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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตบริการ มีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมต่อการท างานดา้นการท่องเท่ียวและบริการ พฒันาบณัฑิตให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในทกัษะวชิาชีพและพร้อม
ท างานในสถานประกอบการดา้นการท่องเท่ียวไดท้ันทีหลงัจบการศึกษา ผลิตบณัฑิตท่ีสามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการท างานดา้นการท่องเท่ียวและบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บณัฑิตมีแนวคิดและสามารถสร้าง
โมเดลธุรกิจท่องเท่ียวและบริการโดยใชฐ้านทรัพยากรการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินและเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาการท่องเท่ียว
ทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสงัคม วฒันธรรม บณัฑิตท่ีจบการศึกษาในหลกัสูตรน้ีเป็นบุคคลท่ีสามารถปรับตวัเรียนรู้การใชชี้วิต
ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสังคมได ้และเป็นบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมทั้งในระดบัวิชาชีพและสังคม 
รวมทั้งมีความรับผิดชอบ ต่อสงัคม โดยจดัการศึกษาตามแนวทางพฒันาการนิยม Progressivism ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของ
การเรียนรู้  เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)  และกระบวนการเรียนรู้จากการท างาน (Work-Integrated 
Education) ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self-directed learning) สร้างเสริมการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง (continuous professional development) 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 แสดงออกถึงจิตบริการและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต่อการท างานดา้นการท่องเท่ียวและบริการ 
PLO 2 ใชท้กัษะวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวและบริการในการท างานในสถานประกอบการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
PLO 3 ใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการท างานดา้นการท่องเท่ียวและบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
PLO 4 ออกแบบนวตักรรมและโมเดลธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการโดยใชฐ้านทรัพยากรการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินได ้
PLO 5 แสดงออกถึงทกัษะทางสงัคมในการท างานและการใชชี้วติภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก 
PLO 6 แสดงออกถึงจิตส านึกสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสงัคม 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  123 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
             The King’s Philosophy and Sustainable Development 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
             Benefit of Mankinds 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั           1((1)-0-2) 

 Life Safety 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ       5 หน่วยกติ 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21        2((2)-0-4) 
             Life Skills for Citizens of the 21st Century 
935-029 ชีวติท่ีดี                 3((3)-0-6)  
   Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ        1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ      1((1)-0-2)   
   Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั       4 หน่วยกติ 
935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก       2((2)-0-4) 
 Modern Science and the World 
935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ       2((2)-0-4) 
 Information Technology 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       4 หน่วยกติ 
935-006   คิดเป็น คิดสนุก         2((2)-0-4) 
             Intelligent Thinking 
935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 
             Smart Thinking 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        8 หน่วยกติ  
935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4) 
              Everyday English Conversations 
935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                       2((2)-0-4) 
 Everyday English Reading and Writing 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                     2((2)-0-4) 
 Effective English Communication 
935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร                                             2((2)-0-4) 
 Thai and Communication 
 



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา                                                2 หน่วยกติ 
โดยเลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
935-017 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ       1((1)-0-2) 
 Game and Recreation Activities 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้ า         1((1)-0-2) 
               Swimming Skills 
                วชิาเลือก         2 หน่วยกติ 
935-025 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน      2((2)-0-4)                                    
 English for Job Applications  
935-026 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                                             2((2)-0-4)    
 English in the Workplace 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  87 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาแกน  24 หน่วยกติ 

926-111 ธุรกิจและหลกัการจดัการ 3((3)-0-6) 
 Business and Principles of Management 
929-330 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว 3((3)-0-6) 
 Tourism Economics 
930-201 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  3((2)-2-5) 
 Tourist Behavior 
930-402 ชุดวชิาการออกแบบโมเดลธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ 9((6)-6-15) 
 Tourism and Hospitality Business Model Design  
934-016 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Statistics 
934-249  ดิจิทลัเทคโนโลยสี าหรับธุรกิจท่องเท่ียว  3(2-2-5) 
 Digital Technology for Tourism Business 

2.2 กลุ่มวชิาชีพบังคบั 32 หน่วยกติ         

930-111 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 3((3)-0-6) 
 Tourism and Hospitality Industry 
930-112 จิตวทิยาบริการและการพฒันาบุคลิกภาพ 3((2)-2-5) 
 Service Psychology and Personality Development 
930-113 ทรัพยากรการท่องเท่ียว  3((2)-2-5) 
 Tourism Resources 
930-114 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียว  3((2)-2-5) 
 Local Wisdom for Tourism Development 
930-115 การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  3((2)-2-5) 
 Sustainable Tourism 
 



930-211 เศรษฐกิจสร้างสรรคท์างการท่องเท่ียว  3((2)-2-5) 
 Creative Economy in Tourism 
930-311 การจดัการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว 3((3)-0-6) 
 Tourism Logistics Management 
930-312 สมัมนาดา้นการท่องเท่ียวและการบริการ 2((2)-0-4) 
 Seminar in Tourism and Hospitality 
930-313 ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับการท่องเท่ียวและบริการ 3((2)-3-4) 
 Research Methodology for Tourism and Hospitality 
930-314 โครงงานวจิยัทางการท่องเท่ียวและบริการ 3((2)-3-4) 
 Research Project for Tourism and Hospitality 
936-321 ภาษาองักฤษส าหรับการท่องเท่ียว 3((3)-0-6) 
 English for Tourism 
2.3 กลุ่มวชิาชีพเลือก 24 หน่วยกติ 

