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Part 1 General Information 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  Program Title 
  Thai        : หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว  
           (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
  English      : Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management  
           (International Program)  
1.  รหสัและช่ือหลกัสตูร 
  ภาษาไทย     : หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว  
           (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
  ภาษาองักฤษ    : Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management 
           (International Program) 
2.  Degree Title  
  Full Title (Thai)   : บรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการการท่องเทีย่ว) 
  Abbreviation (Thai)  : บธ.บ. (การจดัการการท่องเทีย่ว) 
  Full Title (English)  : Bachelor of Business Administration (Tourism Management) 
  Abbreviation (English) : B.B.A. (Tourism Management) 
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2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเตม็ (ไทย)     : บรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการการท่องเทีย่ว) 
  ชื่อยอ่ (ไทย)     : บธ.บ. (การจดัการการท่องเทีย่ว) 
  ชื่อเตม็ (องักฤษ)   : Bachelor of Business Administration (Tourism Management) 
  ชื่อยอ่ (องักฤษ)    : B.B.A. (Tourism Management) 
 
3.  Specialization        
3.  วิชาเอก / หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสตูร 
  - 
  - 
4.  Total Credits for the Program 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 
  132 Credits        
  132 หน่วยกติ 
 
5.  Program Specifications 
5. รปูแบบของหลกัสตูร 
  5.1   Format 
  5.1   รปูแบบ 
    4-year bachelor degree program 
    หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูร 4 ปี 
  5.2   Type of Program 
  5.2   ประเภทหลกัสตูร 
    Academic Bachelor Degree  
    หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 
  5.3   Medium of Instruction 
  5.3   ภาษาท่ีใช้ 
    English 
    ภาษาองักฤษ 
  5.4   Admission 
  5.4   การรบัเข้าศึกษา 
    Thai and non-Thai students who are proficient in English 
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    รบันักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจ
 ภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
  5.5   Collaboration with Other Institutions 
  5.5   ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
    Teaching and learning of this curriculum are entirely organized by University of the 
Thai Chamber of Commerce 
    เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
  5.6   Type of Conferred Degree  
  5.6   การให้ปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา 
    A single degree award 
    ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 
6.  Progam Status and the Curriculum Approval 
6.  สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
  New Curriculum, Year 2018 
  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2561 
  - The Curriculum Review Committee approved the program on June 2nd, 2014. 
  - คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมเมื่อ วันที่ 2 เดือน
มถุินายนพ.ศ. 2557 
  - This program was endorsed by the UTCC Academic Committee in its meeting 5 /2557 on 
June 25th, 2014. 
  - สภาวชิาการมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พจิารณากลัน่กรองหลกัสูตร และใหค้วามเหน็ชอบ ในการ
ประชุมครัง้ที ่5/2557 เมือ่วนัที ่25 เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557 
  - Approved by the University Council in its meeting 4/2557(304) on July 18th, 2014. 
  - สภามหาวทิยาลยัหอการค้าไทยได้อนุมตัิหลกัสูตรในการประชุมครัง้ที่ 4/2557(304) เมื่อวนัที่ 18 
เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 
  Implementation schedule: Semester 1, Academic Year 2018.  
  เปิดสอนภาคตน้ ปีการศกึษา 2561 
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7.  Readiness to Demonstrating the Program’s Quality Standard  
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
  The curriculum will be ready to demonstrate its quality and standard complying with the Thai 
Qualification Framework for Bachelor Degree in Tourism and Hotel, B.E.  2553, in academic year 
2018. 
  หลกัสูตรมคีวามพรอ้มในการเผยแพรคุ่ณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญา
ตร ีสาขาวชิาการท่องเทีย่วและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ในปีการศกึษา 2561 
 
8.  Prospect Careers after Graduation 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
  8.1  Tour leaders 
  8.1  ผูน้ าเทีย่ว 
  8.2  Retail travel and tour operation officers 
  8.2  พนกังานวางแผนและปฏบิตักิารจดัน าเทีย่ว 
  8.3  Sales and marketing officers 
  8.3  พนกังานขายและการตลาด 
  8.4  Hotel and airline ticket reservation agents 
  8.4  พนกังานส ารองทีพ่กัและบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 
  8.5  Tourism development officers 
  8.5  นกัพฒันาการท่องเทีย่ว 
  8.6  Tourism promotion officers 
  8.6  เจา้หน้าทีส่่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
  8.7  Tourism scholars  
  8.7  นกัวชิาการการท่องเทีย่ว 
  8.8  Entrepreneurs   
  8.8  ผูป้ระกอบการธุรกจิการท่องเทีย่ว 
  8.9  Officers in other businesses relating to tourism and hospitality industry 
  8.9  พนกังานในธุรกจิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
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9.  Faculty Members Responsible for the Program 
9. ช่ือ นามสกลุ และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร  
 

No. 
 

Acade
mic 

Titles 

Names 
 

Degrees 
 

Majors 
 

Institutes 
 

Graduation 
Years 

1. Lecturer Sarinya La-ong-
in Thayarnsin   

Ph.D. 
 
 

MA. 
 
 

BA. 

Hotel and 
Restaurant 
Management 
Tourism 
Industry 
Management 
Business 
English 

Auburn University ,
USA. 
 
Chiang Mai 
university 
 
Rajabhat Chiang 
Mai university 

2017 
 
 

2003 
 
 

1999 
 

2. Lecturer Ms. Kritika 
Kunupakan 

 M.B.A. 
  
  B.A. 

Business 
Administration 
Public 
Administration 

National Chengchi 
University, Taiwan 
Chulalongkorn 
University 

2007 
 

2001 

3. Lecturer Wasana 
Rangsuntada 

M.A.  
 
 

B.Ed. 

Hotel and 
Tourism 
Management 
Computer 
Study  

Naraesuan 
University 
 
Rajabhat Suandusit 
University 

2008 
 
 

2000 

4. Lecturer Srinipa 
Tantirutpaisarn 

M.Sc. 
 

B.S.W. 

Hospitality 
Administration  
Social Work 

Johnson and Wales 
University ,USA  
Thammasart 
University 

1994 
 

1987 

5. Lecturer Pornnapas 
Sirisakul 
 

M.B.A. 
 

สส.บ. 

Tourism 
Management 
Information 
System 
Management 

Prince of Songkla 
University 
Walailak University 
 

2014 
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ล าดบั
ท่ี 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒิุ สาขาวิชาเอก ส าเรจ็การศึกษา 
จากสถาบนั 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

1. อาจารย ์ นางศรนิยา 
ละอองอนิทร ์
ทยานศลิป์  

Ph.D. 
 
 

ศศ.ม. 
 
 

ศศ.บ. 

Hotel and 
Restaurant 
Management 
การจดัการ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ว 
ภาษาองักฤษธุรกจิ 

Auburn University ,
USA. 
 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 
 
สถาบนัราชภฏั
เชยีงใหม่ 

2560 
 
 

2546 
 
 

2542 
 

2. อาจารย ์ นางสาว
กฤตกิา 
คุณูปการ 

ศศ.ม. 
 
 

M.B.A.  
 
ร .บ.  

การจดัการการ
ท่องเทีย่วแบบ
บรูณาการ 
Business 
Administration 
รฐัประศาสนศาสตร ์

สถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร ์
 
National Chengchi 
University, Taiwan 
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2558 
 
 

2550 
 

2544 

3. อาจารย ์ นางสาว
วาสนา 
รงัสรรคธ์าดา 

ศศ.ม.  
 
ค.บ. 

การจดัการโรงแรม
และการท่องเทีย่ว
คอมพวิเตอรศ์กึษา  

มหาวทิยาลยันเรศวร 
 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนดุสติ 

2551 
 

2543 

4. อาจารย ์ นางศรนีิภา 
ตนัตริตัน์
ไพศาล 

M.Sc. 
 

สส .บ.  

Hospitality 
Administration  
สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์

Johnson and Wales 
University ,USA  
มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2537 
 

2530 

5. อาจารย ์ นางสาว 
พรณพรรษ  
ศริสิกุล 
 

บธ.ม. 
 

สส.บ. 

การจดัการการ
ท่องเทีย่ว 
การจดัการระบบ
สารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัสงขลา 
นครนิทร ์
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ์ 

2557 
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10. Instructional Venue 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
  University of the Thai Chamber of Commerce 
  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
11. External Situation or Development Affecting Curriculum Planning 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 
  11.1  Economic Situations and Developments 
  11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
    As the 12th National Economic and Social Development Plan (2560-2564) focuses on 
tourism development, it is undeniable that tourism industry plays a very important role in the 
development of Thailand's economy at present and in the future due to high income generated.  In 
addition, income stream for multiplier effects while increasing employment rates in all related 
business, both locally and nationally.  These include hotel and accommodation, aviation, travel, 
business, food and entertainment, and leisure businesses. Therefore, there is a rising competition in 
the tourism sector as to increase its market share.  In addition, our economic cooperation with the 
neighboring regions has brought in labor movements cross the border.  Thailand aims to become a 
hub for tourism and service business in Southeast Asia and the ASEAN Economic Community (AEC). 
It is thus evident that human capital is important to strengthen business competitiveness. To respond 
to the high demand of tourism business, there is an urgent need of persons with knowledge, talents, 
visions, and modern communication skills. Education institution as a supply side therefore can play in 
this role to support national and international labor market.  This is an important driving force for 
economic development of the country.   
    อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วมบีทบาทส าคญัมากต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใน
ปัจจุบนั และอนาคต ดงัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ทีมุ่่งพฒันาการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สรา้งรายไดอ้ยู่ในระดบัสูง อกีทัง้ยงัเป็นการกระจายรายไดท้ีม่ผีลตวัคูณ
สูง (Multiplier effect) และการเพิม่อตัราจา้งงานในอาชพีที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิการท่องเที่ยวทัง้ในระดบัท้องถิน่
และระดบัประเทศ เช่น ธุรกจิที่พกั ธุรกจิการบนิ ธุรกจิน าเที่ยว ธุรกจิอาหาร และธุรกจิดา้นการบนัเทงิและการ
พกัผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ  ด้วยเหตุนี้จงึท าให้เกดิการแข่งขนัทีรุ่นแรงขึน้ของภาคธุรกจิการท่องเที่ยว ทีต่้องการ
เพิม่ส่วนแบ่งในตลาดให้สูงขึน้ ประกอบกับการร่วมมอืและบูรณาการทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศในภูมภิาค
ใกล้เคียง ซึ่งมกีารเคลื่อนย้าย แรงงานและปัจจยัการผลิตข้ามพรมแดน โดยประเทศไทยมุ่งหวงัความเป็น
ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว และธุรกิจบรกิาร ของภูมภิาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC)  จึงเห็นได้ว่าบุคลากรเป็นส่วนส าคัญในการสร้างขีด
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ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ การท่องเที่ยวให้เติบโต ดังนั ้น การผลิตบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถ วสิยัทศัน์กว้างไกล และทกัษะ การสื่อสารที่ทนัสมยัเป็นสากลเขา้สู่ธุรกจิการท่องเที่ยว เพื่อให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานและการแข่งขนั ในตลาดแรงงานระดบัประเทศและสากล จงึถอืว่าเป็นแรงขบัเคลื่อนที่
ส าคญัมากต่อการพฒันาเศรษฐกจิ ของประเทศต่อไป 
  11.2  Social and Cultural Developments 
  11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
    Cooperation between Thailand and other countries, in particular, the integration of the 
ASEAN Economic Community (AEC) has brought in social and cultural change due to the movement 
of population and labor in the region as well as travelling for tourism and investment.  In addition, 
technological development has enable boundless traveling and communication which strengthens 
cross-cultural learning and learning of different languages.  Therefore, it is necessary for the tourism 
business to prepare appropriate workforces by considering knowledge, understanding of tourists and 
hosts, tourist behaviors in each different country, and cultural differences.   In addition, persons 
working in this industry must be aware of social and cultural preservation in each locality, in order to 
preserve the identity and our socio-cultural tradition for the future.  
    การร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวของ
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ทาง
สงัคมและวฒันธรรม อนัเนื่องมาจากการเคลื่อนยา้ยของประชากรและแรงงานในภูมภิาค และการเดนิทางเพื่อ
การท่องเที่ยวและการลงทุน ประกอบด้วยการพฒันาด้านเทคโนโลย ีท าให้เกิดการเดินทางและการสื่อสาร
ระหว่างกันอย่างไร้พรมแดน การเรยีนรู้ด้านสงัคมและวฒันธรรมที่แตกต่างกนั รวมทัง้การสื่อสารกบัคนที่มี
ความต่างด้านภาษา จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบับุคลากรที่อยู่ในธุรกจิการท่องเที่ยว ดงันัน้ การเตรยีม
ความพรอ้มของบุคลากรเขา้สู่ภาคธุรกจิการท่องเที่ยวจงึควรพจิารณา ในการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจระหว่าง
นักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ รวมทัง้การยอมรบัและตอบสนองต่อ
วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั นอกจากนัน้ ควรปลูกฝังใหบุ้คลากรตระหนักถงึคุณค่าการอนุรกัษ์สงัคมและวฒันธรรม
ในแต่ละทอ้งถิน่ทีม่คีวามโดดเด่นใหค้งไวซ้ึง่อตัลกัษณ์และความดัง้เดมิของสงัคมและวฒันธรรมสบืต่อไป 
 
12.  Effects from Topic 11 on Curriculum Development and the Relevance to the Mission of the 
Institution 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกบัพันธกิจของ
สถาบนั 
  12.1  Curriculum Development 
  12.1  การพฒันาหลกัสตูร 
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    The curriculum focuses on producing graduates to meet the needs of the domestic and 
international labor market.  Graduates must be able to apply knowledge and skills into practice. The 
program also cultivates students’ professional ethics and social responsibility, consistent with the ever-
changing economic, social, and cultural situations.  This will therefore upgrade our graduates’ 
competency standards in the professional competition so that they will be recognized both nationally 
and internationally.   
    มุ่งเน้นผลติบณัฑติใหเ้ป็นทีต่้องการของตลาดแรงงานทัง้ภายในและต่างประเทศ กล่าวคอืเป็น
ผู้ที่มสีามารถน าความรูแ้ละทกัษะมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวชิาชพีได้ พรอ้มทัง้ปลูกฝังจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพและเกิดจิตส านึกความรบัผิดชอบต่อสังคม ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อนัน าไปสู่การยกระดบัมาตรฐานความสามารถของบณัฑติในการแข่งขนั
ดา้นวชิาชพี และเป็นทีย่อมรบัทัง้ในระดบัประเทศและโลกต่อไป 
  12.2  Relevance to the Mission of the Institution 
  12.2  ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
    University of the Thai Chamber of Commerce has social obligations in educational 
management and academic service including social participation in investigation and intellectual 
knowledge creation to suit the changing economy and society.  According to the performance 
standards of profession in other regions of the world, the curriculum in Tourism Management focuses 
on producing skilled, well-rounded and creative graduates with morality, ethics, capabilities, academic 
and professional skills in tourism sector and the abilities in providing services and analytical solutions. 
    มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยมพีนัธกจิต่อสงัคมในการจดัการศึกษาและให้บรกิารทางวชิาการ 
รวมทัง้มสี่วนร่วมกบัสงัคมในการสบืสานและสรา้งเสรมิภูมปัิญญาใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ
และสงัคม  หลกัสตูรสาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่วจงึมุ่งเน้นการผลติบณัฑติทีม่คีวามสามารถ มคีวามรอบรู้
ทางวชิาการและทกัษะทางวชิาชพีในศาสตร์การท่องเที่ยว มคีวามสามารถในการปฏิบตัิงาน การให้บรกิาร 
เทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก มีความคิดกว้างไกล มีทักษะในการ
แก้ปัญหาเชงิวเิคราะห์วจิารณ์ และมคีวามคดิเห็นในทางสรา้งสรรค์  อกีทัง้ยงัเป็นผู้มคีุณธรรมจรยิธรรม เป็น
พลเมอืงดขีองประเทศชาตอิกีดว้ย 
 
13. Relationship with Other Programs Offered by Other Schools / Majors in the University 
13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลยั 
  13.1  Courses/ Groups of courses in the program taught by other 
schools/majors/programs 
  13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน 
    13.1.1  General Education Courses: 
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    13.1.1  กลุ่มวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ไดแ้ก่ 
        1)  Language and Communication Skills courses:  taught by School of 
Humanities and School of Communication Arts 
        1)  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
ประยกุตศ์ลิป์ และ คณะนิเทศศาสตร ์
        2)  Business and Entrepreneurship courses:  taught by School of Business, 
School of  Science and Technology and  School of Law 
        2)  กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ เปิดสอนโดย คณะบรหิารธุรกิจ คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี และคณะนิตศิาสตร ์
        3)  Science and Technology courses:  taught by School of Science and 
Technology 
        3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนโดย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
        4)  Aesthetics and Culture courses: taught by School of Humanities 
        4)  กลุ่มวิชาสุนทรยีศาสตร์และวฒันธรรม เปิดสอนโดย คณะมนุษยศาสตร์และ
ประยกุตศ์ลิป์ 
        5)  Quality of Life and Sustainable Society courses:  taught by School of 
Humanities 
        5)  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติและสงัคมยัง่ยนื  เปิดสอนโดย คณะมนุษยศาสตร์และ
ประยกุตศ์ลิป์ และคณะนิเทศศาสตร ์
    13.1.2  Core courses: 
    13.1.2  กลุ่มวชิาแกน ไดแ้ก่ 
        1)  Accounting courses: taught by School of Accountancy 
        1)  กลุ่มวชิาดา้นบญัชเีปิดสอนโดยคณะบญัช ี
        2)  Economics courses: taught by School of Economics 
        2)  กลุ่มวชิาดา้นเศรษฐศาสตรเ์ปิดสอนโดยคณะเศรษฐศาสตร ์
        3)  Law courses: taught by School of Law 
        3)  กลุ่มวชิาดา้นกฎหมายเปิดสอนโดยคณะนิตศิาสตร ์
        4)  Science and Mathematics courses:  taught by School of Science and 
Technology 
        4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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  13.2  Courses/Groups of courses in the program offered to other majors/programs 
  13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน 
    No 
    ไมม่ ี
  13.3  Program Management 
  13.3  การบริหารจดัการ 
    13.3.1  Faculties responsible for the curriculum appoint the course coordinator for all 
subjects to coordinate with the course instructor, to organize the teaching and learning, evaluation, to 
ensure that learning quality standards are achieved in accordance with the TQF: HEd. 
    13.3.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตรด าเนินการแต่งตัง้ผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อท า
หน้าที่ประสานงานกบัอาจารยป์ระจ าวชิา  เพื่อการจดัการเรยีนการสอน การวดั และประเมนิผลการศกึษา ให้
เป็นไป ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด  โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญา
ตร ี
    13.3.2  The Director of the program is responsible for the curriculum supervision and 
development in coordination with the committee appointed by the University and the Commission on 
Higher Education. 
    13.3.2  หวัหน้าสาขาวิชาท าหน้าที่ก ากับดูแลและพัฒนาหลกัสูตร โดยประสานกับคณะฯ 
ภายใตก้ฎเกณฑข์องมหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 

Part 2. Specific Information of the Program 
หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

 
1.  Philosophy, Importance and Objectives of the Program 
1.  ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
  1.1   Philosophy 
  1.1   ปรชัญา 
    The goal of Bachelor of Business Administration in Tourism Management is to produce 
graduates both at the operating level and business owner. The program aims are to equip students 
with different skills including management, language, culture, creativity, service mind, moral and ethics 
in academics and professions. In addition, students will need to understand the world and society and 
be ready to improve our community in a better way.  Our graduates can therefore serve the labor 
market both domestically and internationally. 



 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)  12 

 

    หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยว มเีป้าหมายเพื่อผลติบณัฑติ 
ทัง้ในระดบัปฏบิตักิารและผูป้ระกอบการ ทีม่คีวามพรอ้มทัง้ด้านการบรหิารจดัการ ภาษา วฒันธรรม ความคดิ
สรา้งสรรค ์มจีติใจพรอ้มบรกิาร  ตลอดจนมคีุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณตามหลกัวิชาการ และวชิาชพี 
เขา้ใจสถานการณ์ของโลกและสงัคม มคีวามพรอ้มในการปรบัเปลีย่นเพื่อพฒันาในทางทีด่ขี ึน้ และเป็นบณัฑติที่
เป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงานทัง้ภายในและต่างประเทศ 
  1.2   Objectives  
  1.2   วตัถปุระสงค ์
    1.2.1 To produce graduates who have the skills, knowledge and ability to perform in 
the tourism and hospitality industries. 
    1.2.1 เพื่อผลติบณัฑติที่มทีกัษะความรู ้ความสามารถ และปฏบิตังิานไดจ้รงิในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วและบรกิาร 
    1.2.2 To produce graduates who have skills in management, information technology, 
and innovative entrepreneurship. 
    1.2.2 เพื่อผลิตบณัฑติที่มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ มทีกัษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมคีวามเป็นผูป้ระกอบการเชงินวตักรรม 
    1.2.3 To produce graduates who possess logical thinking, creativity, ability to apply 
new innovations to add value to the tourism industry and services.  
    1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์และ
สามารถน านวตักรรมใหม่ๆ  มาประยกุตใ์ชเ้พื่อเพิม่มลูค่าในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิาร 
 
    1.2.4 To produce graduates with moral and professional ethics, responsibility, 
consciousness for the society and the environment. 
    1.2.4 เพื่อผลติบณัฑติทีม่คีุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี มคีวามรบัผดิชอบ และมจีติส านึก
ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
    1.2.5 To produce graduates who have skills in foreign language communication and 
can effectively communicate across cultures.      
    1.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและสามารถสื่อสารข้าม
วฒันธรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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2.  Development plan 
2.   แผนพฒันาปรบัปรงุ 
 

Development plan 
แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง 

Strategy  
กลยทุธ์ 

Evidence/KPI 
หลกัฐาน / ตวับ่งช้ี 

Teaching and learning 
development 
การพฒันาการเรยีนการสอน 
 

Constantly monitoring changes in 
the economic, social, cultural and 
technological trends in order to 
adjust and advance the teaching 
and learning. 
ตดิตามการเปลีย่นแปลงดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และ
เทคโนโลย ีอยูเ่สมอ เพื่อน ามา
ปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนการ
สอน 

Minutes of the curriculum 
committee meetings.  

 

Student development  
การพฒันานกัศกึษา 
 

Create events that focus on 
experience in the particular 
specialization area. 
สรา้งกจิกรรมทีเ่น้นใหน้กัศกึษาไดม้ี
ประสบการณ์ในวชิาเฉพาะต่างๆ 

Number of activities, number 
of students participated the 
activities. 
จ านวนกจิกรรมและจ านวน
นกัศกึษาเขา้รว่มโครงการ 

Adjusting the focus of the 
program by adding new 
contents 
การเปลีย่นแปลงจดุเน้นของ
หลกัสตูร โดยการเพิม่เนื้อหา
ใหม่ๆ  ทีส่ าคญั 
 

 

Develop the program to meet the 
demand of the economic 
development. Bringing modern 
technology to use in teaching and 
learning; Organizing practical 
activities both inside and outside 
the university. 
พฒันาเนื้อหาของหลกัสตูรใหเ้ป็นที่
ตอ้งการของการพฒันาเศรษฐกจิ
ของประเทศ มกีารน าเทคโนโลยี
ทนัสมยัเขา้มาใชใ้นการเรยีนการ
สอน มกีจิกรรมเชงิปฏบิตักิารทัง้ใน
และนอกสถาบนั 

- Satisfaction of the graduates 
and employers in the  
knowledge and skills.  
- Documents regarding the 
curriculum revision. 

- - ผูใ้ชบ้ณัฑติ และตวับณัฑติเอง 
มคีวามพงึพอใจในความรู้
ความสามารถ ทกัษะในการ
ท างานในระดบัด ี
- เอกสารการปรบัปรงุหลกัสูตร 
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Part 3. Educational Management System, Implementation, and Curriculum structure 

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 
1.  Education Management System 
1.  ระบบการจดัการศึกษา 
  1.1   System 
  1.1   ระบบ 
    The regular academic year is divided into two semesters. 
    การจดัการศกึษาเป็นแบบทวภิาค 
  1.2   Management of Summer Session 
  1.2   การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
    A summer session may be offered depending on the consideration of program 
committees. 
    มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคฤดูรอ้น ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของคณะกรรมการประจ า
หลกัสตูร 
  1.3   Credit Equivalent to Semester System 
  1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    No 
    ไมม่ ี
 
2.  Program Management 
2.  การด าเนินการหลกัสตูร 
  2.1   Study Period 
  2.1   วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    First semester   August – December 
    ภาคตน้            เดอืนสงิหาคม – เดอืนธนัวาคม 
    Second semester  January – May 
    ภาคปลาย         เดอืนมกราคม – เดอืนพฤษภาคม 
    Summer session  June – July 
    ภาคฤดรูอ้น       เดอืนมถุินายน – เดอืนกรกฎาคม 
  2.2   Qualifications and Entry Requirements 
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  2.2   คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
    2.2.1  Applicants must possess all of the following qualifications 
    2.2.1  ผูส้มคัรเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมีคณุสมบติัดงัต่อไปน้ี 
       1) Successful completion of a high school level (Mathayom 6)  or vocational 
certificate or equivalent, or successful completion of a high vocational Certificate or equivalent, or 
diploma (3 years) or equivalent, or successful completion of a Bachelor’s Degree. 
       1) เป็นผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สายสามญั (ม. 6) หรอืระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง 
(ปวส.) หรอืเทียบเท่า หรอืระดบัอนุปรญิญา (3 ปี) หรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่าขัน้
ปรญิญาตร ี
       2) Good personality. 
       2) เป็นผูท้ีม่บีุคลกิภาพด ี
       3) Good health:  No serious illness which may obstruct their studies. 
       3) เป็นผูท้ีไ่มม่โีรครา้ยแรงทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรยีน 
       4) Having qualifications that meet the regulation of University of the Thai 
Chamber of Commerce, Credit System of  Undergraduate Program, year 2002, 2011, and 2014.           
(Appendix A., B., C.)       
       4) เป็นผู้ทีม่คีุณสมบตัติรงตามระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการค้าไทยว่าด้วยการศกึษา
ระบบหน่วยกติขัน้ปรญิญาบณัฑติ พ.ศ. 2545 2554 2557 (ภาคผนวก ก., ข., ค.) 
    2.2.2  Entry requirements 
    2.2.2  การคดัเลือกผูเ้ข้าศึกษา 
       1) Applicants must pass the National Entrance Examinations for the subjects 
of Mathematics, English, or equivalent.  All applicants will be interviewed in accordance with the 
regulations of the University of the Thai Chamber of Commerce. 
        1) ผู้สมคัรจะต้องผ่านการสอบคดัเลอืกตามระเบยีบการสอบคดัเลอืกผู้เข้าศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาในวชิาคณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษ หรอืในรายวชิาที่เทียบเท่า และการสอบสมัภาษณ์ตาม
นโยบายมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
       2) Applicants are exempted from English test if they have a minimum score of 
IELTS (Academic Band) of 5.5 with minimum of 5 in every band, or a minimum TOEFL of 500 (Paper-
Based Test), 173 (Computer - Based Test), or 61 (Internet - Based Test).  
       2) ส าหรบัผู้สมคัรที่มคีะแนน IELTS (Academic Band) โดยได้คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 
5.5 และต้องได้คะแนนในแต่ละ Band ไม่ต ่ากว่า 5.0 หรอืคะแนน TOEFL ตัง้แต่ 500 ขึ้นไป (Paper-Based) 
หรอื 173 (Computer-Based) หรอื 61 (Internet-Based) จะไดร้บัการยกเวน้การสอบภาษาองักฤษ 
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       3) Applicants from overseas who use English as a first language are 
exempted from the English Test. However, they must pass the mathematics test and interview. 
       3) ส าหรบัผู้สมคัรต่างชาติที่ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาแรก จะได้รบัการยกเว้นการ
สอบภาษาองักฤษ แต่จะตอ้งผ่านการสอบวชิาคณติศาสตรแ์ละการสอบสมัภาษณ์ 
       4) Applicants who achieve all requirements must take English for academic 
purposes and pre-mathematics to improve their English and quantitative skills, or according to the 
regulation of the University of the Thai Chamber of Commerce regarding undergraduate accreditation. 
       4) ผู้สมคัรที่ผ่านการคดัเลอืกจะต้องเรยีนภาษาองักฤษเพื่อการศึกษา (English for 
Academic Purpose) เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ (Pre-Math) หรือตาม
นโยบายมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย โดยใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและประกาศของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยที่
เกีย่วกบัการสอบคดัเลอืก 
       5) In case an applicant’ s academic qualifications do not meet the above 
requirements, the application may be reviewed and approved by the Committee of the School of 
Business. The committee will take into consideration the university’s academic standard prior to the 
acceptance of applicants    
       5) ในกรณีที่ไม่ตรงตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการ
ของคณะบรหิารธุรกจิ โดยค านึงถงึมาตรฐานการศกึษา 
  2.3   Problems with the new students 
  2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
    New students with different background in mathematics and English. 
    นักศึกษาที่เข้าใหม่มีพื้นฐานความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจาก
หลากหลายสาขา ท าใหม้พีืน้ความรูท้ีจ่ าเป็นต่อการเรยีนสาขาบรหิารธุรกจิอนัไดแ้ก่ คณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษ 
แตกต่างกนั 
  2.4   Strategy to solve the problem mentioned in 2.3 
  2.4   กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
    New students must take the English for academic purposes and pre-mathematics to 
improve their English and quantitative skills before the first semester starts. 
    นักศกึษาที่ไม่ผ่านเกณฑพ์ื้นฐานทางด้าน คณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษ ควรมกีารจดัอบรมปรบั
ความรูก่้อนเริม่เรยีนในภาคการศกึษาแรก 
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  2.5   Projected number of students and graduates in 5 years 
  2.5   แผนการรบันักศึกษาและจ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะเวลา 5 ปี  
 

Year 
ชัน้ปี 

Number of students 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

2018 2019 2020 2021 2022 
First year 
ชัน้ปีที ่1 

60 60 60 60 60 

Second year 
ชัน้ปีที ่2 

- 54 54 54 54 

Third year 
ชัน้ปีที ่3 

- - 51 51 51 

Fourth year 
ชัน้ปีที ่4 

- - - 48 48 

Total 
รวม 

60 114 165 213 213 

Projected graduates 
คาดว่าจะจบการศึกษา 

- - - - 48 
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  2.6   Projected budget  
  2.6   งบประมาณตามแผน   
 

Category 
หมวดเงิน 

Annual expenses 
งบประมาณท่ีต้องการแต่ละปี 

2018 2019 2020 2021 2022 
Salary 
เงนิเดอืน 

264,000 290,400 319,440 351,384 386,523 

Compensation 
ค่าตอบแทน 

315,000 337,500 337,500 337,500 337,500 

Stationary 
ค่าวสัดุ 

6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 

Other 
 รายจา่ยอื่นๆ 

- - - - - 

Operating budget 
รวมงบด าเนินการ 

585,000 634,400 663,940 696,384 732,023 

Durable goods 
ค่าครภุณัฑ ์

301,500 302,000 302,500 303,000 303,500 

Land 
ค่าทีด่นิ 

- - - - - 

Building materials 
ค่าสิง่ก่อสรา้ง 

- - - - - 

Total investment 
รวมงบลงทุน 

301,500 302,000 302,500 303,000 303,500 

Total 
รวมทัง้ส้ิน 

886,500 936,400 966,440 999,984 1,035,523 

 
  2.7   Academic System 
  2.7   ระบบการศึกษา 
    Refer to the regulation of University of the Thai Chamber of Commerce, Credit System 
of Undergraduate Program, year 2002, 2011, and 2014. (Appendix A., B., C.) 
    ระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยว่าด้วยการศกึษาระบบหน่วยกติขัน้ปรญิญาบณัฑติ  พ.ศ. 
2545 2554 2557 (ภาคผนวก ก., ข., ค.) 
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  2.8   Transfer Admission 
  2.8   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลยั 
    Refer to the Regulation of University of the Thai Chamber of Commerce, Credit 
Transfer of Undergraduate Program, year 2005 (Appendix D.) and the Regulation of University of the 
Thai Chamber of Commerce, Transfer of Knowledge, Skills and Experience from Non-formal 
Education and/ or Formal education into the Formal Undergraduate Education System, year 2004 
(Appendix E.) 
    นักศกึษาที่เคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอื่นมาก่อน  เมื่อเข้าศกึษาในหลกัสูตรนี้  สามารถ
เทยีบโอนหน่วยกิตได้  ทัง้นี้ให้เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการค้าไทยว่าด้วยการเทยีบโอนหน่วยกิต
การเขา้ศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ง.) และระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยว่า
ดว้ยการเทยีบโอนความรู ้ทกัษะและประสบการณ์จากการศกึษานอกระบบและ/หรอืการศกึษาตามอธัยาศยัเขา้
สู่การศึกษาในระบบ ตามหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ.2547 (ภาคผนวก จ.) และ
นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยัในรายวชิาทีม่เีนื้อหาวชิาทีส่ามารถเทยีบเคยีงกนัได้ 
 
