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Part 1 General Information
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. Program Title
Thai
English
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว
(หลักสูตรนานาชาติ)
: Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management
(International Program)
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว
(หลักสูตรนานาชาติ)
: Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management
(International Program)

2. Degree Title
Full Title (Thai)
Abbreviation (Thai)
Full Title (English)
Abbreviation (English)

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเทีย่ ว)
บธ.บ. (การจัดการการท่องเทีย่ ว)
Bachelor of Business Administration (Tourism Management)
B.B.A. (Tourism Management)
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2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเทีย่ ว)
บธ.บ. (การจัดการการท่องเทีย่ ว)
Bachelor of Business Administration (Tourism Management)
B.B.A. (Tourism Management)

3. Specialization
3. วิ ชาเอก / หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
4. Total Credits for the Program
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
132 Credits
132 หน่วยกิต
5. Program Specifications
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 Format
5.1 รูปแบบ
4-year bachelor degree program
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 Type of Program
5.2 ประเภทหลักสูตร
Academic Bachelor Degree
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 Medium of Instruction
5.3 ภาษาที่ใช้
English
ภาษาอังกฤษ
5.4 Admission
5.4 การรับเข้าศึกษา
Thai and non-Thai students who are proficient in English
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รับ นั ก ศึก ษาไทยและนั ก ศึก ษาชาวต่ า งประเทศที่ส ามารถฟั ง พู ด อ่ า น เขีย น และเข้า ใจ
ภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี
5.5 Collaboration with Other Institutions
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
Teaching and learning of this curriculum are entirely organized by University of the
Thai Chamber of Commerce
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5.6 Type of Conferred Degree
5.6 การให้ปริ ญญาแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษา
A single degree award
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. Progam Status and the Curriculum Approval
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
New Curriculum, Year 2018
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
- The Curriculum Review Committee approved the program on June 2nd, 2014.
- คณะกรรมการวิพ ากษ์ ห ลัก สู ต รได้ใ ห้ค วามเห็น ชอบหลัก สู ต รในการประชุ ม เมื่อ วัน ที่ 2 เดือ น
มิถุนายนพ.ศ. 2557
- This program was endorsed by the UTCC Academic Committee in its meeting 5 /2557 on
June 25th, 2014.
- สภาวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พิจารณากลันกรองหลั
่
กสูตร และให้ความเห็นชอบ ในการ
ประชุมครัง้ ที่ 5/2557 เมือ่ วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
- Approved by the University Council in its meeting 4/2557(304) on July 18th, 2014.
- สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้อนุ มตั ิหลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 4/2557(304) เมื่อวันที่ 18
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
Implementation schedule: Semester 1, Academic Year 2018.
เปิ ดสอนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
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7. Readiness to Demonstrating the Program’s Quality Standard
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
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.
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาการท่องเทีย่ วและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ในปี การศึกษา 2561
8. Prospect Careers after Graduation
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 Tour leaders
8.1 ผูน้ าเทีย่ ว
8.2 Retail travel and tour operation officers
8.2 พนักงานวางแผนและปฏิบตั กิ ารจัดนาเทีย่ ว
8.3 Sales and marketing officers
8.3 พนักงานขายและการตลาด
8.4 Hotel and airline ticket reservation agents
8.4 พนักงานสารองทีพ่ กั และบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
8.5 Tourism development officers
8.5 นักพัฒนาการท่องเทีย่ ว
8.6 Tourism promotion officers
8.6 เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการท่องเทีย่ ว
8.7 Tourism scholars
8.7 นักวิชาการการท่องเทีย่ ว
8.8 Entrepreneurs
8.8 ผูป้ ระกอบการธุรกิจการท่องเทีย่ ว
8.9 Officers in other businesses relating to tourism and hospitality industry
8.9 พนักงานในธุรกิจอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วและการบริการ
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9. Faculty Members Responsible for the Program
9. ชื่อ นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบหลักสูตร
No.