 1. กลุ่มวชิาชีพเลือกเพ่ืองานอาชีพ          12 หน่วยกติ 

 เลือกเรียนจากกลุ่มวชิาชีพใดวชิาชีพหน่ึงต่อไปน้ีเพียง 1 กลุ่ม 
 - กลุ่มวชิาชีพธุรกิจท่ีพกัแรม 
930-221 การจดัการบริการส่วนหนา้  3((2)-3-4) 
 Front Office Operation and Management 
930-222 การจดัการงานแม่บา้น  3((2)-3-4) 
 Housekeeping Operation and Management 
930-223 ธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3((2)-3-4) 
 Food and Beverage Service Business 
936-421 ภาษาองักฤษส าหรับพนกังานโรงแรม  3((3)-0-6) 
 English for Hotel Personnel 
 -กลุ่มวชิาชีพธุรกิจท่องเท่ียว 
930-231 หลกัมคัคุเทศก ์ 3((2)-3-4) 
 Principles of Tourist Guide 
930-232 การท่องเท่ียวโดยชุมชน  3((2)-2-5) 
 Community-Based Tourism 
930-233 การจดัการธุรกิจน าเท่ียวและตวัแทนจ าหน่าย 3((2)-3-4) 
 Tour Operation and Travel Agent Business Management 
936-333 ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก ์ 3((3)-0-6) 
 English for Tourist Guides 
 -กลุ่มวชิาชีพธุรกิจนนัทนาการและสุขภาพ 
930-241 การจดัการธุรกิจสปาและสุขภาพ  3((2)-3-4) 
 Spa and Wellness Business Management 
 



930-242 การจดัการนนัทนาการกลางแจง้ 3((2)-3-4) 
 Outdoor Recreation Management 
930-243 นนัทนาการเชิงสร้างสรรค ์ 3((2)-3-4) 
 Creative Recreation 
936-331 ภาษาองักฤษส าหรับงานบริการดา้นสุขภาพและสปา 3((3)-0-6) 
 English for Wellness and Spa  
 2. กลุ่มวชิาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ            12 หน่วยกติ 

 เลือกเรียนจากกลุ่มวชิาภาษาในกลุ่มวชิาหน่ึงต่อไปน้ีเพียง 1 กลุ่ม 
 - กลุ่มวชิาภาษาจีน 
936-140 ภาษาจีน 1  3((3)-0-6) 
 Chinese I 
936-141 ภาษาจีน 2 3((3)-0-6) 
 Chinese II 
936-248 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเท่ียว 3((2)-2-5) 
 Chinese for Tourism Business 
936-359 ภาษาจีนเพื่องานโรงแรมและภตัตาคาร 3((2)-2-5) 
 Chinese for Hotel and Restaurant Works 
 -กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
936-223 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ 3((3)-0-6) 
 English for Presentation 
936-229  ภาษาองักฤษส าหรับโทอิค 3((3)-0-6) 
 English for TOEIC  
936-337 ภาษาองักฤษส าหรับงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3((3)-0-6) 
 English for Food and Beverage Services 
936-422 ภาษาองักฤษส าหรับการใหบ้ริการดา้นการบิน 3((3)-0-6) 
 English for Airline Services 
2.4 กลุ่มวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกติ  

นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่อไปน้ี โดยไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสม ไดรั้บผลการเรียนเป็น G P F  
930-251 ฝึกงาน 1  ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
 Practical Training I    
930-453 ฝึกงาน 2 ไม่นอ้ยกวา่ 340 ชัว่โมง 
 Practical Training II 
 และทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่อไปน้ี โดยนบัเป็นหน่วยกิตสะสม มีการวดัผลเป็นระดบัคะแนน   
930-352 สหกิจศึกษา 1 1(0-3-0) 
 Cooperative Education I 
930-454 สหกิจศึกษา 2 6(0-40-0)  
 Cooperative Education II 



3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/สาขาวชิา 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1  
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 

926-111  ธุรกิจและหลกัการจดัการ     3((3)-0-6) 
930-111  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ    3((3)-0-6) 
930-112  จิตวทิยาบริการและการพฒันาบุคลิกภาพ   3((2)-2-5)  
935-006  คิดเป็น คิดสนุก      2((2)-0-4) 
935-007  สนุกคิด       2((2)-0-4) 
935-008  การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-017  เกมและกิจกรรมนนัทนาการ     1((1)-0-2) 
  รวม              16((15)-2-31) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4) 
930-113  ทรัพยากรการท่องเท่ียว     3((2)-2-5) 
930-114  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียว   3((2)-2-5) 
930-115  การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื     3((2)-2-5) 
935-010  การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ   2((2)-0-4) 
935-029  ชีวติท่ีดี       3((3)-0-6) 
935-112  ทกัษะการวา่ยน ้ า      1((1)-0-2) 