3.  Curriculum and lecturers 
3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
  3.1   Curriculum 
  3.1   หลกัสตูร 
    3.1.1  Total credits                        132  credits 
    3.1.1  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร                             132  หน่วยกิต 
    3.1.2  Curriculum structure 
    3.1.2  โครงสร้างหลกัสตูร 
       1)  General education                                      30   credits 
       1)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                 30   หน่วยกิต 
         Section 1:  Required General Education Courses 21 credits from the 
following course groups: 
         ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั จ านวน 21 หน่วยกติ จากกลุ่มวชิาต่อไปนี้ 
         1.  Language and Communication Skills Courses 
          1.  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร 
         2.  Business and Entrepreneurship Course 
          2.  กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
         3.  Science and Technology Course 
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          3.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
         Section 2 :  Elective General Education Courses 9 credits from the 
following course groups: 
         ส่วนท่ี 2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก จ านวน 9 หน่วยกติจากกลุ่มวชิาต่อไปนี้ 
         1.  Language and Communication Skills Courses 
         1.  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร 
         2.  Business and Entrepreneurship Course 
         2.  กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
         3.  Science and Technology Course 
         3.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
         4.  Aesthetics and Culture Courses 
         4.  กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
         5.  Quality of Life and Sustainable Society Courses 
         5.  กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื 
       2)  Specialization courses     90   credits 
       2)  หมวดวิชาเฉพาะ      90   หน่วยกิต 
         (1) Professional foundation courses   24   credits 
         (1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี    24   หน่วยกติ    
         (2) Specialization courses    66   credits 
         (2) กลุ่มวชิาเฉพาะ     66   หน่วยกติ 
           A.  Specific requirement courses   36   credits 
           ก.  วชิาเฉพาะบงัคบั     36   หน่วยกติ 
           B.  Specific elective courses    30   credits 
           ข.  วชิาเฉพาะเลอืก     30   หน่วยกติ 
           C.  Special interested courses   15   credits  
           ค.  วชิาความสนใจเฉพาะ    15   หน่วยกติ 
           D.  Foreign Language for Professionals Courses 15   credits 
           ง.  วชิาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี  15   หน่วยกติ 
       3) Free Elective Courses      6     credits 
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6     หน่วยกิต 
                  4)  Professional Training Courses               6    credits 
        4)   หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             6    หน่วยกิต 
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    3.1.3   List of courses and number of credits 
    3.1.3   รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
        1) Code description 
        1) รหสัวิชา 
          (1)  Each course for the Bachelor’s Degree (International Program) of the 
School of Business has a code using English alphabets and numbers as shown below: 
          (1)  รายวชิาต่างๆ ในหลกัสูตรนานาชาต ิระดบัปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ จะ
มรีหสัน าหน้าชื่อวชิาโดยใชแ้ทนดว้ยตวัอกัษรและตวัเลข ซึง่มคีวามหมายดงันี้ 
            First letter “I” refers to International Program 
            ตวัอกัษรตวัแรก คอื I หมายถงึ หลกัสตูรนานาชาต ิ
            Second letter refers to Core courses, major courses of each group as 
follows: 
            ตวัอกัษรตวัทีส่อง หมายถงึ วชิาแกนธุรกจิ วชิาเอก แต่ละกลุ่มวชิา ดงันี้ 
            A refers to School of Accountancy core courses 
            A  หมายถงึ วชิาแกนธุรกจิทีค่ณะบญัชรีบัผดิชอบ 
            B refers to School of Business core courses and free elective 
courses 
            B  หมายถงึ วชิาแกนธุรกจิทีค่ณะบรหิารธุรกจิรบัผดิชอบ 
            E refers to School of Economics core courses  
            E  หมายถงึ วชิาแกนธุรกจิทีค่ณะเศรษฐศาสตรร์บัผดิชอบ 
            L refers to School of Law courses 
            L  หมายถงึ วชิาแกนธุรกจิทีค่ณะนิตศิาสตรร์บัผดิชอบ 
            R refers to  School of Tourism and Services 
            R  หมายถึง  วชิาแกนธุรกิจที่คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร
รบัผดิชอบ 
            Hundreds digit 
            เลขหลกัรอ้ย 
            No. 1 refers to First-Year courses 
            เลข 1 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่1 
            No. 2 refers to Second-Year courses 
            เลข 2 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่2 
            No. 3 refers to Third-Year courses 
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            เลข 3 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่3 
            No. 4 refers to Fourth-Year courses 
            เลข 4 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่4 
            No. 8 refers to Co-operative education courses 
            เลข 8 หมายถงึ กลุ่มวชิาสหกจิศกึษา 
            No. 9 refers to External School input courses 
            เลข 9 หมายถงึ กลุ่มวชิารบับรกิารจากต่างคณะ 
            Tens and units digits refer to Course Numbers 
            เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย  หมายถงึ  ล าดบัประจ าวชิา 
          (2)  Courses in General Education Only 
          (2)  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
            Courses in General Education will have a prefix for the course title. 
Which has the following meaning. 
            รายวชิาในหลกัสตูรมหีลกัเกณฑก์ารใชร้หสัวชิา โดยแทนดว้ยตวัอกัษร 2 ตวั 
และตวัเลข 3 หลกัน าหน้าทุกรายวชิาในหลกัสตูร  ดงัต่อไปนี้ 
            The two letters are GE, meaning general education.  
            ตวัอกัษรสองตวั คอื GE  หมายถงึ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  
            Main digits 0-4 means the subject group consists of 
            ตวัเลขหลกัรอ้ย 0-4 หมายถงึกลุ่มวชิา  ประกอบดว้ย 
            Number 0 refers to language and communication skills courses 
            เลข 0  หมายถงึ กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร 
            Number 1 refers to business and entrepreneurship courses 
            เลข 1  หมายถงึ กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
            Number 2 refers to the science and technology courses 
            เลข 2  หมายถงึ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
            Number 3 refers to the aesthetics and culture courses 
            เลข 3  หมายถงึ กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
            Number 4 refers to the quality of life and sustainable social courses 
            เลข 4  หมายถงึ กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื 
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        List of courses 
        รายวิชา 
        1)  General education courses  30 credits 
        1)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 
          Section 1 Required General Education Courses: 21 credits 
          ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั  จ านวน 21 หน่วยกิต 
          (1) Language and Communication Skills Courses 
          (1) กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
            

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE001 Thai for Careers 
(ภาษาไทยเพื่ออาชพี) 

3(3-0-6) - 

GE002 English for Communication 1 
(ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1) 

3(3-0-6) - 

GE003 English for Communications 2 
(ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2) 

3(3-0-6) GE002 

GE004 English for Communication in Careers 1 
(ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 
1) 

3(3-0-6) GE003 

GE005 English for Communication in Careers 2 
(ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 
2) 

3(3-0-6) GE004 
 

 

* Remark 
*หมายเหต ุ
  1. Foreign students who are native English speakers and/or students who have studied in a 
full-time English program at least six years.  Registration for all four English language courses are 
required: GE002 English for Communication 1, GE003 English for Communication 2, GE004 English 



 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)  24 

 

for Communication in Careers 1, and GE005 English for Communication in Careers 2.  All students 
must pass the required course evaluation by the curriculum committee. 
  1. นักศึกษาชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง (Native English Speaker) และ/หรอื 
นกัศกึษาทีเ่รยีนในหลกัสูตรทีใ่ชภ้าษาองักฤษในการเรยีนการสอนเตม็เวลามาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต้องลงทะเบยีน
วชิาภาษาองักฤษทัง้ 4 วชิา คอื GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 GE003 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 1 และ GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 2 
และตอ้งผ่านการประเมนิผลตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเหน็ชอบ 
  2.  Students who submit standardized test scores of TOEIC or equivalent. All submissions 
must be completed within the second semester of the second academic year of study.  The English 
test scores must be valid for no more than two years from the date of the announcement and must be 
in line with the English language proficiency criteria as follows: 
  2. นกัศกึษาทีย่ ืน่ผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ TOEIC หรอืเทยีบเท่า จะตอ้งด าเนินการให้
เสรจ็สิน้ภายในภาคเรยีนที ่2 ของปีการศกึษาที ่2  ทีเ่ขา้ศกึษา โดยผลคะแนนภาษาองักฤษตอ้งมอีายไุมเ่กนิ  2 
ปี นับจากวันที่ผลสอบประกาศและต้องเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ดงัต่อไปนี้   
  Criterion  A. International programs using Englishas the medium of instruction only 
  เกณฑ ์ก. หลกัสตูรนานาชาตทิีใ่ชภ้าษาองักฤษในการเรยีนการสอนเท่านัน้ 

1) Substitution of TOEIC score 550 or higher for GE002 
1)  ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ขึน้ไป   ใชท้ดแทนรายวชิา GE002    

  2)  Substitution of TOIEC score 600 or higher for GE002 and GE003 
  2)  ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ขึน้ไป  ใชท้ดแทนรายวชิา  GE002  และ GE003    
  3)  Substitution of TOIEC score 650 or higher for GE002, GE003 and GE004 
  3)  ผลคะแนนสอบ TOIEC 650  ขึน้ไป  ใชท้ดแทนรายวชิา GE002,  GE003  และ GE004    
  4)  Substitution of TOIEC score 700 or higher for GE002, GE003, GE004 and GE005   
  4)  ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ขึน้ไป  ใชท้ดแทนรายวชิา  GE002,  GE003, GE004 และ GE005 
  For students in the International programs using English as the medium of instruction only. 
When submitting the standardized test score of English in agreement with the Criterion A, they are 
required to register for the English courses and must pass the required course evaluation by the 
curriculum committee.   
  ส าหรบันักศึกษาในหลกัสูตรนานาชาตทิี่ใช้ภาษาองักฤษในการเรยีนการสอนเท่านัน้  เมื่อขอยกเว้น
รายวชิาภาษาองักฤษโดยยื่นผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ก. จะต้องลงทะเบียนเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษนัน้ๆ  และตอ้งผ่านการประเมนิผลตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเหน็ชอบ 
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  For students who possess a High Vocational Certificate or the equivalent, they are exempt 
from learning Language and Communication Skills Courses 
  ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า ไดร้บัการยกเว้น
การเรยีนในกลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร 
   
         (2) Business and Entrepreneurship Course 
         (2) กลุ่มวิชาธรุกิจและการประกอบการ 
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE101 Innovation-Driven Entrepreneurship 
(การประกอบการทีข่บัเคลื่อนดว้ย
นวตักรรม) 

3(3-0-6) - 

 

*Remarks:  
*หมายเหต:ุ 
  For students who possess a High Vocational Certificate or the equivalent, they are exempt 
from learning Business and Entrepreneurship Course  
  ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า ไดร้บัการยกเว้น
การเรยีนในกลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
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         (3) Science and Technology Course 
         (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสาตรแ์ละเทคโนโลยี 
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE201 Digital Innovative Thinking and Coding  
(การคดิเชงินวตักรรมทางดจิทิลัและการ
โคด้) 

3(3-0-6) - 

 

*Remarks:  
*หมายเหต:ุ 
  For students who possess a High Vocational Certificate or the equivalent, they are exempt 
from learning Business and Entrepreneurship Course  
  ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า ไดร้บัการยกเว้น
การเรยีนในกลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
 
         Section 2 Elective General Education Courses:  Students can choose to 
study no less than 9 credits from the following course groups 
         ส่วนท่ี 2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก นักศึกษาสามารถเลอืกเรยีนจ านวนไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกติจากกลุ่มวชิาต่อไปนี้ 
         (1) Language and Communication Skills Courses  
         (1) กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
           A.  Language Group 
           ก.  กลุ่มวิชาภาษา 
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Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE006 Malay for Communication 
(ภาษามาเลยเ์พื่อการสื่อสาร) 

3(3-0-6) - 

GE007 Vietnamese for Communication 
(ภาษาเวยีดนามเพื่อการสื่อสาร) 

3(3-0-6) - 

GE008 Burmese for Communication 
(ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร) 

3(3-0-6) - 

 
           B.  Communication Skills 
           ข.  กลุ่มวิชาทกัษะการส่ือสาร 
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE051 Aspects of Vocabulary 
(มติแิห่งศพัท)์ 

3(3-0-6) - 

GE052 Research and Academic Project Writing 
(การเขยีนโครงการทางวชิาการและวจิยั) 

3(3-0-6) - 

GE053 (Business Reading and Writing  
(การอ่านและการเขยีนทางธุรกจิ) 

3(3-0-6) - 

GE054 Reading for Life Development 
(การอ่านเพื่อพฒันาชวีติ) 

3(3-0-6) - 

GE055 Speaking and Presentation Skills 
(ทกัษะการพูดและการน าเสนองาน) 

3(3-0-6) - 
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Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE056 Intercultural Communication 
(การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม) 

3(3-0-6) - 

GE057 Citizen Reporter  
(นกัขา่วพลเมอืง) 

3(3-0-6) - 

 

*Remarks:  
*หมายเหต:ุ 
  For students who possess a High Vocational Certificate or the equivalent, they are exempt 
from learning Business and Entrepreneurship Course  
  ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า ไดร้บัการยกเว้น
การเรยีนในกลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
 
         (2)  Business and Entrepreneurship Courses 
         (2)  กลุ่มวิชาธรุกิจและการประกอบการ 
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE102 Business Ethics and Social 
Responsibility  
(จรยิธรรมธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม) 

3(3-0-6) - 

GE103 Design Thinking 
(การคดิเชงิออกแบบ) 

3(3-0-6) - 
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Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE104 Online Business 
(ธุรกจิออนไลน์) 

3(3-0-6) - 

GE105 Law for Entrepreneurs 
(กฎหมายเบือ้งตน้ส าหรบัผูป้ระกอบการ) 

3(3-0-6) - 

GE106 E-Commerce Law 
(กฎหมายพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส)์ 

3(3-0-6) - 

GE107 Trading and Investment  
(การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย)์ 

3(3-0-6) - 

GE108 Wealth Management 
(การบรหิารความมัง่คัง่) 

3(3-0-6) - 

GE109 Food Business for Wellness and Beauty 
(ธุรกจิอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม) 

3(3-0-6) - 

 

*Remarks:  
*หมายเหต:ุ 
  For students who possess a High Vocational Certificate or the equivalent, they are exempt 
from learning Business and Entrepreneurship Course  
  ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า ไดร้บัการยกเว้น
การเรยีนในกลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)  30 

 

         (3) Science and Technology Courses 
         (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE202 Modern Innovation Technology 
(นวตักรรมทางเทคโนโลยสีมยัใหม)่ 

3(3-0-6) - 

GE203 Analytical Thinking for Business 
(การคดิเชงิวเิคราะหส์ าหรบัธุรกจิ) 

3(3-0-6) - 

GE204 Smart Farming 
(เกษตรอจัฉรยิะ) 

3(3-0-6) - 

GE205 Cosmetic Products for Health and 
Beauty 
(ผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางเพื่อสุขภาพและ
ความงาม) 

3(3-0-6) - 

GE206 Thai Herbs Wisdom 
(ภมูปัิญญาสมนุไพรไทย) 

3(3-0-6) - 

GE207 Digital Technology 
(เทคโนโลยดีจิทิลั) 

3(3-0-6) - 

GE208 Digital Games 
(เกมดจิทิลั) 

3(3-0-6) - 

 

*Remarks:  
*หมายเหต:ุ 
  For students who possess a High Vocational Certificate or the equivalent, they are exempt 
from learning Business and Entrepreneurship Course  
  ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า ไดร้บัการยกเว้น
การเรยีนในกลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
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         (4)  Aesthetics and Culture Courses 
         (4)  กลุ่มวิชาสนุทรียศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
           A.  Aesthetics Group  
           ก.  กลุ่มสนุทรียศาสตร ์
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE301 Philosophy of Love 
(ปรชัญาความรกั) 

3(3-0-6) - 

GE302 Philosophy of Art 
(ปรชัญาศลิปะ) 

3(3-0-6) - 

GE303 Shape, Taste, Smell, Color, Sound 
(รปูรสกลิน่สเีสยีง) 

3(3-0-6) - 

GE304 Narratives in the Modern World 
(เรือ่งเล่าในโลกสมยัใหม)่ 

3(3-0-6) - 

GE305 Interpretation of Drama and Film 
(การตคีวามละครและภาพยนตร)์ 

3(3-0-6) - 

GE306 Tales of the World 
(นิทานของโลก) 

3(3-0-6) - 

GE307 HRM Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Writing  
(พระราชนิพนธใ์นสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัร ี สรินิธร รฐั
สมีาคุณากรปิยชาต ิสยามบรมราชกุมาร)ี 

3(3-0-6) - 

GE308 Southeast Asian Writers Award 
(วรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยีย่มแห่ง
อาเซยีน) 

3(3-0-6) - 
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Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE309 Thai Poetry Recitation  
(การอ่านรอ้ยกรองไทย) 

3(3-0-6) - 

GE310 Thai Classical Dance 
(นาฎศลิป์ไทย) 

3(2-2-5) - 

GE311 Dance 
(แดนซ)์ 

3(2-2-5) - 

GE312 Singing 
(การขบัรอ้ง) 

3(2-2-5) - 

GE313 Music Appreciation 
(ดนตรวีจิกัษณ์) 

3(3-0-6) - 

GE314 Flower Decoration 
(การจดัดอกไม)้ 

3(2-2-5) - 

GE315 Costume and Garment 
(พสัตราภรณ์) 

3(3-0-6) - 

GE316 Costume and Make-Up Design 
(การออกแบบเครือ่งแต่งกายและการ
แต่งหน้า) 

3(2-2-5) - 

GE317 Art Appreciation 
(ศลิปะวจิกัษณ์) 

3(3-0-6) - 

GE318 Thai Folk Games and Songs 
(การละเล่นและเพลงพืน้บา้นไทย) 

3(3-0-6) - 
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           B.  Culture Group 
           ข.  กลุ่มวฒันธรรม 
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE351 Popular Culture 
(วฒันธรรมประชานิยม) 

3(3-0-6) - 

GE352 ASEAN Entertainment Media 
(สื่อบนัเทงิอาเซยีน) 

3(3-0-6) - 

GE353 ASEAN Cultures 
(ศลิปวฒันธรรมอาเซยีน) 

3(3-0-6) - 

GE354 Foreign Culture Influence on Thai Arts 
(อทิธพิลวฒันธรรมต่างชาตใินศลิปะไทย) 

3(3-0-6) - 

GE355 History of  Thailand’s Society after 
Revolution 
(ประวตัศิาสตรส์งัคมไทยหลงัการ
เปลีย่นแปลงการปกครอง) 

3(3-0-6) - 

GE356 China’s National Ideology 
(อุดมการณ์สรา้งชาตขิองจนี) 

3(3-0-6) - 

GE357 Current World Events 
(เหตุการณ์ปัจจุบนัของโลก) 

3(3-0-6) - 

GE358 Multilingualism 
(ภาวะหลายภาษา) 

3(3-0-6) - 

GE359 Museum Management 
(การจดัการพพิธิภณัฑ)์ 

3(3-0-6) - 

GE360 Western Philosophy 
(ปรชัญาตะวนัตก) 

3(3-0-6) - 
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Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE361 Eastern Philosophy 
(ปรชัญาตะวนัออก) 

3(3-0-6) - 

GE362 Tea Culture 
(วฒันธรรมชา) 

3(3-0-6) - 

GE363 Rice Culture 
(วฒันธรรมขา้ว) 

3(3-0-6) - 

GE364 Water Culture 
(วฒันธรรมน ้า) 

3(3-0-6) - 

GE365 Chinese Shrine and Oblation in 
Thailand 
(ศาลเจา้และการไหวเ้จา้ของชาวจนีใน
ประเทศไทย) 

3(3-0-6) - 

GE366 Ethnic Diversity in Thai Society 
(ความหลากหลายของกลุ่มชาตพินัธุใ์น
สงัคมไทย) 

3(3-0-6) - 

GE367 Gender Diversity in Thai Society  
(ความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย) 

3(3-0-6) - 

GE368 Creative Folklore 
(คตชินสรา้งสรรค)์ 

3(3-0-6) - 

GE369 Archaeology in  Thailand and 
Neighboring Countries 
(โบราณคดขีองไทยและประเทศใกลเ้คยีง) 

3(3-0-6) - 

GE370 Local and Creative Cultural Products 
(ทอ้งถิน่กบัการสรา้งสรรคส์นิคา้ทาง
วฒันธรรม) 

3(3-0-6) - 
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Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE371 Royal Tradition and Ceremony in 
Thailand  
(ราชประเพณแีละพระราชพธิใีนสงัคมไทย) 

3(3-0-6) - 

GE372 Invented Tradition  
(ประเพณปีระดษิฐ)์ 

3(3-0-6) - 

GE373 Tradition and Festival in Thailand 
(ประเพณแีละเทศกาลในสงัคมไทย) 

3(3-0-6) - 

GE374 History of Photography 
(ประวตัศิาสตรข์องภาพถ่าย) 

3(3-0-6) - 

GE375 Animation History 
(ประวตัศิาสตรแ์อนิเมชัน่) 

3(3-0-6) - 

GE376 Faiths in Thai Society  
(ความเชื่อในสงัคมไทย) 

3(3-0-6) - 

GE377 Astrology and Forecasting 
(โหราศาสตรแ์ละการพยากรณ์) 

3(3-0-6) - 

GE378 World Religions 
(ศาสนาของโลก) 

3(3-0-6) - 

GE379 Go 
(หมากลอ้ม)  

3(2-2-5) - 

GE380 Thai and International Chess 
(หมากรกุไทยและสากล) 

3(2-2-5) - 

 

*Remarks:  
*หมายเหต:ุ 
  For students who possess a High Vocational Certificate or the equivalent, they are exempt 
from learning Business and Entrepreneurship Course  
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  ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า ไดร้บัการยกเว้น
การเรยีนในกลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
 
         (5) Quality of Life and Sustainable Society Courses 
         (5)  กลุ่มวิชาคณุภาพชีวิตและสงัคมยัง่ยืน 
           A.  Quality of Life 
           ก.  กลุ่มคณุภาพชีวิต 
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE401 Information Literacy Skills in Digital 
Society  
(ทกัษะการรูส้ารสนเทศในสงัคมดจิทิลั) 

3(3-0-6) - 

GE402 Discovery of Learning Society 
(เปิดโลกกวา้งสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู)้ 

3(3-0-6) - 

GE403 Media Literacy Skill  
(ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อ) 

3(3-0-6) - 

GE404 Generation Z and Quality of Life  
(เจนเนอเรชัน่ ซ ีกบัคุณภาพชวีติ) 

3(3-0-6) - 

GE405 Developmental Psychology 
(จติวทิยาพฒันาการ) 

3(3-0-6) - 

GE406 Psychology for Self-Management 
(จติวทิยากบัการบรหิารตนเอง) 

3(3-0-6) - 

GE407 Psychology for Teamwork 
(จติวทิยาการท างานเป็นทมี) 

3(3-0-6) - 

GE408 Personality Development for Leaders 
(การพฒันาบุคลกิภาพผูน้ า) 

3(3-0-6) - 

GE409 Fashion 
(แฟชัน่) 

3(3-0-6) - 
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Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE410 Cooking 
(การท าอาหาร) 

3(2-2-5) - 

GE411 Health and Beauty Care 
(การดแูลสุขภาพและความงาม) 

3(3-0-6) - 

 
           B.  Sustainable Society 
           ข.  กลุ่มสงัคมยัง่ยืน 
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE451 Knowledge of the King 
(ศาสตรข์องพระราชา) 

3(3-0-6) - 

GE452 TCC and Our UTCC 
(หอการคา้ไทยและมหาวทิยาลยัของเรา)  

3(3-0-6) - 

GE453 Social Studies for Sustainable Society 
(สงัคมศกึษาเพื่อสงัคมทีย่งัยนื) 

3(3-0-6) - 

GE454 Law for Everyday Life 
(กฎหมายส าหรบัชวีติประจ าวนั) 

3(3-0-6) - 

GE455 Intellectual Property 
(ทรพัยส์นิทางปัญญา) 

3(3-0-6) - 

GE456 Geography and Cultural Tourism 
(การท่องเทีย่วเชงิภูมศิาสตรแ์ละวฒันธรรม) 

3(3-0-6) - 
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Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE457 Geography and History for Thai Tourism 
(ภมู-ิประวตัศิาสตรก์ารท่องเทีย่วไทย) 

3(3-0-6) - 

GE458 Concept of Death 
(มโนทศัน์เรือ่งความตาย) 

3(3-0-6) - 

GE459 Buddhist Principles and Life Solutions 
(พุทธธรรมกบัการแกปั้ญหาชวีติ) 

3(3-0-6) - 

GE460 Ecological Consciousness 
(นิเวศส านึก) 

3(3-0-6) - 

GE461 ASEAN Environment 
(สิง่แวดลอ้มในอาเซยีน) 

3(3-0-6) - 

 

*Remarks:  
*หมายเหต:ุ 
  For students who possess a High Vocational Certificate or the equivalent, they are exempt 
from learning Business and Entrepreneurship Course  
  ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า ไดร้บัการยกเว้น
การเรยีนในกลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
       2)  Specialization courses 90 credits 
       2)  หมวดวิชาเฉพาะ 90 credits 
         There are 2 courses 90 credits in total  
         ม ี2 กลุ่มวชิา จ านวนรวม 90 หน่วยกติ  
         (1) Professional foundation courses  24 Credits 
         (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกติ 
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Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

IB102 Organization and Management 
องคก์ารและการจดัการ 

3(3-0-6) - 

IB201 Principles of Marketing 
หลกัการตลาด 

3(3-0-6) - 

IB210 Business Finance and Risk 
Management 
(การเงนิธุรกจิและการจดัการความเสีย่ง) 

3(3-0-6) - 

IB305 Operations Management 
การจดัการการปฏบิตั ิ

3(3-0-6) - 

IA913 Principles of Accounting 
หลกัการบญัช ี

3(3-0-6) - 

IE921 Macroeconomics 
เศรษฐศาสตรม์หภาค 

3(3-0-6) - 

IE922 Microeconomic 
เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 

3(3-0-6) - 

IR101 (Tourism and Hospitality Industry) 
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

3(3-0-6) - 
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         (2) Specialization courses 66 credits 
           กลุ่มวิชาเฉพาะ 66 หน่วยกติ 
           A.  Specific requirement courses 36 credits 
           ก.  วิชาเฉพาะบงัคบั 36 หน่วยกติ 
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

IR102 Tourist Behavior and Cross-Cultural 
Communication 
(พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสื่อสาร
ขา้มวฒันธรรม) 

3(3-0-6) - 

IR201 Service Psychology 
(จติวทิยาบรกิาร) 

3(3-0-6) - 

IR202 Information Technology in Tourism and 
Hospitality Industry 
(เทคโนโลยสีารสนเทศในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและการบรกิาร) 

3(3-0-6) - 

IR203 Tour Operator and Travel Agency 
Management 
(การจดัการธุรกจิน าเทีย่วและตวัแทนการ
ท่องเทีย่ว) 

3(3-0-6) - 

IR301 Business and Tourism Law 
(กฎหมายธุรกจิและการท่องเทีย่ว) 

3(3-0-6) - 

IR302 Tourism Resource Management 
(การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีย่ว) 

3(3-0-6) - 

IR303 Tour Organizing and Tour Guiding 
(การจดัน าเทีย่วและงานมคัคุเทศก์) 

3(3-0-6) - 
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Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

IR304 Marketing in Tourism and Hospitality 
Industry 
(การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
และการบรกิาร) 

3(3-0-6) - 

IR305 Sustainable Tourism planning and 
Development 
(การวางแผนและการพฒันาการท่องเทีย่ว
อยา่งยัง่ยนื) 

3(3-0-6) - 

IR306 Human Resources Management in 
Tourism and Hospitality Industry 
(การจดัการทรพัยากรมนุษยใ์น
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร) 

3(3-0-6) - 

IR401 Research Methodology in Tourism and 
Hospitality Industry 
(ระเบยีบวธิวีจิยัในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและการบรกิาร) 

3(3-0-6) - 

IR402 Seminar on Current Issues in Tourism 
and Hospitality Industry 
(สมัมนาประเดน็รว่มสมยัในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วและการบรกิาร) 

3(3-0-6) - 
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           B.  Specific elective courses 30 credits 
           ข.  วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกติ 
             - Special interested courses 15  credits 
             - วิชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกติ  
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

IR204 Accommodation Business Management 
(การจดัการธุรกจิทีพ่กัแรม) 

3(3-0-6) - 

IR205 Spa Business Management 
(การจดัการธุรกจิสปา) 

3(3-0-6) - 

IR206 Restaurant Business Management 
(การจดัการธุรกจิภตัตาคาร) 

3(3-0-6) - 

IR207 Airline Business Management 
(การจดัการธุรกจิสายการบนิ) 

3(3-0-6) - 

IR208 Cruise Business Management 
(การจดัการธุรกจิเรอืส าราญ) 

3(3-0-6) - 

IR209 Meeting, Incentive, Convention and 
Exhibition Business Management 
(การจดัการธุรกจิการประชุม นิทรรศการ 
และการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั) 

3(3-0-6) - 

IR307 Cultural Tourism Management 
(การจดัการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม) 

3(3-0-6) - 

IR308 Gastronomic Tourism Management 
(การจดัการการท่องเทีย่วเชงิอาหาร) 

3(3-0-6) - 

IR309 Wellness Tourism Management 
(การจดัการการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ) 

3(3-0-6) - 
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Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

IR310 Sport and Adventure Tourism 
Management 
(การจดัการการท่องเทีย่วเชงิกฬีา 
และผจญภยั) 

3(3-0-6) - 

IR311 Community-Based Tourism 
Management 
(การจดัการการท่องเทีย่วโดยชุมชน) 

3(3-0-6) - 

IR403 Crisis Management in Tourism and 
Hospitality Industry 
(การจดัการวกิฤตในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและการบรกิาร) 

3(3-0-6) - 

IR404 Strategic Management and Innovation 
in Tourism  and Hospitality Industry 
(การจดัการเชงิกลยุทธแ์ละนวตักรรมใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร) 

3(3-0-6) - 

IR405 Entrepreneurship in Tourism  and 
Hospitality Industry 
(การประกอบการธุรกจิในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและการบรกิาร) 

3(3-0-6) - 
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             - Foreign Language for Professionals Courses 15 credits 
             - วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 15 หน่วยกติ 
ภาษาญ่ีปุ่ น 
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

IR210 Japanese for Communication 1 
(ภาษาญี่ปุ่ นเพื่อการสื่อสาร 1) 

3(2-2-5) - 

IR211 Japanese for Communication 2 
(ภาษาญี่ปุ่ นเพื่อการสื่อสาร 2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR210 

IR312 Japanese for Communication 3 
(ภาษาญี่ปุ่ นเพื่อการสื่อสาร 3) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR211 

IR313 Japanese for Communication in 
Tourism  and Hospitality Industry 1 
(ภาษาญี่ปุ่ นเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วและการบรกิาร 1) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR312 

IR406 Japanese for Communication in 
Tourism  and Hospitality Industry 2 
(ภาษาญี่ปุ่ นเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วและการบรกิาร 2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR312 
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ภาษาจีน 
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

IR212 Chinese for Communication 1 
(ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1) 

3(2-2-5) - 

IR213 Chinese for Communication 2 
(ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR212 

IR314 Chinese for Communication 3 
(ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR213  

IR315 Chinese for Communication in Tourism 
and Hospitality 1 
(ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วและการบรกิาร 1) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR314 

IR407 Chinese for Communication in Tourism 
and Hospitality 2 
(ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วและการบรกิาร 2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR314 
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ภาษาเกาหลี 
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

IR214 Korean for Communication 1 
(ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร 1) 

3(2-2-5) - 

IR215 Korean for Communication 2 
(ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร 2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR214 

IR316 Korean for Communication 3 
(ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร 3) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR215 

IR317 Korean for Communication in Tourism 
and Hospitality 1 
(ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
1) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR316 

IR408 Korean for Communication in Tourism 
and Hospitality 2 
(ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR316 
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ภาษาฝรัง่เศส 
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

IR216 French for Conversation and 
Communication 1 
(ภาษาฝรัง่เศสเพื่อการสื่อสาร 1) 

3(2-2-5) - 

IR217 French for Conversation and 
Communication 2 
(ภาษาฝรัง่เศสเพื่อการสื่อสาร 2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR216 

IR318 French for Conversation and 
Communication 3 
(ภาษาฝรัง่เศสเพื่อการสื่อสาร 3) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR217 

IR319 French for Conversation and 
Communication in Tourism and 
Hospitality 1 
(ภาษาฝรัง่เศสเพื่อการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
1) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR318 

IR409 French for Conversation and 
Communication in Tourism and 
Hospitality 2 
(ภาษาฝรัง่เศสส าหรบัการสนทนาและการ
สื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและ
การบรกิาร 2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR318 
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ภาษาสเปน  
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

IR218 Spanish for Communication 1 
(ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1) 

3(2-2-5) - 

IR219 Spanish for Communication 2 
(ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR218 

IR320 Spanish for Communication 3 
(ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR219 

IR321 Spanish for Communication in Tourism 
and Hospitality 1 
(ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วและการบรกิาร 1) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR320 

IR410 Spanish for Communication in Tourism 
and Hospitality 2 
(ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วและการบรกิาร 2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR320 
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ภาษาเยอรมนั  
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

IR220 German for Communication 1 
(ภาษาเยอรมนัเพื่อการสื่อสาร 1) 

3(2-2-5) - 

IR221 German for Communication 2 
(ภาษาเยอรมนัเพื่อการสื่อสาร 2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR220 

IR322 German for Communication 3 
(ภาษาเยอรมนัส าหรบัการสนทนาและการ
สื่อสาร 3) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR221 

IR323 German for Communication in Tourism 
and Hospitality 1 
(ภาษาเยอรมนัเพื่อการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
1) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR322 

IR411 German for Communication in Tourism 
and Hospitality 2 
(ภาษาเยอรมนัเพื่อการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR322 
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ภาษารสัเซีย 
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

IR222 Russian for Communication 1 
(ภาษารสัเซยีเพื่อการสื่อสาร 1) 

3(2-2-5) - 

IR223 Russian for Communication 2 
(ภาษารสัเซยีเพื่อการสื่อสาร 2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR222 

IR324 Russian for Communication 3 
(ภาษารสัเซยีเพื่อการสื่อสาร 3) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR223 

IR325 Russian for Communication in Tourism 
and Hospitality 1 
(ภาษารสัเซยีเพื่อการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
1) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR324 

IR412 Russian for Communication in Tourism 
and Hospitality 2 
(ภาษารสัเซยีเพื่อการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน IR324 

 
       3)  Free Elective Courses 6 credits 
       3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
         Students must take at least 9 credits ( 3 courses)  from the general 
education courses, or any international undergraduate courses offered in University of the Thai 
Chamber of Commerce or other universities, both domestic and international, that have agreements / 
partnerships with the university or those certified by the Office of the Civil Service Commission. 
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         นักศึกษาเลอืกเรยีนวชิาเลอืกเสร ีจ านวนอย่างน้อย 6 หน่วยกติ จากรายวชิาใน
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หรอืหลกัสูตรนานาชาตอิื่นๆ ในระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย หรอื
มหาวทิยาลยัอื่นๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่มขี้อตกลง/ความร่วมมอืกับมหาวิทยาลยัหรอืได้รบัการ
รบัรองจากส านกังาน ก.พ. 
 