1.

2.

3.

4.

5.

Acade
Names
mic
Titles
Lecturer Sarinya La-ongin Thayarnsin

Lecturer Ms. Kritika
Kunupakan

Lecturer Wasana
Rangsuntada

Lecturer Srinipa
Tantirutpaisarn

Lecturer Pornnapas
Sirisakul

Degrees

Majors

Ph.D.

Hotel and
Restaurant
Management
MA.
Tourism
Industry
Management
BA.
Business
English
M.B.A. Business
Administration
B.A. Public
Administration
M.A. Hotel and
Tourism
Management
B.Ed. Computer
Study
M.Sc. Hospitality
Administration
B.S.W. Social Work
M.B.A.
สส.บ.

Tourism
Management
Information
System
Management

Institutes

Graduation
Years

Auburn University ,
USA.

2017

Chiang Mai
university

2003

Rajabhat Chiang
Mai university
National Chengchi
University, Taiwan
Chulalongkorn
University
Naraesuan
University

1999

Rajabhat Suandusit
University
Johnson and Wales
University ,USA
Thammasart
University
Prince of Songkla
University
Walailak University

2000

2007
2001
2008

1994
1987
2014
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ลาดับ ตาแหน่ ง ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
ที่
ทาง
วิ ชาการ
1.
อาจารย์ นางศรินยา
Ph.D.
ละอองอินทร์
ทยานศิลป์
ศศ.ม.

ศศ.บ.
2.

3.

4.

5.

อาจารย์ นางสาว
กฤติกา
คุณูปการ

อาจารย์ นางสาว
วาสนา
รังสรรค์ธาดา
อาจารย์ นางศรีนิภา
ตันติรตั น์
ไพศาล
อาจารย์ นางสาว
พรณพรรษ
ศิรสิ กุล

ศศ.ม.

สาขาวิ ชาเอก

Hotel and
Restaurant
Management
การจัดการ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ ว
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

Auburn University ,
USA.

