท ลักษณะ โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั จัดนาเที่ยว หลักการจัดนาเที่ยวประเภทต่าง ๆ กระบวนการ
ในการเปิ ดบริ ษทั กระบวนการนาเที่ ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาเส้นทางท่ องเที่ ยวใหม่ การวางแผนและ
ออกแบบรายการน าเที่ ย ว การคิ ด ต้น ทุ น และการตั้ง ราคาขาย ความเกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ บริ ก ารต่ า ง ๆ การโฆษณาและ
ประชาสัม พัน ธ์ ลัก ษณะและบทบาทของธุ รกิ จตัวแทนจาหน่ าย การดาเนิ น งานของตัวแทนจาหน่ าย กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง
แนวโน้มของธุรกิจ การฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม
Classifications and characteristics of tour operator; organization structure; principles of tour operation;
processes in starting a tour business; domestic and international tour operations; development of new tour routes; tour
program planning and design; cost and pricing calculation; relevance with other tourism and service businesses; promotion
and advertising; Characteristics and roles of travel agency; travel agency operation; laws related to tour operating business;
trends in tour operating business; field study
930-241

กำรจัดกำรธุรกิจสปำและสุ ขภำพ
3((2)-3-4)
Spa and Wellness Business Management
แนวคิ ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพและสปา การจัด ตั้ง ธุ ร กิ จ การบริ ห ารจัด การธุ ร กิ จ สปาและสุ ข ภาพ
การออกแบบและวางแผนธุ รกิ จสปาและสุ ขภาพ ขั้นตอนการให้บริ การและคุณภาพการบริ การ กรณี ศึกษา การศึ กษาดู งาน
การฝึ กปฏิบตั ิงาน ณ ห้องปฏิบตั ิการจาลอง

Concept of spa and wellness tourism; spa and wellness business establishment; spa and wellness business
design and planning; service procedures and service quality; cases study; a site visit; practice at spa lab
930-242

กำรจัดกำรนันทนำกำรกลำงแจ้ ง
3((2)-3-4)
Outdoor Recreation Management
แนวคิดเกี่ยวกับนันทนาการกลางแจ้ง การประยุกต์ใช้แหล่งทางธรรมชาติเพื่อนันทนาการ การวางแผนและ
การออกแบบกิจกรรม การให้บริ การและการจัดนันทนาการกลางแจ้ง ความปลอดภัยในการนันทนาการกลางแจ้ง การเป็ นผูน้ า
กลางแจ้ง การฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม
Concept of outdoor recreation; natural resources application for recreation; outdoor recreation activity
planning and design; providing services; organizing outdoor recreation activity; safety in outdoor recreation for tourism;
outdoor leadership; field study
930-243

นันทนำกำรเชิงสร้ ำงสรรค์
3((2)-3-4)
Creative Recreation
แนวคิดนันทนาการ การออกแบบและวางแผนโปรแกรมนันทนาการเชิ งสร้างสรรค์ การให้บริ การและจัด
กิจกรรมนันทนาการเชิงสร้างสรรค์ การเป็ นผูน้ านันทนาการ การฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม
Concepts; creative recreation program planning and design; providing services; organizing creative
recreation activity; recreation leadership; field study
930-251

ฝึ กงำน 1
ไม่ น้อยกว่ ำ 300 ชั่วโมง
Practical Training I
ฝึ กปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานสาขาวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิช าชี พ ด้านการท่ อ งเที่ ยวที่ น าม MOU ในการจัด การเรี ย นการสอนแบบ WIL ร่ วมกับ มหาวิท ยาลัยรวมเวลาฝึ กงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง การสะท้อนกลับผลการเรี ยนรู ้จากการฝึ กงาน ติดตามและประเมินผลการฝึ กงาน วัดผลการฝึ กงานเป็ น
GPF
Training in tourism and hospitality companies at least 300 hours; learning reflection; monitoring and
evaluation of training performance; grading G P F
930-311