       4)  Professional Training Courses 6 credits 
       4)  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกติ 
 

Code 
รหสัวิชา 

List of Course 
ช่ือวิชา 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 
จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Prerequisite  
เง่ือนไขก่อนเรียน 

IR499 สหกจิศกึษา 
(Cooperative Education) 

6(0-40-20) - 
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    3.1.4  Study Plan 
    3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคต้น 

Code 
รหสัวิชา 

 

Course Name 
ช่ือวิชา 

 
 

Credits 
(Lecture-tutorial-

self-study) 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

Prerequisite 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

 

GE000 General Education 
วชิาศกึษาทัว่ไป 

3 - 

GE000 General Education 
วชิาศกึษาทัว่ไป 

3 - 

GE000 General Education 
วชิาศกึษาทัว่ไป 

3 - 

GE000 General Education 
วชิาศกึษาทัว่ไป 

3 - 

IB102 Organization and Management 
องคก์ารและการจดัการ 

3(3-0-6) - 

IR101 Tourism and Hospitality Industry 
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

3(3-0-6) - 

รวม 18  
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ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

Code 
รหสัวิชา 

 

Course Name 
ช่ือวิชา 

 
 

Credits 
(Lecture-tutorial-

self-study) 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

Prerequisite 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

 

GE000 General Education 
วชิาศกึษาทัว่ไป 

3 - 

GE000 General Education 
วชิาศกึษาทัว่ไป 

3 - 

GE000 General Education 
วชิาศกึษาทัว่ไป 

3 - 

GE000 General Education 
วชิาศกึษาทัว่ไป 

3 - 

IA913 Principles of Accounting 
หลกัการบญัช ี

3(3-0-6) - 

IR102 Tourist Behavior and Cross-Cultural 
Communication 
พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสื่อสารขา้ม
วฒันธรรม 

3(3-0-6) - 

รวม 18  
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ปีท่ี 2 ภาคต้น 

Code 
รหสัวิชา 

 

Course Name 
ช่ือวิชา 

 
 

Credits 
(Lecture-tutorial-

self-study) 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

Prerequisite 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

 

GE000 General Education 
วชิาศกึษาทัว่ไป 

3 - 

IB201 Principles of Marketing 
หลกัการตลาด 

3(3-0-6) - 

IE921 Macroeconomics 
เศรษฐศาสตรม์หภาค 

3(3-0-6) - 

IR201 Service Psychology 
จติวทิยาการบรกิาร 

3(3-0-6) - 

IR202 Information Technology in Tourism and 
Hospitality Industry 
เทคโนโลยสีารสนเทศในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและการบรกิาร 

3(3-0-6) - 

IR000 Elective Course (1) 
วชิาเฉพาะเลอืก (1) 

3 - 

IR000 Foreign Language for Professionals 
Courses (1) 
วชิาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี (1) 

3 - 

รวม 21  
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)  55 

 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย 

Code 
รหสัวิชา 

 

Course Name 
ช่ือวิชา 

 
 

Credits 
(Lecture-tutorial-

self-study) 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

Prerequisite 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

 

GE000 General Education 
วชิาศกึษาทัว่ไป 

3 - 

IB210 Business Finance and Risk Management 
การเงนิธุรกจิและการจดัการความเสีย่ง 

3(3-0-6) - 

IE922 Microeconomic 
เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 

3(3-0-6) - 

IR203 Tour Operator and Travel Agency 
Management  
การจดัการธุรกจิน าเทีย่วและตวัแทนการ
ท่องเทีย่ว 

3(3-0-6) - 

IR000 Elective Course (2) 
วชิาเฉพาะเลอืก (2) 

3 - 

IR000 Foreign Language for Professionals 
Courses (2) 
วชิาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี (2) 

3  

รวม 18  
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ปีท่ี 3 ภาคต้น 

Code 
รหสัวิชา 

 

Course Name 
ช่ือวิชา 

 
 

Credits 
(Lecture-tutorial-

self-study) 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

Prerequisite 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

 

IB305 Operations Management 
การจดัการการปฏบิตั ิ

3(3-0-6) 
- 

IR301 Business and Tourism Law 
กฎหมายธุรกจิและการท่องเทีย่ว 

3(3-0-6) - 

IR302 Tourism resource management 
การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีย่ว 

3(3-0-6) - 

IR303 Tour Organizing and Tour Guiding 
การจดัน าเทีย่วและงานมคัคุเทศก์ 

3(3-0-6) - 

IR000 Elective Course (3) 
วชิาเฉพาะเลอืก (3) 

3 - 

IR000 Foreign Language for Professionals 
Courses (3) 
วชิาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี (3) 

3 - 

รวม 18  
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ปีท่ี 3 ภาคปลาย 

Code 
รหสัวิชา 

 

Course Name 
ช่ือวิชา 

 
 

Credits 
(Lecture-tutorial-

self-study) 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

Prerequisite 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

 

IR304 Marketing in Tourism and Hospitality 
Industry 
การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและ
การบรกิาร 

3(3-0-6) - 

IR305 Sustainable Tourism Planning and 
Development 
การวางแผนและการพฒันาการท่องเทีย่ว 
อยา่งยัง่ยนื 

3(3-0-6) - 

IR306 Human Resources Management in 
Tourism and Hospitality Industry 
การจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วและการบรกิาร 

3(3-0-6) - 

IR000 Elective Course (4) 
วชิาเฉพาะเลอืก (4) 

3 - 

IR000 Foreign Language for Professionals 
Courses (4) 
วชิาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี (4) 

3  

 Free Elective course (1) 
วชิาเลอืกเสร ี(1) 

3 - 

รวม 18  
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ปีท่ี 4 ภาคต้น 

รหสัวิชา 
Code 

 

ช่ือวิชา 
Course Name 

 
 

 หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-

self-study) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 
Prerequisite 

IR401 Research Methodology in Tourism and 
Hospitality Industry 
ระเบยีบวธิวีจิยัในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
และการบรกิาร 

3(3-0-6) - 

IR402 Seminar on Current Issues in Tourism and 
Hospitality Industry 
สมัมนาประเดน็รว่มสมยัในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและการบรกิาร 

3(3-0-6) - 

IR000 Elective Course (5) 
วชิาเฉพาะเลอืก (5) 

3 - 

IR000 Foreign Language for Professionals 
Courses (5) 
วชิาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี (5) 

3  

 Free Elective course (2) 
วชิาเลอืกเสร ี(2) 

3  

รวม 15  
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ปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหสัวิชา 
Code 

 

ช่ือวิชา 
Course Name 

 
 

 หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-

self-study) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 
Prerequisite 

IR499 Co-operative Education 
สหกจิศกึษา 

6(0-40-20) - 

รวม 6  
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    3.1.5  Course Description 
    3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
       1)  General education courses  30 credits 
        1)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 
         Section 1:  Required General Education Courses 21 credits from the 
following course groups: 
         ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั จ านวน 21 หน่วยกติจากกลุ่มวชิาต่อไปนี้ 
          Section 1 Required General Education Courses: 21 credits 
          (1) Language and Communication Skills Courses 
          (1) กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
 
GE001  Thai for Careers            3(3-0-6) 
   (ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ )  
   Development of Standard Thai language skills: listening, speaking, reading, and writing; 
use of Thai language to develop thinking process and Careers; practice of Thai language skills 
through lessons, reading passages, and exercises relating to students’ future Careers  
   พฒันาทกัษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน  การเขยีน การใช้ภาษาไทยเพื่อ
พฒันาความคิดและอาชพีการงาน ฝึกปฏิบตัิทกัษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้บทเรยีน บทอ่าน และแบบฝึกหดัที่มี
เนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัอาชพีตามสาขาของผูเ้รยีน 
    
GE002  English for Communication 1       3(3-0-6) 
   (ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1) 
   Development of English communication skills in everyday life focusing on listening to 
short passages or conversation for main ideas and details, greeting, taking part in small talks, 
introducing oneself, welcoming, asking and giving basic information, reading short passages for main 
ideas and expressing opinions towards what being read, and writing short passages in both general 
and electronic forms.   
   พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั โดยเน้นทกัษะการฟังเพื่อจบั
ใจความส าคญั และรายละเอยีดจากขอ้ความหรอืบทสนทนาสัน้ ๆ   การพูดทกัทาย เริม่ต้นบทสนทนา แนะน า
ตนเอง ต้อนรบั ถามและตอบขอ้มลูอย่างง่าย การอ่านขอ้ความระดบัย่อหน้าอย่างงา่ย ๆ เพื่อจับใจความส าคญั
และแสดงความคดิเหน็ การเขยีนขอ้ความสัน้ ๆ ในรปูแบบทัว่ไปและผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
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GE003  English for Communications 2       3(3-0-6) 
   (ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2) 
   ศึกษาก่อน GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 หรือคะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า 
   Development of English communication skills in everyday life focusing on listening to 
more complicated passages or conversation for main ideas and details, taking part in conversation by 
asking, responding, and expressing opinions, speaking in various situations in everyday life as well as 
presenting and comparing basic business information, reading more complicated passages with 
diverse topics 
   พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั  โดยเน้นทกัษะการฟังเพื่อจบั
ใจความส าคญัและรายละเอยีดจากขอ้ความหรอืบทสนทนาทีซ่บัซอ้นขึน้  การมสี่วนร่วมในการสนทนาโดยการ
ถามตอบ และแสดงความคดิเหน็  การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีพ่บในชวีติประจ าวนั รวมทัง้การน าเสนอและ
เปรยีบเทยีบขอ้มูลทางธุรกจิอย่างง่าย  การอ่านขอ้ความในหวัขอ้ทีห่ลากหลายทัง้ในรปูแบบทัว่ไปและผ่ านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์
    
GE004  English for Communication in Careers 1     3(3-0-6) 
   (ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1) 
   ศึกษาก่อน GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า 
   Development of English for business communication skills relating to students’ fields of 
study by integrating the four skills:  listening, speaking, reading, and writing, including telephone 
conversation; presenting, comparing, and analyzing business information; reading news or articles for 
details and summarizing the main ideas; external readers and self-study lessons 
   พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิที่สอดคล้องกบัสาขาวชิา บูรณาการ
ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขยีน  ฝึกสนทนาทางโทรศพัทน์ าเสนอขอ้มลู  เปรยีบเทยีบและวเิคราะหข์อ้มลูทาง
ธุรกจิ  เขยีนบนัทกึภายในและจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรอืบทความเพื่อศกึษารายละเอียดและสรุป
ใจความส าคญั  ก าหนดใหม้กีารอ่านนอกเวลาและการศกึษาดว้ยตนเอง 
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GE005  English for Communication in Careers 2     3(3-0-6) 
   (ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 2) 
   ศึกษาก่อน GE004 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1หรือคะแนน TOEIC 450 
หรือเทียบเท่า 
   Development of English for business communication skills relating to students’ fields of 
study by integrating the four skills: listening, speaking, reading, and writing, including presentation and 
discussion skills, job interview, writing resumes and application letters, reading news or articles for 
details and summarizing the main ideas, external readers and self-study lessons 
   พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิที่สอดคล้องกบัสาขาวชิา บูรณาการ
ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขยีน  ฝึกเสนอและอภปิรายข้อคดิเห็น สมัภาษณ์งาน เขยีนประวตัิส่วนตวัและ
จดหมายสมคัรงาน  อ่านข่าวหรอืบทความเพื่อศกึษารายละเอยีดและสรปุใจความส าคญั  ก าหนดใหม้กีารอ่าน
นอกเวลาและการศกึษาดว้ยตนเอง 
 
         (2) Business and Entrepreneurship Course 
         (2) กลุ่มวิชาธรุกิจและการประกอบการ 
GE101   Innovation-Driven Entrepreneurship3(3-0-6) 
   (การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม) 
   Entrepreneurial process to develop and integrate theories, ideas, skills, mindsets, and 
entrepreneurial capabilities in order to explore and generate idea for solving problem and creating 
value, as well as the development for business practice 
   กระบวนการประกอบการเพื่อเสรมิสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคดิ ทกัษะ ทศันคติ และ
ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถงึปัญหาและโอกาส  เพื่ อค้นหาแนวคดิและหนทาง
เชงิสรา้งสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและสรา้งคุณค่า รวมไปถึงการพฒันาต่อยอดให้เกิดการปฏบิตัิในเชงิธุรกิจ
อยา่งเป็นรปูธรรม 
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         (3) Science and Technology Course 
         (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสาตรแ์ละเทคโนโลยี 
GE201   Digital Innovative Thinking and Coding  
   (การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโค้ด) 
   Concepts, points of view and applications of information technology to support learning 
and problem solving in the digital economy era, as well as practices on fundamental skills for 
application usage and modern application program development through researching, analyzing and 
assessing data leading to innovation responding to people’s needs 
   แนวคดิ มุมมอง และการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละการแก้ปัญหา
ในยุคเศรษฐกิจดจิทิลั  ฝึกทกัษะพื้นฐานการใช้แอปพลเิคชนั และการพฒันาโปรแกรมประยุกต์สมยัใหม่ผ่านกระบวนการ
คน้ควา้ วเิคราะห ์และประมวลผลขอ้มลู จนเกดินวตักรรมทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของคนในสงัคม 
    
         Section 2 Elective General Education Courses: 
         Students can choose to study no less than 9 credits from the following 
course groups 
         ส่วนท่ี 2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก นักศึกษาสามารถเลอืกเรยีนจ านวนไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกติจากกลุ่มวชิาต่อไปนี้ 
         (1) Language and Communication Skills Courses  
         (1) กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
           A.  Language Group 
           ก.  กลุ่มวิชาภาษา 
GE006   Malay for Communication            3(3-0-6) 
   (ภาษามาเลยเ์พ่ือการส่ือสาร) 
   Malay language skills in everyday life focusing on listening and speaking, basic 
dialogues needed in communication, listening for main ideas, and basic paragraph writing 
   ทกัษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวติประจ าวนัโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการใชส้ื่อสาร รวมทัง้การจบัใจความส าคญัและการเขยีนแสดงความคดิเหน็ขัน้พืน้ฐานในระดบัยอ่หน้า 
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GE007   Vietnamese for Communication          3(3-0-6) 
   (ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร) 
   Vietnamese language skills in everyday life focusing on listening and speaking, basic 
dialogues needed in communication, listening for main ideas, and basic paragraph writing 
   ทกัษะการใช้ภาษาเวยีดนามในชวีติประจ าวนัโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการใชส้ื่อสาร รวมทัง้การจบัใจความส าคญัและการเขยีนแสดงความคดิเหน็ขัน้พืน้ฐานในระดบัยอ่หน้า 
    
GE008   Burmese for Communication           3(3-0-6) 
   (ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร) 
   Burmese language skills in everyday life focusing on listening and speaking, basic 
dialogues needed in communication, listening for main ideas, and basic paragraph writing 
   ทกัษะการใชภ้าษาพม่าในชวีติประจ าวนัโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บทพูดพืน้ฐานทีจ่ าเป็น
ต่อการใชส้ื่อสาร รวมทัง้การจบัใจความส าคญัและการเขยีนแสดงความคดิเหน็ขัน้พืน้ฐานในระดบัยอ่หน้า 
    
           B.  Communication Skills 
           ข.  กลุ่มวิชาทกัษะการส่ือสาร 
GE051   Aspects of Vocabulary            3(3-0-6) 
   (มิติแห่งศพัท)์ 
   Vocabulary and language learning, word structures, spelling and pronunciation, word 
meaning, history or words, word usage, neologism ( coining new words) , dictionary usage skills, 
comparative study of English and Thai words 
   ศัพท์กับการเรยีนภาษา โครงสร้างศัพท์  ตัวสะกดกับการออกเสียง  ความหมายของศัพท ์ 
ประวตัิค าศพัท์  วธิใีช้ค า  การบญัญัติศพัท์  ทกัษะการใช้พจนานุกรม  การศึกษาค าเปรยีบเทยีบต่างศัพท์
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
    
GE052   Research and Academic Project Writing         3(3-0-6) 
   (การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยั) 
   Structures of various types of projects, such as projects proposing campaigns or 
activities, academic projects, and research projects with precise and appropriate expressions 
   โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ  เช่น โครงการน าเสนอกิจกรรม โครงการทางวิชาการ และ
โครงการวจิยัโดยใชภ้าษาทีช่ดัเจนและเหมาะสม 
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GE053   Business Reading and Writing                      3(3-0-6) 
   (การอ่านและการเขียนทางธรุกิจ) 
   Principles and importance of business reading and writing, study of business terminology 
and expressions relating to meaning and appropriate use in various contexts, analyzing and 
interpreting business articles in contemporary and new media forms, development of business writing 
skills in various types through writing practice 
   หลกัการและความส าคญัของการอ่านและการเขยีนในธุรกจิ  ศกึษาศพัทแ์ละส านวนธุรกจิในดา้น
ความหมายและการใช้ในบรบิทต่าง ๆ  วเิคราะห์และตคีวามบทความทางธุรกจิในสื่อสิง่พมิพ์ร่วมสมยัและสื่อ
ใหม ่ พฒันาทกัษะการเขยีนทางธุรกจิรปูแบบต่าง ๆ และฝึกปฏบิตัิ 
 
GE054   Reading for Life Development           3(3-0-6) 
   (การอ่านเพ่ือพฒันาชีวิต) 
   Meaning, importance, and value of reading, relation between reading and life 
development, development of reading skill, reading for main ideas, analytical and interpretative 
reading, reading practice of articles relating to life development and self-adjustment in modern world 
   ความหมาย ความส าคญัและคุณค่าของการอ่าน   ความสมัพนัธ์ระหว่างการอ่านกบัการพฒันา
ชวีติ  พฒันาทกัษะการอ่าน  อ่านจบัใจความส าคญั  อ่านวเิคราะหแ์ละตคีวาม  ฝึกปฏบิตัโิดยเลอืกบทความที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาชวีติและการปรบัตวัในโลกสมยัใหมอ่ย่างมคีุณค่า 
          
GE055   Speaking and Presentation Skills          3(3-0-6) 
   (ทกัษะการพดูและการน าเสนองาน) 
   Concepts, principles, and business presentation, speech planning and use of various 
forms of media in speaking and oral presentation, techniques in the use of verbal and nonverbal 
communication, media technology in speaking and oral presentation, various types of speaking and 
business presentation practice including briefing, presentations aiming for business competition, press 
conference, etc. 
   แนวคิด หลกัการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   การวางแผนการพูดและการใช้สื่อเพื่อ
ประกอบการพูดและน าเสนองาน  เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยสีื่อในการพูดและ
น าเสนองาน  ฝึกพูดและน าเสนองานเชงิธุรกจิในลกัษณะต่าง ๆ  ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การ
เสนองานเพื่อการแขง่ขนัทางธุรกจิ การแถลงขา่ว และอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 



 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)  66 

 

GE056   Intercultural Communication           3(3-0-6) 
   (การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม)  
   Philosophy and concepts relating to culture, globalization, cultural dimensions, and 
differences among cultural groups in global society, factors relating to cultural values, languages, and 
identity, roles and importance of intercultural communication on individuals and organizations, cultural 
adjustment and blending, intercultural communication as a tool to minimize conflicts and build up 
acceptance at both individual and organization levels 
   ปรชัญา และแนวคดิเกี่ยวกบัวฒันธรรม  โลกาภิวฒัน์  มติิทางวฒันธรรม และความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มวฒันธรรมในสงัคมโลก  องค์ประกอบที่เกี่ยวขอ้งกบัค่านิยมทางวฒันธรรม ภาษา และอตัลกัษณ์  
บทบาทและความส าคญัของการสื่อสารขา้มวฒันธรรมทีม่ต่ีอปัจเจกบุคคลและองคก์ร  การปรบัตวัเพื่อกลมกลนื
กบัวฒันธรรม  แนวทางการสื่อสารขา้มวฒันธรรมเพื่อลดความขดัแยง้และสรา้งการยอมรบัทัง้ในระดบับุคคล
และระดบัองคก์ร 
 
GE057   Citizen Reporter               3(3-0-6) 
   (นักข่าวพลเมือง) 
          Principles and ethics of citizen reporter, the gathering techniques of data, images, light 
and sound, as well as news writing and content production using mobile devices 
   หลกัการ คุณธรรมและจรยิธรรมนักข่าวพลเมอืง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพ แสง และ
เสยีง การเรยีบเรยีงขา่วสารและผลติเนื้อหาดว้ยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที ่
 
         (2)  Business and Entrepreneurship Courses 
         (2)  กลุ่มวิชาธรุกิจและการประกอบการ 
GE102   Business Ethics and Social Responsibility         3(3-0-6) 
   (จริยธรรมธรุกิจและความรบัผิดชอบต่อสงัคม) 
   Ethics for doing business, case study in business ethics, business responsibility to 
society, environment, customers, employees, and investors 
   จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาด้านจรยิธรรมธุรกิจ ความรบัผิดชอบของ
ธุรกจิทีพ่งึมต่ีอสงัคม สิง่แวดลอ้ม ลกูคา้ พนกังาน และผูล้งทุน 
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GE103   Design Thinking              3(3-0-6) 
   (การคิดเชิงออกแบบ) 
   Principle of design thinking to understand real-world problems with emphasis on the 
problem elements, finding answers from different perspectives as well as iteratively prototyping and 
testing results to acquire innovative solutions to the problems, values of design thinking for business 
differentiations and new business opportunities by using theories and real-world practices 
   หลกัการของกระบวนการคดิเชงิออกแบบ  เพื่อท าความเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ โดยค านึงถึงผู้ที่มี
ปัญหาเป็นหลกั   การทดสอบและพฒันาทางออกของปัญหาแบบวนซ ้าอย่างมรีะบบ เพื่อสรา้งสรรค์แนวทาง
และนวตักรรมที่ตอบโจทยค์วามต้องการของผู้ที่มปัีญหา คุณค่าของกระบวนการคดิเชงิออกแบบที่สรา้งความ
แตกต่าง เพื่อเป็นช่องทางเฉพาะในการสรา้งโอกาสทางธุรกจิใหม่ โดยการรวบรวมมุมมองทางทฤษฎแีละการ
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 
 
GE104   Online Business              3(3-0-6) 
   (ธรุกิจออนไลน์) 
   An overview of online business, ranging from types of e-commerce, choices of online 
platforms available for conducting business, to other essential components of the e-commerce 
landscape such as basic knowledge of logistics, supply chain management, and e-payment methods. 
Marketing  techniques particularly for online business, and provide insights about how systems of e-
commerce platforms function through practical workshop. Learn from both the buyer and the seller 
perspectives to gain comprehensive understanding about customers' needs and how to trade and 
conduct business online 
   ภาพรวมของการท าธุรกิจออนไลน์ ประเภทของการท าธุรกิจออนไลน์  รวมถึงองค์ประกอบที่
ส าคญัในระบบนิเวศของธุรกิจออนไลน์  ครอบคลุมโลจสิติกส์  ซพัพลายเชน และระบบการช าระเงนิแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์เทคนิคทางการตลาดส าหรบัธุรกจิออนไลน์ และการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิารเพื่อใหเ้ขา้ใจการท างาน
ของระบบส าหรบัท าธุรกิจออนไลน์ที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบัน  เข้าใจมุมมองของทัง้ผู้ซื้อ ผู้ขาย และได้ฝึกใช้
ระบบปฏบิตักิารเพื่อทดลองซือ้ขายจรงิ  
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GE105   Law for Entrepreneurs           3(3-0-6) 
   (กฎหมายเบือ้งต้นส าหรบัผู้ประกอบการ) 
   Law and regulation relating to entrepreneur or startup business. Business organization 
selection, business contract drafting; for example: rent contract, licensing agreement, employment 
contract and other related contract.  Acquiring business license, business tax planning and current 
issues about law for entrepreneur 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจ การเลอืกประเภทองค์กรธุรกิจ การร่างสญัญาทาง
ธุรกจิ  สญัญาเช่า สญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ สญัญาจา้งงาน และสญัญาทางธุรกจิอื่น ๆ  การเจรจาต่อรองทาง
กฎหมาย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ  การวางแผนภาษีส าหรบัผู้ประกอบการ  และประเด็นอื่ น ๆ  ที่
เกีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ 
   
GE106   E-Commerce Law             3(3-0-6) 
   (กฎหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส)์ 
   Electronic Transactions Law, sale contract, payment and  electronic fund transfer. 
Electronic Data Interchange Law, Electronic Signature Law and Data Protection Law. Computer 
Related Crime, online dispute resolution and case study relating to electronic transactions 
   กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์สญัญาซื้อขายสนิค้าและกฎหมายการโอนเงนิและ
การช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์กฎหมายแลกเปลี่ยน ขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์กฎหมายลายเซน็อเิลก็ทรอนิกส ์
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์
           
GE107   Trading and Investment            3(3-0-6) 
   (การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย)์ 
   Thai economy and business, introduction to stock trading, important information in stock 
trading, factors affecting business management and stock prices, various types of stock trading 
strategy, use of applications to analyze and manage investment port, and simulated stock trading 
   รูจ้กัเศรษฐกจิไทยและธุรกจิไทย ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัการซื้อขายหลกัทรพัย ์ขอ้มูลส าคญัที่
ควรพจิารณาในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิและราคาหลกัทรพัย ์ กลยทุธก์าร
ซือ้ขายหุน้แบบต่าง ๆ  การใชแ้อพพลเิคชนัต่าง ๆ ในการวเิคราะห ์การจดัพอรต์การลงทุน และการจ าลองการ
ซือ้ขายหลกัทรพัย ์
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GE108   Wealth Management           3(3-0-6) 
   (การบริหารความมัง่คัง่) 
   Basic knowledge essential for banking industry, assurance, bonds, and other savings 
patterns, financial plans for new generation, personal financial management 
   ความรูพ้ืน้ฐานที่จ าเป็นส าหรบัธุรกจิการธนาคาร การประกนัภยั พนัธบตัร และการออมประเภท
อื่น ๆ  การวางแผนแนวทางการเงนิส าหรบัคนยคุใหม ่การเงนิส่วนบุคคล 
           
GE109   Food Business for Wellness and Beauty        3(3-0-6) 
   (ธรุกิจอาหารเพ่ือสขุภาพและความงาม) 
   Meaning, importance and roles of food on wellness and beauty, types and examples of 
commercial food products for wellness and beauty, production process and control of food production 
for wellness and beauty, trends in food production for wellness and beauty 
   ความหมาย ลกัษณะความส าคญัและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ประเภทและ
ตวัอย่างผลติภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ที่ผลติในเชงิการค้า กระบวนการผลติและการควบคุม
ผลติภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพและความงาม แนวโน้มทศิทางของผลติภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
            
         (3) Science and Technology Courses 
         (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
GE202   Modern Innovation Technology          3(3-0-6) 
   (นวตักรรมทางเทคโนโลยีสมยัใหม่) 
   Impact of advance in modern technology on environment, farm produce, medical, 
communication, biological technology, power storage equipment and system, 3-dimension printing 
technology, smart materials, alternative energy technology, new technology affecting ways of life, 
business management, and world economy 
   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีีม่ผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลติภณัฑก์ารเกษตร การแพทย ์
การสื่อสาร เทคโนโลยชีวีภาพ อุปกรณ์หรอืระบบกกัเก็บพลงังาน เทคโนโลยกีารพมิพ์สามมติ ิเทคโนโลยวีสัดุ
ฉลาด เทคโนโลยพีลงังานทดแทน รวมทัง้วทิยาการเทคโนโลยทีี่เกิดขึ้นใหม่ที่มต่ีอการเปลี่ ยนรูปแบบการ
ด าเนินชวีติ การประกอบธุรกจิ และเศรษฐกจิโลก 
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GE203   Analytical Thinking for Business         3(3-0-6) 
   (การคิดเชิงวิเคราะหส์ าหรบัธรุกิจ) 
   Introduction to mathematic and statistical analysis in business, techniques and tools 
assisting effective analytical and synthetic thinking 
   พืน้ฐานการคดิวเิคราะหท์างคณิตศาสตรแ์ละสถติทิีม่ต่ีอธุรกจิ เทคนิคและเครื่องมอืทีช่่วยในการ
คดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหใ์หม้ปีระสทิธภิาพ 
 
GE204   Smart Farming             3(3-0-6) 
   (เกษตรอจัฉริยะ)  
   Farming and everyday life, local wisdom in farming, use of technology in farming, 
sustainable farming theory, use of farm produce and waste, farming trends in Thailand, and case 
study on farming business 
   เกษตรกบัชวีติประจ าวนั ภูมปัิญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยเีพื่อการเกษตร  
ทฤษฎเีกษตรพอเพยีง การใช้ประโยชน์จากผลผลติและของเหลอืทางการเกษตร  ทศิทางการเกษตรของไทย 
กรณศีกึษาการท าธุรกจิเกษตร 
         
GE205   Cosmetic Products for Health and Beauty         3(3-0-6) 
   (ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเพ่ือสขุภาพและความงาม) 
   Importance of cosmetics for health and beauty, types of cosmetic products, skin-care 
products, hair-care products, facial make-up products, oral care products, child and adult products, 
spa products, cosmetic buying guides, beauty products instructions, benefits of cosmetic innovation on 
health and beauty technology 
   ความส าคญัของเครื่องส าอางส าหรบัสุขภาพและความงาม  ประเภทของผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอาง   
ผลติภัณฑ์ดูแลผิวหนัง  ผลติภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผม  ผลิตภณัฑ์ตกแต่งสีสนับนใบหน้า  ผลิตภณัฑ์
ส าหรบัช่องปาก  ผลติภณัฑส์ าหรบัเดก็และผูใ้หญ่  ผลติภณัฑแ์นวสปา  แนวทางเลอืกการเลอืกซือ้เครือ่งส าอาง  
หลกัการใช้เครื่องส าอางแต่ละประเภทในการเสรมิความงาม นวตักรรมเครื่องส าอางที่เป็นประโยชน์ในทาง
เทคโนโลยสีุขภาพและความงาม 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)  71 

 

GE206   Thai Herbs Wisdom             3(3-0-6) 
   (ภมิูปัญญาสมนุไพรไทย) 
   Introduction to Thai herbs, Thai wisdom of the past and present relating to the use of 
Thai herbs, herbal properties in farming, medication and industry  
   ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัสมุนไพรไทย  ภูมปัิญญาคนไทยในอดตีและปัจจุบนัในการใช้สมุนไพร
ไทย  สรรพคุณของสมนุไพรไทยดา้นการเกษตร  การแพทยแ์ละอุตสาหกรรม   
 
GE207   Digital Technology             3(3-0-6) 
   (เทคโนโลยีดิจิทลั) 
   Advance in technology in the digital era, diverse forms of technology, impact of 
technology on people’ s way of life in the digital era, business management, economy, and 
environment including moral, ethics, and human rights, as well as personal adjustment for changes in 
the digital era 
   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยใีนยุคดจิทิลั  ความหลากหลายของเทคโนโลย ี ผลกระทบที่มต่ีอ
รูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม 
จรยิธรรม และสทิธมินุษยชน ตลอดจนการปรบัตวัเพื่อรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงและผลกระทบในยคุดจิทิลั 
 
GE208   Digital Games               3(3-0-6) 
   (เกมดิจิทลั) 
   Decision making techniques, competition techniques, knowledge required in playing 
digital games, case study relating to digital games 
   เทคนิคการตดัสนิใจ  เทคนิคการแข่งขนั ความรูท้ี่จ าเป็นในการเล่นเกมดจิทิลั  กรณีศกึษาเกม
ดจิทิลั 
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         (4)  Aesthetics and Culture Courses 
         (4)  กลุ่มวิชาสนุทรียศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
           A.  Aesthetics Group  
           ก.  กลุ่มสนุทรียศาสตร ์
GE301   Philosophy of Love              3(3-0-6) 
   (ปรชัญาความรกั) 
   Study of the phenomenon of love as human’ basic emotion by analyzing and discussing 
the love issues through philosophical aspects as an individual and social dimension 
   แนววธิศีึกษาปรากฏการณ์ของความรกัอนัเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์  โดยพนิิจพเิคราะห์
และอภปิรายประเด็นปัญหาของความรกัผ่านมุมมองทางปรชัญา ทัง้ในด้านที่เป็นปัจเจก และในด้านที่มมีติิ
สมัพนัธก์บัสงัคมรอบตวั 
          
GE302   Philosophy of Art               3(3-0-6) 
   (ปรชัญาศิลปะ) 
   Study of paradigm and meaning of art and its relation to reality, knowledge, and values 
of art works 
   แนววธิศีกึษากระบวนทศัน์และการก่อขึ้นของความหมายในทางศิลปะ ตลอดจนความสมัพนัธ์
ของความจรงิ ความรู ้และคุณค่าในงานศลิปะ 
           