 936-321  ภาษาองักฤษส าหรับการท่องเท่ียว    3((3)-0-6) 
936-xxx  วชิาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ (1)    3((3)-0-6) 
  รวม               23(20-6-43) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
กลุ่มวชิาชีพเลือกธุรกจิทีพ่กัแรม 

ภาคการศึกษาที ่1        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2) 
930-211  เศรษฐกิจสร้างสรรคท์างการท่องเท่ียว    3((2)-2-5) 
930-221  การจดัการบริการส่วนหนา้     3((2)-3-4) 
934-016  สถิติธุรกิจ      3(3-0-6) 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์     1((1)-0-2) 
936-421  ภาษาองักฤษส าหรับพนกังานโรงแรม    3((3)-0-6) 
936-xxx  วชิาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ (2)    3((3)-0-6) 
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี (1)      3(x-y-z)  

รวม                 20(x-y-z) 
                      
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

930-201  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว     3((2)-2-5) 
930-222  การจดัการงานแม่บา้น     3((2)-3-4) 
930-223  ธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม    3((2)-3-4) 
935-011  ภาษาไทยและการส่ือสาร     2((2)-0-4) 

   รวม               11((8)-8-17) 
     
ภาคฤดูร้อน      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

930-251  ฝึกงาน 1       ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
  หมายเหตุ รายวชิา 930-251 ฝึกงาน 1 ไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสม วดัผลเป็น G P F 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
กลุ่มวชิาชีพเลือกธุรกจิท่องเทีย่ว 

ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2) 
930-211  เศรษฐกิจสร้างสรรคท์างการท่องเท่ียว    3((2)-2-5) 
930-231  หลกัมคัคุเทศก ์      3((2)-3-4) 
934-016  สถิติธุรกิจ      3(3-0-6) 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์     1((1)-0-2) 
936-333  ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก ์    3((3)-0-6) 
936-xxx  วชิาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ (2)    3((3)-0-6) 
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี (1)      3(x-y-z)  

รวม                 20(x-y-z) 
   
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

930-201  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว     3((2)-2-5) 
930-232  การท่องเท่ียวโดยชุมชน     3((2)-2-5) 
930-233  การจดัการธุรกิจน าเท่ียวและตวัแทนจ าหน่าย   3((2)-3-4) 
935-011  ภาษาไทยและการส่ือสาร     2((2)-0-4) 
  รวม              11((8)-7-18) 

 
ภาคฤดูร้อน      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

930-251  ฝึกงาน 1       ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
  หมายเหตุ รายวชิา 930-251 ฝึกงาน 1 ไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสม วดัผลเป็น G P F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
กลุ่มวชิาชีพเลือกธุรกจินันทนาการและสุขภาพ 

ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2) 
930-211  เศรษฐกิจสร้างสรรคท์างการท่องเท่ียว    3((2)-2-5) 
930-241  การจดัการธุรกิจสปาและสุขภาพ    3((2)-3-4) 
934-016  สถิติธุรกิจ      3(3-0-6) 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์     1((1)-0-2) 
936-331  ภาษาองักฤษส าหรับงานบริการดา้นสุขภาพและสปา  3((3)-0-6) 
936-xxx  วชิาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ (2)    3((3)-0-6) 
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี (1)      3(x-y-z)  

รวม                20(x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 
930-201  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว     3((2)-2-5) 
930-242  การจดัการนนัทนาการกลางแจง้    3((2)-3-4) 
930-243  นนัทนาการเชิงสร้างสรรค ์     3((2)-3-4) 
935-011  ภาษาไทยและการส่ือสาร     2((2)-0-4) 
  รวม                11((8)-8-17) 

 
ภาคฤดูร้อน      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

930-251  ฝึกงาน 1       ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
  หมายเหตุ รายวชิา 930-251 ฝึกงาน 1 ไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสม วดัผลเป็น G P F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

929-330  เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว     3((3)-0-6) 
930-311  การจดัการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว    3((3)-0-6)  
930-312  สมัมนาดา้นการท่องเท่ียวและการบริการ   2((2)-0-4) 
930-313  ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับการท่องเท่ียวและบริการ   3((2)-3-4) 
935-xxx  วชิาเลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    2((2)-0-4) 
936-xxx  วชิาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ (3)    3((3)-0-6)  
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี (2)      3(x-y-z) 
  รวม       19(x-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

930-314  โครงงานวจิยัทางการท่องเท่ียวและบริการ   3((2)-3-4) 
930-352  สหกิจศึกษา 1      1(0-3-0) 
935-002  รู้รอดปลอดภยั      1((1)-0-2) 
935-004  วทิยาการสมยัใหม่และโลก     2((2)-0-4)  
935-005  เทคโนโลยสีารสนเทศ     2((2)-0-4) 
935-009  การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
934-249  ดิจิทลัเทคโนโลยสี าหรับธุรกิจท่องเท่ียว      3((2)-2-5)  
936-xxx  วชิาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ (4)    3((3)-0-6)  
  รวม               17((14)-8-29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
 

ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 
930-402  ชุดวชิาการออกแบบโมเดลธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ  9((6)-6-15) 
930-453  ฝึกงาน 2         ไม่นอ้ยกวา่ 340 ชัว่โมง 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
  รวม               11((8)-6-19) 
  หมายเหตุ รายวชิา 930-453 ฝึกงาน 2 ไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสม วดัผลเป็น G P F 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