2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546

สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์

2542

การจัดการการ
ท่องเทีย่ วแบบ
บูรณาการ
M.B.A. Business
National Chengchi
Administration
University, Taiwan
ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
และการท่องเทีย่ ว
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ
M.Sc. Hospitality
Johnson and Wales
Administration
University ,USA
สส.บ. สังคมสงเคราะห์
มหาวิทยาลัย
ศาสตร์
ธรรมศาสตร์
บธ.ม. การจัดการการ
มหาวิทยาลัยสงขลา
ท่องเทีย่ ว
นครินทร์
สส.บ. การจัดการระบบ
มหาวิทยาลัยวลัย
สารสนเทศ
ลักษณ์
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2544
2551
2543
2537
2530
2557
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10. Instructional Venue
10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
University of the Thai Chamber of Commerce
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11. External Situation or Development Affecting Curriculum Planning
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 Economic Situations and Developments
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
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.
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วมีบทบาทสาคัญมากต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ปั จจุบนั และอนาคต ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทีม่ ุ่งพัฒนาการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้อยู่ในระดับสูง อีกทัง้ ยังเป็ นการกระจายรายได้ทม่ี ผี ลตัวคูณ
สูง (Multiplier effect) และการเพิม่ อัตราจ้างงานในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวทัง้ ในระดับท้องถิน่
และระดับประเทศ เช่น ธุรกิจที่พกั ธุรกิจการบิน ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจอาหาร และธุรกิจด้านการบันเทิงและการ
พักผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ ด้วยเหตุน้ีจงึ ทาให้เกิดการแข่งขันทีร่ ุนแรงขึน้ ของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ทีต่ ้องการ
เพิม่ ส่วนแบ่งในตลาดให้สูงขึน้ ประกอบกับการร่วมมือและบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมภิ าค
ใกล้เคียง ซึ่งมีการเคลื่อนย้าย แรงงานและปั จจัยการผลิต ข้ามพรมแดน โดยประเทศไทยมุ่งหวังความเป็ น
ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ ของภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย น (ASEAN Economics Community: AEC) จึง เห็ น ได้ ว่ า บุ ค ลากรเป็ นส่ ว นส าคัญ ในการสร้า งขีด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วให้ เ ติ บ โต ดัง นั ้น การผลิต บุ ค ลากรที่ ม ีค วามรู้
ความสามารถ วิสยั ทัศน์กว้างไกล และทักษะ การสื่อสารที่ทนั สมัยเป็ นสากลเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและการแข่งขัน ในตลาดแรงงานระดับประเทศและสากล จึงถือ ว่าเป็ นแรงขับเคลื่อนที่
สาคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศต่อไป
11.2 Social and Cultural Developments
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
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.
การร่ว มมือ กัน ระหว่ า งประเทศไทยกับ ประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการรวมตัว ของ
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (ASEAN Economics Community: AEC) ก่ อ ให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทัง้ ทาง
สังคมและวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายของประชากรและแรงงานในภูมภิ าค และการเดินทางเพื่อ
การท่องเที่ยวและการลงทุน ประกอบด้วยการพัฒ นาด้านเทคโนโลยี ทาให้เกิดการเดินทางและการสื่อสาร
ระหว่างกันอย่างไร้พรมแดน การเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมทัง้ การสื่อสารกับคนที่ม ี
ความต่างด้านภาษา จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับบุคลากรที่อยู่ในธุรกิจการท่ องเที่ยว ดังนัน้ การเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจึงควรพิจารณา ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่าง
นัก ท่ อ งเที่ย วและเจ้าบ้าน พฤติก รรมนัก ท่ อ งเที่ย วในแต่ ล ะประเทศ รวมทัง้ การยอมรับ และตอบสนองต่ อ
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนัน้ ควรปลูกฝั งให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าการอนุ รกั ษ์สงั คมและวัฒนธรรม
ในแต่ละท้องถิน่ ทีม่ คี วามโดดเด่นให้คงไว้ซง่ึ อัตลักษณ์และความดัง้ เดิมของสังคมและวัฒนธรรมสืบต่อไป
12. Effects from Topic 11 on Curriculum Development and the Relevance to the Mission of the
Institution
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพัฒ นาหลัก สู ต รและความเกี่ ย วข้ อ งกับ พัน ธกิ จ ของ
สถาบัน
12.1 Curriculum Development
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
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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 everchanging 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.
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็ นทีต่ ้องการของตลาดแรงงานทัง้ ภายในและต่างประเทศ กล่าวคือเป็ น