GE303   Shape, Taste, Smell, Color, Sound          3(3-0-6) 
   (รปูรสกล่ินสีเสียง) 
   Words signifying shape, taste, smell, color, and sound in language, perception of shape, 
taste, smell, color, and sound in various dimensions: nature, religion, society, and culture, influence of 
shape, taste, smell, color, and sound on human feelings and creation of art works in every form, such 
as architecture, literature, painting, and decorative arts, applying the knowledge of shape, taste, smell, 
color, and sound to product design, advertising, cooking, and food design 
   ค าบอกรปูรสกลิน่สเีสยีงในภาษา สญัญาของรปูรสกลิน่สเีสยีงในมติขิองธรรมชาต ิศาสนา สงัคม 
และวฒันธรรม  อทิธพิลของรปูรสกลิน่สเีสยีงต่อความรูส้กึของมนุษยแ์ละการสรา้งสรรค์ศลิปะของทุกดา้นของ
มนุษย์ เช่น สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ จิตรกรรม มณัฑนศิลป์ การน าความรู้เรื่องรูปรสกลิ่นสีเสียงไปใช้
ประโยชน์ทางธุรกจิ เช่น  แฟชัน่ การออกแบบผลติภณัฑ ์การโฆษณา การปรงุและออกแบบอาหาร 
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GE304   Narratives in the Modern World          3(3-0-6) 
   (เร่ืองเล่าในโลกสมยัใหม่) 
   Meaning and functions of narratives, relation between narratives and life, society, 
economy, politics, culture, and psychology, analysis of contents, forms, and techniques used in 
various forms of media, practice of effective and purposeful storytelling 
   ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่า ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเล่ ากับชีวิต สังคม 
เศรษฐกิจ การเมอืง วฒันธรรม และจติวทิยา  วเิคราะห์เนื้อหา รูปแบบและวธิกีารเล่าเรื่องในสื่อต่าง ๆ ฝึก
ปฏบิตักิารเล่าเรือ่งเพื่อจดุประสงคต่์าง ๆ  ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
GE305   Interpretation of Drama and Film          3(3-0-6) 
   (การตีความละครและภาพยนตร)์ 
   Theories and concepts relating to interpretation of drama and film, drama and film 
production and perceiving cultures in Thai society, guidelines to analyze and interpret drama and film, 
case study on drama and film analysis and practice 
   ทฤษฎีและแนวคดิที่เกี่ยวขอ้งกบัการตีความละครและภาพยนตร ์วฒันธรรมการสรา้งและเสพ
ละครและภาพยนตร์ในสงัคมไทย  แนวทางการวเิคราะห์และตีความละครและภาพยนตร์ กรณีศึกษาการ
วเิคราะหล์ะครและภาพยนตรแ์ละฝึกปฏบิตั ิ
          
GE306   Tales of the World              3(3-0-6) 
   (นิทานของโลก) 
   Meaning, importance, and roles of tales on human beings, characteristics of eastern and 
western tales, interpretative reading of selected significant pieces of eastern and western tales 
   ความหมายของนิทาน  ความส าคญัและบทบาทของนิทานที่มต่ีอมนุษยชาต ิ ลกัษณะเด่นของ
นิทานทัง้ของตะวนัออกและตะวนัตก  อ่านตคีวามนิทานส าคญับางเรือ่งทัง้ของตะวนัออกและตะวนัตก 
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GE307   HRM Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing        3(3-0-6) 
   (พระราชนิพนธใ์นสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจกัรี  สิรินธร  
   รฐัสีมาคณุากรปิยชาติ สยามบรมราชกมุารี) 
   HRH Princess Chakri Sirindhorn’s biography and writing, importance, outstanding 
characteristics, values, and beauty of her writing, as well as the roles of her writing on Thai society 
and publishing circle 
   พระราชประวตัแิละพระราชนิพนธใ์นสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีความส าคญั 
ลกัษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ ์ตลอดจนบทบาทของพระราชนิพนธท์ีม่ต่ีอวงการหนังสอื
และสงัคมไทย 
          
GE308   Southeast Asian Writers Award          3(3-0-6) 
   (วรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเย่ียมแห่งอาเซียน) 
   History of Southeast Asian Writers Award (S.E.A. Write), importance, values, and roles 
of Southeast Asian Writers Award on Thai literary circle 
   ประวตัคิวามเป็นมาของวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยีย่มแห่งอาเซยีน (ซไีรต)์ ความส าคญั คุณค่า
ของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของไทย ตลอดจนบทบาทของรางวัลซีไรต์ที่มีต่อวง
วรรณกรรมไทย 
         
GE309   Thai Poetry Recitation            3(3-0-6) 
   (การอ่านร้อยกรองไทย) 
   Principles and practice of tonal recitation of Thai poetry in various forms and rhythms as 
well as voice projecting techniques appropriate for each type of tonal recitation 
   หลกัการและการฝึกทกัษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และ
ท านองการอ่านแบบต่าง ๆ ได้แก่ ท านองเสนาะ ขบั สวด เห่ พากย ์รวมทัง้กลวธิกีารใช้เสยีงให้เหมาะกบับท
อ่าน 
         
GE310   Thai Classical Dance             3(2-2-5) 
   (นาฎศิลป์ไทย) 
   Introduction to Thai classical dance and basic movements, practice of Thai classical 
dance movements including slow movements (plheng cha), fast movements (phleng reo), and major 
movement series (ram mae bot) 
   หลกัเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศลิป์ไทย  การฝึกปฏบิตัิการร าพื้นฐาน  เพลงช้า  เพลงเรว็  
ร าแมบ่ท     
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GE311   Dance                  3(2-2-5) 
   (แดนซ)์  
   Dance genres and movements such as Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B 
Boy, Jazz Move, Junior Ballet, practice of various dance movements 
   รูปแบบและประเภทของการเต้น เช่น Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, 
Jazz Move, Junior Ballet, ฝึกการเตน้ประเภทต่าง ๆ  
          
GE312   Singing                  3(2-2-5) 
   (การขบัร้อง) 
   Voice projection, music genres, voice control, listening for beats and rhythms, singing 
practice for social events and stage performing on various occasions, practice of movements 
appropriate for each type of events 
   วธิกีารใช้เสยีง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสยีง การฟังและการจบัจงัหวะ ดนตร ีฝึก
ปฏบิตักิารขบัรอ้งในงานสงัคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึกท่าทางการแสดงออกให้เหมาะสมกบั
รปูแบบของงาน 
         
GE313   Music Appreciation             3(3-0-6) 
   (ดนตรีวิจกัษณ์) 
   Music listerning for understanding and appreciation of its values. Development of music 
and its genres, as well as characteristics of songs and musical instruments 
   การฟังดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของการฟังดนตรี  รวมถึง
พฒันาการของการฟังดนตรปีระเภทต่าง ๆ  ลกัษณะของเพลงและเครือ่งดนตร ี
          
GE314   Flower Decoration             3(2-2-5) 
   (การจดัดอกไม้) 
   Science and art of flower decoration, meaning of flowers leading to understanding of 
aesthetic experience, understanding of how to use flowers as a means to communicate and convey 
people’s emotions and feelings 
   ศาสตรแ์ละศลิป์แห่งการจดัแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม ้ เพื่อขดัเกลาจติใจใหเ้ขา้ถงึ
ประสบการณ์สุนทรยีะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้ดอกไม้เป็นภาพตัวแทนแห่งการสื่อสารอารมณ์
ความรูส้กึไดอ้ยา่งละเอยีดลออ 
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GE315   Costume and Garment           3(3-0-6) 
   (พสัตราภรณ์) 
   History of costumes and accessories, fashion styling appropriate for social status, times, 
and purposes in the contexts of royal court and commoner cultures, analysis of case study relating to 
costume and garment design, revitalization of Thai costumes and garments 
   ประวตัิของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดบั ศลิปะและวฒันธรรมการตกแต่งร่างกายให้เหมาะแก่
ระดบับุคคล ยคุสมยัและจดุประสงค ์ทัง้ในบรบิทวฒันธรรมของราชส านกัและชาวบา้น  วเิคราะหก์รณีศกึษาการ
ออกแบบพสัตราภรณ์ สบืคนืประวตั ิภมูหิลงัของพสัตราภรณ์ไทย 
         
GE316   Costume and Make-Up Design          3(3-0-6) 
   (การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหน้า) 
   Meaning and importance of costumes and accessories, practice of costume and 
accessory design for various types of performance, basic make-up theories and practice, make-up 
techniques for stage performance   
   ความหมาย และความส าคญัของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดบั  การฝึกออกแบบเครื่องแต่ง
กายและเครื่องประดบัให้เขา้กบัการแสดงประเภทต่าง ๆ   เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัยุคสมยั
และสภาพของนักแสดง  ทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัิเกี่ยวกับการแต่งหน้าเบื้องต้น และเทคนิคการแต่งหน้า
ส าหรบัการแสดง 
        
GE317   Art Appreciation              3(3-0-6) 
   (ศิลปะวิจกัษณ์) 
   Meaning, importance, and values of arts, principles of arts appreciation for different art 
forms: painting, literature, music, dance, and contemporary entertainment media relating to forms, 
contents, and aesthetic concepts 
   ความหมาย ความส าคญั คุณค่าของศลิปกรรม หลกัการวจิกัษณ์ศลิปกรรมประเภทต่าง ๆ  ไดแ้ก่ 
จติรกรรม วรรณกรรม คตีกรรม นาฏกรรม และสื่อบนัเทงิร่วมสมยัต่าง ๆ ทัง้ในด้าน รูปแบบ เนื้อหา แนวคดิ
สุนทรยีรส 
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GE318   Thai Folk Games and Songs          3(3-0-6) 
   (การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย) 
   History, characteristics, genres, and values of Thai folk games in different regions of the 
country, Thai folk song genres, influence of social environment, geography, values, and principles of 
life on Thai folk games, application of traditional Thai folk songs appropriately used on different 
occasions 
   ประวตัิความเป็นมา  ลกัษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย  และเพลงพื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อทิธพิลของสภาพสงัคม ภูมปิระเทศ ค่านิยมและคติชวีติที่
ต่อการการละเล่นต่าง ๆ และการประยกุตใ์ชเ้พลงพืน้บา้นในโอกาสต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
       
           B.  Culture Group 
           ข.  กลุ่มวฒันธรรม 
GE351   Popular Culture              3(3-0-6) 
   (วฒันธรรมประชานิยม) 
   Meaning, distinctive characteristics, origin and development of popular culture, and its 
impact on Thai society, relation between popular culture and capitalism, cultural production industry 
and mass media, social and political contexts, cultural consuming, analysis of popular culture 
influencing people’s everyday life in Thai society, such as fashion, music, TV drama, film, souvenir, 
photographs, and TV programs 
   ความหมาย ลกัษณะเฉพาะ ความเป็นมาของวฒันธรรมประชานิยม และอิทธพิลที่มต่ีอสงัคมไทย  
ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมประชานิยมกบัระบบเศรษฐกจิทุนนิยม  อุตสาหกรรมการผลติวฒันธรรมและ
สื่อมวลชน  บรบิททางสงัคมและการเมือง  การบรโิภควฒันธรรม และวิเคราะห์วฒันธรรมประชานิยมที่มี
อทิธพิลในชวีติประจ าวนัของคนในสงัคมไทย เช่น แฟชัน่ ดนตร ีละครโทรทศัน์ ภาพยนตร ์สนิค้าของที่ระลกึ 
ภาพถ่าย รายการโทรทศัน์ 
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GE352   ASEAN Entertainment Media          3(3-0-6) 
   (ส่ือบนัเทิงอาเซียน) 
   Distinctive and shared characteristics of entertainment media in ASEAN countries, 
relation between entertainment media and society in different countries, creation and consuming of 
entertainment media in different countries, influence of entertainment media from ASEAN countries on 
each other, analysis of interesting issues existing in ASEAN entertainment media 
   ลกัษณะเฉพาะและลกัษณะร่วมของสื่อบนัเทงิประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาคอาเซยีน  ความสมัพนัธ์
ระหว่างสื่อบันเทิงกับสังคมในประเทศต่าง ๆ   วัฒนธรรมการสร้างและเสพสื่อบันเทิงในประเทศต่าง ๆ    
ตลอดจนอทิธพิลทีม่ต่ีอกนัในภมูภิาคอาเซยีน  วเิคราะหป์ระเดน็น่าสนใจทีป่รากฏในสื่อบนัเทงิอาเซยีน 
          
GE353   ASEAN Cultures              3(3-0-6) 
   (ศิลปวฒันธรรมอาเซียน)  
   Concepts of art and cultural identity in ASEAN community, factors affecting the creation 
and conservation of art and culture in different countries, critical situation of contemporary cultures in 
ASEAN community, cultural adjustment and adaptation for tourism economy, nationalism, and 
solutions to the countries’ crisis 
   แนวคดิเรือ่งอตัลกัษณ์ทางศลิปวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซยีน  ปัจจยัทีม่ผีล
ต่อการสร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ  ภาวะวิกฤตทางวฒันธรรมร่วมสมยัของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซยีน  การปรบัตวัและการดดัแปลงศิลปวฒันธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  
แนวคดิชาตนิิยม  และการแกไ้ขวกิฤตของชาต ิ
         
GE354   Foreign Culture Influence on Thai Arts        3(3-0-6) 
   (อิทธิพลวฒันธรรมต่างชาติในศิลปะไทย) 
   Adopting and integrating foreign cultures in Thai society, influence of cultures from India, 
Sri Lanka, Khmer, China, Muslim world, and the western world on the creation of That arts 
   การรบัและบูรณาการวฒันธรรมต่างชาตใินสงัคมไทย  อทิธพิลของวฒันธรรมอนิเดยี ลงักา เขมร 
จนี  โลกมสุลมิ และโลกตะวนัตก  การสรา้งสรรคศ์ลิปะไทย 
   
 
 
 
 
       



 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)  79 

 

GE355   History of  Thailand’s Society after Revolution        3(3-0-6) 
   (ประวติัศาสตรส์งัคมไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง) 
   History of Thailand’s society after revolution, policy relating to modernization and its 
impact on society, education, politics, administration, mass media, arts, tastes, local Thai 
conceptualization, and national ideology, analysis of change, disentanglement, and existence of Thai 
society from the modernization to globalization periods 
   ประวตัศิาสตรส์งัคมไทยหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ว่าด้วยการพฒันาประเทศตามแบบ
ตะวนัตก และผลกระทบที่มต่ีอสงัคม  การศึกษา การเมอืง การปกครอง สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม 
แนวคดิเรื่องความเป็นไทย ทอ้งถิน่ ตลอดจนอุดมการณ์ชาต ิ วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลง การคลีค่ลาย และการ
ด ารงอยูข่องสงัคมไทยจากยคุพฒันาถงึโลกาภวิฒัน์ 
           
GE356   China’s National Ideology            3(3-0-6) 
   (อดุมการณ์สร้างชาติของจีน) 
   Aspects of China’s development in history, philosophy, wisdom, politics, administration, 
and economy, which reflect China’s national ideology from the past to present 
   พฒันาการด้านประวตัิศาสตร ์ปรชัญา ภูมปัิญญา การเมอืงการปกครองและเศรษฐกจิ ฯลฯ ที่
สะทอ้นมมุมองอุดมการณ์สรา้งชาตขิองจนีตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 
 
GE357   Current World Events            3(3-0-6) 
   (เหตกุารณ์ปัจจบุนัของโลก) 
   World’s major events in politic, economic, and social dimensions, cooperation and 
conflict in modern world society, and important events in Thailand related to world’s events. Enable 
learners to think, analyze, criticize, and compare these important world’s events occuring at different 
times and have impact on changes 
   เหตุการณ์ส าคญัที่เกิดขึ้นในโลก ทัง้มติิทางด้านการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคม รวมทัง้ความ
ร่วมมอืและความขดัแย้งที่เกิดขึ้นในสงัคมโลกปัจจุบนั รวมทัง้เหตุการณ์ส าคญัในประเทศไทยที่สมัพนัธ์กับ
เหตุการณ์ในโลก  เพื่อให้สามารถคดิ วเิคราะห์ วจิารณ์ และเปรยีบเทยีบเหตุการณ์ส าคญัของโลกที่เกดิขึน้ใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ซึง่ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงได ้
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GE358   Multilingualism               3(3-0-6) 
   (ภาวะหลายภาษา) 
   Characteristics of multilingualism and multiculturalism, criteria for language classifications 
in society, linguistic interference and integration, and the influence of multilingualism on people in 
society 
   ลกัษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวฒันธรรม  เกณฑก์ารจ าแนกภาษาต่าง ๆ 
ในสงัคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอทิธพิลของภาวะหลายภาษาทีม่ต่ีอพลเมอืงในสงัคม  
       
GE359   Museum Management            3(3-0-6) 
   (การจดัการพิพิธภณัฑ)์ 
   Meaning, function, importance, and values of museum on society, classifications and 
types of museum, museum displays, concepts relating to museum, museum management, museum 
marketing, conservation and exhibition of local museum, model of Thai local wisdom museum, 
community participation and ideal museum society, virtual museum 
   ความหมาย หน้าที่ ความส าคญัและคุณค่าของพพิธิภณัฑท์ี่มต่ีอสงัคม ประเภทและรปูแบบของ
พพิธิภณัฑ ์ การจดัแสดงในพพิธิภณัฑ ์แนวคดิเกี่ยวกบัพพิธิภณัฑ ์ การบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ ์ การตลาด
ของพพิธิภณัฑ์ การอนุรกัษ์และการจดัแสดง  พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่หรอืพพิธิภณัฑพ์ื้นบ้าน  ตวัแบบพพิธิภณัฑ์
ภมูปัิญญาไทย  การมสี่วนรว่มของชุมชนและสงัคมพพิธิภณัฑใ์นอุดมคต ิ พพิธิภณัฑเ์สมอืนจรงิ 
         
GE360   Western Philosophy             3(3-0-6) 
   (ปรชัญาตะวนัตก) 
   Concepts and study of the thinking process in the Western World, focusing on critical 
issues existing in different periods: ancient, medieval, modern, and post-modern, with the aim to learn 
the foundation and development of the thinking process in the Western World 
   แนวคดิวธิศีกึษากระบวนความคดิของโลกตะวนัตก  โดยมุ่งศกึษาประเดน็ปัญหาส าคญัในสมยั
ต่าง ๆ ได้แก่ สมยัโบราณ สมยักลาง สมยัใหม่ และหลงัสมยัใหม่  เพื่อเรยีนรู้พื้นฐานและพัฒนาการทาง
ความคดิทีเ่กดิขึน้ในโลกตะวนัตก 
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GE361   Eastern Philosophy              3(3-0-6) 
   (ปรชัญาตะวนัออก) 
   Concepts and study of the thinking process in the Eastern World, focusing on the 
mainstream concepts from India, China, and Japan, with the aim to consider critical issues relating to 
searching for the meaning of life in the Eastern Way 
   แนวคดิวธิศีึกษากระบวนความคดิของโลกตะวนัออก  โดยมุ่งศกึษาเฉพาะแนวคดิกระแสหลกั 
ได้แก่ อนิเดยี จนี และญี่ปุ่ น เพื่อพจิารณาประเดน็ปัญหาส าคญัด้านการแสวงหาความหมายของชวีติ ตามวถิี
แห่งตะวนัออก 
       
GE362   Tea Culture                 3(3-0-6) 
   (วฒันธรรมชา) 
   Origin and development of tea culture, social history relating to tea in different countries, 
particularly in China, Japan, and ASEAN region, study of tea culture in Thai society, such as beliefs 
and principles of tea leaves, tea consuming, creation of tea business, tea house culture in the South, 
tea and rituals, tea as a contemporary culture in the globalization era         
   ก าเนิด และพฒันาการของวฒันธรรมชา ประวตัศิาสตรข์องสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชาในประเทศต่าง 
ๆ โดยเฉพาะของจนี ญี่ปุ่ น และภูมภิาคอาเซยีน  ประเดน็ศกึษาวฒันธรรมชาในสงัคมไทย เช่น ความเชื่อและ
คติต่าง ๆ  เกี่ยวกบัใบชาและการบรโิภคชา  การสรา้งสรรค์ธุรกจิชา  วฒันธรรมรา้นน ้าชาในภาคใต้  ชากบั
พธิกีรรม ชาในฐานะวฒันธรรมรว่มสมยัยคุโลกาภวิฒัน์ 
          
GE363   Rice Culture                 3(3-0-6) 
   (วฒันธรรมข้าว) 
   Meaning and scope of rice culture, relation between rice culture and Thai people in both 
the royal court and commoner cultures, rice culture in the stream of change in the world society, case 
study relating to rice culture as existing in the real location, analysis and creation of rice culture in the 
context of contemporary society 
   ความหมายและขอบเขตของวฒันธรรมขา้ว ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมขา้วกบัคนไทยทัง้ใน
วฒันธรรมหลวงและวฒันธรรมชาวบ้าน  วฒันธรรมขา้วในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก กรณีศกึษา
วฒันธรรมขา้วในสถานทีจ่รงิ  วเิคราะหแ์ละสรา้งสรรคว์ฒันธรรมขา้วในบรบิทสงัคมรว่มสมยั 
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GE364   Water Culture                3(3-0-6) 
   (วฒันธรรมน ้า) 
   Water culture in Thai literature, legends, tales, and work of art, role and meaning of 
water in royal ceremony, tradition and folklore relating to water in different regions, Thai local wisdom 
of the past regarding water management, concept of water culture in the era of irrigation, water 
management and problems in modern Thai society 
   วฒันธรรมน ้าในคตไิทยที่ปรากฏในวรรคด ีต านาน เรื่องเล่า ศลิปกรรม บทบาทและความหมาย
ของน ้าในพระราชพธิ ีประเพณีและคตชินเกี่ยวกบัน ้าในภูมภิาคต่าง ๆ   ภูมปัิญญาของการจดัการน ้าของคน
ไทยในยคุอดตี  มโนทศัน์เรือ่งวฒันธรรมน ้าในยคุชลประทาน  การจดัการน ้ากบัปัญหาของสงัคมไทยในปัจจบุนั 
       
GE365   Chinese Shrine and Oblation in Thailand         3(3-0-6) 
   (ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย) 
   Shrine and oblation belief of the Chinese in Thailand, oblation and the creation of 
Chinese culture, shrine and the establishment of Chinese community and its expansion, role of shrine 
and oblation in contemporary context, such as tourism, creative economy, creative folklore, and 
development of Chinalization, case study relating to shrine and oblation in Thai society         
   คติความเชื่อเกี่ยวกบัศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจนีในประเทศไทย  การไหว้เจ้ากบัการ
สรา้งสรรคว์ฒันธรรมของชาวจนี  ศาลเจา้กบัการตัง้ชุมชนชาวจนีและการขยายตวัของชุมชน  บทบาทของศาล
เจา้และการไหว้เจา้ในบรบิทร่วมสมยั  อาทใินด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ คติชนสรา้งสรรค์ และ
พฒันาการของการสรา้งสงัคมจนีาภวิฒัน์ กรณศีกึษาศาลเจา้และพธิกีรรมไหวเ้ทพเจา้จนีทีเ่ด่น ๆ ในสงัคมไทย  
           
GE366   Ethnic Diversity in Thai Society          3(3-0-6) 
   (ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธุ์ในสงัคมไทย) 
   Important ethnic identity in Thai society, maintaining ethnicity, ethnic diversity, advantage 
and disadvantage of ethnicity in society, plural society and challenge in ASEAN community, survey of 
some significant ethnic locations in Bangkok 
   อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส าคัญในสังคมไทย  การธ ารงไว้ซึ่งชาติพันธุ์ ความแตกต่าง
หลากหลายของกลุ่มชาตพินัธุต่์าง ๆ เช่น ขอ้ด ีขอ้เสยีของกลุ่มชาตพินัธุใ์นสงัคม  สงัคมพหุลกัษณ์กบัความทา้ทาย
ในประชาคมอาเซยีน ส ารวจพืน้ทีย่่านทีอ่ยูอ่าศยัของกลุ่มชาตพินัธุใ์นกรุงเทพมหานครทีส่ าคญั ๆ  
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GE367   Gender Diversity in Thai Society          3(3-0-6) 
   (ความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย) 
   Meaning of gender diversity, concepts used to study gender diversity in different 
dimensions: science, anthropology, and psychology, understanding of gender diversity in Thai society 
   ความหมายของความหลากหลายทางเพศ  แนวคดิและกระบวนทศัน์ในการศึกษาความหลากหลาย
ทางเพศในมิติต่างๆ  ทัง้ทางวิทยาศาสตร์  ทางมานุษยวิทยา  ทางจิตวิทยา  และอื่น ๆ ความเข้าใจความ
หลากหลายทางเพศในสงัคมไทย 
         
GE368   Creative Folklore               3(3-0-6) 
   (คติชนสร้างสรรค)์ 
   Origin and development of folklore, modern folklore concepts, and modern folklore for 
the creation of social activities, as well as the influence of modern folklore on current Thai society 
   ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชนแนวใหม่  และคติชนแนวใหม่เพื่อการ
สรา้งสรรคก์จิกรรมทางสงัคม  รวมทัง้อทิธพิลของคตชินแนวใหมท่ีม่ต่ีอสงัคมไทยปัจจุบนั 
         
GE369   Archaeology in  Thailand and Neighboring Countries       3(3-0-6) 
   (โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง) 
   Meaning of archaeology, relation between archaeology and work of art, art history in 
Thailand and neighboring countries, fieldtrip 
   ความหมายของวชิาโบราณคด ี ความเกี่ยวพนัระหว่างโบราณคดแีละศลิปกรรม  ประวตัิของศิลปะ
ไทยและศลิปะของประเทศใกลเ้คยีง และการศกึษานอกสถานที ่
 
GE370   Local and Creative Cultural Products          3(3-0-6) 
   (ท้องถ่ินกบัการสร้างสรรคสิ์นค้าทางวฒันธรรม) 
   Localism in Thai society, relation between local and national economy, concepts relating 
to geographical indication and local culture leading to cultural products, creation and production 
processes of cultural products, use of case study as a tool to collect data in local community in search 
of products with geographical indication 
   กระแสท้องถิ่นนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับเศรษฐกิจชุมชน และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ  แนวคดิเรื่องสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์และวฒันธรรมของชุมชนที่น าไปสู่การสร้างสนิค้าทาง
วฒันธรรม  กระบวนการสร้างและผลิตสินค้าทางวฒันธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถิ่นบ้านเกิดเพื่อ
แสวงหาสนิคา้จากสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรม์าต่อยอดสรา้งสรรคใ์หเ้ป็นสนิคา้ทางวฒันธรรมอย่างเป็นรปูธรรม 
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GE371   Royal Tradition and Ceremony in Thailand         3(3-0-6) 
   (ราชประเพณีและพระราชพิธีในสงัคมไทย) 
   Meaning and function of royal tradition and ceremony in Thailand, development of royal 
tradition and ceremony in Thai history, significant royal tradition and ceremony in Thai royal court 
   ความหมายและหน้าที่ของราชประเพณีและพระราชพธิใีนประเทศไทย  พฒันาการของราชประเพณี
และพระราชพธิใีนประวตัศิาสตรไ์ทย  ราชประเพณแีละพระราชพธิสี าคญัในราชส านักไทย 
         
GE372   Invented Tradition               3(3-0-6) 
   (ประเพณีประดิษฐ)์ 
   Meaning and importance of invented tradition, origin and development of invented 
tradition, theories relating to the analysis of invented tradition, social crisis and role of invented 
tradition, influence of invented tradition on discourse construction in accordance with people’s thought 
in modern Thai society, case study relating to invented tradition in Thai society, and analysis of 
invented tradition existing in modern Thai society 
   ความหมาย ความส าคญัของประเพณีประดษิฐ ์ ก าเนิดและพฒันาการของประเพณีประดษิฐ์ ทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสงัคมกับบทบาทหน้าที่ของประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของ
ประเพณีประดษิฐ์ที่มต่ีอการสรา้งวาทกรรมตามความคดิของคนในสงัคมปัจจุบนั  กรณีศกึษาประเพณีประดษิฐ์ใน
สงัคมไทย และวเิคราะหป์ระเพณีประดษิฐท์ีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยปัจจบุนั 
         
GE373   Tradition and Festival in Thailand          3(3-0-6) 
   (ประเพณีและเทศกาลในสงัคมไทย) 
   Importance of traditions and festivals in Thailand, function of traditions and festivals in 
way of life, belief, value, and Thai wisdom, annual traditions and festivals in Thai society 
   ความส าคญัของประเพณีและเทศกาลในสงัคมไทย  หน้าที่ของประเพณีและเทศกาลต่อวถิีชวีติ  คติ
ความเชื่อ  ค่านิยมและภมูปัิญญาไทย ประเพณแีละเทศกาลประจ าปีในสงัคมไทย 
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GE374   History of Photography            3(3-0-6) 
   (ประวติัศาสตรข์องภาพถ่าย) 
   Photography history, importance and values of photography in society, relation between 
men and photography, meaning of photography with its sentimental and historical values, creation of 
photographic art by integrating concepts, theories, techniques, and creativity, photographic ability and 
skills applied to the creation of photographic art 
   ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคัญและคุณค่ าของภาพถ่ายในสังคม 
ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายที่มคีุณค่าทัง้ทางจติใจและทางประวตัิศาสตร ์
การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ การผสมผสานทัง้ทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบตัิ และความคิด
สร้างสรรค์  ความสามารถและทกัษะที่น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อ
จรรโลงใจต่อสงัคม 
 
GE375   Animation History              3(3-0-6) 
   (ประวติัศาสตรแ์อนิเมชัน่) 
   History and development of animation, various aspects relating to animation: time 
sequence, production process, medium, culture, genres, animation artists, attitudes and nationality 
influence, gender, technology, cultural identity, and conflict between art and industry 
   ประวตัิศาสตร์และพฒันาการของแอนิเมชัน่ มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชัน่ตัง้แต่ล าดบัเวลา 
วธิกีาร และสื่อกลาง วฒันธรรม ประเภท จนถงึคนวาดภาพ ทศันคติและอทิธพิลของเชื้อชาต ิเพศ เทคโนโลย ีอตั
ลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม และความขดัแยง้ระหว่างศลิปะกบัอุตสาหกรรม 
          
GE376   Faiths in Thai Society             3(3-0-6) 
   (ความเช่ือในสงัคมไทย) 
   Meaning of faith, types of faith, concepts and theories used to study faith, relation 
between faith and Thai society, faith data collection and analysis, phenomenon of faith, applying 
knowledge about faith for different purposes in contemporary Thai society 
   ความหมายของความเชื่อ  ประเภทของความเชื่อ  แนวคิดและทฤษฎีที่ ใช้ศึกษาความเชื่อ  
ความสมัพนัธร์ะหว่างความเชื่อกบัสงัคมไทยในท้องถิน่ต่าง ๆ  การเก็บขอ้มลูความเชื่อภาคสนาม  วเิคราะหข์อ้มูล
ความเชื่อ  ปรากฎการณ์ของความเชื่อและการประยุกตใ์ชค้วามเชื่อเพื่อจุดประสงคต่์าง ๆ ในสงัคมไทยรว่มสมยั 
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GE377   Astrology and Forecasting            3(3-0-6) 
   (โหราศาสตรแ์ละการพยากรณ์)  
   Comparative concepts of astrology and forecasting in eastern and western societies, 
ideology, meaning, and wisdom in Thai astrology, classification of astrology and forecasting, use of 
linguistic logic and interpretation of meaning in astrology, astrologer’s invented tradition and identity 
creation, case study relating to astrology and forecasting in Thai society 
   แนวคิดเรื่องโหราศาสตรแ์ละการพยากรณ์ของสงัคมตะวนัออกและตะวนัตกเชิงเปรยีบเทียบ  คติ
ความหมายและระบบภูมปัิญญาในโหราศาสตรไ์ทย  ประเภทของโหราศาสตรแ์ละการพยากรณ์  การใช้ตรรกะทาง
ภาษาและการตคีวามทางโหราศาสตร ์ การประดษิฐ์ประเพณีและการสรา้งอตัลกัษณ์ของนักพยากรณ์  กรณีศกึษา
โหราศาสตรแ์ละการพยากรณ์ในสงัคมไทยปัจจุบนั 
        
GE378   World Religions               3(3-0-6) 
   (ศาสนาของโลก) 
   Knowledge relating to world religions including Christianity, Buddhism, Islam, and Hindu; 
philosophy and religious practice of world’s major religions, current social phenomenon in the era of 
mixed religions, religions amidst world crisis, religion as a solution to social problematic issues 
   ความรูเ้กี่ยวกบัศาสนาส าคญัของโลก ได้แก่ ศาสนาครสิต์ ศาสนาพุทธ  ศาสนาอสิลาม ศาสนาฮนิด ู
ปรชัญาและวตัรปฏิบัติของศาสนาส าคญั  ปรากฏการณ์สงัคมยุคผสมผสานทางศาสนาในปัจจุบัน   ศาสนาใน
ท่ามกลางวกิฤตของสงัคมโลก  การวเิคราะหก์ารน าศาสนามาใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ในสงัคมไทย 
        
GE379   Go                     3(2-2-5) 
   (หมากล้อม) 
   Development of Go concepts and tactics used at the opening, middle, and ending 
stages, meaning of territory, types and direction of captured and alive stones, ending the game, 
proceeding the game, formula and tricks, history and culture 
   การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขัน้พื้นฐานส าหรบัเล่นในช่วงเปิดเกม  กลางเกม และปิดเกม  
ความหมายของพื้นที่ ลกัษณะหมากและทศิทางหมากเป็นตาย  การจบ-เมด็ 9 เกม วธิกีารเล่นหมากต่อ สูตร
มมุและหมากเดด็ ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม 
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GE380   Thai and International Chess           3(2-2-5) 
   (หมากรกุไทยและสากล) 
   History of Thai and International Chess, study of Thai and International Chess pawns, 
skills and tactics, scoring and strategy, practice of Thai and International Chess games 
   ประวตัแิละความเป็นมาของหมากรกุไทยและหมากรกุสากล  ศกึษาตวัหมากรกุไทยและตวัหมาก
รุกสากล ทกัษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การนับศกัดิแ์ละกลการเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุก
สากล  ตลอดจนการฝึกปฏบิตักิารเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเล่นและเขา้ใจกล
ต่าง ๆ ของกฬีาหมากรกุไทยและหมากรกุสากลได ้
 

         (5) Quality of Life and Sustainable Society Courses 
         (5)  กลุ่มวิชาคณุภาพชีวิตและสงัคมยัง่ยืน 
           A.  Quality of Life 
           ก.  กลุ่มคณุภาพชีวิต 
GE401   Information Literacy Skills in Digital Society         3(3-0-6) 
   (ทกัษะการรู้สารสนเทศในสงัคมดิจิทลั) 
   Definition and importance of information literacy; the process of developing an 
information literate person through analyzing information needs; selecting information resources; 
accessing information; evaluating information; managing information; and using information ethically 
and legally 
   ความหมายและความส าคญัของการรูส้ารสนเทศ กระบวนการพฒันาบุคคลใหเ้ป็นผู้รูส้ารสนเทศ
โดยเริม่จากการวเิคราะหค์วามต้องการสารสนเทศ  การเลอืกทรพัยากรสารสนเทศ  การเขา้ถงึสารสนเทศตาม
ความตอ้งการ  การประเมนิค่าสารสนเทศ  การจดัการเนื้อหาและการใชส้ารสนเทศอย่างมจีรยิธรรมและถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)  88 