930-454  สหกิจศึกษา 2      6(0-40-0) 
  รวม       6(0-40-0) 

 
 

 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO1 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง จิ ต บ ริ ก า ร และ
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต่อการท างานด้าน
การท่องเท่ียวและบริการ  

- กิจกรรมการฝึกปฏิบติัโดยการใช้
บทบาทสมมุติ

- การศึกษาดูงาน
- การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

- นกัศึกษาประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
- สถานประกอบการประเมินการเรียนรู้

ของผูเ้รียน
- อาจารยป์ระจ ารายวชิาประเมินการเรียนรู้

ของผูเ้รียน

PLO 2 ใชท้กัษะวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียว
และบ ริการในการท า ง านในสถ าน
ประกอบการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมการฝึกปฏิบติัโดยการใช้
บทบาทสมมุติ

- การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

- นกัศึกษาประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
- สถานประกอบการประเมินการเรียนรู้

ของผูเ้รียน
- อาจารยป์ระจ ารายวชิาประเมินการเรียนรู้

ของผูเ้รียน

PLO 3 ใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการท างานด้านการท่องเ ท่ียวและ
บริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมการฝึกปฏิบติัโดยการใช้
บทบาทสมมุติ

- กิจกรรมการน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆในชั้นเรียน

- การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

- นกัศึกษาประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
- สถานประกอบการประเมินการเรียนรู้

ของผูเ้รียน
- อาจารยป์ระจ ารายวชิาประเมินการเรียนรู้

ของผูเ้รียน

PLO 4 ออกแบบนวัตกรรมและโมเดล
ธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการโดยใชฐ้าน
ทรัพยากรการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินได ้

- การเชิญผูเ้ช่ียวชาญบรรยายพิเศษ
- การมอบหมายใหจ้ดัท าช้ินงาน

และจดัประกวดผลงาน
- การศึกษาดูงาน

- นกัศึกษาประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
- สถานประกอบการประเมินการเรียนรู้

ของผูเ้รียน
- อาจารยป์ระจ ารายวชิาประเมินการเรียนรู้

ของผูเ้รียน

PLO 5 แสดงออกถึงทักษะทางสังคมใน
การท างานและการใช้ชีวิตภายใต้การ
เปล่ียนแปลงของสงัคมโลก 

- จดัใหมี้การอภิปรายกลุ่ม
- การท างานกลุ่ม
- การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

- นกัศึกษาประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
- สถานประกอบการประเมินการเรียนรู้

ของผูเ้รียน
- อาจารยป์ระจ ารายวชิาประเมินการเรียนรู้

ของผูเ้รียน

PLO 6 แสดงออกถึงจิตส านึกสาธารณะ 
คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม  

- การสอดแทรกประเด็นคุณธรรม
จริยธรรมในเน้ือหาการเรียน

- การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
- การสนบัสนุนการร่วมกิจกรรม

เพื่อสงัคมท่ีจดัภายในและ
ภายนอกสถาบนั

- นกัศึกษาประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
- สถานประกอบการประเมินการเรียนรู้

ของผูเ้รียน
- อาจารยป์ระจ ารายวชิาประเมินการเรียนรู้

ของผูเ้รียน



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะศิลปศำสตร์และวทิยำกำรจดักำร 

หลกัสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑติ สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกจิกำรท่องเทีย่ว 

926-111  ธุรกจิและหลกักำรจดักำร       3((3)-0-6) 
Business and Principles of Management 
หลกัคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการ กระบวนการทางการจดัการ การวางแผน การจดัองค์กร  การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การน าและการจูงใจ การควบคุมองคก์ร การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการจดัการในองคก์ร สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
ประเภทของธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ วฏัจกัรของธุรกิจ  

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  เศรษฐศำสตร์กำรท่องเทีย่ว       3((3)-0-6) 
Tourism Economics 
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในบริบทของภาคการท่องเท่ียว อุปสงคก์ารท่องเท่ียวและพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

โครงสร้างการแข่งขนัระหวา่งผูใ้ห้บริการการท่องเท่ียว ตน้ทุนผลประโยชน์และการวิเคราะห์ผลตอบแทนในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว บทบาทของภาครัฐในการก าหนดนโยบายและการวางแผนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการประเมินความสามารถ
ในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียว 

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  อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วและบริกำร     3((3)-0-6) 
Tourism and Hospitality Industry 
องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ระบบการท่องเท่ียว ธุรกิจอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวและบริการ บทบาท หนา้ท่ีขององคก์รดา้นการท่องเท่ียวและบริการทั้งในและระหวา่งประเทศ แนวโนม้การพฒันา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

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  จติวทิยำบริกำรและกำรพฒันำบุคลกิภำพ    3((2)-2-5) 
Service Psychology and Personality Development 
การพฒันาบุคลิกภาพเพื่อคุณภาพงานบริการ การพฒันาทกัษะการส่ือสารในงานบริการ การพฒันาทศันคติ