กำรจัดกำรโลจิสติกส์ เพื่อกำรท่ องเทีย่ ว
3((3)-0-6)
Tourism Logistics Management
ความหมาย แนวคิดของโลจิ สติ กส์ เพื่อการท่ องเที่ ยว ระบบโลจิ สติกส์ การขนส่ งผูโ้ ดยสาร โครงสร้าง
พื้ น ฐาน แผนกิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ การจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศ ห่ ว งโซ่ อุป ทานที่ เกี่ ยวข้อ งทั้งทางตรงและทางอ้อ ม
การจัดการความต้องการและการพยากรณ์สาหรับการท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
Definition; concept of logistics in tourism context; logistics system; passenger transportations;
infrastructure; logistics activity plan; information technology in tourism logistics; demand management and tourism forecast;
related organizations in tourism logistics; tourism logistics laws and regulations; a site visit

930-312

สัมมนำด้ ำนกำรท่ องเทีย่ วและกำรบริกำร
2((2)-0-4)
Seminar in Tourism and Hospitality
ความหมายและความสาคัญของการสัมมนา การแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็นต่อประเด็น การท่องเที่ ยว
และบริ การ การพัฒนาโจทย์ปัญหาเพื่อนาไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไข
Definitions and importance of seminar in tourism and hospitality; exchange of knowledge, opinions in
tourism and hospitality issues; problem identification and problem solving proposition
930-313

ระเบียบวิธีวจิ ยั สำหรับกำรท่ องเทีย่ วและบริกำร
3((2)-3-4)
Research Methodology for Tourism and Hospitality
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 934-016 สถิตธิ ุรกิจ
ความหมาย ความสาคัญของการวิจยั ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ จริ ยธรรมในการ
วิจยั การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยั ในการท่องเที่ยวและบริ การ การพัฒนาโครงร่ างงานวิจยั ด้านการท่องเที่ยวและบริ การ
Prerequisite: Business Statistics
Definition and importance of research; quantitative research methodology; qualitative research
methodology; ethics in research ; application of research methodology in tourism and hospitality; a development of research
proposal
930-314

โครงงำนวิจยั ทำงกำรท่ องเทีย่ วและบริกำร
3((2)-3-4)
Research Project for Tourism and Hospitality
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน 930-313 ระเบียบวิธีวจิ ยั สำหรับกำรท่ องเทีย่ วและบริกำร
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล การรายงานผลการวิจยั การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้านการ
ท่องเที่ยวและบริ การ
Prerequisite: 930-313 Research Methodology for Tourism and Hospitality
Data collection; data analysis; research report; research publications
930-352

สหกิจศึกษำ 1
1(0-3-0)
Cooperative Education I
แนวคิดสหกิ จศึ กษา การเตรี ยมความพร้อมการทางาน ทักษะการปรับตัวเพื่อการทางาน ความรู ้เบื้ องต้น
เกี่ยวกับงานสานักงานและการใช้เครื่ องมือสานักงาน กฎหมายแรงงาน การทาประวัติส่วนบุคคล จดหมายสมัครงาน เทคนิคการ
สมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
Concept of cooperative education; adaptability skill; use of basic office equipment; labor laws; resume
and application letter composition; techniques for job application and interview; ethics at the workplace
930-402

ชุดวิชำกำรออกแบบโมเดลธุรกิจท่ องเทีย่ วและบริกำร
9((6)-6-15)
Tourism and Hospitality Business Model Design
แนวทางการออกแบบโมเดลธุ ร กิ จ การตั้งเป้ าหมายทางธุ ร กิ จ การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มของธุ รกิ จ
การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายและวางแผนการตลาด การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ตน้ ทุนธุรกิจ แนวคิดการ
วางแผนการเงิ นธุ รกิ จ แหล่งทุ น นวัตกรรมในธุ รกิ จท่ องเที่ ยวและบริ การ แนวคิ ดธุ รกิ จเพื่ อสังคม แนวคิ ดองค์กรกับความ