 

GE402   Discovery of Learning Society           3(3-0-6) 
   (เปิดโลกกว้างสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้) 
   Meaning and importance of knowledge on human resource development, developing and 
sharing knowledge, power of knowledge, concepts of learning organization, learning society and 
network, learning dynamics, online learning society, learning resources, strategic development of 
learning society, systematic life-long learning 
   ความหมาย ความส าคญัขององค์ความรูท้ี่มต่ีอการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ การพฒันาและการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนั  พลงัแห่งการเรยีนรู ้ แนวคดิขององค์กรแห่งการเรยีนรู ้ สงัคมและเครอืข่ายการ
เรยีนรู ้  พลวตัของกระบวนการเรยีนรู ้ สงัคมการเรยีนรูใ้นเครอืข่ายโลกออนไลน์  แหล่งทรพัยากรการเรยีนรู ้ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ การสรา้งพลงัอ านาจและความต่อเนื่องเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติอยา่งเป็นระบบ  และเกดิสงัคมแห่งการเรยีนรูท้ีพ่งึประสงคไ์ดต่้อไป 
 
GE403   Media Literacy Skill              3(3-0-6) 
   (ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ) 
   Media literacy meaning, influence of media on consumes, principles and concepts 
relating to media literacy, classification of media, news photograph, advertisements, radio program, 
television program, film, and Internet media, focusing on understanding media context including media 
industry, media technology, media psychology and forms and language in media, practice of news 
analysis from different types of media, media literacy law 
   ความหมายของการรูเ้ท่าทนัสื่อ  อิทธพิลของสื่อที่มต่ีอผู้บรโิภค  หลกัการและแนวคดิส าคญัที่
เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ จ าแนกตามประเภทของสื่อ ได้แก่ ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ รายการ
โทรทศัน์ ภาพยนตร ์และสื่ออินเทอรเ์น็ต  โดยเน้นท าความเข้าใจเกี่ยวกบับรบิทของสื่ อ ครอบคลุมเกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมสื่อ เทคโนโลยสีื่อ จติวทิยาการสรา้งสาร  และรปูแบบและภาษาในสื่อ  ฝึกวเิคราะหข์่าวสารในสื่อ
ประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
 
GE404   Generation Z and Quality of Life          3(3-0-6) 
   (เจนเนอเรชัน่ ซี กบัคณุภาพชีวิต) 
   Concepts and research applied to the development of Generation Z’s quality of life in 
various dimensions: body, intelligence, emotion, and society, factors affecting Generation Z’s 
behaviors and personality, Generation Z’s self-adjustment and development 
   แนวคดิและการวจิยัเพื่อประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติ   เจนเนอเรชัน่ซ ี  ทัง้ดา้นรา่งกาย 
สตปัิญญา อารมณ์ และสงัคม  ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมและบุคลกิภาพของเจนเนอเรชัน่ซ ี    การปรบัตวั
และการพฒันาชวีติอยา่งมคีุณค่าและมเีป้าหมายของเจนเนอเรชัน่ซียคุปัจจุบนั       
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GE405   Developmental Psychology           3(3-0-6) 
   (จิตวิทยาพฒันาการ)  
   Meaning and importance of development, factors affecting a person’s growth and 
development, theories on the development of human body, emotion, society, and intelligence at 
different ages 
   ความหมายและความส าคญัของพฒันาการ  ปัจจยัต่าง ๆ ที่มอีิทธพลต่อการเจรญิเติบโตและ
พฒันาการของบุคคล  ทฤษฎเีกีย่วกบัพฒันาการทางรา่งกาย  อารมณ์ สงัคมและสตปัิญญาในแต่ละช่วงวยั 
           
GE406   Psychology for Self-Management          3(3-0-6) 
   (จิตวิทยากบัการบริหารตนเอง) 
   Principles and application of psychological concepts to understand people’s differences 
and social behaviors relating to recognition, learning, motivation, emotional quotient, personality, 
growth mindset, and self-adjustment to understand oneself and others, moral and ethics in everyday 
life 
   หลกัการและการประยุกต์แนวคดิทางจติวทิยาเพื่อท าความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพฤตกิรรมทางสงัคมของบุคคลเกี่ยวกบัการรบัรู ้ การเรยีนรู ้แรงจงูใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลกิภาพ   
กรอบความคดิแบบเตบิโต (Growth Mindset) และการปรบัตวัเพื่อการรูจ้กัตนเอง เขา้ใจผู้อื่นและปรบัตวัได้ มี
คุณธรรมและจรยิธรรมในการด าเนินชวีติ 
          
GE407   Psychology for Teamwork            3(3-0-6) 
   (จิตวิทยาการท างานเป็นทีม) 
   Psychological theories and concepts applied to teamwork as a leader or follower, human 
relations at work, cooperation in problem solving, effective communication, and conflict management 
   ทฤษฎแีละแนวคดิทางจติวทิยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทมี  ทัง้ในบทบาทของผู้น าในการ
สรา้งทมีงาน  มนุษยสมัพนัธใ์นการท างาน  ความร่วมมอืจดัการกบัปัญหา  การสื่อสารเพื่อเขา้ใจผูอ้ื่น  ตลอดจนการ
บรหิารความขดัแยง้อย่างสรา้งสรรคเ์พิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
           
GE408   Personality Development for Leaders          3(3-0-6) 
   (การพฒันาบคุลิกภาพผูน้ า) 
   Theory, practice, and skill to develop leadership personality, maximizing leadership 
potential regarding intelligence, personality, emotion, and social behavior 
   ทฤษฎ ีหลกัปฏบิตั ิและทกัษะในการพฒันาบุคลกิภาพความเป็นผู้น า การเพิม่ศกัยภาพในการ
พฒันาความเป็นผูน้ าของตนทัง้ดา้นสตปัิญญา บุคลกิภาพ อารมณ์ และพฤตกิรรมสงัคม 
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GE409   Fashion                   3(3-0-6) 
   (แฟชัน่) 
   Introduction to eastern and western fashion design, creative thinking, classification of 
fashion, fashion show, fashion and society 
   ความรูเ้บือ้งต้นของการออกแบบแฟชัน่  ทัง้ของตะวนัออกและตะวนัตก  การสรา้งสรรค์แนวคดิ  
รปูแบบของแฟชัน่ออกเป็นงานแสดงแฟชัน่  ประโยชน์ของแฟชัน่ต่อสงัคม 
         
GE410   Cooking                  3(2-2-5) 
   (การท าอาหาร) 
   Introduction to Thai, eastern, and western styles of cooking, cooking practice of both 
savory and dessert dishes 
   ความรูค้วามเขา้ใจเบื้องต้นเกี่ยวกบัอาหารทัง้ของไทย ตะวนัออกและตะวนัตก  ฝึกปรุงอาหาร
และท าขนมอยา่งงา่ย 
       
GE411   Health and Beauty Care            3(3-0-6) 
   (การดแูลสขุภาพและความงาม)  
   Principles of body care, massage, nutrition and exercise for health, beauty, as well as 
concentration and clear mind, beauty products 
   หลกัการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพและความงาม  รวมถงึ
สมาธแิละจติแจ่มใส ตลอดจนผลติภณัฑเ์สรมิความงาม 
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           B.  Sustainable Society 
           ข.  กลุ่มสงัคมยัง่ยืน 
GE451   Knowledge of the King            3(3-0-6) 
   (ศาสตรข์องพระราชา) 
   Development of Thai society from the past to present focusing on modern society, social 
change, concept, meaning, and application of sustainable economy wisdom into practice at both 
family and community levels, sustainable economy society and its existence amidst the stream of 
globalization, sustainable economy as a solution to current world crisis, sustainable economy and way 
of life 
   การพัฒนาสงัคมไทยตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั  เน้นสงัคมสมยัใหม่  การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
แนวคดิ ความหมาย และการประยุกต์ภูมปัิญญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิตัใินระดบัครอบครวั  ชุมชน และ
สงัคมเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการด ารงอยู่ในกระแสโลกาภวิฒัน์และในฐานะเป็นทางออกในการเผชญิกบัวกิฤติ
โลกในยคุปัจจบุนั และการด าเนินชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
        
GE452   TCC and Our UTCC              3(3-0-6) 
   (หอการค้าไทยและมหาวิทยาลยัของเรา) 
   History of TCC, TCC network, the role of TCC and UTCC in society and country at 
regional and international levels, TCC’s and UTCC’s prominent figures  
   ประวตัคิวามเป็นมาของหอการคา้ไทย  เครอืข่ายของหอการคา้ไทย บทบาทของหอการค้าไทย
และมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยต่อสงัคมและประเทศในระดบัภูมภิาคและสากล  บุคคลส าคญัที่มคีุณูปการต่อ
หอการคา้ไทยและมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
          
GE453   Social Studies for Sustainable Society         3(3-0-6) 
   (สงัคมศึกษาเพ่ือสงัคมท่ียงัยืน) 
   Principles and basic concepts relating to major events and problems in Thailand and 
world society, family system, economic system, politic and administrative system, education system, 
health care system, analysis of factors and impacts as well as synthesis of problem solution and 
prevention or improvement plan to benefit oneself, others, and sustainable society 
   หลกัการ แนวคดิพืน้ฐานเกี่ยวกบัสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาทีส่ าคญัของสงัคมไทยและสงัคม
โลก ระบบครอบครวั ระบบเศรษฐกจิ  ระบบการเมอืงการปกครอง ระบบการศกึษา ระบบสุขภาพ การวเิคราะห์
เหตุปัจจยัและผลกระทบ รวมถงึการสงัเคราะหแ์นวทางแก้ไข ป้องกนัปัญหา หรอืแนวทางการปรบัปรุงเพื่อให้
เกดิคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผูอ้ื่น และสงัคมทีย่ ัง่ยนื 
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GE454   Law for Everyday Life            3(3-0-6) 
   (กฎหมายส าหรบัชีวิตประจ าวนั) 
   Definition of law, Source of law and Evolution of law. The legal system , the origin of law 
including the legislation process, the enforcement of law, interpretation, legal loopholes. The law 
relating to everyday life such as person, legal act, right over individual and right over  property, and 
criminal law 
   ความหมายและลกัษณะของกฎหมาย  บ่อเกดิและววิฒันาการของกฎหมาย  ระบบของกฎหมาย
ที่ส าคญั  ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจดัท ากฎหมายและกระบวนการนิตบิญัญัต ิ 
การบงัคบัใชก้ฎหมายการตคีวาม  การอุดช่องว่าง  การยกเลกิกฎหมายและกฎหมายทีส่ าคญัในชวีติประจ าวนั  
บุคคล นิตบิุคคล นิตกิรรม บุคคลสทิธทิรพัยสทิธ ิและกฎหมายอาญา 
          
GE455   Intellectual Property             3(3-0-6) 
   (ทรพัยสิ์นทางปัญญา) 
   The intellectual property law, copyright, trademark. The protection, licensing , registration 
and infringement of intellectual property including the relating case study 
   กฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทางปัญญา   ลขิสทิธิ ์ สทิธบิตัร  เครื่องหมายทางการค้า  
การคุม้ครองผลงานทีเ่กดิจากทรพัยส์นิทางปัญญา  การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปัญญา 
การเอาผดิกบัผูล้ะเมดิ รวมถงึคดทีีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญา 
            
GE456   Geography and Cultural Tourism          3(3-0-6) 
   (การท่องเท่ียวเชิงภมิูศาสตรแ์ละวฒันธรรม) 
   Characteristics and importance of geography influencing culture and creative tourism, 
geographical and cultural identity, tourism activity planning in accordance with geography and culture, 
applying knowledge to professions in tourism industry 
   ลักษณะ และความส าคัญของภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิง
สรา้งสรรค ์ เอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะทางภูมศิาสตรแ์ละวฒันธรรม  การวางแผนกจิกรรมการท่องเทีย่วให้
สอดคล้องกบัลกัษณะภูมศิาสตรแ์ละวฒันธรรม  การน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชพีทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัธุรกจิการท่องเทีย่ว 
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GE457   Geography and History for Thai Tourism         3(3-0-6) 
   (ภมิู-ประวติัศาสตรก์ารท่องเท่ียวไทย) 
   Physical and historical characteristics of Thailand’s tourist attractions including society, 
culture, tradition, work of art, problems, and impact on Thai tourism industry 
   ลกัษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย  รวมถึงสังคม  
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปกรรม ปัญหาและผลกระทบทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วไทย 
           
GE458   Concept of Death               3(3-0-6) 
   (มโนทศัน์เร่ืองความตาย) 
   Death philosophy in religions, concepts of death by prominent world’s philosophers, 
analysis of death concept from discourse, sayings, and literature leading to the understanding of Thai 
concept of death, dying state, mindful preparation for death, concept relating to life after death 
   ปรชัญาเกี่ยวกบัความตายในศาสนา แนวความคดิเกี่ยวกบัความตายของนักปรชัญาส าคญัของ
โลก  วเิคราะห์โลกทศัน์เกี่ยวกบัความตายจากวาทะ ภาษิต เรื่องเล่า วรรณคด ีเพื่อให้เขา้ใจถงึระบบความคดิ
เกีย่วกบัความตายของคนไทย ภาวะคนใกลต้าย การเตรยีมตวัตายอยา่งมสีต ิแนวคดิเรือ่งชวีติหลงัความตาย 
 
GE459   Buddhist Principles and Life Solutions         3(3-0-6) 
   (พทุธธรรมกบัการแก้ปัญหาชีวิต) 
   Buddhist practice as a solution to everyday life problems including personal life, work, 
and living with others in a society, authentic case study relating to life problems and solutions 
   หลกัธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาในชวีติประจ าวนั  ทัง้ในชวีติส่วนตวั การท างาน 
และการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคม  โดยใชก้รณศีกึษาเหตุการณ์ในชวีติจรงิทีเ่ผยแพรใ่นสื่อต่าง ๆ  
      
GE460   Ecological Consciousness            3(3-0-6) 
   (นิเวศส านึก) 
   Concepts of ecological consciousness among Thai people, relation between men and 
nature, origin of natural resource and environment conservation in modern society, building ecological 
consciousness, ecological consciousness campaigns: short films, posters, and stage dramas 
   มโนทศัน์เรื่องนิเวศส านึกของคนไทย  ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัธรรมชาตจิากบทอ่านต่าง 
ๆ ก าเนิดและพฒันาการของแนวคดิเรือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มในสงัคม  แนวทางการสรา้งนิเวศ
ส านึก การสร้างสรรค์สื่อเพื่อรณรงค์เรื่องนิเวศส านึก อาทิ การสร้างภาพยนตร์สัน้ การผลิตโปสเตอร์เพื่อ
ประชาสมัพนัธ ์การด าเนินโครงการเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  การแสดงละครเวท ี
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GE461   ASEAN Environment             3(3-0-6) 
   (ส่ิงแวดล้อมในอาเซียน) 
   ASEAN Environmental phenomenon and issues as a result of culture, politics, capitalism 
economy, geographical structures, and ethnic migration, policies and agreements relating to ASEAN 
environment, ASEAN’s environmental organization structures and cooperation mechanism, sustainable 
environmental management 
   ปรากฏการณ์ ประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้ม อนัเนื่องมาจากระบบวฒันธรรม ระบบการเมอืง ระบบ
เศรษฐกจิแบบทุนนิยม โครงสรา้งทางภูมศิาสตรแ์ละการเคลื่อนยา้ยของกลุ่มชาตพินัธุ์  นโยบายและขอ้ตกลง
ความร่วมมอืที่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดล้อมของประชาคมอาเซยีน  โครงสรา้งองค์กรและกลไกความร่วมมอืด้าน
สิง่แวดลอ้มของอาเซยีน และแนวทางการจดัการสิง่แวดลอ้มในอาเซยีนอย่างยัง่ยนื 
 
       2)  Specialization courses 90 credits 
         There are 2 courses 90 credits in total  
       2)  หมวดวิชาเฉพาะ 90 credits 
         ม ี2 กลุ่มวชิา จ านวนรวม 90 หน่วยกติ  
         (1) Professional foundation courses  24 Credits 
           กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกติ 
IB102  องคก์ารและการจดัการ            3(3-0-6) 
   (Organization and Management) 
   Systematic operations of organizations, direction and determination of business policies, 
management procedures in modern organizations, interrelationship between management functions 
and the effects of external environment on organizations in order to link the operations with other 
functions of modern organizations efficiently. Concept and importance of corporate governance. 
   การด าเนินงานขององค์กรธุรกิจอย่างเป็นระบบ  การก าหนดทิศทางและนโยบายขององค์กร  
กระบวนการทางการจดัการในองค์กรสมยัใหม่  ความสมัพนัธ์ของหน้าที่ทางการจดัการและผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มต่ีอองค์กร  เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการปฏบิตักิารเขา้กับหน้าที่อื่นๆ ขององค์กร
สมยัใหมอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ แนวคดิและความส าคญัของบรรษทัภบิาล 
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IB201  หลกัการตลาด               3(3-0-6) 
   (Principles of Marketing) 
   Definition and significance of modern marketing concepts for businesses and economies, 
effects of business environment on marketing and market systems, analysis of consumer behavior, 
market segmentation, target market, market position, marketing mix, and the applications of 
information technology in a modern marketing mix. 
   ความหมายและความส าคญัของแนวความคดิทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกจิและเศรษฐกิจ  
สภาพแวดล้อมที่มอีิทธพิลของการตลาดต่อระบบตลาด การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บรโิภค การแบ่งส่วนตลาด  
การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งสนิค้าและบรกิารในใจผู้บรโิภค ส่วนประสมการตลาด การน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นส่วนประสมทางการตลาด 

    
IB210  การเงินธรุกิจและการจดัการความเส่ียง          3(3-0-6) 
   (Business Finance and Risk Management) 
   Roles and goals of the financial management in the business.  Financial planning and 
decisions of the business, short term and long term financing, capital structure and cost of capital, 
investment decisions, capital budgeting, working capital management, financial analysis, dividend 
policy, risk management and other financial policies. 
   บทบาท  หน้าที่  และเป้าหมายของการทางการเงนิของธุรกจิ การวางแผนและการตดัสนิใจดา้น
การเงนิของธุรกจิ การจดัหาเงนิทุนในระยะต่างๆ โครงสรา้งทางการเงนิและต้นทุนเงนิทุน  การตดัสินใจลงทุน 
การจดัท างบประมาณลงทุน การบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน การวเิคราะห์ทางการเงนิ นโยบายเงนิปันผล การ
จดัการความเสีย่งตลอดจนนโยบายอื่นๆ ทางการเงนิ 
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IB305  การจดัการการปฏิบติั            3(3-0-6) 
   (Operations Management) 
   Characteristics and importance of operations and production management, forecasting 
customer’s demand, product and service design, production decision making, selecting a plant site 
and layout, project management, supply chain management, safety management in factory, 
purchasing system, inventory control system, maintenance system; raw materials planning, 
transportation modes and using purchasing software to assist with the production function.  
 ลกัษณะและความส าคญัของการบรหิารการจดัการการผลติ การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การ
ออกแบบสินค้าและบรกิาร การตัดสินใจด้านการผลิต การเลือกท าเลที่ตัง้ การวางผังโรงงาน การบรหิาร
โครงการ การจดัการห่วงโซ่อุปทาน การจดัการด้านคุณภาพระบบความปลอดภยัในโรงงาน ระบบการจดัซื้อ 
ระบบการควบคุมสนิค้าคงคลงั ระบบการบ ารุงรกัษา การวางแผนความต้อการวตัถุดบิ ตวัแบบการขนส่ง และ
การใชโ้ปรแกรมสัง่ซือ้เขา้ช่วยในการจดัการดา้นการผลติ 

    
IA913  หลกัการบญัชี                3(3-0-6) 
   (Principles of Accounting) 
   Definition and objective of accounting; concept, methodology of accounting following a 
general accounting principles; including preparation of financial statements to present the performance 
and financial status of the service business; trading business; industrial business and process of  
accounting for VAT.  
   ความหมายและวตัถุประสงคข์องการบญัช ีแนวความคดิและวธิกีารทางบญัชตีามหลกัการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป รวมทัง้การจดัท างบการเงนิเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของธุรกจิให้บรกิาร ธุรกจิ
ซือ้ขายสนิคา้ ธุรกจิอุตสาหกรรม และวธิกีารบญัชเีกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ 

     
IE921  เศรษฐศาสตรม์หภาค             3(3-0-6) 
   (Macroeconomics) 
   Theories and concepts of macroeconomics; gross National Income; closed and open 
economy; International trading and international finance; Monetary policy; Fiscal policy; some 
economic problems, such as inflation, deflation, unemployment and Policies to solve economic 
problems. 
   แนวความคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรม์หภาค รายได้ประชาชาต ิ ระบบเศรษฐกจิแบบปิด
และแบบเปิด การค้าระหว่างประเทศและการเงนิระหว่างประเทศ นโยบายการเงนิ นโยบายการคลงั ปัญหา
เศรษฐกจิบางประการ อาท ิเงนิเฟ้อ เงนิฝืด การว่างงาน และมาตรการการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้
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IE922  เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค             3(3-0-6) 
   (Microeconomic) 
   Concepts of demand and supply with elasticity; Pricing theory; Theory of consumption; 
Production theory with price structure and price setting; Application of economic principles to business 
decision solving. 
   แนวความคดิเกี่ยวกบัอุปสงค์ อุปทานและความยดืหยุ่น การตัง้ราคาผลผลติ ทฤษฎกีารบรโิภค 
ทฤษฎกีารผลติ ประเภทของตลาด  การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรจ์ลุภาคในการตดัสนิใจทางธุรกจิ 

   
IR101  อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ          3(3-0-6) 
   (Tourism and Hospitality Industry) 
   Meaning, importance, evaluation, and composition of tourism and hospitality industry. 
Impact from tourism and hospitality industry.  Roles and policies towards promoting and supporting 
tourism and hospitality industry. Organizations that play an important role in developing tourism and 
hospitality industry. Future trends and directions of tourism and hospitality industry. 
   ความหมาย ความส าคญั ววิฒันาการ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บรกิาร ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร บทบาทและนโยบายของรฐัต่อการส่งเสรมิและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบรกิาร องค์กรที่มบีทบาทส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและการบรกิาร แนวโน้มและทศิทางของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิารในอนาคต 
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         (2) Specialization courses 66 credits 
           กลุ่มวิชาเฉพาะ 66 หน่วยกติ 
           A.  Specific requirement courses 36 credits 
           ก.  วิชาเฉพาะบงัคบั 36 หน่วยกติ 
 
IR102   Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication       3(3-0-6) 
    (พฤติกรรมนักท่องเท่ียวและการส่ือสารข้ามวฒันธรรม) 

    Basic concepts of consumer behaviors.  Tourism pattern and classification of tourists. 
Needs and motivations in tourism. Factors influencing tourist’ decision to travel and decision making 
process to purchase tourism products and services.  Thai and foreign tourists’  behaviors.  Concepts, 
roles, and importance of cross-cultural communication.  Theories and dimensions related to cultural 
differences. Eastern and Western worldview. Cultural understanding that affects tourists’ behaviors. 
    แนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการบรโิภค รูปแบบการท่องเที่ยวและการจ าแนกประเภท
ของนักท่องเที่ยว ความต้องการและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
กระบวนการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารทางการท่องเที่ยว พฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาต ิ
แนวคดิ บทบาท ความส าคญัของการสื่อสารข้ามวฒันธรรม ทฤษฎีและมติิที่เกี่ยวขอ้งกบัความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ความคิดระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก การเข้าใจวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
นกัท่องเทีย่ว 
 
IR201  Service Psychology            3(3-0-6) 

(จิตวิทยาบริการ)  
    Meaning and importance of psychology in customer service.  Application of 
psychological principles to service customers.  Techniques to persuade, build relationships, service 
and impress customers. Complaints management and problem solving in customer services. 
    ความหมาย และความส าคัญของจติวิทยากับงานบรกิาร การน าหลกัการทางจติวิทยามา
ประยุกต์ใช้ในงานบรกิาร เทคนิคการจูงใจ การสร้างไมตรจีติ เทคนิคในการให้บรกิารและการสร้างความ
ประทบัใจแก่ผู้รบับรกิาร การจดัการข้อร้องเรยีนและการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับงาน
บรกิาร 
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IR202   Information Technology in Tourism and Hospitality Industry      3(2-2-5) 
    (เทคโนโลยีสารสนเทศในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ) 
    ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร การจดัการ
ฐานขอ้มลู และระบบเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร การน า
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาฐานขอ้มลู การใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อการจดัการอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วและการบรกิาร  
    The importance of information technology to tourism and hospitality industry. Database 
management and online social networking for managing tourism and hospitality industry.  Applying 
information technology system in database development.  Using software packages for managing 
tourism and hospitality industry. 
 
IR203   Tour Operator and Travel Agency Management 
    (การจดัการธรุกิจน าเท่ียวและตวัแทนการท่องเท่ียว) 

    Concepts of tour operator and travel agency management. The process of establishing 
tour operator and travel agency.  Organization management.  Marketing Operations.  Business 
negotiation. Accounting and financial management. Human resource management. Service standards. 
Risk management and insurance of tour operator and travel agency. Analysis of problems and factors 
affecting tour operator and travel agency business. 
    แนวคดิเกี่ยวกบัการจดัการธุรกจิน าเที่ยวและธุรกิจตวัแทนการท่องเที่ยว กระบวนการจดัตัง้
ธุรกจิน าเทีย่วและธุรกจิตวัแทนการท่องเทีย่ว การจดัการองคก์ร การด าเนินงานดา้นการตลาด การเจรจาต่อรอง
ทางธุรกจิ การบญัชแีละการจดัการทางการเงนิ การจดัการทรพัยากรมนุษย์ มาตรฐานการบรกิาร การจดัการ
ความเสีย่งและการประกนัภยัของธุรกจิน าเทีย่วและธุรกจิตวัแทนการท่องเทีย่ว การวเิคราะหปั์ญหาและปัจจยัที่
มผีลกระทบต่อธุรกจิน าเทีย่วและธุรกจิตวัแทนการท่องเทีย่ว 
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IR301   Business and Tourism Law 
    (กฎหมายธรุกิจและการท่องเท่ียว)  
    Principles of civil and commercial law on individuals, properties, lawsuits, contracts, 
liabilities, contractual violations. Different contracts and laws needed in business especially in tourism 
business. Principles of law and practice for the establishment, authority, operation and termination of 
business, considering business ethics. Other related laws in tourism and hospitality industry. 
    หลกัทัว่ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องบุคคล ทรพัย์ นิติกรรม สญัญา หนี้  ละเมิด 
เอกเทศ สญัญาประเภทต่างๆ และกฎหมายทีจ่ าเป็นต้องใชใ้นทางธุรกจิ โดยเฉพาะธุรกจิการท่องเทีย่ว รวมทัง้
หลกักฎหมาย และวธิปีฏบิตัเิกี่ยวกบัการจดัตัง้  อ านาจหน้าที ่ การด าเนินงาน  และการเลกิประกอบธุรกจิ โดย
ค านึงถงึการมจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบรกิาร   
 
IR302   Tourism Resource Management 
    (การพฒันาทรพัยากรการท่องเท่ียว) 
    Meaning, importance, type/categories of tourism resources. Tourism resources’ identity 
and value including natural, historical, artistic, archeological, religious, cultural, traditional and activity-
based-value.  Geo-environmental factors and the demand for tourism that affects tourism resources. 
Major tourism resources of the world.  Management and Conservation of tourism resources. Field trips 
included. 
    ความหมาย ความส าคญั ประเภท และลกัษณะของทรพัยากรการท่องเที่ยว เอกลกัษณ์และ
คุณค่าของทรพัยากรการท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิทางประวตัศิาสตร ์ศลิปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และทาง
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และกิจกรรม ปัจจยัทางภูมศิาสตร ์สิ่งแวดล้อม และอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มี
ผลกระทบต่อทรพัยากรการท่องเที่ยว ทรพัยากรการท่องเที่ยวที่ส าคญัของโลก การจดัการและการอนุรกัษ์
ทรพัยากรการท่องเทีย่ว มกีารศกึษานอกสถานที ่
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IR303   Tour Organizing and Tour Guiding 
    (การจดัน าเท่ียวและงานมคัคเุทศก)์  
    Types of tour organization. Principles of tour guiding. Map reading and writing for tour 
planning.  Route survey.  Principles and techniques of writing tour program.  Pricing of tour program. 
Selecting and contacting business in tourism products and services.   Meaning, type, importance, 
roles, qualities and qualifications of tour guide. Courtesy etiquette and code of conduct of tour guide. 
Tour guiding techniques.  Tour guide operations. Safety and first aid for tourists. Problem solving of 
unexpected situations in tour guiding. Field trips included. 
    ประเภทของการน าเทีย่ว หลกัการจดัน าเที่ยว การอ่านและเขยีนแผนที่เพื่อการวางแผนจดัน า
เที่ยว การส ารวจเสน้ทาง หลกัการและเทคนิคการเขยีนรายการน าเที่ยว การก าหนดราคาค่าบรกิาร การเลอืก
และตดิต่อธุรกจิผลติสนิคา้บรกิารการท่องเทีย่ว ความหมาย ประเภท ความส าคญั บทบาท หน้าที ่คุณลกัษณะ
และคุณสมบตัิของมคัคุเทศก์ มารยาท การวางตวั และจรรยาบรรณของมคัคุเทศก์ เทคนิคการน าชมสถานที่
ท่องเที่ยว ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์  การให้ความปลอดภัยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
นกัท่องเทีย่ว และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าในงานมคัคุเทศก ์มทีศันศกึษานอกสถานที ่
 
IR304   Marketing in Tourism and Hospitality Industry 
    (การตลาดในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ) 
    Meaning, importance, and specialty of tourism and hospitality industry’ s marketing. 
Factors affecting tourism marketing.  Tourists’  consumer behaviors.  Market segmentation.  Market 
targeting. Marketing Mix. Techniques and strategies for developing tourism market both domestically 
and internationally.  Writing and presenting marketing plans for businesses in tourism and hospitality 
industry. 
    ความหมาย ความส าคญั ลกัษณะเฉพาะของการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บรกิาร ปัจจยัที่มผีลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยว พฤติกรรมการบรโิภคของนักท่องเที่ยว  การแบ่งส่วน
ตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด เทคนิคและกลยุทธ์ในการพฒันาการตลาดการ
ท่องเที่ยวทัง้ภายในและต่างประเทศ การเขยีนและการน าเสนอแผนงานการตลาดส าหรบัธุรกจิในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วและการบรกิาร 
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IR305   Sustainable Tourism planning and Development 
    (การวางแผนและการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน) 

    Sustainable development concepts. Types of models of sustainable tourism. Economic, 
socio-cultural and environmental assessment of tourism impact. Planning and developing sustainable 
tourism.  Sustainable business management in tourism industry.  Situation and trends in sustainable 
tourism development. 
    แนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ลกัษณะ และรปูแบบการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื การประเมนิผล
กระทบดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มจากการท่องเที่ยว กระบวนการวางแผนและพฒันาการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ยนื การจดัการธุรกจิในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื สถานการณ์และแนวโน้มการพฒันาการ
ท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  

 
IR306   Human Resources Management in Tourism and Hospitality Industry 
    (การจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ) 

    แนวคดิเกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร การ
วเิคราะห์งาน การวางแผน การสรรหาและการคดัเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การบรหิาร
ค่าตอบแทน การประเมนิผลการปฏบิตังิาน วนิยัและการรอ้งทุกข ์ความปลอดภยัและสุขภาพในการท างาน การ
จดัการแรงงานสมัพนัธ ์การบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์ายใต้ความหลากหลายทางวฒันธรรม ตลอดจนการพฒันา
คุณภาพทรพัยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

    Human resource management concepts in tourism and hospitality industry.  Human 
resource’ s analysis, planning, recruitent and selection.  Trainings and personnel development. 
Remuneration management.  Work performance appraisal.  Disciplines and complaints.  Safety and 
health at work.  Labor relations management.  Human resource management under cultural diversity. 
Human resource development in tourism and hospitality industry. 
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IR401   Research Methodology in Tourism and Hospitality Industry 

    (ระเบียบวิธีวิจยัในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ) 

    Concepts related to tourism research.  Research design and methodology. Identifying 
research problem.  Literature review.  Defining research objectives and conceptual framework. 
Designing quantitative and qualitative research.  Identifying population and sample.  Data collection. 
Data analysis and relates statistics.  Research discussion and conclusion.  Writing and presenting 
research results. 
    แนวคิดเกี่ยวกบัการวจิยัด้านการท่องเที่ยว รูปแบบ กระบวนการและขัน้ตอนการวจิยั การ
ก าหนดประเดน็ปัญหาการวจิยั การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง การก าหนดวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิด 
การออกแบบการวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิคุณภาพ การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ส าหรบัการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปผลการวิจยั 
ตลอดจนการเขยีนรายงานการวจิยั และการน าเสนอผลงานการวจิยั 

  
IR402   Seminar on Current Issues in Tourism and Hospitality Industry 
    (สมัมนาประเดน็ร่วมสมยัในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ) 

    Presentation, discussion and exchanges of ideas on contemporary issues or topics 
related to tourism and hospitality industry. Analysis of problems, prevention, and problem solving for 
issues in tourism and hospitality industry. Exchange of ideas with experienced professionals who have 
been invited to the seminar. 
    การน าเสนอ การอภปิราย และการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นในประเดน็หรอืหวัขอ้ร่วมสมยัที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบรกิาร การวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร การแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูม้ปีระสบการณ์ในวชิาชพี
ทีไ่ดร้บัเชญิเขา้รว่มการสมัมนา 
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           B.  Specific elective courses 30 credits 
           ข.  วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกติ 
             - Special interested courses 15  credits 
             - วิชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกติ  
 

IR204   Accommodation Business Management          3(3-0-6) 
    (การจดัการธรุกิจท่ีพกัแรม) 