ต่องานบริการ การบริหารความคาดหวงัของลูกคา้ เทคนิคการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้  การสร้างประสบการณ์ของลูกคา้ 
การสร้างนวตักรรมการบริการ จริยธรรมในงานบริการ การฝึกปฏิบติังานบริการการศึกษาดูงาน 



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  ทรัพยำกรกำรท่องเทีย่ว       3((2)-2-5) 
  Tourism Resources 

ภูมิศาสตร์โลก ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียว ลักษณะและ
ประเภทของทรัพยากรท่องเท่ียว  แหล่งท่องเท่ียวส าคญัของประเทศไทยและของโลก หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว การฝึกปฏิบติัภาคสนาม 

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  ภูมปัิญญำท้องถิ่นเพ่ือกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว    3((2)-2-5) 

Local Wisdom for Tourism Development 
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถ่ิน การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินในบริบทการท่องเท่ียว เอกลักษณ์และ

วฒันธรรมของท้องถ่ินกับการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ แนวโน้มรูปแบบผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน แนวคิดการพฒันาธุรกิจ
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน การฝึกปฏิบติัออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

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  กำรท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยืน       3((2)-2-5) 

Sustainable Tourism 
แนวคิดและองค์ประกอบของการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน การประเมินผลกระทบทางการท่องเท่ียวด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม สังคมวฒันธรรม และเศรษฐกิจ การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ฝึกปฏิบติั
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  พฤตกิรรมนักท่องเทีย่ว       3((2)-2-5) 

Tourist Behavior 
ประเภทของนักท่องเท่ียว การรับรู้ของนักท่องเท่ียว แรงจูงใจของนักท่องเท่ียว ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการท่องเท่ียว การตดัสินใจเลือกจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียว กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการทางการ
ท่องเท่ียว พฤติกรรมการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบ แนวโนม้พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว การส่ือสารขา้มวฒันธรรมในบริบท
ของการท่องเท่ียว ศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในสถานประกอบการและแหล่งท่องเท่ียว  

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  เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ทำงกำรท่องเทีย่ว     3((2)-2-5) 

Creative Economy in Tourism 
ความหมาย ขอบเขต ความส าคญัของเศรษฐกิจสร้างสรรคต์่อประเทศและชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรคจ์าก

ฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา และทุนทางวฒันธรรม การสร้างมูลค่า เศรษฐกิจสร้างสรรคก์บัการพฒันาการท่องเท่ียว การออกแบบ
กิจกรรมทางการท่องเท่ียวและผลิตภณัฑชุ์มชน แนวคิดกิจการเพ่ือสงัคม การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

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  กำรจดักำรบริกำรส่วนหน้ำ       3((2)-3-4) 

Front Office Operation and Management    
โครงสร้างแผนกส่วนหน้า บทบาท หน้าท่ี คุณสมบติัของต าแหน่งงานในแผนกส่วนหน้า ความรู้เก่ียวกบั

ประเภทห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกของท่ีพกั กระบวนการปฏิบัติงานส่วนหน้า ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนกส่วนหน้ากับแผนกอ่ืนๆ ในโรงแรม และหน่วยงานภายนอกโรงแรม การศึกษาดูงาน การฝึก
ปฏิบติังาน 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  กำรจดักำรงำนแม่บ้ำน      3((2)-3-4) 

Housekeeping Operation and Management 
โครงสร้างแผนกแม่บา้น บทบาทหน้าท่ี คุณสมบติัของพนักงานแผนกแม่บา้น อุปกรณ์และเคร่ืองมือของ

แผนกแม่บา้น ขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพกัลูกคา้และบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ความรู้เก่ียวกบัหอ้งพกั ทกัษะการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหน้า ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านกับแผนกอ่ืนๆ ในโรงแรมและหน่วยงานภายนอกโรงแรม การฝึก
ปฏิบติังาน 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  ธุรกจิบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม     3((2)-3-4) 

Food and Beverage Service Business 
ประเภท รูปแบบธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โครงสร้างของแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การวางแผนรายการอาหาร กระบวนการในการให้บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ฝึกปฏิบติัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 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  หลกัมคัคุเทศก์       3((2)-3-4) 
Principles of Tourist Guide 
ความหมาย ความส าคัญ ประเภท บทบาทหน้าท่ี มารยาท จรรยาบรรณ การส่ือสารและบุคลิกภาพ              

วธีิปฏิบติังานของมคัคุเทศก ์การส่ือความหมาย ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบังานบริการของสายการบินและการแลกเปล่ียนเงินตรา 
พิธีการเขา้ออกราชอาณาจกัรและพิธีการทางศุลกากร ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และให้ความปลอดภยัแก่นักท่องเท่ียว กฎหมาย 
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง การฝึกปฏิบติัภาคสนาม 

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  กำรท่องเทีย่วโดยชุมชน       3((2)-2-5) 

Community-Based Tourism 
ความหมาย องค์ประกอบของการท่องเท่ียวโดยชุมชน  พฤติกรรมนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 

หลักการและมาตรฐานจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน  กระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ินเป็นแหล่งท่องเท่ียว           
การจัดการโฮมสเตยแ์ละธุรกิจท่องเท่ียวในชุมชน กรณีศึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยชุมชนในประเทศไทยและอาเซียน        
การฝึกปฏิบติัภาคสนาม 