ผู้ท่มี สี ามารถนาความรูแ้ ละทักษะมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ พร้อมทัง้ ปลูกฝั งจรรยาบรรณทาง
วิช าชีพ และเกิด จิต ส านึ ก ความรับ ผิด ชอบต่ อ สังคม ที่ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันนาไปสู่การยกระดับมาตรฐานความสามารถของบัณฑิตในการแข่งขัน
ด้านวิชาชีพ และเป็ นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับประเทศและโลกต่อไป
12.2 Relevance to the Mission of the Institution
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
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.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีพนั ธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ
รวมทัง้ มีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมปิ ั ญญาให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ วจึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถ มีความรอบรู้
ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ ในศาสตร์การท่องเที่ยว มีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน การให้บริการ
เทีย บเท่ ากับ มาตรฐานสมรรถนะทางวิช าชีพ ในภู ม ิภ าคอื่น ของโลก มีค วามคิด กว้า งไกล มีท ัก ษะในการ
แก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์วจิ ารณ์ และมีความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ อีกทัง้ ยังเป็ นผู้มคี ุณธรรมจริยธรรม เป็ น
พลเมืองดีของประเทศชาติอกี ด้วย
13. Relationship with Other Programs Offered by Other Schools / Majors in the University
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่ นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของมหาวิ ทยาลัย
13.1 Courses/ Groups of courses in the program taught by other
schools/majors/programs
13.1 กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 General Education Courses:
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13.1.1 กลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ ได้แก่
1) Language and Communication Skills courses: taught by School of
Humanities and School of Communication Arts
1) กลุ่ ม วิช าภาษาและทัก ษะการสื่อ สาร เปิ ด สอนโดยคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
ประยุกต์ศลิ ป์ และ คณะนิเทศศาสตร์
2) Business and Entrepreneurship courses: taught by School of Business,
School of Science and Technology and School of Law
2) กลุ่ ม วิช าธุ ร กิจ และการประกอบการ เปิ ด สอนโดย คณ ะบริห ารธุ รกิจ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนิตศิ าสตร์
3) Science and Technology courses: taught by School of Science and
Technology
3) กลุ่ ม วิช าวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เปิ ด สอนโดย คณะวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี
4) Aesthetics and Culture courses: taught by School of Humanities
4) กลุ่ ม วิชาสุ นทรียศาสตร์และวัฒ นธรรม เปิ ด สอนโดย คณะมนุ ษ ยศาสตร์และ
ประยุกต์ศลิ ป์
5) Quality of Life and Sustainable Society courses: taught by School of
Humanities
5) กลุ่มวิชาคุ ณ ภาพชีวติ และสังคมยังยื
่ น เปิ ดสอนโดย คณะมนุ ษ ยศาสตร์และ
ประยุกต์ศลิ ป์ และคณะนิเทศศาสตร์
13.1.2 Core courses:
13.1.2 กลุ่มวิชาแกน ได้แก่
1) Accounting courses: taught by School of Accountancy
1) กลุ่มวิชาด้านบัญชีเปิ ดสอนโดยคณะบัญชี
2) Economics courses: taught by School of Economics
2) กลุ่มวิชาด้านเศรษฐศาสตร์เปิ ดสอนโดยคณะเศรษฐศาสตร์
3) Law courses: taught by School of Law
3) กลุ่มวิชาด้านกฎหมายเปิ ดสอนโดยคณะนิตศิ าสตร์
4) Science and Mathematics courses: taught by School of Science and
Technology
4) กลุ่ ม วิช าวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์เ ปิ ด สอนโดยคณะวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี
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13.2 Courses/Groups of courses in the program offered to other majors/programs
13.2 กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่น
No
ไม่ม ี
13.3 Program Management
13.3 การบริ หารจัดการ
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 อาจารย์ป ระจ าหลัก สูต รด าเนิ น การแต่ งตัง้ ผู้ป ระสานงานรายวิช าทุ กวิชา เพื่อ ท า
หน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ประจาวิชา เพื่อการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผลการศึกษา ให้
เป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญา
ตรี
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 หัว หน้ าสาขาวิชาท าหน้ าที่ก ากับ ดูแลและพัฒ นาหลักสูต ร โดยประสานกับ คณะฯ
ภายใต้กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Part 2. Specific Information of the Program
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. Philosophy, Importance and Objectives of the Program
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 Philosophy
1.1 ปรัชญา
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.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)