    History, evolution and importance of accommodation and food business.  Types of 
accommodation.  Operation model and management of accommodation.  Organization Structure and 
management of accommodation.  Defining job descriptions of work units/ organization deparitents.  
Future trends in accommodation and food business. 
    ความเป็นมา ววิฒันาการ และความส าคญัของธุรกจิทีพ่กัแรมและบรกิารอาหาร ประเภทของที่
พกัแรม รูปแบบการด าเนินงานและการจดัการที่พกัแรม  โครงสรา้งองค์กรและการบรหิารงานของธุรกจิที่พกั
แรม การก าหนดหน้าทีก่ารด าเนินงานของฝ่ายและแผนกต่างๆ แนวโน้มของธุรกจิทีพ่กัแรมและบรกิารอาหาร
ในอนาคต  
 
IR205   Spa Business Management            3(3-0-6) 

    (การจดัการธรุกิจสปา) 

    History of spa and its development from different cultures in the world and in Thailand. 
The importance of spa business in tourism and hospitality industry.  Definition and type of spa 
business. Management principles and personnel development in spa business. Marketing operations 
to gain competitive advantages in spa business. Laws relating to spa business operations. 
    ความเป็นมา และพัฒนาการของสปาจากวฒันธรรมที่แตกต่างในโลกและในประเทศไทย 
ความส าคญัของธุรกจิสปาต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร ความหมาย และประเภทของธุรกจิสปา 
หลกัการจดัการและการพฒันาบุคลากรในธุรกจิสปา การด าเนินงานด้านการตลาดเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบใน
การแขง่ขนัของธุรกจิสปา กฎหมายขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิสปา 
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IR206   Restaurant Business Management           3(3-0-6) 

    (การจดัการธรุกิจภตัตาคาร) 

    Restaurant management concepts. Type of restaurant. Management structure.  Roles 
and responsibilities.  Restaurant decoration.  Organizing kitchen system.  Food service area 
management.   Personnel management.  Sales and marketing management.  Problems and problem 
solving in restaurant business. Trends of restaurant business. 
    แนวคดิเกี่ยวกบัการจดัการภตัตาคาร ประเภทของภตัตาคาร โครงสรา้งการบรหิารงาน หน้าที่
ความรบัผดิชอบ การตกแต่งภตัตาคาร การจดัระบบการท างานในครวั การจดัระบบพื้นที่การบรกิารอาหาร 
รปูแบบการให้บรกิาร การจดัการบุคลากร การบรหิารงานขายและการตลาด ปัญหาและแก้ไขปัญหาในธุรกิจ
ภตัตาคาร แนวโน้มของธุรกจิภตัตาคาร 

   
IR207   Airline Business Management           3(3-0-6) 

    (การจดัการธรุกิจสายการบิน) 

    Evolution of aviation and airline business.   Geography of aviation.   Air traffic 
regulations.  Flight schedules.  Ground service of the airport.  Flight service.  Air freight service. 
Reservation and ticketing system. Consumer behaviors. Sales and marketing in the airline business.  
Agencies and organizations related to the airline business. 
    วิวัฒนาการการขนส่งทางอากาศและธุรกิจสายการบิน ภูมิศาสตร์การบิน กฎระเบียบ
การจราจรทางอากาศ ตารางเวลาการบนิ การบรกิารภาคพื้นของท่าอากาศยาน การบรกิารบนเครื่องบนิ การ
บรกิารงานคลงัสนิคา้ทางอากาศ ระบบส ารองที่นัง่และบตัรโดยสาร พฤตกิรรมผู้บรโิภค การขายและการตลาด
ในธุรกจิสายการบนิ หน่วยงานและองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิสายการบนิ  

  
IR208   Cruise Business Management           3(3-0-6) 

    (การจดัการธรุกิจเรือส าราญ) 

    Evolution of cruise navigation.  Types and physical structure of cruises ship.   Cruise 
management and operations. Facilities and services on board. Maritime routes. Recreational activities 
on board the ship. Consumer behaviors. Sales and marketing.  Related laws. Situation and trends in 
cruise business. 
    ววิฒันาการการเดนิเรอื ประเภทและโครงสรา้งทางกายภาพของเรอืส าราญ การจดัการและการ
ด าเนินงานธุรกิจเรอืส าราญ สิง่อ านวยความสะดวกและการบรกิารบนเรอื เส้นทางการเดนิเรอื กิจกรรมและ
นันทนาการบนเรอื พฤติกรรมผู้บรโิภค การด าเนินงานด้านการขายและการตลาด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สถานการณ์และแนวโน้มธุรกจิเรอืส าราญ     
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IR209   Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Business Management      3(3-0-6) 

    (การจดัการธรุกิจการประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั) 

    Meaning, importance, evolution and role of MICE (Meetings, Incentives, Conventions, 
and Exhibitions)  business.  Types of meetings and exhibitions.  Planning, managing, operating, 
negotiating, sales and marketing, and evaluation of the project.  Businesses involved in organizing 
MICE business. 
    ความหมาย ความส าคญั ววิฒันาการ และบทบาทของธุรกิจการจดัการประชุม นิทรรศการ 
และการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั ประเภทของการจดัประชุมและนิทรรศการ การวางแผน การบรหิารงาน การ
ด าเนินงาน การเจรจาต่อรอง การขายและการตลาด และการประเมนิผลโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกจิการจดัประชุม นิทรรศการ และการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั 

     
IR307   Cultural Tourism Management           3(3-0-6) 

    (การจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม) 

    Meaning, types, forms and activities of cultural tourism.  Important cultural attractions. 
Management and operation for cultural tourism.  The role of public and private sectors in cultural 
tourism.  Importance of conserving cultural-based tourism resources for economic and social 
development. Case Study. 
    ความหมาย ประเภท รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม แหล่งท่องเที่ยวทาง
วฒันธรรมที่ส าคญั การจดัการและการด าเนินงานส าหรบัการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม บทบาทของภาครฐัและ
เอกชนต่อการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม ความส าคญัของการอนุรกัษ์ทรพัยากรการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมต่อ
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม กรณศีกึษา 
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IR308   Gastronomic Tourism Management           3(3-0-6) 

    (การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอาหาร) 

    Culture of food; local and national dish.  Meaning and relationship between food and 
tourism.  Types of gastronomic tourism.  Tourists’  motivation and behaviors in gastronomic tourism. 
Organizing activities for gastronomic tourism.  Creating tourism experience through gastronomic 
tourism.  Development and promotion of gastronomic tourism.  Trends and dynamics of gastronomic 
tourism domestically and internationally. 
    วฒันธรรมด้านอาหาร อาหารท้องถิ่น และอาหารประจ าชาติ ความหมาย และความสมัพนัธ์
ระหว่างอาหารกบัการท่องเทีย่ว ประเภทของการท่องเทีย่วเชงิอาหาร แรงจงูใจและพฤตกิรรมการท่องเทีย่วใน
การท่องเทีย่วเชงิอาหาร การจดักจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิอาหาร การสรา้งประสบการณ์การท่องเทีย่วผ่านการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงอาหาร แนวโน้มและพลวตัการท่องเที่ยวเชิง
อาหารทัง้ในและต่างประเทศ    

 
IR309   Wellness Tourism Management           3(3-0-6) 

   (การจดัการการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ)  
   Meaning, significance, and evolution of wellness tourism.  Types of wellness tourism. 
Holistic management and operation of wellness tourism.  Implementing local wisdom for creating 
and developing products for wellness tourism. Future trends in wellness tourism. Case study. 
   ความหมาย ความส าคญั และวิวฒันาการของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทของการ
ท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ การจดัการและการด าเนินงานการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพแบบองค์รวม การปรบัใช ้        
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรบัการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโน้มการ
ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในอนาคต กรณศีกึษา 
    

IR310   Sport and Adventure Tourism Management         3(3-0-6) 

    (การจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและผจญภยั) 

    Meaning, type and importance of sport and adventure tourism.  Sport model for 
tourism.  Relationship between sports and tourism. Organizing sport activities for tourism. Adventure 
tourism activities.  Adventure tourism resources.  Sport and adventure tourism management.  Future 
trends in sport and adventure tourism management. 
    ความหมาย ประเภท และความส าคญัของการท่องเทีย่วเชงิกฬีาและผจญภยั รปูแบบกฬีาเพื่อ
การท่องเที่ยว ความสอดคล้องระหว่างการกีฬาและการท่องเที่ยว การจดักิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 
กจิกรรมการท่องเที่ยวเชงิผจญภยั แหล่งท่องเที่ยวเชงิผจญภยั การบรหิารจดัการธุรกจิการท่องเที่ยวเชงิกฬีา
และผจญภยั แนวโน้มการจดัการท่องเทีย่วเชงิกฬีาและผจญภยัในอนาคต 
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IR311   Community-Based Tourism Management             3(3-0-6) 

    (การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน) 

    Meaning and importance of community-based tourism.  Analysis of roles and 
importance of communities in tourism.  Consciousness building.  Community development.   Building 
network and community participation in tourism management and development. The role of public and 
private sectors in promoting community-based tourism.  Problems, constraints and guidelines for 
community-based tourism management. Case study. 
    ความหมาย ความส าคญั ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน การวเิคราะห์บทบาทและความส าคญั
ของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การสรา้งจติส านึก การพฒันาศกัยภาพของชุมชน การสรา้งเครอืข่ายและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการและพฒันาการท่องเที่ยว บทบาทของหน่วยงานภาครฐัและเอกชนต่อการ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยชุมชน ปัญหา ขอ้จ ากดั และแนวทางการจดัการการท่องเทีย่วโดยชุมชน กรณศีกึษา 

     
IR403   Crisis Management in Tourism and Hospitality Industry       3(3-0-6) 
    (การจดัการวิกฤตในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ) 

    Types, characteristics and components of risk that cause tourism crisis including the 
factors that trigger violence against the crisis. Impact of crisis on the economy, environment, society 
and culture.  Principles and models of tourism crisis management and its impact on hotel business. 
Strategies to manage, prevent, control, prepare, and response to crisis. Rehabilitation and minimizing 
the crisis’s impact. Analysis of case studies related to crisis at national, regional and global levels. 
    ประเภท ลกัษณะและองค์ประกอบของความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาวะวกิฤตทางการท่องเที่ยว 
รวมถงึปัจจยัทีก่ระตุน้ใหเ้กดิความรนุแรงต่อวกิฤตการณ์ดงักล่าว ผลกระทบทีม่ต่ีอเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม สงัคม
และวฒันธรรม หลกัการและรปูแบบของการจดัการกบัวกิฤตการณ์ทางการท่องเทีย่วและผลกระทบทีเ่กดิขีน้กบั
ธุรกจิโรงแรม กลยุทธใ์นการจดัการ การป้องกนั การควบคุม การเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอื การฟ้ืนฟูคนื
สภาพ และการลดผลกระทบจากวกิฤตการณ์ดงักล่าว การวเิคราะห์กรณีศกึษาหรอืวกิฤตการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ระดบัประเทศ ภมูภิาค และโลก  
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IR404   Strategic Management and Innovation in Tourism  and Hospitality Industry 3(3-0-6) 
    (การจดัการเชิงกลยทุธแ์ละนวตักรรมในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ) 

    Meaning, importance, and elements of strategic management.  Level and type of 
strategic management processes.  Analysis of external and internal business environment.  Strategic 
planning under an ever-changing environment. Bringing strategies to implementation and evaluation. 
Innovative ideas. Innovation process. Innovative strategies in tourism business. 
    ความหมาย ความส าคญั และองค์ประกอบของการจดัการเชงิกลยุทธ ์ระดบัและประเภทของ   
กลยุทธ์ กระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกจิการท่องเที่ยว 
การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและ
ประเมนิผลกลยุทธ ์แนวคดิเกี่ยวกบันวตักรรม กระบวนการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ กลยุทธก์ารจดัการนวตักรรม
ในธุรกจิการท่องเทีย่ว  

  

IR405   Entrepreneurship in Tourism  and Hospitality Industry       3(3-0-6) 
    (การประกอบการธรุกิจในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ) 

    Entrepreneurial characteristics in tourism business.  Analysis of problems and 
opportunities of entrepreneurs in tourism business.  Seeking new business opportunities.  Creating 
business plan.  Ideas/  concepts for choosing a business and investmentt model.  Managing start-up 
business for profit and growth. Ethics and social responsibility of tourism entrepreneurs. 
    คุณลกัษณะของผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของ
ผูป้ระกอบการในธุรกจิการท่องเทีย่ว การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกจิ การจดัท าแผนธุรกจิ แนวคดิในการเลอืก
ธุรกิจ และรูปแบบการลงทุน การจดัการธุรกิจที่เริม่ด าเนินการเพื่อก าไรและการเติบโต จรยิธรรมและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธุรกจิการท่องเทีย่ว 

     
             - Foreign Language for Professionals Courses 15 credits 
             - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 15 หน่วยกติ 
               ภาษาญ่ีปุ่ น 
IR210  Japanese for Communication 1          3(2-2-5) 
   (ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 1) 
   Listening, speaking, reading and writing Japanese with emphasis on basic terminology 
and structure for effective communication in daily life. 
   ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาญี่ปุ่ น โดยเน้นศพัท์และโครงสรา้งพื้นฐาน 
เพื่อใชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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IR211  Japanese for Communication 2          3(2-2-5) 
   (ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 2) 
   Pass IR210 Japanese for Communication 1 
   สอบผา่น IR210 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 1 
   Listening, speaking, reading and writing Japanese with emphasis on intermediate 
terminology and structure for effective communication in daily life. 
   ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาญี่ปุ่ น โดยเน้นศพัทแ์ละโครงสรา้งระดบักลาง 
เพื่อใชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนัและการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

    
IR312  Japanese for Communication 3          3(2-2-5) 
   (ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 3) 
   Pass IR211 Japanese for Communication 2 
   สอบผา่น IR211 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 2 
   Listening, speaking, reading and writing Japanese with emphasis on social and cultural 
elements of native speakers that influence the use of language in various situations.  Advanced 
vocabulary and structure 
   ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาญี่ปุ่ น โดยเน้นเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งองคป์ระกอบ
ทางสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาทีม่อีทิธพิลต่อการใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นค าศพัทแ์ละ
โครงสรา้งระดบัสงู 

   
IR313  Japanese for Communication in Tourism  and Hospitality Industry 1      3(2-2-5) 
   (ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสารในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 1) 
   Pass IR312 Japanese for Communication 3 
   สอบผา่น IR312 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 3 
   Japanese for business related to tourism and hospitality industry, such as transportation, 
food and beverage, health and beauty, leisure and entertainment, souvenir, etc. 
   ภาษาญี่ปุ่ นที่ใช้เพื่อการปฏิบตัิงานส าหรบัธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บรกิาร เช่น ธุรกจิการขนส่ง ธุรกจิบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกจิเพื่อการ
พกัผ่อนและบนัเทงิ และธุรกจิจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ เป็นตน้ 
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IR406  Japanese for Communication in Tourism  and Hospitality Industry 2     3(2-2-5) 
   (ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสารในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 2) 
   Pass IR312 Japanese for Communication 3 
   สอบผา่น IR312 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 3 
   Japanese for tour and travel agency business as to coordinate and negotiate with 
relevant agencies such as airlines, hotels, restaurants, souvenir shops, etc.  Reading and writing 
documents related to tour and travel agency business.  Introducing major attractions and solving 
unexpected situations. 
   ภาษาญี่ปุ่ นทีใ่ช้ในธุรกจิน าเที่ยวและธุรกจิตวัแทนการท่องเที่ยว การตดิต่อประสานงานและการ
เจรจาต่อรองกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สายการบนิ โรงแรม รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ เป็นต้น 
การอ่าน การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว การน าชมสถานที่
ท่องเทีย่วทีส่ าคญั การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
 
             ภาษาจีน 
IR212  Chinese for Communication 1           3(2-2-5) 
   (ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1) 
   Listening, speaking, reading and writing Chinese with emphasis on basic terminology 
and structure for effective communication in daily life 
   ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาจนี โดยเน้นศพัท์และโครงสรา้งพื้นฐาน เพื่อ
ใชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   
IR213  Chinese for Communication 2           3(2-2-5) 
   (ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2) 
   Pass IR212 Chinese for Communication 1 
   สอบผา่น IR212 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1  
   ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาจนี โดยเน้นศพัท์และโครงสรา้งระดบักลาง 
เพื่อใชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนัและการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
   Listening, speaking, reading and writing Chinese with emphasis on intermediate 
terminology and structure for effective communication in daily life. 
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IR314  Chinese for Communication 3           3(2-2-5) 
   (ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3) 
   Pass IR213 Chinese for Communication 2 
   สอบผา่น IR213 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2       
   Listening, speaking, reading and writing Chinese with emphasis on social and cultural 
elements of native speakers that influence the use of language in various situations.  Advanced 
vocabulary and structure 
   ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาจนี โดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวขอ้งองค์ประกอบ
ทางสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาทีม่อีทิธพิลต่อการใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นค าศพัทแ์ละ
โครงสรา้งระดบัสงู 

    
IR315  Chinese for Communication in Tourism and Hospitality 1       3(2-2-5) 
   (ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 1) 
   Pass IR314 Chinese for Communication 3 
   สอบผา่น IR314 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3       
   Chinese for business related to tourism and hospitality industry, such as transportation, 
food and beverage, health and beauty, leisure and entertainment, souvenir, etc.  Reading and writing 
of documents related to tour and travel agency business. 
   ภาษาจนีทีใ่ชเ้พื่อการปฏบิตังิานส าหรบัธุรกจิต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
เช่น ธุรกจิการขนส่ง ธุรกจิบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกจิเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกจิเพื่อการพกัผ่อน
และบนัเทงิ และธุรกจิจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ เป็นตน้ 
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IR407  Chinese for Communication in Tourism and Hospitality 2       3(2-2-5) 
   (ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 2) 
   Pass IR314 Chinese for Communication 3 
   สอบผา่น IR314 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3       
   Chinese for tour and travel agency business as to coordinate and negotiate with relevant 
agencies such as airlines, hotels, restaurants, souvenir shops, etc.  Reading and writing documents 
related to tour and travel agency business.  Introducing major attractions and solving unexpected 
situations. 
   ภาษาจนีที่ใช้ในธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตวัแทนการท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานและการ
เจรจาต่อรองกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สายการบนิ โรงแรม รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ เป็นต้น 
การอ่าน การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว การน าชมสถานที่
ท่องเทีย่วทีส่ าคญั การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
       
             ภาษาเกาหลี 
IR214  Korean for Communication 1           3(2-2-5) 
   (ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 1) 
   Listening, speaking, reading and writing Korean with emphasis on basic terminology and 
structure for effective communication in daily life. 
   ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาเกาหล ีโดยเน้นศพัท์และโครงสรา้งพื้นฐาน 
เพื่อใชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    
IR215  Korean for Communication 2           3(2-2-5) 
   (ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 2) 
   Pass IR214 Korean for Communication 1 
   สอบผา่น IR214 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 1 
   Listening, speaking, reading and writing Korean with emphasis on intermediate 
terminology and structure for effective communication in daily life 
   ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นศัพท์และโครงสร้าง
ระดบักลาง เพื่อใชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนัและการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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IR316  Korean for Communication 3           3(2-2-5) 
   (ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3) 
   Pass IR215 Korean for Communication 2 
   สอบผา่น IR215 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 2  
   Listening, speaking, reading and writing Korean with emphasis on social and cultural 
elements of native speakers that influence the use of language in various situations.  Advanced 
vocabulary and structure. 
   ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นเนื้ อหาที่ เกี่ยวข้อง
องคป์ระกอบทางสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาทีม่อีทิธพิลต่อการใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้น
ค าศพัทแ์ละโครงสรา้งระดบัสงู 

    
IR317  Korean for Communication in Tourism and Hospitality 1       3(2-2-5) 
   (ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 1) 
   Pass IR316 Korean for Communication 3  
   สอบผา่น IR316 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3 
   Korean for business related to tourism and hospitality industry, such as transportation, 
food and beverage, health and beauty, leisure and entertainment, souvenir, etc.  Reading and writing 
of documents related to tour and travel agency business. 
    ภาษาเกาหลทีี่ใช้เพื่อการปฏบิตังิานส าหรบัธุรกจิต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บรกิาร เช่น ธุรกจิการขนส่ง ธุรกจิบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกจิเพื่อการ
พกัผ่อนและบนัเทงิ และธุรกจิจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ เป็นตน้ 
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IR408  Korean for Communication in Tourism and Hospitality 2        3(2-2-5) 
   (ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 2) 
   Pass IR316 Korean for Communication 3  
   สอบผา่น IR316 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3 
   Korean for tour and travel agency business as to coordinate and negotiate with relevant 
agencies such as airlines, hotels, restaurants, souvenir shops, etc.  Reading and writing documents 
related to tour and travel agency business.  Introducing major attractions and solving unexpected 
situations. 
    ภาษาเกาหลทีี่ใช้ในธุรกจิน าเที่ยวและธุรกจิตวัแทนการท่องเที่ยว การตดิต่อประสานงานและ
การเจรจาต่อรองกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สายการบนิ โรงแรม รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ เป็น
ต้น การอ่าน การเขยีนเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิน าเที่ยวและธุรกจิตวัแทนการท่องเที่ยว การน าชมสถานที่
ท่องเทีย่วทีส่ าคญั การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
 
             ภาษาฝรัง่เศส 
IR216  French for Conversation and Communication 1        3(2-2-5) 
   (ภาษาฝรัง่เศสเพ่ือการส่ือสาร 1) 
   Listening, speaking, reading and writing French with emphasis on basic terminology and 
structure for effective communication in daily life. 
   ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาฝรัง่เศส โดยเน้นศพัทแ์ละโครงสรา้งพื้นฐาน 
เพื่อใชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    
IR217  French for Conversation and Communication 2        3(2-2-5) 
   (ภาษาฝรัง่เศสเพ่ือการส่ือสาร 2) 
   Pass IR216 French for Communication 1 
   สอบผา่น IR216 ภาษาฝรัง่เศสเพ่ือการส่ือสาร 1 
   Listening, speaking, reading and writing French with emphasis on intermediate 
terminology and structure for effective communication in daily life. 
   ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรัง่เศส โดยเน้นศัพท์และโครงสร้าง
ระดบักลาง เพื่อใชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนัและการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

   
 
 

 



 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)  116 

 

IR318  French for Conversation and Communication 3         3(2-2-5) 
   (ภาษาฝรัง่เศสเพ่ือการส่ือสาร 3) 
   Pass IR217 French for Communication 2 
   สอบผา่น IR217 ภาษาฝรัง่เศสเพ่ือการส่ือสาร 2 
   Listening, speaking, reading and writing French with emphasis on social and cultural 
elements of native speakers that influence the use of language in various situations.  Advanced 
vocabulary and structure. 
   ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรัง่เศส โดยเน้นเนื้ อหาที่เกี่ยวข้อง
องคป์ระกอบทางสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาทีม่อีทิธพิลต่อการใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้น
ค าศพัทแ์ละโครงสรา้งระดบัสงู 

    
IR319  French for Conversation and Communication in Tourism and Hospitality 1     3(2-2-5) 
   (ภาษาฝรัง่เศสเพ่ือการส่ือสารในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 1) 
   Pass IR318 French for Communication 3 
   สอบผา่น IR318 ภาษาฝรัง่เศสเพ่ือการส่ือสาร 3 
   French for business related to tourism and hospitality industry, such as transportation, 
food and beverage, health and beauty, leisure and entertainment, souvenir, etc.  Reading and writing 
of documents related to tour and travel agency business.  
   ภาษาฝรัง่เศสที่ใช้เพื่อการปฏบิตังิานส าหรบัธุรกจิต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บรกิาร เช่น ธุรกจิการขนส่ง ธุรกจิบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกจิเพื่อการ
พกัผ่อนและบนัเทงิ และธุรกจิจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ เป็นตน้ 
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IR409  French for Conversation and Communication in Tourism and Hospitality 2     3(2-2-5) 
   (ภาษาฝรัง่เศสส าหรบัการสนทนาและการส่ือสารในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 
   และการบริการ 2) 
   Pass IR318 French for Communication 3 
   สอบผา่น IR318 ภาษาฝรัง่เศสเพ่ือการส่ือสาร 3 
   French for tour and travel agency business as to coordinate and negotiate with relevant 
agencies such as airlines, hotels, restaurants, souvenir shops, etc.  Reading and writing documents 
related to tour and travel agency business.  Introducing major attractions and solving unexpected 
situations. 
   ภาษาฝรัง่เศสที่ใช้ในธุรกจิน าเที่ยวและธุรกิจตวัแทนการท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานและ
การเจรจาต่อรองกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สายการบนิ โรงแรม รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ เป็น
ต้น การอ่าน การเขยีนเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิน าเที่ยวและธุรกจิตวัแทนการท่องเที่ยว การน าชมสถานที่
ท่องเทีย่วทีส่ าคญั การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
 
            ภาษาสเปน 
IR218  Spanish for Communication 1           3(2-2-5) 
   (ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสาร 1) 
   Listening, speaking, reading and writing Spanish with emphasis on basic terminology 
and structure for effective communication in daily life 
   ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาสเปน โดยเน้นศพัท์และโครงสรา้งพื้นฐาน 
เพื่อใชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    
IR219  Spanish for Communication 2           3(2-2-5) 
   (ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสาร 2) 
   Pass IR218 Spanish for Communication 1 
   สอบผา่น IR218 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสาร 1 

  Listening, speaking, reading and writing Spanish with emphasis on intermediate 
terminology and structure for effective communication in daily life 
  ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาสเปน โดยเน้นศพัทแ์ละโครงสรา้งระดบักลาง 
เพื่อใชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนัและการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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IR320  Spanish for Communication 3           3(2-2-5) 
   (ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสาร 3) 
   Pass IR219 Spanish for Communication 2 
   สอบผา่น IR219 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสาร 2   
   Listening, speaking, reading and writing Spanish with emphasis on social and cultural 
elements of native speakers that influence the use of language in various situations.  Advanced 
vocabulary and structure. 
   ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขยีนภาษาสเปน โดยเน้นเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งองคป์ระกอบ
ทางสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาทีม่อีทิธพิลต่อการใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นค าศพัทแ์ละ
โครงสรา้งระดบัสงู 

    
IR321  Spanish for Communication in Tourism and Hospitality 1       3(2-2-5) 
   (ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 1) 
   Pass IR320 Spanish for Communication 3 
   สอบผา่น IR320 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสาร 3 
   Spanish for business related to tourism and hospitality industry, such as transportation, 
food and beverage, health and beauty, leisure and entertainment, souvenir, etc.  Reading and writing 
of documents related to tour and travel agency business.  
   ภาษาสเปนที่ใช้เพื่อการปฏบิตัิงานส าหรบัธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บรกิาร เช่น ธุรกจิการขนส่ง ธุรกจิบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกจิเพื่อการ
พกัผ่อนและบนัเทงิ และธุรกจิจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ เป็นตน้ 
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IR410  Spanish for Communication in Tourism and Hospitality 2       3(2-2-5) 
   (ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 2) 
   Pass IR320 Spanish for Communication 3 
   สอบผา่น IR320 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสาร 3 
   Spanish for tour and travel agency business as to coordinate and negotiate with relevant 
agencies such as airlines, hotels, restaurants, souvenir shops, etc.  Reading and writing documents 
related to tour and travel agency business.  Introducing major attractions and solving unexpected 
situations. 
   ภาษาสเปนทีใ่ช้ในธุรกจิน าเที่ยวและธุรกจิตวัแทนการท่องเที่ยว การตดิต่อประสานงานและการ
เจรจาต่อรองกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สายการบนิ โรงแรม รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ เป็นต้น 
การอ่าน การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว การน าชมสถานที่
ท่องเทีย่วทีส่ าคญั การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
 
            ภาษาเยอรมนั 
IR220  German for Communication 1           3(2-2-5) 
   (ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 1) 
   Listening, speaking, reading and writing Germand with emphasis on basic terminology 
and structure for effective communication in daily life. 
   ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาเยอรมนั โดยเน้นศพัทแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน 
เพื่อใชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   
IR221  German for Communication 2           3(2-2-5) 
   (ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 2) 
   Pass IR220 Germand for Communication 1 
   สอบผา่น IR220 ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 1 
   Listening, speaking, reading and writing Germand with emphasis on intermediate 
terminology and structure for effective communication in daily life. 
   ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเยอรมัน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้าง
ระดบักลาง เพื่อใชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนัและการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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IR322  German for Communication 3               3(2-2-5) 
   (ภาษาเยอรมนัส าหรบัการสนทนาและการส่ือสาร 3) 
   Pass IR221 Germand for Communication 2 
   สอบผา่น IR221 ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 2  
   Listening, speaking, reading and writing Germand with emphasis on social and cultural 
elements of native speakers that influence the use of language in various situations.  Advanced 
vocabulary and structure  
   ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเยอรมัน โดยเน้นเนื้ อหาที่เกี่ยวข้อง
องคป์ระกอบทางสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาทีม่อีทิธพิลต่อการใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้น
ค าศพัทแ์ละโครงสรา้งระดบัสงู 

    
IR323  German for Communication in Tourism and Hospitality 1       3(2-2-5) 
   (ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสารในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 1) 
   Pass IR322 Germand for Communication 3 
   สอบผา่น IR322 ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 3  
   Germand for business related to tourism and hospitality industry, such as transportation, 
food and beverage, health and beauty, leisure and entertainment, souvenir, etc.  Reading and writing 
of documents related to tour and travel agency business. 
   ภาษาเยอรมนัที่ใช้เพื่อการปฏบิตังิานส าหรบัธุรกจิต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บรกิาร เช่น ธุรกจิการขนส่ง ธุรกจิบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกจิเพื่อการ
พกัผ่อนและบนัเทงิ และธุรกจิจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ เป็นตน้ 
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IR411  German for Communication in Tourism and Hospitality 2                  3(2-2-5) 
   (ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสารในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 2) 
   Pass IR322 Germand for Communication 3 
   สอบผา่น IR322 ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 3  
   Germand for tour and travel agency business as to coordinate and negotiate with 
relevant agencies such as airlines, hotels, restaurants, souvenir shops, etc.  Reading and writing 
documents related to tour and travel agency business.  Introducing major attractions and solving 
unexpected situations. 
   ภาษาเยอรมนัที่ใช้ในธุรกจิน าเที่ยวและธุรกิจตวัแทนการท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานและ
การเจรจาต่อรองกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สายการบนิ โรงแรม รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ เป็น
ต้น การอ่าน การเขยีนเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิน าเที่ยวและธุรกจิตวัแทนการท่องเที่ยว การน าชมสถานที่
ท่องเทีย่วทีส่ าคญั การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
 
            ภาษารสัเซีย 
IR222  Russian for Communication 1               3(2-2-5) 
   (ภาษารสัเซียเพ่ือการส่ือสาร 1)   
   Listening, speaking, reading and writing Russian with emphasis on basic terminology 
and structure for effective communication in daily life. 
   ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษารสัเซยี โดยเน้นศพัท์และโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อใชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    
IR223  Russian for Communication 2               3(2-2-5) 
   (ภาษารสัเซียเพ่ือการส่ือสาร 2) 
   Pass IR222 Russian for Communication 1 
   สอบผา่น IR222 ภาษารสัเซียเพ่ือการส่ือสาร 1 
   Listening, speaking, reading and writing Russian with emphasis on intermediate 
terminology and structure for effective communication in daily life.   
   ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษารัสเซีย โดยเน้นศัพท์และโครงสร้าง
ระดบักลาง เพื่อใชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนัและการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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IR324  Russian for Communication 3               3(2-2-5) 
   (ภาษารสัเซียเพ่ือการส่ือสาร 3) 
   Pass IR223 Russian for Communication 2 
   สอบผา่น IR223 ภาษารสัเซียเพ่ือการส่ือสาร 2 
   Listening, speaking, reading and writing Russian with emphasis on social and cultural 
elements of native speakers that influence the use of language in various situations.  Advanced 
vocabulary and structure. 
   ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษารัสเซีย โดยเน้นเนื้ อหาที่ เกี่ยวข้อง
องคป์ระกอบทางสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาทีม่อีทิธพิลต่อการใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้น
ค าศพัทแ์ละโครงสรา้งระดบัสงู 

    
IR325  Russian for Communication in Tourism and Hospitality 1       3(2-2-5) 
   (ภาษารสัเซียเพ่ือการส่ือสารในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 1) 
   Pass IR324 Russian for Communication 3 
   สอบผา่น IR324 ภาษารสัเซียเพ่ือการส่ือสาร 3 
   Russian for business related to tourism and hospitality industry, such as transportation, 
food and beverage, health and beauty, leisure and entertainment, souvenir, etc.  Reading and writing 
of documents related to tour and travel agency business. 
   ภาษารสัเซยีที่ใช้เพื่อการปฏิบตัิงานส าหรบัธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บรกิาร เช่น ธุรกจิการขนส่ง ธุรกจิบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกจิเพื่อการ
พกัผ่อนและบนัเทงิ และธุรกจิจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ เป็นตน้ 
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IR412  Russian for Communication in Tourism and Hospitality 2      3(2-2-5) 
   (ภาษารสัเซียเพ่ือการส่ือสารในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 1) 
   Pass IR324 Russian for Communication 3 
   สอบผา่น IR324 ภาษารสัเซียเพ่ือการส่ือสาร 3 
   Russian for tour and travel agency business as to coordinate and negotiate with relevant 
agencies such as airlines, hotels, restaurants, souvenir shops, etc.  Reading and writing documents 
related to tour and travel agency business.  Introducing major attractions and solving unexpected 
situations. 
   ภาษารสัเซยีที่ใชใ้นธุรกจิน าเทีย่วและธุรกจิตวัแทนการท่องเทีย่ว การตดิต่อประสานงานและการ
เจรจาต่อรองกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สายการบนิ โรงแรม รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ เป็นต้น 
การอ่าน การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว การน าชมสถานที่
ท่องเทีย่วทีส่ าคญั การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
    
       3)  Free Elective Courses 6 credits 
         Students must take at least 9 credits ( 3 courses)  from the general 
education courses, or any international undergraduate courses offered in University of the Thai 
Chamber of Commerce or other universities, both domestic and international, that have agreements / 
partnerships with the university or those certified by the Office of the Civil Service Commission. 
       3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
         นักศึกษาเลอืกเรยีนวชิาเลอืกเสร ีจ านวนอย่างน้อย 6 หน่วยกติ จากรายวชิาใน
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หรอืหลกัสูตรนานาชาตอิื่นๆ ในระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย หรอื
มหาวทิยาลยัอื่นๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่มขี้อตกลง/ความร่วมมอืกับมหาวิทยาลยัหรอืได้รบัการ
รบัรองจากส านกังาน ก.พ. 
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       4)  Professional Training Courses 6 credits 
       4)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6 หน่วยกติ 
 
IR499   สหกิจศึกษา                         6(0-40-20) 
    (Cooperative Education) 
    Work as a temporary employee in a business organization that is related to student’s 
major for a period of 1 semester.  Students must attend preparation trainings to enhance academic 
and social skills.  In addition, students must follow all processes required by the Office of Cooperative 
Education.  Students’  performances and evaluations are under the supervision of both university’s 
academic advisor and company’s assigned staff advisor.   
    การปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการอย่างมรีะบบ ตามสาขาวชิาที่ศกึษาเป็นระยะเวลา 1 
ภาคการศกึษา ในฐานะพนักงานชัว่คราว นักศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการเตรยีมความพรอ้มทัง้ทางดา้นวชิาการและ
การปฏบิตัิตนในสงัคมการท างาน รวมทัง้การด าเนินการตามขัน้ตอนของสหกจิศึกษาที่มหาวทิยาลยัก าหนด 
การปฏบิตังิานและการประเมนิผลอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของอาจารยท์ีป่รกึษาของสาขาวชิา และพนักงานที่
ปรกึษาทีส่ถานประกอบการมอบหมาย         
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  3.2  ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง และคณุวฒิุของอาจารย ์ 
  3.2  Name and Qualification of Faculty Members Responsible for the Peogram 
     3.2.1     อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
    3.2.1  Name and Qualification of Faculty Members Responsible for the Peogram 
 

No. 
 