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 community-
based tourism destinations; homestay and tourism-related local business; case studies in community-based tourism in 
Thailand and ASEAN countries; field study 
 
930-233  กำรจดักำรธุรกจิน ำเทีย่วและตวัแทนจ ำหน่ำย    3((2)-3-4) 

Tour Operation and Travel Agent Business Management 
ประเภท ลกัษณะ โครงสร้างองค์กรของบริษทัจดัน าเท่ียว หลกัการจดัน าเท่ียวประเภทต่าง ๆ กระบวนการ

ในการเปิดบริษทั กระบวนการน าเท่ียวทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  การพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวใหม่  การวางแผนและ
ออกแบบรายการน าเท่ียว การคิดต้นทุนและการตั้ งราคาขาย ความเก่ียวข้องกับธุรกิจบริการต่าง ๆ การโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ ลกัษณะและบทบาทของธุรกิจตัวแทนจ าหน่าย การด าเนินงานของตัวแทนจ าหน่าย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
แนวโนม้ของธุรกิจ  การฝึกปฏิบติัภาคสนาม 

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  กำรจดักำรธุรกจิสปำและสุขภำพ      3((2)-3-4) 

Spa and Wellness Business Management 
แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา การจัดตั้ งธุรกิจ  การบริหารจัดการธุรกิจสปาและสุขภาพ            

การออกแบบและวางแผนธุรกิจสปาและสุขภาพ ขั้นตอนการให้บริการและคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน      
การฝึกปฏิบติังาน ณ หอ้งปฏิบติัการจ าลอง 



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  กำรจดักำรนันทนำกำรกลำงแจ้ง      3((2)-3-4) 

Outdoor Recreation Management 
แนวคิดเก่ียวกบันนัทนาการกลางแจง้ การประยกุตใ์ชแ้หล่งทางธรรมชาติเพ่ือนนัทนาการ การวางแผนและ

การออกแบบกิจกรรม  การใหบ้ริการและการจดันนัทนาการกลางแจง้ ความปลอดภยัในการนนัทนาการกลางแจง้ การเป็นผูน้ า
กลางแจง้ การฝึกปฏิบติัภาคสนาม 

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  นันทนำกำรเชิงสร้ำงสรรค์       3((2)-3-4) 

Creative Recreation 
แนวคิดนนัทนาการ การออกแบบและวางแผนโปรแกรมนันทนาการเชิงสร้างสรรค ์การให้บริการและจดั

กิจกรรมนนัทนาการเชิงสร้างสรรค ์การเป็นผูน้ านนัทนาการ  การฝึกปฏิบติัภาคสนาม  
Concepts; creative recreation program planning and design; providing services; organizing creative 

recreation activity; recreation leadership; field study 
 
930-251  ฝึกงำน 1        ไม่น้อยกว่ำ 300 ช่ัวโมง 

Practical Training I 
ฝึกปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของงานสาขาวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สาขาวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวท่ีนาม MOU ในการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ร่วมกับมหาวิทยาลัยรวมเวลาฝึกงาน           
ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง การสะทอ้นกลบัผลการเรียนรู้จากการฝึกงาน ติดตามและประเมินผลการฝึกงาน วดัผลการฝึกงานเป็น 
G P F  

Training in tourism and hospitality companies at least 300 hours; learning reflection; monitoring and 
evaluation of training performance; grading G P F 

 
930-311  กำรจดักำรโลจสิตกิส์เพ่ือกำรท่องเทีย่ว      3((3)-0-6) 

Tourism Logistics Management 
ความหมาย แนวคิดของโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว  ระบบโลจิสติกส์  การขนส่งผูโ้ดยสาร โครงสร้าง

พ้ืนฐาน แผนกิจกรรมโลจิสติกส์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ห่วงโซ่อุปทานท่ีเก่ียวข้องทั้ งทางตรงและทางอ้อม           
การจดัการความตอ้งการและการพยากรณ์ส าหรับการท่องเท่ียว กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว ศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

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  สัมมนำด้ำนกำรท่องเทีย่วและกำรบริกำร    2((2)-0-4) 
Seminar in Tourism and Hospitality 
ความหมายและความส าคญัของการสัมมนา การแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นต่อประเด็น การท่องเท่ียว

และบริการ การพฒันาโจทยปั์ญหาเพ่ือน าไปสู่การหาแนวทางในการแกไ้ข  
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  ระเบียบวธีิวจิยัส ำหรับกำรท่องเทีย่วและบริกำร    3((2)-3-4) 

Research Methodology for Tourism and Hospitality 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 934-016 สถิตธุิรกจิ 
ความหมาย ความส าคญัของการวจิยั ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ จริยธรรมในการ

วจิยั การประยกุตใ์ชก้ระบวนการวจิยัในการท่องเท่ียวและบริการ การพฒันาโครงร่างงานวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและบริการ 
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  โครงงำนวจิยัทำงกำรท่องเทีย่วและบริกำร     3((2)-3-4) 

Research Project for Tourism and Hospitality 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน 930-313 ระเบียบวธีิวจิยัส ำหรับกำรท่องเทีย่วและบริกำร 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ประมวลผล  การรายงานผลการวิจยั การเผยแพร่ผลงานวิจยัดา้นการ