รับผิดชอบทางสังคม การออกแบบธุรกิจท่องเที่ยวและบริ การโดยใช้กรณี ศึกษาจากสถานประกอบการหรื อทรัพยากรท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเป็ นฐาน
Business model guidelines; business goal and objectives; business environment analysis; target market
analysis and marketing plan; human resource plan; business cost analysis; concept of business finance; sources of fund;
innovation in tourism and hospitality businesses; concept of social enterprise; concept of corporate social responsibility; a
design of tourism and hospitality business model based on a case study at the workplace and tourism resources
930-453

ฝึ กงำน 2
ไม่ น้อยกว่ ำ 340 ชั่วโมง
Practical Training II
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน: 930-251 ฝึ กงำน 1
ฝึ กปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานสาขาวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภาคเอกชนที่ลงนาม MOU
ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบ WIL ร่ วมกับมหาวิทยาลัย หรื อองค์กรภาครัฐที่ เกี่ ยวข้องกับสาขาวิชาชี พด้านการท่องเที่ ยว
รวมเวลาฝึ กงานไม่น้อยกว่า 340 ชัว่ โมง พัฒนาโจทย์เพื่อการทาโครงการสหกิจศึ กษา การสะท้อนกลับผลการเรี ยนรู ้จากการ
ฝึ กงาน ติดตามและประเมินผลการฝึ กงาน วัดผลการฝึ กงานเป็ น G P F
Pre-requisite: 930-251 Practical Training I
Training in tourism and hospitality companies or public organizations that related to tourism for 8 weeks;
a number of working hour at least 340 hours; develop a proposal statement for an cooperative education project; learning
reflection; monitoring and evaluation of training performance; grading G P S
930-454

สหกิจศึกษำ 2
6(0-40-0)
Cooperative Education II
Pre-requisite: 930-453 ฝึ กงำน 2
ฝึ กปฏิ บตั ิงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานสาขาวิชาชี พ ณ สถานประกอบการภาคเอกชน หรื อองค์กร
ภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชี พด้านการท่องเที่ ยวที่ นาม MOU ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบ WIL ร่ วมกับมหาวิทยาลัย
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยทางานในฐานะที่เป็ นพนักงานประจาขององค์กร จัดทาโครงงานสหกิจศึกษา การสะท้อนกลับผลการ
เรี ยนรู ้จากการฝึ กงาน ติดตามและประเมินผลการฝึ กงาน วัดผลการฝึ กงานเป็ นระดับคะแนน
Training in tourism and hospitality companies or public organizations that related to tourism for 16
weeks; working as a permanent staff of the organization; developing cooperative education project; learning reflection;
monitoring and evaluation of training performance; grading
934-016

สถิตธิ ุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ศูนย์กลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ความน่าจะเป็ น การสุ่ มตัวอย่าง การประมาณ
ค่าพารามิ เตอร์ การทดสอบสมมติฐานเกี่ ยวกับมัชฌิ มเลขคณิ ต การวิเคราะห์ สมการถดถอย สหสัมพันธ์อย่างง่าย ค่าความ
แปรปรวนและไคสแควร์
Measure of central tendency; data distribution; probability; random sampling; parameter estimation;
hypothesis testing for mean population; regression analysis; simple correlation; variance and Chi-square

934-249

ดิจทิ ลั เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Digital Technology for Tourism Business
ความส าคัญ ของเทคโนโลยีส ารสนเทศกับ การท่ อ งเที่ ย ว ความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การจัด การข้อ มู ล
สารสนเทศ ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ ต เทคโนโลยีเว็บ เทคโนโลยีมลั ติ มีเดี ย
รู ปแบบธุรกิจท่องเที่ยวดิจิทลั การตลาดดิจิทลั กฎหมายคอมพิวเตอร์ แนวโน้มเทคโนโลยีแห่ งอนาคตสาหรับสนับสนุนธุรกิ จ
ท่องเที่ยว
The importance of information technology and tourism business; Introduction to data management,
information, database, and information system. Computer networks; Internet and Web technology; Multimedia technology.
Digital tourism business model; Digital marketing. Computer law. Future technology trends for supporting the tourism
business
936-140