Academ
ic 

Titles 

Names 
 

Degrees 
 

Majors 
 

Institutes 
 

Graduation 
Years 

1. Lecturer Sarinya La-ong-
in Thayarnsin   

Ph.D. 
 
 

MA. 
 
 

BA. 

Hotel and 
Restaurant 
Management 
Tourism 
Industry 
Management 
Business 
English 

Auburn University ,
USA. 
 
Chiang Mai 
university 
 
Rajabhat Chiang 
Mai university 

2017 
 
 

2003 
 
 

1999 
 

2. Lecturer Ms. Kritika 
Kunupakan 

 M.B.A. 
  
  B.A. 

Business 
Administration 
Public 
Administration 

National Chengchi 
University, Taiwan 
Chulalongkorn 
University 

2007 
 

2001 

3. Lecturer Wasana 
Rangsuntada 

M.A.  
 
 

B.Ed. 

Hotel and 
Tourism 
Management 
Computer Study  

Naraesuan 
University 
 
Rajabhat Suandusit 
University 

2008 
 
 

2000 

4. Lecturer Srinipa 
Tantirutpaisarn 

M.Sc. 
 

B.S.W. 

Hospitality 
Administration  
Social Work 

Johnson and Wales 
University ,USA  
Thammasart 
University 

1994 
 

1987 

5. Lecturer Pornnapas 
Sirisakul 
 

M.B.A. 
 

B.I.S 

Tourism 
Management 
Information 
System 
Management 

Prince of Songkla 
University 
Walailak University 
 

2014 
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ล าดบั
ท่ี 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒิุ สาขาวิชาเอก ส าเรจ็การศึกษา 
จากสถาบนั 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

1. อาจารย ์ นางศรนิยา 
ละอองอนิทร ์
ทยานศลิป์  

Ph.D. 
 
 

ศศ.ม. 
 
 

ศศ.บ. 

Hotel and 
Restaurant 
Management 
การจดัการ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ว 
ภาษาองักฤษธุรกจิ 

Auburn University ,
USA. 
 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 
 
สถาบนัราชภฏั
เชยีงใหม่ 

2560 
 
 

2546 
 
 

2542 
 

2. อาจารย ์ นางสาว
กฤตกิา 
คุณูปการ 

ศศ.ม. 
 
 

M.B.A.  
 
ร .บ.  

การจดัการการ
ท่องเทีย่วแบบ
บรูณาการ 
Business 
Administration 
รฐัประศาสนศาสตร ์

สถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร ์
 
National Chengchi 
University, Taiwan 
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2558 
 
 

2550 
 

2544 

3. อาจารย ์ นางสาว
วาสนา 
รงัสรรคธ์าดา 

ศศ.ม.  
 
ค.บ. 

การจดัการโรงแรม
และการท่องเทีย่ว
คอมพวิเตอรศ์กึษา  

มหาวทิยาลยันเรศวร 
 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนดุสติ 

2551 
 

2543 

4. อาจารย ์ นางศรนีิภา 
ตนัตริตัน์
ไพศาล 

M.Sc. 
 

สส .บ.  

Hospitality 
Administration  
สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์

Johnson and Wales 
University ,USA  
มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2537 
 

2530 

5. อาจารย ์ นางสาว 
พรณพรรษ  
ศริสิกุล 
 

บธ.ม. 
 

สส.บ. 

การจดัการการ
ท่องเทีย่ว 
การจดัการระบบ
สารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัสงขลา 
นครนิทร ์
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ์ 

2557 
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  3.2.2  ผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
    

ล าดบั
ท่ี 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ช่ือ-สกลุ ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจยั
หรือการแต่งต ารา) 

ประสบการณ์ 
และการฝึกอบรม 

ภาระงานสอน 
(คาบ/สปัดาห)์ 

ท่ีมีอยู่
แล้ว 

ท่ีมีใน
หลกัสตูร
ท่ีจะเปิด
ใหม่ 

1. Lecturer Sarinya La-ong-
in Thayarnsin   

   9 

2. Lecturer Ms. Kritika 
Kunupakan 

   9 

3. Lecturer Wasana 
Rangsuntada 

   9 

4. Lecturer Srinipa 
Tantirutpaisarn 

   9 

5. Lecturer Pornnapas 
Sirisakul 

   9 
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  3.2.2  ผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

ล าดบั
ท่ี 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ช่ือ-สกลุ ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจยั
หรือการแต่งต ารา) 

ประสบการณ์ 
และการฝึกอบรม 

ภาระงานสอน 
(คาบ/สปัดาห)์ 

ท่ีมีอยู่
แล้ว 

ท่ีมีใน
หลกัสตูร
ท่ีจะเปิด
ใหม่ 

1. อาจารย ์ นางศรนิยา 
ละอองอนิทร ์
ทยานศลิป์  

   9 

2. อาจารย ์ นางสาวกฤตกิา 
คุณูปการ 

   9 

3. อาจารย ์ นางสาววาสนา 
รงัสรรคธ์าดา 

   9 

4. อาจารย ์ นางศรนีิภา  
ตนัตริตัน์ไพศาล 

   9 

5. อาจารย ์ นางสาว 
พรณพรรษ  
ศริสิกุล 

   9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)  129 

 

4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  
4.  Components of Field Experience  
  การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่ความรู้
และประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศกึษาโดยเป็นสหกจิศกึษา ในสถานประกอบการหรอืหน่วยงานดา้นการท่องเทีย่ว 
  According to the labor market’s requirements of graduates with hands-on experience in 
tourism management, the program provides co-operative education, for which students can register as 
they desire. 
  4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1   Learning Outcomes from Field Experience 
    ความคาดหวงัในผลการเรยีนรูป้ระสบการณ์ภาคสนาม มดีงันี้ 
    The expected learning outcomes from field experience are as follows: 
    4.1.1  ประยุกต์ใช้หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎีเข้าไปเพิม่ความช านาญในวชิาชพี สามารถคิด 
วเิคราะห ์คน้ควา้ และวจิยัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
    4.1.1 Possessing and understanding professional codes of conduct and having the 
right attitudes to the profession. 
    4.1.2  ปฏบิตังิานดว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์ุจรติ เพิม่ภาวะผูน้ าในการท างาน รูจ้กัการคดิ
รเิริม่สรา้งสรรค ์และมจีรรยาบรรณทางวชิาชพี 
    4.1.2 Possessing and understanding other related areas of knowledge. Integrating 
business English knowledge and other knowledge as well as applying them appropriately. 
    4.1.3  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน และคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อลดปัญหาการ
ท างานและเพิม่ศกัยภาพของบุคลากรในแผนกต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
    4.1.3 Ability to develop their cognition and intelligence by learning through working, 
information searching, and the use of discretion in decision making.   
    4.1.4  รว่มกนัวเิคราะหปั์ญหา และหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนักบัผูบ้งัคบับญัชาขัน้ตน้ได้ 
    4.1.4 Possessing good human relations, collaboration, and adaptation to an 
organizational situation and culture.   
    4.1.5  สื่อสารกับผู้รบับรกิารได้อย่างมปีระสิทธภิาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
เหมาะสมกบัระดบัการท างาน 
    4.1.5 Communicating efficiently in verbal and written form as well as ability to use 
information technology appropriately.   
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  4.2  Timing for Field Experience  
  4.2    ช่วงเวลา  
    The second semester of the fourth year 
    ชัน้ปีที ่4 ภาคปลาย  
  4.3   Duration and Schedule 
  4.3    การจดัเวลาและตารางสอน 
    Full time of one normal semester 
    จดัเตม็เวลา 1 ภาคการศกึษาปกต ิ 
 
5. Project or research requirements 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 
  - 
  - 
 

Part 4. Learning outcomes, teaching strategies, and evaluation 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1.  Development of Students’ Special Characteristics 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

Special Characteristics 
คณุลกัษณะพิเศษ 

Strategy and activities conducted 
กลยทุธห์รือกิจกรรมของนักศึกษา 

Personality  
ดา้นบุคลกิภาพ 

Include lessons on dressing/grooming, 
socializing and presentation techniques, 
human relations in related subjects and during 
students’ post orientation.  
มกีารสอดแทรกเรือ่ง การแต่งกาย การเขา้สงัคม 
เทคนิคการน าเสนอ การมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีใน
รายวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง และในกจิกรรมปัจฉิมนิเทศ 
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Special Characteristics 
คณุลกัษณะพิเศษ 

Strategy and activities conducted 
กลยทุธห์รือกิจกรรมของนักศึกษา 

Leadership and responsibility  
ดา้นภาวะผูน้ า  และความรบัผดิชอบ 

In order to train students on a skill of 
leadership and good member, there must be 
certain courses that require students’ 
teamwork whereas there is a leader role and 
all members must be involved in the group 
work and group presentation.  
ก าหนดใหม้รีายวชิาทีน่กัศกึษาตอ้งท างานเป็น
กลุ่ม และมกีารก าหนดหวัหน้ากลุ่มในการท า
รายงานตลอดจนก าหนดใหทุ้กคนมสี่วนรว่มใน
การน าเสนอรายงาน  เพื่อเป็นการฝึกใหน้กัศกึษา
ไดส้รา้งภาวะผูน้ าและการเป็นสมาชกิกลุ่มทีด่ ีมี
กจิกรรมนกัศกึษาทีม่อบหมายใหน้กัศกึษา
หมนุเวยีนเป็นหวัหน้าในการด าเนินกจิกรรม เพื่อ
ฝึกใหน้กัศกึษามคีวามรบัผดิชอบ 

Self-discipline and respect the rules 
ดา้นการมวีนิยัในตนเอง และการเคารพ
กฎระเบยีบ 
 
 

There are rules to enhance self-discipline 
such as checking students’ attendance and 
their university uniforms.   
มกีตกิาทีจ่ะสรา้งวนิัยในตนเอง เช่น การเขา้เรยีน
ตรงเวลา  การเขา้เรยีนอยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้
การตรวจการแต่งกายของนักศกึษาใหถู้กตอ้งตาม
ระเบยีบมหาวทิยาลยั 

Ethics and professional ethics 
ดา้นจรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี 

Educating potential impacts of the tourism 
industry on society as well as professional 
ethics on works related to tourism and 
services.  
มกีารใหค้วามรูถ้งึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วต่อสงัคม และ
จรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบอาชพี
ดา้นการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
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2.  Development of learning outcomes on each area 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  2.1   Ethics 
  2.1   คณุธรรมและจริยธรรม  
    2.1.1 Learning outcomes of ethics and morals  
    2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
       (1) Honest to duty, self and others; don’ t take advantage of others; has 
characteristics of patience, sacrificing and not giving up.  
       (1) มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ ซื่อตรงต่อหน้าที ่ต่อตนเองและต่อผูอ้ื่น ไม่เอารัดเอาเปรยีบ
ผูอ้ื่น มคีวามอดทน เสยีสละและเพยีรพยายาม 
       (2) Hold sufficiency idea in daily life; know how to create immunity and be 
reasonable. 
       (2) มคีวามพอเพียงเป็นหลกัในการด าเนินชีวติ โดยยดึแนวคิดความพอประมาณ 
ความมเีหตุผล และการสรา้งภมูคิุม้กนั 
       (3) Respect to the rules, policies of the organization; be responsible to the 
society and be ethical when conducting business.   
       (3) มคีวามเคารพต่อกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององค์การ มจีรรยาบรรณทาง
ธุรกจิและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
       (4) Know how to differentiate the good from bad, right from wrong. 
       (4) มจีติส านึกและมมีโนธรรมทีจ่ะแยกแยะความถูกตอ้ง ความด ีและความชัว่ 

   2.1.2  Teaching strategies for developing learning outcomes of ethics and morals 
   2.1.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
      (1) Integrate the concept of sufficiency economy in relevant courses 
      (1) สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในรายวชิา 
      (2) Emphasis on checking students’  attendance, uniform and respect of 
university’s rules and regulations  
      (2) ให้ความส าคญัในเรื่องระเบยีบวนิัย โดยเน้นการเขา้ชัน้เรยีนให้ตรงเวลา และการ
แต่งกายและปฏบิตัตินทีเ่หมาะสม ถูกตอ้ง ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
      (3) Introduce social responsibility and professional ethics in tourism and 
hospitality industry through case studies, class discussion, special lectures, and activities within 
the university and community. 
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      (3) ปลูกฝังความรบัผิดชอบต่อสงัคมและจรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยใช้กรณีศึกษา การอภปิราย การบรรยายพเิศษ และการจดักิจกรรมภายใน
มหาวทิยาลยัและชุมชน 
   2.1.3 Evaluation of learning outcomes of ethics and morals  
   2.1.3  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
      (1) students’ attendance and assignment submission  
      (1) ประเมนิจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้เรยีน  การเข้าเรยีนอย่าง
สม ่าเสมอ และการส่งงานตามก าหนดเวลาทีม่อบหมาย 
      (2) Students’ participant from class activities  
      (2) ประเมนิพฤตกิรรมในการเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษา 
      (3) Students’ behaviors: respect of rules and regulations 
      (3) สงัเกตพฤตกิรรมของนักศึกษาในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและข้อบงัคบัต่างๆ 
อยา่งต่อเนื่อง  
 2.2   Knowledge   
 2.2  ความรู้ 

    2.2.1 Learning outcomes of knowledge 
    2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       (1) Have knowledge and understanding of important contents which are basic 
for business studies such as accounting, economics, law, science and social science.  
       (1) มคีวามรูแ้ละความเข้าใจในสาระส าคญัของศาสตรพ์ื้นฐานส าหรบัการเรยีนด้าน
บรหิารธุรกจิ ทีค่รอบคลุมทัง้ การบญัช ีเศรษฐศาสตร ์นิตศิาสตร ์ศลิปศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์ 
       (2) Have knowledge and understanding of business science such as 
marketing, finance, production and operation, human resource management, and information 
technology. 
       (2) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในสาระส าคญัของศาสตรด์า้นบรหิารธุรกจิ ทางการตลาด 
การเงนิ การผลติและการด าเนินงาน การจดัการองค์การและทรพัยากรมนุษย์ รวมทัง้การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       (3) Have knowledge and understanding of contents relating to the business 
operation such as planning, implementing, controlling, evaluating, and improving. 
       (3) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในสาระส าคญัเกี่ยวกบักระบวนการบรหิารธุรกจิ ในด้าน
การวางแผน การปฏบิตักิาร การควบคุมและการประเมนิผลการด าเนินงานรวมทัง้การปรบัปรงุแผนงานในสาขา
ทีศ่กึษา 
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       (4) Have knowledge in international tourism management, both theoretical and 
practical while being updated on international and modern world events.   

      (4) มีความรู้ในสาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยวระหว่างประเทศทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตัอิยา่งกวา้งขวางเป็นระบบเป็นสากลและทนัสมยัต่อเหตุการณ์โลก 

    2.2.2  Teaching strategy for developing learning outcomes of knowledge 
    2.2.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       (1) Using various teaching techniques that focus on student center and 
application of both academic theory and in practice.  
       (1) ใชก้ารเรยีนการสอนในหลากหลายรปูแบบ  โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ทัง้หลกัการ
ทางทฤษฎแีละประยกุตท์างปฏบิตัใินสภาพแวดลอ้มจรงิ   
       (2) Assign students to do projects, reports, independent study and 
presentation  
       (2) มอบหมายให้ศึกษาท าโครงงาน รายงาน ฝึกการเรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเอง และ
น าเสนอผลงาน 
       (3) Learn from scenarios and real situations through field trips, experienced 
experts as special lecturers, and internship experiences 
       (3) จดัการเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จรงิโดยการศกึษาดูงานหรอื
เชญิผู้เชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากรพเิศษเฉพาะเรื่อง  ตลอดจนการฝึกปฏบิตัิงานในสถาน
ประกอบการ  
    2.2.3  Evaluation of learning outcomes of knowledge 
    2.2.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       (1) Assess the students’ knowledge through quizzes, midterm and final exams  
       (1) ประเมนิจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 
       (2) Project, reports, presentations  
       (2) ประเมนิจากโครงงานและรายงานทีม่อบหมาย การน าเสนอผลงาน 
       (3) Scenarios and real situations  
       (3) ประเมนิผลการปฏบิตังิานจากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จรงิ 
       (4) Company’s assessment on students’ internship  
       (4) ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรอื สหกจิศกึษา 
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  2.3   Cognitive Skill  
  2.3  ทกัษะทางปัญญา 
    2.3.1  Learning outcomes of cognitive skill 
    2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
       (1) Able to search, classify and analyze information systematically to suggest 
alternatives for problems solving and make proper decision  
       (1) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ซึ่ง
สารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา และตดัสนิใจอยา่งเหมาะสม 
       (2) Able to think and search new alternatives; and analyzing alternatives and 
respective effects thoroughly and make appropriate decision according to the situation. 
       (2) สามารถคดิคน้ทางเลอืก  วเิคราะหท์างเลอืกและผลกระทบทีเ่ป็นผลจากทางเลอืก
อยา่งรอบดา้น  มคีวามกลา้ในการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
       (3) Able to think creatively and enlarge the knowledge scope, and able to 
integrate the knowledge and experience to suggest new activities or new directions of business 
administration.  
       (3) มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ต่อยอดกรอบความรูเ้ดมิ สามารถบูรณาการความรูใ้น
สาขาวชิาทีศ่กึษาและประสบการณ์เพื่อใหเ้กดินวตักรรม กจิกรรม หรอืแนวทางในการจดัการธุรกจิใหม่ๆ 
    2.3.2  Teaching strategy for developing learning outcomes of cognitive skill 
    2.3.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
       (1) Assign students to search and analyze information related to tourism and 
hotel both in Thai and English through various sources both documentation and online. 
       (1) มอบหมายภาระงานในวชิาเรยีนให้มกีารสบืค้นขอ้มูลด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านเอกสารและอนิเตอรเ์น็ต โดยใหศ้กึษาคน้ควา้ วเิคราะหด์ว้ยตนเอง 
       (2) Encourage student participation and analytical thinking and discussion 
through students’ presentation and classroom discussions. 
       (2) การสอนโดยกระตุ้นให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมคดิวเิคราะห์ และน าเสนอความคดิเห็น
ผ่านการรายงานหน้าชัน้เรยีน รวมทัง้อภปิรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างนกัศกึษากบัอาจารย์ 
       (3) Encourage problem-solving skill through case studies and real situation 
       (3) ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา โดยใช้กรณีศึกษาและการปฏิบัติจาก
สถานการณ์จรงิ 
    2.3.3  Evaluation of learning outcomes of cognitive skill 
    2.3.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
       (1) Midterm and final exam 
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       (1) ประเมนิโดยการสอบระหว่างภาค และการสอบปลายภาค 
       (2) Written report and students’ presentations 
       (2) ประเมนิจากรายงานและการน าเสนอในรายวชิา 
       (3) Independent studies, case studies, researches, and class discussion 
       (3) ประเมนิผลงานจากการท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงงาน การท า
วจิยั การอภปิราย 
       (4) Assessment from real situations  
       (4) ประเมนิผลการปฏบิตักิารจากสถานการณ์จรงิ 
  2.4  Social skill and responsibility 
  2.4   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
    2.4.1  Learning outcomes of social skill and responsibility 
    2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
       (1) Have ability to coordinate and build good relationship with others.  
       (1) สามารถประสานงาน มมีนุษยสมัพนัธแ์ละสรา้งสมัพนัธภาพอนัดกีบัผูอ้ื่น 
       (2) Able to work in the team and play the leader or follower role appropriately. 
Being responsible for the work. 
       (2) สามารถท างานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์ 
       (3) Able to think creatively and present idea that is different from others; Being 
a good listener.  
       (3) สามารถแสดงความคดิรเิริม่และความคดิเห็นที่มคีวามแตกต่างอย่างสรา้งสรรค์
และรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
       (4) Able to plan and be responsible for learning to develop and improve self-
efficiency in high-level work. 
       (4) สามารถวางแผนและรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้ เพื่อพฒันาและปรบัปรงุตนเองให้มี
ประสทิธภิาพในการท างานระดบัสงูได ้
    2.4.2  Teaching strategy for developing learning outcomes of social skill and 
responsibility 
    2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุคลและความรบัผิดชอบ 
       (1) Assign group work so students will learn to take turn to lead, work in a 
team, be responsible, forgive, respect and listen to other’s opinions.  
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       (1) มกีารมอบหมายใหท้ างานรว่มกนัเป็นกลุ่ม หมุนเวยีนการเป็นผูน้ า ฝึกการท างาน
เป็นทมี และรูจ้กัรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ รูจ้กัอภยั เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
       (2) Encourage students to partake in department, school and university 
activities  
       (2) ให้ค าแนะน าในการเขา้ร่วมกจิกรรมหรอืเป็นผู้จดักจิกรรมของหลกัสูตร กจิกรรม
ของคณะและมหาวทิยาลยั 
       (3) Encourage students to ask questions and express their opinions in class  
       (3) ใชว้ธิกีารสอนโดยเปิดโอกาสใหม้กีารซกัถาม แสดงความคดิเหน็ 
 
       (4) Provide opportunities to practice, or cooperative education.   
       (4) การจดัใหม้กีารฝึกปฏบิตั ิและสหกจิศกึษา  
    2.4.3  Evaluation of learning outcomes social skill and responsibility 
    2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 
       (1) Observe students’ behavior in group work whether they are a good team 
player who is able to solve problems  
       (1) ประเมินผลโดยสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี และ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งราบรืน่ 
       (2) Assessment of company’s satisfaction on our students’ work performance    
       (2) ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ  
  2.5   Skills in Numerical Analysis, Communications and Information Technology 
  2.5   ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.5.1  Learning outcomes of Numerical Analysis, Communications and 
Information Technology 
    2.5.1   ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       (1) Be able to effectively listen, speak, read and write a foreign language 
       (1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่านและการเขยีนอย่างมี
ประสทิธภิาพสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
       (2) Be able to properly communicate with foreigners based on situation and 
culture 
       (2) สามารถสื่อสารกบัชาวต่างชาตไิดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์และวฒันธรรม 
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       (3) Be able to effectively use information technology for communication and 
data presentation 
       (3) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและการน าเสนอข้อมูลได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
       (4) Be able to use basic mathematic and statistic techniques to gather, 
interpret and analyze data 
       (4) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปล
ความหมายและการวเิคราะหข์อ้มลู 
    2.5.2  Teaching strategy for developing learning outcomes of quantitative 
analysis and information, communication and technology 
    2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       (1) Teach courses such as mathematics, statistics, research and other related 
subjects.  
       (1) การสอนในรายวชิาคณิตศาสตร ์สถิต ิคอมพวิเตอร ์และรายวชิาที่เกี่ยวขอ้งและ
น ามาประยกุตใ์ชด้า้นบรหิารธุรกจิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
       (2) Self-study through the internet, test basic knowledge of computer, 
information, communication and technology. 
       (2) มอบหมายภาระงานใหม้กีารศกึษาคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต ฝึกเรยีบเรยีงความคดิ
เพื่อเขยีนรายงานและน าเสนอรายงานดว้ยวาจา  และใหค้วามส าคญัในการอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลู 
       (3) Self-study through E-Learning or Hybrid learning and a university test on  
basic knowledge in computer and information technology. 
       (3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning หรือ Hybrid learning  และการ
ทดสอบความรูพ้ืน้ฐานดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศตามเกณฑม์าตรฐานของมหาวทิยาลยั 
    2.5.3  Evaluation of learning outcomes of quantitative analysis and information, 
communication and technology 
    2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       (1) Assess students’  learning by written examination, practical examination, 
exercise, reports writing and presentations with a clear rubric given. 
       (1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา โดยการสอบขอ้เขยีน สอบภาคปฏบิตั ิ
การท าแบบฝึกหดั การท ารายงานและการน าเสนอ โดยจดัเกณฑป์ระเมนิ 
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       (2) Evaluate the learning of computer and information technology, according to 
university standards, through their application ibn classroom learning and online communication  
       (2) ประเมนิผลการเรยีนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยประเมนิ
จากการน ามาประกอบใชใ้นการเรยีน และการตดิต่อสื่อสารผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 
     
3. Curriculum Mapping       
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  
  3.1   Ethics  
  3.1   คณุธรรมและจริยธรรม 
    3.1.1 Honest to duty, self and others; don’ t take advantage of others; has 
characteristics of patience, sacrificing and not giving up.  
    3.1.1 มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ ซื่อตรงต่อหน้าที ่ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารดัเอาเปรยีบผูอ้ื่น 
มคีวามอดทน เสยีสละและเพยีรพยายาม 
    3.1.2 Hold sufficiency idea in daily life; know how to create immunity and be 
reasonable. 
    3.1.2 มคีวามพอเพยีงเป็นหลกัในการด าเนินชวีติ โดยยดึแนวคดิความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสรา้งภมูคิุม้กนั 
    3.1.3 Respect to the rules, policies of the organization; be responsible to the society 
and be ethical when conducting business.   
    3.1.3 มคีวามเคารพต่อกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ขององค์การ มจีรรยาบรรณทางธุรกิจ
และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
    3.1.4 Know how to differentiate the good from bad, right from wrong. 
    3.1.4 มจีติส านึกและมมีโนธรรมทีจ่ะแยกแยะความถูกตอ้ง ความด ีและความชัว่ 
  3.2  Knowledge   
  3.2  ความรู้ 
    3.2.1 Have knowledge and understanding of important contents which are basic for 
business studies such as accounting, economics, law, science and social science.  
    3.2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์พื้นฐานส าหรบัการเรียนด้าน
บรหิารธุรกจิ ทีค่รอบคลุมทัง้ การบญัช ีเศรษฐศาสตร ์นิตศิาสตร ์ศลิปศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์ 
    3.2.2 Have knowledge and understanding of business science such as marketing, 
finance, production and operation, human resource management, and information technology. 
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    3.2.2 มคีวามรู้และความเข้าใจในสาระส าคญัของศาสตร์ด้านบรหิารธุรกิจ ทางการตลาด 
การเงนิ การผลติและการด าเนินงาน การจดัการองค์การและทรพัยากรมนุษย์ รวมทัง้การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    3.2.3 Have knowledge and understanding of contents relating to the business 
operation such as planning, implementing, controlling, evaluating, and improving. 
    3.2.3 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในสาระส าคญัเกี่ยวกบักระบวนการบรหิารธุรกจิ ในด้านการ
วางแผน การปฏบิตักิาร การควบคุมและการประเมนิผลการด าเนินงานรวมทัง้การปรบัปรุงแผนงานในสาขาที่
ศกึษา 
    3.2.4 Have knowledge in international tourism management, both theoretical and 
practical while being updated on international and modern world events. 

   3.2.4 มคีวามรูใ้นสาขาวชิาการจดัการท่องเทีย่วระหว่างประเทศทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ
อยา่งกวา้งขวางเป็นระบบเป็นสากลและทนัสมยัต่อเหตุการณ์โลก 

  3.3   Cognitive Skill  
  3.3  ทกัษะทางปัญญา 
    3.3.1 Able to search, classify and analyze information systematically to suggest 
alternatives for problems solving and make proper decision  
    3.3.1 สามารถสบืค้น จ าแนก และวเิคราะห์ขอ้มูล อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา และตดัสนิใจอยา่งเหมาะสม 
    3.3.2 Able to think and search new alternatives; and analyzing alternatives and 
respective effects thoroughly and make appropriate decision according to the situation. 
    3.3.2 สามารถคดิคน้ทางเลอืก  วเิคราะหท์างเลอืกและผลกระทบทีเ่ป็นผลจากทางเลอืกอย่าง
รอบดา้น  มคีวามกลา้ในการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
    3.3.3 Able to think creatively and enlarge the knowledge scope, and able to integrate 
the knowledge and experience to suggest new activities or new directions of business administration.  
    3.3.3 มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวชิาทีศ่กึษาและประสบการณ์เพื่อใหเ้กดินวตักรรม กจิกรรม หรอืแนวทางในการจดัการธุรกจิใหม่ๆ 
  3.4  Social skill and responsibility 
  3.4   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
    3.4.1 Have ability to coordinate and build good relationship with others.  
    3.4.1 สามารถประสานงาน มมีนุษยสมัพนัธแ์ละสรา้งสมัพนัธภาพอนัดกีบัผูอ้ื่น 
    3.4.2 Able to work in the team and play the leader or follower role appropriately. 
Being responsible for the work. 
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    3.4.2 สามารถท างานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ 
    3.4.3 Able to think creatively and present idea that is different from others; Being a 
good listener.  
    3.4.3 สามารถแสดงความคดิรเิริม่และความคดิเหน็ที่มคีวามแตกต่างอย่างสรา้งสรรคแ์ละรบั
ฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
    3.4.4 Able to plan and be responsible for learning to develop and improve self-
efficiency in high-level work. 
    3.4.4 สามารถวางแผนและรบัผิดชอบในการเรยีนรู้  เพื่อพัฒนาและปรบัปรุงตนเองให้มี
ประสทิธภิาพในการท างานระดบัสงูได ้
  3.5   Skills in Numerical Analysis, Communications and Information Technology 
  3.5   ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.5.1 Be able to effectively listen, speak, read and write a foreign language 
    3.5.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนอย่างมี
ประสทิธภิาพสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
    3.5.2 Be able to properly communicate with foreigners based on situation and culture 
    3.5.2 สามารถสื่อสารกบัชาวต่างชาตไิดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์และวฒันธรรม 
    3.5.3 Be able to effectively use information technology for communication and data 
presentation  
    3.5.3 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและการน าเสนอขอ้มูลได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
    3.5.4 Be able to use basic mathematic and statistic techniques to gather, interpret 
and analyze data 
    3.5.4 สามารถใชเ้ทคนิคพืน้ฐานทางคณิตศาสตรแ์ละสถติใินการประมวลการแปลความหมาย
และการวเิคราะหข์อ้มลู 
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Part 5. Criteria for evaluating students 
หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. Regulation or guidelines on grade 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
  Evaluation and graduation is subject to the “Academic Regulations of University of the Thai 
Chamber of Commerce: 2002 (Appendix A).   
  การวดัผลและการส าเรจ็การศกึษาเป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ว่าด้วยการศกึษา
ระบบหน่วยกติ ขัน้ปรญิญาบณัฑติ พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ก.) 
 