ท่องเท่ียวและบริการ 
Prerequisite: 930-313 Research Methodology for Tourism and Hospitality 
Data collection; data analysis; research report; research publications 
 

930-352  สหกจิศึกษำ 1        1(0-3-0) 
Cooperative Education I 
แนวคิดสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมการท างาน ทักษะการปรับตวัเพ่ือการท างาน ความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกบังานส านกังานและการใชเ้คร่ืองมือส านกังาน กฎหมายแรงงาน การท าประวติัส่วนบุคคล จดหมายสมคัรงาน เทคนิคการ
สมคัรงานและการสอบสมัภาษณ์ จริยธรรมในการปฏิบติังาน 

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  ชุดวชิำกำรออกแบบโมเดลธุรกจิท่องเทีย่วและบริกำร   9((6)-6-15) 

Tourism and Hospitality Business Model Design   
แนวทางการออกแบบโมเดลธุรกิจ การตั้ งเป้าหมายทางธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ          

การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายและวางแผนการตลาด การวางแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การวเิคราะห์ตน้ทุนธุรกิจ แนวคิดการ
วางแผนการเงินธุรกิจ แหล่งทุน นวตักรรมในธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ แนวคิดธุรกิจเพ่ือสังคม แนวคิดองค์กรกับความ



รับผิดชอบทางสงัคม การออกแบบธุรกิจท่องเท่ียวและบริการโดยใชก้รณีศึกษาจากสถานประกอบการหรือทรัพยากรท่องเท่ียว
ในทอ้งถ่ินเป็นฐาน  

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  ฝึกงำน 2         ไม่น้อยกว่ำ 340 ช่ัวโมง 

Practical Training II 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 930-251 ฝึกงำน 1 
ฝึกปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของงานสาขาวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภาคเอกชนท่ีลงนาม MOU 

ในการจดัการเรียนการสอนแบบ WIL ร่วมกบัมหาวิทยาลยั หรือองค์กรภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียว 
รวมเวลาฝึกงานไม่น้อยกวา่ 340 ชัว่โมง พฒันาโจทยเ์พ่ือการท าโครงการสหกิจศึกษา การสะทอ้นกลบัผลการเรียนรู้จากการ
ฝึกงาน ติดตามและประเมินผลการฝึกงาน วดัผลการฝึกงานเป็น 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  สหกจิศึกษำ 2        6(0-40-0) 

Cooperative Education II 
Pre-requisite: 930-453 ฝึกงำน 2 
ฝึกปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของงานสาขาวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภาคเอกชน  หรือองค์กร

ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวท่ีนาม MOU ในการจดัการเรียนการสอนแบบ WIL ร่วมกบัมหาวิทยาลยั 
ระยะเวลา 16 สปัดาห์ โดยท างานในฐานะท่ีเป็นพนกังานประจ าขององคก์ร จดัท าโครงงานสหกิจศึกษา การสะทอ้นกลบัผลการ
เรียนรู้จากการฝึกงาน ติดตามและประเมินผลการฝึกงาน วดัผลการฝึกงานเป็นระดบัคะแนน 

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  สถิตธุิรกจิ       3(3-0-6) 

Business Statistics 
การวดัแนวโนม้เขา้สู่ศูนยก์ลาง การวดัการกระจายของขอ้มูล ความน่าจะเป็น การสุ่มตวัอยา่ง การประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับมชัฌิมเลขคณิต การวิเคราะห์สมการถดถอย  สหสัมพนัธ์อย่างง่าย 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   ดจิทิลัเทคโนโลยสี ำหรับธุรกจิท่องเทีย่ว     3(2-2-5) 
Digital Technology for Tourism Business 
ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการท่องเท่ียว ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดการข้อมูล 

สารสนเทศ ฐานขอ้มูล และระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเวบ็ เทคโนโลยีมลัติมีเดีย 
รูปแบบธุรกิจท่องเท่ียวดิจิทลั การตลาดดิจิทลั กฎหมายคอมพิวเตอร์ แนวโนม้เทคโนโลยีแห่งอนาคตส าหรับสนบัสนุนธุรกิจ
ท่องเท่ียว 

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  ภำษำจนี 1        3((3)-0-6) 
  Chinese I 

การถ่ายทอดเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรโรมนัในระบบสัทอกัษร (พินอิน) การออกเสียงพยญัชนะ สระ 
และวรรณยกุต ์การสนทนาและการทกัทายเบ้ืองตน้ เรียนรู้ประโยคท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั หลกัการเขียนตวัอกัษรจีนพ้ืนฐาน 
ความรู้อกัษรจีนประมาณ 600 ตวั 

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  ภำษำจนี 2        3((3)-0-6) 

Chinese II 
วชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: 936-140 Chinese I 
รูปประโยคพ้ืนฐาน เรียนรู้ค าศพัทเ์ก่ียวกบัสถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีใชบ่้อยในชีวิตประจ าวนั ทกัษะ

การฟัง พดู อ่านและเขียนเบ้ืองตน้ ความรู้อกัษรจีนประมาณ 800–1,000 ตวั 
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  ภำษำองักฤษเพ่ือกำรน ำเสนอ      3((3)-0-6) 