ภำษำจีน 1
3((3)-0-6)
Chinese I
การถ่ายทอดเสี ยงภาษาจี นกลางด้วยอักษรโรมันในระบบสัทอักษร (พินอิน) การออกเสี ยงพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต์ การสนทนาและการทักทายเบื้ องต้น เรี ยนรู ้ประโยคที่ ใช้ในชี วิตประจาวัน หลักการเขียนตัวอักษรจีนพื้นฐาน
ความรู ้อกั ษรจีนประมาณ 600 ตัว
Chinese Transcriptions using Pinyin; Mandarin consonants, vowels and tones; basic greetings and
conversations in daily life; principles for basic Chinese characters; attaining approximately 600 Chinese characters
936-141

ภำษำจีน 2
3((3)-0-6)
Chinese II
วิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: 936-140 Chinese I
รู ปประโยคพื้นฐาน เรี ยนรู ้คาศัพท์เกี่ยวกับสถานการณ์ สิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน ทักษะ
การฟัง พูด อ่านและเขียนเบื้องต้น ความรู ้อกั ษรจีนประมาณ 800–1,000 ตัว
Prerequisite: 936-140 Chinese I
Basic Mandarin sentence patterns; vocabulary and expressions in daily life; basic listening, speaking,
reading, and writing; attaining approximately 800-1,000 Chinese characters.
936-223

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนอ
3((3)-0-6)
English for Presentation
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ กาหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ผูฟ้ ั ง การจัดเตรี ยมเค้าโครง
แบบแผนการนาเสนอ การจัดเตรี ยมเอกสารและอุปกรณ์ช่วยในการนาเสนอภาษากายในการนาเสนองาน
English presentation skills; objective setting; audience analysis; preparation and outlines for
presentations; preparation of document and presentation devices; body language for presentations
936-229

ภำษำอังกฤษสำหรับโทอิค
3((3)-0-6)
English for TOEIC
การฟังเพื่อจับใจความในบริ บททางธุรกิจและสถานการณ์ทวั่ ไปในรู ปแบบการบรรยายภาพ คาถามและการ
โต้ตอบคาถาม บทสนทนาและบทพูดเดี่ยว การอ่านเพื่อจับใจความคาศัพท์และไวยากรณ์สาหรับการสอบโทอิค

Listening comprehension in business and general situations in the form of picture descriptions, questions
and responses, dialogues, and monologues; reading comprehension; vocabulary and grammar for TOEIC
936-248

ภำษำจีนเพื่อธุรกิจกำรท่ องเทีย่ ว
3((2)-2-5)
Chinese for Tourism Business
ภาษาจี น ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย ว ความรู ้ ภ าษาจี น ในการเขี ย นโปรแกรมการเดิ น ทาง การจองที่ พ ั ก
การติดต่อสื่ อสารระหว่างสานักงานทางโทรศัพท์ และการรับฝากข้อความต่าง ๆ
Chinese for tourism communication purposes; writing itineraries; reserving hotel rooms; communicating
between offices via telephone; leaving and taking messages
936-321

ภำษำอังกฤษสำหรับกำรท่ องเทีย่ ว
3((3)-0-6)
English for Tourism
ทักษะภาษาอังกฤษระดับกลางทั้งทางด้านการฟั ง พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ
ในการท่องเที่ยว ทั้งในฐานะนักท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
Intermediate level of English listening, speaking, reading, and writing in various situations for
communication in tourism both as a tourist and tourism entrepreneur
936-331

ภำษำอังกฤษสำหรับงำนบริกำรด้ำนสุ ขภำพและสปำ
3((3)-0-6)
English for Wellness and Spa
ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษสาหรับงานบริ การด้านสุ ขภาพและสปา คาศัพท์เกี่ ยวกับสุ ขภาพ
และสปา สมุนไพร ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย การซักประวัติ การแนะนาบริ การ การนวดแผนไทย การแก้ปัญหาและการจัดการข้อ
ร้องเรี ยน
English listening, speaking, reading and writing skills for wellness and spa for health and spa vocabulary,
herbs, parts of body; getting patients’ information; recommending services; Thai traditional massage; solving problems and
handling complaints
936-333

ภำษำอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3((3)-0-6)
English for Tourist Guides
ทัก ษะฟั ง พู ด อ่ าน เขี ยนภาษาอัง กฤษในงานมัค คุ เทศก์ ฝึ กสนทนาในสถานการณ์ การกล่ าวต้อ นรั บ
นักท่องเที่ ยว การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกาหนดการเดินทางและที่พกั สถานที่ท่องเที่ ยว เรื่ องเล่าต่างๆ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี และเทศกาลสาคัญต่างๆ การให้คาแนะนาด้านความปลอดภัยและการปฏิบตั ิตวั ที่ เหมาะสมในสถานที่ ต่างๆ การตอบ
คาถามนักท่องเที่ยว การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าและการจัดการกับข้อร้องเรี ยนของนักท่องเที่ยว การฝึ กปฏิบตั ิการนาเที่ยวที่ใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริ ง
English listening, speaking, reading and writing skills in tourist guides work; practice speaking in
welcoming tourists, talking through itinerary and accommodation, giving commentary on places of interests, anecdotes,
culture, traditions and important festivals; giving advice about safety precautions, rules and etiquettes; answering tourists’
questions, dealing with problems and tourists’ complaints; practicing conducting a tour using English in authentic
circumstances

936-337

ภำษำอังกฤษสำหรับงำนบริกำรอำหำรและเครื่ องดื่ม
3((3)-0-6)
English for Food and Beverage Services
ทักษะฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษสาหรับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม การรับจอง การเสนอ
เมนูอาหารและเครื่ องดื่มต่าง ๆ การแก้ปัญหา และการจัดการข้อร้องเรี ยน
English listening, speaking, reading and writing skills for food and beverage services; taking reservations,
presenting food and beverage menus, solving problems, and handling complaints
936-359

ภำษำจีนเพื่องำนโรงแรมและภัตตำคำร
3((2)-2-5)
Chinese for Hotel and Restaurant Works
ทักษะภาษาจีนสาหรับการต้อนรับแขกที่มาพักในโรงแรม การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับห้องพัก การสารองห้องพัก
การติดต่อทางโทรศัพท์ การกรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในงานโรงแรมและการบริ การอื่น ๆ ของโรงแรมและภัตตาคาร
Chinese language skills for welcoming hotel guests; giving information about rooms; room reservations;
telephoning; filling in hotel forms; and other services in hotels and restaurants
936-421

ภำษำอังกฤษสำหรับพนักงำนโรงแรม
3((3)-0-6)
English for Hotel Personnel
ทัก ษะฟั ง พูด อ่ าน และเขี ยนภาษาอังกฤษที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การบริ ก าร การแก้ปั ญ หา และการจัด การข้อ
ร้ อ งเรี ยนในแผนกต่ า ง ๆ ของโรงแรมและธุ ร กิ จ ห้ อ งพัก ใน แผนกรั บ จอง แผนกต้อ นรั บ ส่ ว นหน้ า แผนกแม่ บ้ า น
แผนกสันทนาการ
English listening, speaking, reading, and writing skills related to services; solving problems, and handling
complaints in different departments of hotel and lodging businesses in reservations, front office, housekeeping, and
recreations
936-422

ภำษำอังกฤษสำหรับกำรให้ บริกำรด้ ำนกำรบิน
3((3)-0-6)
English for Airline Services
ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับการบริ การในธุ รกิ จการบิ น ในการบริ การผูโ้ ดยสาร การให้ขอ้ มูล การจองตัว๋
เครื่ องบิน ตารางการบิน และกฎระเบี ยบพื้นฐานที่ใช้ในการเดินทาง การลงทะเบียนเพื่อขึ้นเครื่ องบิน การมาถึงจุดหมาย การ
ออกเดินทาง งานบริ การบนเที่ยวบิน หน้าที่ของพนักงานต้อนรับ การบริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ม การให้บริ การตามคาร้อง
ขอและการแก้ปัญหาให้ผโู ้ ดยสาร
English skills for airline services in airline passenger services, giving information, ticket booking, flight
schedules and air travel rules, check in for a flight, arriving at the destination, departure, in-flight services, duties of a flight
attendant, food and beverage supplies, passengers’ service request and solutions
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