2. Process of verification of student achievement standards 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 
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  2.1  Prepare the standardized tests according to the course objectives and criteria.  The 
standard score for each question must also be set for the courses, especially for the course which is 
taught by more than 1 lecturer.   
  2.1   จดัท าข้อสอบให้มีมาตรฐานตามวตัถุประสงค์ในรายวิชาและก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ขอ้สอบแต่ละขอ้ เพื่อใหผู้ส้อนมมีาตรฐานการใหค้ะแนน โดยเฉพาะรายวชิาทีม่ผีูส้อนมากกว่า 1 คน 
  2.2  There is an evaluation committee which consists of 3 external experts for the 
evaluation of the students’ grades.   
  2.2   มีคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3 คน พิจารณา
มาตรฐานของขอ้สอบและการใหค้ะแนนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลในรายวชิา 
 
3. Criteria for graduation 
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 
  3.1  Students who are eligible for a diploma or a degree must complete the followings: 
  3.1  นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิได้รบัอนุปริญญา ปริญญา ต้องมีคณุสมบติัครบถ้วน ดงัต่อไปน้ี 
    3.1.1 Conferral of a diploma 
    3.1.1 การให้อนุปริญญา 
       Students must complete the course credits required by the curriculum. Achieved 
a cumulative point average less than 2.0 but not less than 1.75.   
       นักศกึษาศกึษาไดห้น่วยกติครบถ้วนตามหลกัสูตรขัน้ปรญิญา ไดแ้ต้มเฉลีย่สะสมไม่ถงึ 
2.00 แต่ไม่ต ่ากว่า 1.75 หรอืสอบได้หน่วยกติตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละสาขาวชิาของหลกัสูตร แต่ยงัไม่ถงึขั ้น
ปรญิญา มสีทิธขิอรบัอนุปรญิญาได ้
    3.1.2 Conferral of a degree 
    3.1.2 การอนุมติัปริญญา 
       1) For a degree to be conferred, a student must satisfy the followings: 
       1) นกัศกึษาทีจ่ะไดร้บัอนุมตัปิรญิญาจะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้    
         (1)  Complete all credits required by the curriculum within the time 
specified in the Regulation of University of the Thai Chamber of Commerce, Credit Education System, 
Year 2002 (Appendix A) 
         (1) สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาการศึกษาที่
ก าหนดไวใ้นระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยว่าดว้ยการศกึษาระบบหน่วยกติขัน้ปรญิญาบณัฑติ พ.ศ. 2545 
(ภาคผนวก ก.) 
         (2)  GAP is not less than 2.00  
         (2) ไดแ้ตม้เฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า 2.00 
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         (3)  Have a good record of behavior 
         (3) มคีวามประพฤตดิ ี
         (4)  Have no financial obligation to the university 
         (4) ไมม่พีนัธะตดิคา้งหนี้สนิใดๆ กบัมหาวทิยาลยั 
         (5)  Attend Thai Ideal Graduate Activities for 60 hours as specified by the 
University.  
         (5)  เข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยรวม 60 ชัว่โมง ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
         (6)  Pass examination to ensure standard of knowledge including Business 
English, Information Technology, and Business Management as the criteria specified by the 
University.   
         (6)   สอบผ่านขอ้สอบวดัมาตรฐานความรูด้า้นภาษาองักฤษธุรกจิ ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และดา้นบรหิารธุรกจิ ตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด  
       2) Have completed all courses required by the curriculum, but GPA is less 
than 2.00, the degree can be conferred only when  
       2) นักศกึษาทีส่อบไล่ไดจ้ านวนหน่วยกติครบตามหลกัสูตร แต่แต้มเฉลีย่สะสมไม่ถงึ 
2.00  จะไดร้บัอนุมตัปิรญิญากต่็อเมือ่ 
         (1)  Enroll on available subject(s) in the curriculum until the GPA is not 
less than 2.00 within the time specified in the Regulation of University of the Thai Chamber of 
Commerce, Credit Education System, Year 2002 (Appendix A), Education Time Frame  
         (1) ลงทะเบยีนศกึษาวชิาทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรต่อไปอกีจนกว่าจะท าแตม้เฉลีย่
สะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวทิยาลยัหอการค้าไทยว่าด้วย
การศกึษาระบบหน่วยกติขัน้ปรญิญาบณัฑติ พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ก.) ว่าดว้ยเรือ่งระยะเวลาการศกึษา 
         (2)  Re-enroll on the subject(s) that the student’s grade is D+, D or F until 
the GPA is not less than 2.00 within the time specified in the Regulation of University of the Thai 
Chamber of Commerce, Credit Education System, Year 2002 (Appendix A), Education Time Frame 
         (2) ลงทะเบยีนศกึษาซ ้าเฉพาะวชิาซึง่นักศกึษาเคยสอบไดล้ าดบัขัน้ D+ D หรอื 
F จนกว่าจะท าแต้มเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการค้า
ไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขัน้ปรญิญาบณัฑติ พ.ศ. 2545  (ภาคผนวก ก.) ว่าด้วยเรื่องระยะเวลา
การศกึษา 
       3) If the University receives complaints or if it is obvious to the University that 
the student misbehaves and seriously damages the University’s image, the University Council have 
the right to delay the degree approval in order to investigate and search for the truth. The University 
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Council have the right not to approve the degree if the result of the investigation demonstrates that 
the student is found guilty of seriously damaging the University’s image. 
       3) ในกรณีทีไ่ดร้บัรอ้งเรยีนหรอืปรากฏแก่มหาวทิยาลยัว่า นักศกึษาผูใ้ดมพีฤตกิรรม
ที่เสื่อมเสยีต่อเกียรติภูมขิองมหาวทิยาลยัอย่างรา้ยแรง สภามหาวทิยาลยัมสีทิธทิี่จะชะลอการอนุมตัิปรญิญา
เอาไวก่้อน เพื่อสอบสวนพฤตกิรรมและหาความจรงิ ในกรณีทีผ่ลของการสอบสวนเป็นทีป่รากฏชดัว่านักศกึษา
ผู้นัน้มพีฤติกรรมที่เสื่อมเสยีต่อเกียรติภูมขิองมหาวทิยาลยัอย่างรา้ยแรงจรงิ สภามหาวทิยาลยัมสีทิธทิี่จะไม่
อนุมตัปิรญิญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part 6 Lecturer development 
หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์

 
1.  Preparation for the new lecturers 
1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
  1.1  To attend the training program “ New lecturers development ” organized by the 
University . From the program, new lecturers will have the knowledge and understanding of the 
academic programs and the administration of the university; also the responsibility, moral of conduct 
of the lecturers, student-centered teaching skill, how to insert the content of moral and ethics into 
teaching and how to use multimedia and technology in teaching. 
  1.1  การให้เข้ารบัการอบรมตามหลกัสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลยั ซึ่งเป็น
หลกัเกณฑใ์ห้อาจารยใ์หม่ทุกคนต้องขา้รบัการอบรม ให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัสูตรและการบริหาร
วชิาการของมหาวทิยาลยั บทบาทหน้าทีข่องอาจารยม์หาวทิยาลยัและจรรยาบรรณคร ูและใหม้ทีกัษะเกี่ยวกบั
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การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม และการสอนโดยใช้
สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1.2  Assign supervising lecturer to provide advice and consulting in teaching and learning. 
  1.2  การมอบหมายให้มอีาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรกึษาในด้านการจดัการ
เรยีนการสอน 
  1.3  Explain and recommend the curriculum and courses in the curriculum.  
  1.3  การชีแ้จงและแนะน าหลกัสตูร รายวชิาในหลกัสตูร 
  1.4  Assign new lecturer to prepare teaching notes on the topic that the lecturer is good at 
Try to teach under the guidance of the supervising lecturer or the chairman of the course.  
  1.4  การมอบหมายใหอ้าจารยใ์หมศ่กึษาคน้ควา้ จดัท าเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสอน ในหวัขอ้หนึ่ง
หรอืหลายหวัข้อที่อาจารยใ์หม่มคีวามรูแ้ละถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารยพ์ี่เลี้ยง 
หรอืหวัหน้าหลกัสตูร 
 
2.  Knowledge and skills development 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย ์
  2.1  The development of teaching skills, measurement and evaluation  
  2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
    2.1.1 Lecturers are required to attend the training programs for self-developing in 
teaching skills, measurement and evaluation . This is also the policy of the University since the 
university organizes training programs each year such as organizing teaching, research, and paper 
publications, etc.  
    2.1.1 ก าหนดใหอ้าจารยต์้องเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาตนเองด้านการจดัการเรยีนการสอน 
การวดัและการประเมนิผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลยั ซึ่ง
มหาวทิยาลยัมกีารเปิดหลกัสตูรอบรมเพื่อพฒันาอาจารยใ์นหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน 
การวจิยั การผลติผลงานทางวชิาการ เป็นประจ าทุกปี 
    2.1.2 Provide opportunity for team teaching, let the lecturers have the opportunity to 
experience the role of course leader, course coordinator and team member.    
    2.1.2 การจดัให้มกีารสอนแบบเป็นทมี ซึ่งจะส่งเสรมิโอกาสให้อาจารยไ์ด้มปีระสบการณ์การ
สอนรว่มกบัคนอื่น รวมถงึการมโีอกาสไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบรายวชิา ผูป้ระสานงาน และผูร้ว่มทมีการสอน 
    2.1.3 Promote the opportunity for lecturers to share their knowledge and teaching 
experiences, or research or academic publication. 
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    2.1.3 การส่งเสรมิหรอืสร้างโอกาสให้มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ด้านการจดัการ
เรยีนการสอนระหว่างอาจารยใ์นหลกัสูตร หรอืท าวจิยัการเรยีนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุม
วชิาการทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนในสาขาวชิาเดยีวกนัของหลายๆ สถาบนั 
  2.2  Academic and professional development  
  2.2     การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
    2.2.1 Encourage lecturers to participate in training, seminars in academic or 
professional areas organized by both inside and outside the university, at least once a year.  
  2.2.1 การส่งเสรมิให้อาจารยเ์ขา้ร่วมการอบรม การประชุมสมัมนาในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีที่จดั
ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
    2.2.2 Encourage lecturers to produce academic or research papers or in other 
formats, or to present the paper in the academic or professional conferences, at least 1 paper a year. 
    2.2.2 การส่งเสรมิใหอ้าจารยผ์ลติผลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงาน
ในการประชุมวชิาการในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพี อยา่งน้อยใหม้ผีลงานการเขยีนหรอืการน าเสนอปีละ 1 เรือ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part 7 Quality Assurance of the Cirriculum 
หมวดท่ี 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

 
1.  Standard Monitoring 
1.  การก ากบัมาตรฐาน 
  The management of the curriculum is operated under the announced Curriculum Standard 
and according to Thai Qualifications Framework for Higher Education or Qualifications Framework for 
Program, as the following procedure: 
  การบรหิารจดัการหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรทีป่ระกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตหิรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขาวชิา โดยมกีระบวนการดงัต่อไปนี้ 
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  1.1   Faculties responsible for the curriculum are appointed from the assigned faculties and 
have responsibilities to manage and improve the curriculum, studying, and teaching.  Five of the 
faculties responsible for the curriculum must graduate with Master Degree or equivalence, or hold an 
assistant professor in relation to the responsible curriculum, and must have an academic publication 
that is not part of the degree’s graduation requirement and that academic publication is distributed 
under the criteria of the academic position appoinitent, at least 1 academic publication within 5 years. 
  1.1   การแต่งตัง้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตัง้จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมี
ภาระหน้าที่ในการบรหิารและพฒันาหลกัสูตรและการเรยีนการสอน อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบจ านวน 5 คน ต้องมี
คุณสมบตัดิงัต่อไปนี้คอื มคีุณวุฒขิ ัน้ต ่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรอืมตี าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา
ทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิา และต้องมผีลงานทางวชิาการทีไ่มใ่ช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ อยา่งน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 
 1.2  Planning, improving, and evaluating the curriculum on the specified timeframe. The  
curriculum performance will be planned, evaluated, and reported every academic year (TQF.7). Data 
from the evaluation outcomes will be used to gradually improve the curriculum at least every 5 years 
by the approval of the Committees of Curriculum Improvement and Education Standard. 
 1.2  การวางแผน การพัฒนา และการประเมนิหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมกีาร
วางแผน มกีารประเมนิและรายงานผลการด าเนินงานของหลกัสตูรทุกปีการศกึษา (มคอ.7) และน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ป
ปรบัปรุงพฒันาหลกัสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี โดยผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการพฒันา
หลกัสตูรและมาตรฐานการศกึษา 
  1.3  Performance based on the key performance indicators for the quality assurance of the 
curriculum and teaching under Thai Qualifications Framework for Higher Education as follows: 
  1.3  การด าเนินงานตามตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรยีน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาดงันี้ 
    1.3.1 Faculties responsible for the curriculum must participated in the meeting at least 
80 percent to plan, follow, and review the curriculum performance. 
    1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนตดิตามและทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 
    1.3.2  Curriculum has detail based on TQF. 2 template related to Thai Qualifications 
Framework for Higher Education or Qualifications Framework for Program. 
    1.3.2 มรีายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาตแิละ/หรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขาวชิา 
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    1.3.3 Curriculum has details of all courses and / or details of field experiences in 
accordance with TQF 3 and / or TQF 4 , completed at least before each semester. 
    1.3.3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และ/หรอืรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ/หรอื มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกวชิา 
    1.3.4 Report of course progress and / or results of the field experience according to 
TQF5 and / or TQF6 is to be submitted within 30 days after the end of the semester.  
    1.3.4 มกีารรายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและ/หรอืรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ .5 และ/หรอื มคอ .6 ภายใน 30 วนัหลงัจากสิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิด
สอนใหค้รบทุกรายวชิา    
    1.3.5 Performance of the curriculum is reported based on TQF. 7 template within 60 
days after the end of academic year. 
    1.3.5 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วนัหลงัสิน้สุด
ปีการศกึษา 
   
2.  Graduates 
2.  บณัฑิต 
  Quality of the graduate is evaluated based on the desired attributes specified by the 
curriculum. Graduate having the desired attributes are the following: 
  มกีารประเมนิคุณภาพของบณัฑติว่ามคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องหลกัสตูร โดยบณัฑติทีพ่งึประสงค์
ตอ้งมคีุณลกัษณะดงัต่อไปนี้ 
  2.1  Have moral, ethical, service mind and social responsibility in accordance with 
professional ethics. 
  2.1  มคีุณธรรม จรยิธรรม มจีติบรกิารและความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามจรรยาบรรณวชิาชพี 
  2.2  Have academic knowledge, professional skills in tourism management, ability to 
perform work, service and management skills equivalent to professional qualification standards in 
other regions of the world. 
  2.2  มคีวามรอบรู้ทางวิชาการ และทกัษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการจดัการการท่องเที่ยว มี
ความสามารถในการปฏบิตังิาน การใหบ้รกิาร และบรหิารจดัการเทยีบเท่ากบัมาตรฐานสมรรถนะทางวชิาชพีใน
ภมูภิาคอื่นของโลก 
  2.3  Have skills to analyze the situation by applying knowledge, reason and judgment when 
facing various situations. 
  2.3  มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่าง
เหมาะสมเมือ่ตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ต่างๆ 
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  2.4  Have good personality, ability to work well with others at all levels, continuous 
improvement of knowledge and professional skills. 
  2.4  มบีุคลกิภาพด ีสามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นในทุกระดบัไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันาตนเอง 
ทัง้ดา้นความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง 
  2.5  Effective use of information technology, foreign languages, and cross-cultural 
communication. 
  2.5  มปีระสทิธภิาพในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและภาษาต่างประเทศรวมทัง้สามารถสื่อสาร
ขา้มวฒันธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2.6  Have knowledge and ability to use basic mathematical techniques in data processing 
and analysis for planning, management and development 
  2.6  มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและ
วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการวางแผน การจดัการ และการพฒันา 
    
3.  Students 
3.  นักศึกษา  
  Have admission process, prior study preparation, academic suggestions and consultants, 
retention, graduation, satisfaction, and appeal management of students as follows: 
  มกีระบวนการรบันักศกึษา และการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา การให้ค าปรกึษาวชิาการและ
แนะแนว การคงอยู ่การส าเรจ็การศกึษา ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนนกัศกึษาดงัต่อไปนี้ 
  3.1  Recruitment Process 
  3.1  กระบวนการรบันักศึกษา 
    Admission requirements for this major are following: Students earned high school or 
upper-secondary level diploma or the vocational certificate (vocational certificate or equivalent). Higher 
Diploma (Diploma or equivalent) or Diploma Level 3 or equivalent. Applicants can also be students 
from the University of the Thai Chamber of Commerce or College of Commerce. In addition, 
applicants can also be graduates from other universities or other higher education institutions in the 
country or abroad, accredited by the Ministry of Education. If applicants who do not meet the above 
criteria, the consideration of admission shall be under the recruitment committee. 
    สาขาวชิามกีารก าหนดคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะเขา้ศกึษาในหลกัสตูรไว ้ คอื เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญั (ม.6) หรอืระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช. หรอืเทยีบเท่า) หรอืเป็น
ผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส. หรอืเทียบเท่า) หรอืระดบัอนุปรญิญา 3 ปีหรอื
เทียบเท่า หรอืเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขัน้ปรญิญาตรสีาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจากมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
วทิยาลยัการคา้ และสมคัรเขา้ศกึษาเพื่อรบัปรญิญาตรใีนสาขาวชิาอื่น หรอืเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรี
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จากมหาวิทยาลยัอื่น หรอืสถาบนัการศึกษาชัน้สูงอื่นในประเทศหรอื ต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธกิาร
รบัรองและสมคัรเข้าศึกษาในระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวิชาอื่น หากผู้สมคัรที่มคีุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์
ขา้งตน้ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบคดัเลอืกนกัศกึษาใหม่ 
  3.2  Preparation for admission 
  3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
    The department has a system and mechanism to carry out the work whereby faculties 
are responsible for curriculum planning and prepare students before entering into the system/and 
registering for credited classes.  
    สาขาวชิามรีะบบและกลไกเพื่อน าไปสู่การปฏบิตังิานโดยอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตรในการ
ประชุมวางแผนในการด าเนินการเพื่อการเตรยีมความพรอ้มให้นักศึกษาก่อนเขา้ศึกษาและมอบหมายหน้าที่
รบัผดิชอบใหแ้ก่อาจารยป์ระจ าในสาขาวชิา 
  3.3  Academic Counseling and Guidance for Graduation Retention 
  3.3  การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเรจ็การศึกษา 
    The department has a system and mechanism for providing care, counseling, and 
guidance to students in order to maintain and increase retention and graduation rate. The lecturer is 
responsible for setting up a system and mechanisms for providing mentoring and counseling to 
students. There are assigned advisors who are lecturers in the department, who are responsible to 
meet up with students 4-5 times per semester as to advise students on different academic issues and 
help student to solve any other problems. Advisors are responsible to set up the date and 
appointment time for counselling session, and other attention can be upon students’ requested 
appointments.  
    สาขาวชิามรีะบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรกึษาวชิาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
เพื่อใหม้แีนวโน้มอตัราการคงอยู ่และอตัราการส าเรจ็การศกึษาในระดบัทีส่งู โดยอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรมี
การประชุมเพื่อก าหนดระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรกึษาทางด้านวชิาการและแนะแนวแก่นักศกึษา  การ
ก าหนดอาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อดูแลนักศกึษา โดยมอีาจารยใ์นสาขาวชิาเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาซึง่จะเป็นผูน้ดัหมาย
นักศกึษาในความดูแลเพื่อมาพบ 4-5 ครัง้ต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพื่อให้ค าปรกึษาในเรื่อง เกี่ยวกบัการเรยีน
การสอนหรอืช่วยแก้ไขปัญหาในเรือ่งอื่นๆ ของนกัศกึษาต่อไป  ดา้นการตดิต่อสื่อสารระหว่างอาจารยท์ีป่รกึษา
กบันักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรกึษาจะเป็นผู้ก าหนดวนัเวลาให้นักศึกษาเขา้พบ  นอกจากวนัเวลาที่
อาจารยก์ าหนดนกัศกึษาสามารถนดัหมายวนัเวลากบัอาจารยท์ีป่รกึษาและเขา้พบเพื่อขอค าปรกึษาได้ 

3.4  Satisfaction and students’ complaints management 
  3.4  ความพึงพอใจและการจดัการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
    Students can file complaints about the instructional management to the department 
head who will bring this issues into the department meeting, as to find the best possible solutions.  If 
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the complaints however cannot be managed at this level, faculties can consider forward this issue to 
the dean, as to solve the problems at the school level.  
    นักศกึษาสามารถยื่นขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนต่อหวัหน้าสาขาวชิา และ
หวัหน้าสาขาวิชาน าเข้าสู่การประชุมอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรและหาทางแก้ไข หากที่ประชุมอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรแกไ้ขไมไ่ดใ้หพ้จิารณาส่งต่อคณบดเีพื่อหาวธิกีารแกไ้ขในระดบัคณะวชิา 
  
4.  Faculties 
4.  อาจารย ์
   4.1    System and Mechanism of Faculty Recruitment  
  4.1  ระบบและกลไกการรบัอาจารยใ์หม่   
    Faculties responsible for the curriculum arrange meeting to plan and investigate the 
qualifications of the curriculum faculty based on the qualification framework of Bachelor Degree year 
2558 .Number of existing and retired faculties will be assessed to plan for the required manpower .If 
there is inadequate number of manpower, the curriculum will submit the new faculty recruitment for 
approval by the Scholl of Business and university according to the university regulations .Applicants 
will be screened using written examination, interview, and teaching demonstration based on the 
qualification framework of Doctoral Degree year 2558 .Moreover, the curriculum will assigned the 
curriculum faculty having high experience to give suggestion about teaching. 
    อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรมกีารประชุมรว่มกนัเพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบตัอิาจารย์
ประจ าหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก พ.ศ. 2558 จากนัน้จงึส ารวจจ านวน
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่จะเกษียณหรอืลาออก  เพื่อวางแผนอตัราก าลงัใน
อนาคต  หากอตัราก าลงัไมเ่พยีงพอ หลกัสตูรเสนอขออนุมตัริบัอาจารยเ์พิม่ต่อคณะวชิา และมหาวทิยาลยัตาม
ระเบยีบของมหาวทิยาลยั  มกีารคดัเลอืกอาจารยใ์หม่โดยพจิารณาคุณสมบตัใิห้สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก พ.ศ. 2558 และมกีารสอบคดัเลอืก โดยสอบขอ้เขยีน สอบสมัภาษณ์ และสาธติการ
สอน  นอกจากนี้หลกัสูตรยงัไดม้อบหมายให้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรที่มปีระสบการณ์เป็นพี่เลีย้งให้ค าแนะน า
เกีย่วกบัการเรยีนการสอน   
  4.2  System and Mechanism of Faculty Management and Improvement 
  4.2   ระบบและกลไกการบริหารและการพฒันาอาจารย ์  
    Faculties responsible for the curriculum arrange meeting to plan on enhancing and 
improving potential of the faculties for higher standard by providing support and encourage them to 
participate in research training, develop academic work, which will affect quality of the curriculum . If 
he or she is a new faculty, the curriculum will promote and support him or her to train in order to have 
knowledge on teaching technique and evaluation, as well as ethics and related rules.   
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    อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรมกีารประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร  โดยส่งเสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรเขา้ร่วมอบรมดา้นการวจิยั การท าผลงาน
ทางวชิาการเพื่อพฒันาศกัยภาพของอาจารยป์ระจ าให้เป็นไปตามมาตรฐานและมศีกัยภาพที่สูงขึน้ เพื่อส่งผล
ต่อคุณภาพของหลกัสตูร  หากเป็นอาจารยใ์หมจ่ะส่งเสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารยใ์หมเ่ขา้อบรมเพื่อใหม้คีวามรู้
ในดา้นเทคนิควธิกีารสอน การวดัผลประเมนิผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
 
5.  Curriculum, Teaching, and Evaluation 
5. หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
  5.1   Process of Curriculum Design 
  5.1  กระบวนการออกแบบหลกัสตูร 
    Process of curriculum design includes assessment of current economic, social, and 
cultural situation, assessment of employers’ satisfaction and graduate’s employment, and assessment 
of alumni’s and current student’s satisfaction on curriculum in order to use these data to design and 
improve the curriculum as well as to update courses. 
    กระบวนการประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม การส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติและภาวะการมงีานท าของบณัฑติ และการส ารวจความพงึ
พอใจของศษิยเ์ก่าและศษิยปั์จจุบนัต่อหลกัสูตร เพื่อน าผลมาใชใ้นการออกแบบและปรบัปรุงหลกัสูตรตลอดจน
ถงึการจดัท ารายวชิาใหท้นัสมยั 
  5.2   System Layout of Lecturer and Process of Teaching Management 
  5.2   การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
    In order to effectively make the progress of teaching, faculties responsible for the 
curriculum will consider the study plan of students to plan for opening courses, setting course 
schedule and lecturers. The priorities of assignment of lecturers will be considered based on 
knowledge and capabilities in course description, and teaching experience. Overlap and 
appropriateness of course schedule will also be taken into consideration.     
    เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการเรยีนการสอนของหลกัสตูรเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  อาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรจะพจิารณาแผนการศกึษาของนักศกึษาเพื่อวางแผนก าหนดรายวชิาที่จะเปิดสอน เวลา
เรยีน-เวลาสอบ และผูส้อน โดยการจดัผูส้อนในแต่ละภาคการศกึษานัน้ไดพ้จิารณาทัง้จากความรู ้ความสามารถ
ในเนื้อหาวชิาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถอืว่ามคีวามส าคญัเป็นอนัดบัต้น ๆ รวมถงึพจิารณาเรื่องเวลา
เรยีน-เวลาสอบที่ไม่ซ ้าซ้อนกบัวชิาในสาขาอื่น ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบยีนเรยีน ตารางเวลาที่เหมาะสมทัง้กบั
ผูเ้รยีนและผูส้อน 
  5.3   Evaluation of Students 
  5.3   การประเมินผูเ้รียน 
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    Have system and mechanism to evaluate learning outcomes based on Thai 
Qualifications Framework for Higher Education by having the system or process to evaluate students, 
which are shown in the Evaluation of Learning Outcome Manual based on the Qualifications 
Framework for Program.  The curriculum management committees have duties to supervise and 
evaluate the management of learning and teaching, and evaluate the curriculum under the 
Qualifications Framework for Program. System and mechanism of student evaluation are brought into 
practice by appointing the faculties responsible for the curriculum to supervise and evaluate the 
outcomes of learning and teaching as well as the curriculum under the Qualifications Framework for 
Program.  Evaluation criteria are clearly identified in TQF.  3 within 30 days prior to the semester 
begins. 
    For the lecturers responsible for each course opening in the particular semester of the 
curriculum, they will be evaluated based on learning outcomes under the Qualifications Framework for 
Program, and the 5 strategies to evaluate learning outcomes. After the completion of both the learning 
and teaching process, and the evaluation of learning outcome of students, faculties responsible for 
each course will develop the learning and teaching report (TQF.  5)  of each course within 30 days 
after the end of semester under the directing, following, and investigating of the faculties responsible 
for the curriculum. 
    มรีะบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยมรีะบบ/ขัน้ตอนการประเมนิผู้เรยีนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่ มอืแนวทางการประเมนิผู้เรยีนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมหีน้าทีก่ ากบัดูแลและประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนและประเมนิหลกัสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ สาขาวชิามกีารน าระบบและกลไกการประเมนิผู้เรยีนไปสู่การปฏบิตั/ิด าเนินงาน 
โดยมกีารแต่งตัง้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรเพื่อก ากับดูแลและประเมินผลการจดัการเรยีนการสอนและ
ประเมนิหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ มกีารก าหนดเกณฑก์ารประเมนิซึง่ระบุไวใ้น มคอ.3 ของรายวชิา
ทีเ่ปิดสอนอยา่งชดัเจน ภายใน 30 วนั ก่อนเปิดภาคการศกึษา  
    ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รบัผดิชอบในแต่ละรายวชิาที่เปิดสอนในปีการศึกษานัน้ ๆ ของ
หลกัสูตรจะด าเนินการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒขิองนักศกึษาในแต่ละรายวชิา  ตามกล
ยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูท้ ัง้ 5 ดา้น หลงัจากเสรจ็สิน้กระบวนการจดัการเรยีนการสอน และเมือ่ประเมนิผล
การเรยีนรูข้องนักศึกษาแล้ว อาจารย์ผู้รบัผดิชอบในแต่ละรายวชิาจะด าเนินการจดัท ารายงานผลการจดัการ
เรยีนการสอน (มคอ. 5) ของรายวชิา ภายใน 30 วนัหลงัสิ้นสุดภาคการศกึษา ภายใต้การก ากบั ตดิตาม และ
ตรวจสอบของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
 
6.  Learning Support 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
  Faculties responsible for the curriculum and all faculties will be arranged to meet for setting 
the learning support necessary for learning and teaching. Then, these will be submitted for approval 
by the Scholl of Business and related deparitents.  
  หลกัสูตรจดัให้มกีารประชุมเพื่อให้อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกท่าน
ก าหนดสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ี่จ าเป็นต่อการจดัการเรยีนการสอน และหลกัสูตรจะน าเสนอต่อคณะวชิาและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
7.  ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
7.  Key Performance Indicators 
  Key performance indicators are adjusted based on the Qualifications Framework for Program 
referring to ศธ.0506(1) /ว1639 on 24 December 2015 and getting approval by the University Council 
on the 3th meeting on 4 May 2016. 
  ปรบัตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิห้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหนังสอืที่ ศธ.
0506(1) /ว1639 ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2558 และไดร้บัการอนุมตั/ิเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยัในการประชุม
ครัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม  2559  
 

Performance Indicator Year1 Year2 Year3 Year4 Year5 
(1)  Faculty participation in planning, monitoring and 
reviewing the course is at least 80 percent. 
(1) อาจารยป์ระจ ามสี่วนรว่มในการวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 

x x x x x 

(2) Preparation of details of the curriculum in accordance 
with the format of TQF. 2 which is consistent with the 
Thailand Qualifications Framework for Higher Education. 
(2) มกีารจดัท ารายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดม ศกึษาแห่งชาติ 

x x x x x 

(3) Preparation of the details of the course and field 
experience (if any) in accordance with the format of TQF. 
3 and TQF.4 before being offered to all students. 
(3) มกีารจดัท ารายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
ก่อนการเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

x x x x x 
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Performance Indicator Year1 Year2 Year3 Year4 Year5 
(4) Preparation of a report on the implementation of the 
course and field experience (if any) in accordance with the 
format of TQF. 5 and TQF.6 within 30 days after the end 
of the semester for all courses offered. 
(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาคการศกึษาที่
เปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

x x x x x 

(5) Preparation of a report on the implementation of the 
program in accordance with the format of TQF.7 within 60 
days from the end of the academic year. 
(5) มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุดปีการศกึษา 

x x x x x 

(6) Verification of the achievement of student learning 
outcomes as specified in TQF. 3 and TQF.4 (if any) for at 
least 25 percent of the courses offered in each academic 
year. 
(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรูท้ีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้ม)ี อย่างน้อย
รอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

x x x x x 

(7) The development / improvement of teaching and 
learning, teaching strategies and the evaluation of learning 
based on the details reported in TQF. 7 of the previous 
year. 
(7) มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนกลยทุธก์าร
สอน หรอืการประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลการประเมนิการ
ด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีผ่่านมา 

x x x x x 

(8) All new lecturers (if any) have received orientation or 
advice on teaching and learning. 
(8) อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรอื
ค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

x x x x x 
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Performance Indicator Year1 Year2 Year3 Year4 Year5 
(9) Each lecturer has the academic and / or professional 
development at least once a year. 
(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอื
วชิาชพีอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

x x x x x 

(10) The number of personnel supporting the teaching and 
learning (if any) has academic and / or profession 
development for at least 50 percent per year. 
(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บั
การพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

(11) The satisfaction of final year students / new 
graduates regarding the quality of the curriculum is on 
average at least 3.51 points out of total 5.0. 
(11) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสุดทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ ี
ต่อคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 
5.0 

  x x x 

(12) The satisfaction of the employer to the new graduates 
is on average at least 3.51 points out of total 5.0. 
(12) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม ่
เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   x x 

 
 

Part 8.  Curriculum Evaluation and Development 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 

 
1. Evaluation of teaching effectiveness 
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 
  1.1  Evaluation of teaching strategies 
  1.1  การประเมินกลยทุธก์ารสอน 
    1.1.1 Lecturers have regular meeting together to exchange and discuss the ideas and 
suggestions for teaching strategies. 
    1.1.1 อาจารยป์ระจ าวชิาประชุมร่วมกนั เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะการใช้
กลยทุธก์ารสอนในรายวชิา 
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    1.1.2 Assessment of student learning by observing students’  behavior, interaction 
participation, class activities and examination.  
    1.1.2 ประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษาจากพฤตกิรรมการแสดงออก การอภปิรายโตต้อบ การ
ตอบค าถามในชัน้เรยีน การท ากจิกรรม และผลการสอบ 
  1.2  Evaluation of teaching skills 
  1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 
    1.2.1 Students will evaluate the lecturer at the end of the semester using the 
University’s evaluation system. 
    1.2.1 เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนในรายวชิา นักศกึษาประเมนิการสอนอาจารยป์ระจ าวชิา 
โดยใชแ้บบประเมนิการสอนตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
    1.2.2 Test the learning of students by other comparable student groups in the same 
subjects.  
    1.2.2 ทดสอบผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยเทยีบเคยีงกบันกัศกึษากลุ่มอื่นในวชิาเดียวกนั 
 
2. Overall program evaluation 
2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 
  2.1  Evaluate the satisfaction of the senior students or new graduates. 
  2.1  ประเมนิจากนกัศกึษาปีสุดทา้ยหรอืบณัฑติ 
  2.2    Evaluate the satisfaction of the employer by survey. 
  2.2  ประเมนิจากการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
  2.3  Evaluation by the experts outside the University. 
  2.3  ประเมนิจากรายงานสรุปผลการวพิากษ์หลกัสตูรจากผูท้รงคุณวุฒภิายนอก 
3. Program implementation evaluation 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
  3.1   Annual quality assurance according to the indicators of Self Assessment Report. 
  3.1  การประเมนิคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดชันีตัวบ่งชี้การประกนัคุณภาพภายใน ระดบั
สาขาวชิา 
  3.2   Pass the quality assurance according to the indicators of Self Assessment Report. 
  3.2  ผ่านการประเมนิการประกนัคุณภาพภายในของสาขา 
 
4.  Review the results of evaluation and improvement 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 
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  4.1  At the end of each semester, lecturers review the students’  teaching evaluation and 
improve the teaching effectiveness. 
  4.1  เมื่อสิน้สุดการเรยีนการสอนของภาคการศกึษา อาจารยป์ระจ าวชิาทบทวนผลประเมนิการสอน
โดยนกัศกึษา และด าเนินการปรบัปรงุประสทิธผิลการสอน 
  4.2  Director and lecturers have meeting together and review the program implementation 
annually, including the teaching assessment, co-operative education assessment, external 
committee’s examination and grade assessment, external experts’ evaluation and suggestions, alumni 
and employers’ opinion, etc.   
  4.2  หวัหน้าสาขาวชิาและอาจารยป์ระชุมร่วมกนั พจิารณาทบทวนผลการด าเนินงานของหลกัสูตร
ประจ าปีการศกึษา โดยรวบรวมขอ้มูลผลการประเมนิการสอนโดยนักศกึษา ผลการประเมนิการปฏบิตังิานใน
สถานประกอบการของนกัศกึษาในรายวชิาสหกจิศกึษา ผลการพจิารณาขอ้สอบและคะแนนสอบปลายภาคของ
คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา รายงานผลการวพิากษ์หลกัสูตรของคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศกึษา ความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ผูใ้ชบ้ณัฑติ และศษิยเ์ก่า ตลอดจนรายงานผลการ
ประเมนิคุณภาพภายใน เพื่อวางแผนปรบัปรงุการด าเนินงานหลกัสตูรในปีการศกึษาต่อไป 
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