English for Presentation 
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอ ก าหนดวตัถุประสงค์ การวิเคราะห์ผูฟั้ง การจดัเตรียมเคา้โครง

แบบแผนการน าเสนอ การจดัเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ช่วยในการน าเสนอภาษากายในการน าเสนองาน  
    English presentation skills; objective setting; audience analysis; preparation and outlines for 
presentations; preparation of document and presentation devices; body language for presentations 
 
936-229  ภำษำองักฤษส ำหรับโทอคิ      3((3)-0-6)   
  English for TOEIC 
  การฟังเพ่ือจบัใจความในบริบททางธุรกิจและสถานการณ์ทัว่ไปในรูปแบบการบรรยายภาพ ค าถามและการ
โตต้อบค าถาม บทสนทนาและบทพดูเด่ียว การอ่านเพ่ือจบัใจความค าศพัทแ์ละไวยากรณ์ส าหรับการสอบโทอิค 



  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  ภำษำจนีเพ่ือธุรกจิกำรท่องเทีย่ว     3((2)-2-5) 

Chinese for Tourism Business 
ภาษาจีนส าหรับการท่องเท่ียว ความรู้ภาษาจีนในการเขียนโปรแกรมการเดินทาง การจองท่ีพัก                   

การติดต่อส่ือสารระหวา่งส านกังานทางโทรศพัท ์และการรับฝากขอ้ความต่าง ๆ 
Chinese for tourism communication purposes; writing itineraries; reserving hotel rooms; communicating 

between offices via telephone; leaving and taking messages 
 

936-321    ภำษำองักฤษส ำหรับกำรท่องเทีย่ว     3((3)-0-6) 
      English for Tourism 

ทกัษะภาษาองักฤษระดบักลางทั้งทางดา้นการฟัง พูด อ่านและเขียนเพ่ือการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ      
ในการท่องเท่ียว ทั้งในฐานะนกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว  

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    ภำษำองักฤษส ำหรับงำนบริกำรด้ำนสุขภำพและสปำ    3((3)-0-6) 
    English for Wellness and Spa 
   ทกัษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษส าหรับงานบริการดา้นสุขภาพและสปา ค าศพัท์เก่ียวกบัสุขภาพ
และสปา สมุนไพร ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การซกัประวติั การแนะน าบริการ การนวดแผนไทย การแกปั้ญหาและการจดัการขอ้
ร้องเรียน 

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    ภำษำองักฤษส ำหรับมคัคุเทศก์     3((3)-0-6) 
  English for Tourist Guides 

ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ ฝึกสนทนาในสถานการณ์  การกล่าวต้อนรับ
นกัท่องเท่ียว การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัก าหนดการเดินทางและท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว เร่ืองเล่าต่างๆ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและเทศกาลส าคญัต่างๆ การให้ค  าแนะน าดา้นความปลอดภยัและการปฏิบติัตวัท่ีเหมาะสมในสถานท่ีต่างๆ การตอบ
ค าถามนกัท่องเท่ียว การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของนกัท่องเท่ียว การฝึกปฏิบติัการน าเท่ียวท่ีใช้
ภาษาองักฤษในสถานการณ์จริง 
    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   ภำษำองักฤษส ำหรับงำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม   3((3)-0-6) 
    English for Food and Beverage Services 

 ทกัษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษส าหรับงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การรับจอง การเสนอ
เมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ การแกปั้ญหา และการจดัการขอ้ร้องเรียน  

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  ภำษำจนีเพ่ืองำนโรงแรมและภัตตำคำร     3((2)-2-5) 
  Chinese for Hotel and Restaurant Works 

ทกัษะภาษาจีนส าหรับการตอ้นรับแขกท่ีมาพกัในโรงแรม การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหอ้งพกั การส ารองห้องพกั 
การติดต่อทางโทรศพัท ์การกรอกแบบฟอร์มท่ีใชใ้นงานโรงแรมและการบริการอ่ืน ๆ ของโรงแรมและภตัตาคาร  

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   ภำษำองักฤษส ำหรับพนักงำนโรงแรม     3((3)-0-6) 
   English for Hotel Personnel 

 ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับการบริการ การแก้ปัญหา และการจัดการข้อ
ร้องเรียนในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมและธุรกิจห้องพักใน แผนกรับจอง แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน                    
แผนกสนัทนาการ 

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    ภำษำองักฤษส ำหรับกำรให้บริกำรด้ำนกำรบนิ     3((3)-0-6) 
      English for Airline Services 

ทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการบริการในธุรกิจการบิน ในการบริการผูโ้ดยสาร การให้ขอ้มูล การจองตัว๋
เคร่ืองบิน ตารางการบิน และกฎระเบียบพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการเดินทาง การลงทะเบียนเพ่ือข้ึนเคร่ืองบิน การมาถึงจุดหมาย การ
ออกเดินทาง งานบริการบนเท่ียวบิน หนา้ท่ีของพนกังานตอ้นรับ การบริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม  การให้บริการตามค าร้อง
ขอและการแกปั้ญหาใหผู้โ้ดยสาร 
   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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