11

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มีเป้ าหมายเพื่อผลิตบัณฑิต
ทัง้ ในระดับปฏิบตั กิ ารและผูป้ ระกอบการ ทีม่ คี วามพร้อมทัง้ ด้านการบริหารจัดการ ภาษา วัฒนธรรม ความคิด
สร้างสรรค์ มีจติ ใจพร้อมบริการ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิ ชาการ และวิชาชีพ
เข้าใจสถานการณ์ของโลกและสังคม มีความพร้อมในการปรับเปลีย่ นเพื่อพัฒนาในทางทีด่ ขี น้ึ และเป็ นบัณฑิตที่
เป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงานทัง้ ภายในและต่างประเทศ
1.2 Objectives
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 To produce graduates who have the skills, knowledge and ability to perform in
the tourism and hospitality industries.
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มที กั ษะความรู้ ความสามารถ และปฏิบตั งิ านได้จริงในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วและบริการ
1.2.2 To produce graduates who have skills in management, information technology,
and innovative entrepreneurship.
1.2.2 เพื่อผลิตบัณ ฑิต ที่มคี วามสามารถในการบริหารจัดการ มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีความเป็ นผูป้ ระกอบการเชิงนวัตกรรม
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 เพื่อ ผลิต บัณ ฑิต ให้ ม ีค วามสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีค วามคิด สร้า งสรรค์แ ละ
สามารถนานวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิม่ มูลค่าในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการ
1.2.4 To produce graduates with moral and professional ethics, responsibility,
consciousness for the society and the environment.
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และมีจติ สานึก
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
1.2.5 To produce graduates who have skills in foreign language communication and
can effectively communicate across cultures.
1.2.5 เพื่อ ผลิต บัณ ฑิต ที่ม ีท ัก ษะการสื่อ สารภาษาต่ า งประเทศและสามารถสื่อ สารข้า ม
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. Development plan
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
Development plan
Strategy
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
Teaching and learning
Constantly monitoring changes in
development
the economic, social, cultural and
การพัฒนาการเรียนการสอน
technological trends in order to
adjust and advance the teaching
and learning.
ติดตามการเปลีย่ นแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี อยูเ่ สมอ เพื่อนามา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอน
Student development
Create events that focus on
การพัฒนานักศึกษา
experience in the particular
specialization area.
สร้างกิจกรรมทีเ่ น้นให้นกั ศึกษาได้ม ี
ประสบการณ์ในวิชาเฉพาะต่างๆ
Adjusting the focus of the
Develop the program to meet the
program by adding new
demand of the economic
contents
development. Bringing modern
การเปลีย่ นแปลงจุดเน้นของ
technology to use in teaching and
หลักสูตร โดยการเพิม่ เนื้อหา
learning; Organizing practical
ใหม่ๆ ทีส่ าคัญ
activities both inside and outside the university.
พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรให้เป็ นที่
ต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ มีการนาเทคโนโลยี
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการเรียนการ
สอน มีกจิ กรรมเชิงปฏิบตั กิ ารทัง้ ใน
และนอกสถาบัน

Evidence/KPI
หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
Minutes of the curriculum
committee meetings.

Number of activities, number
of students participated the
activities.
จานวนกิจกรรมและจานวน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
- Satisfaction of the graduates
and employers in the
knowledge and skills.
- Documents regarding the
curriculum revision.
- ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และตัวบัณฑิตเอง
มีความพึงพอใจในความรู้
ความสามารถ ทักษะในการ
ทางานในระดับดี
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
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Part 3. Educational Management System, Implementation, and Curriculum structure
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. Education Management System
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 System
1.1 ระบบ
The regular academic year is divided into two semesters.
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค
1.2 Management of Summer Session
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
A summer session may be offered depending on the consideration of program
committees.
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้ น ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
1.3 Credit Equivalent to Semester System
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
No
ไม่ม ี
2. Program Management
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 Study Period
2.1 วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
First semester
August – December
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
Second semester January – May
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
Summer session June – July
ภาคฤดูรอ้ น
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 Qualifications and Entry Requirements
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2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.2.1 Applicants must possess all of the following qualifications
2.2.1 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี้
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) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม. 6) หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) หรือ เทียบเท่า หรือ ระดับอนุ ป ริญ ญา (3 ปี ) หรือ เทียบเท่า หรือเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าขัน้
ปริญญาตรี
2) Good personality.
2) เป็ นผูท้ ม่ี บี ุคลิกภาพดี
3) Good health: No serious illness which may obstruct their studies.
3) เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มโี รคร้ายแรงทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการเรียน
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) เป็ นผู้ทม่ี คี ุณสมบัตติ รงตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษา
ระบบหน่วยกิตขัน้ ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 2554 2557 (ภาคผนวก ก., ข., ค.)
2.2.2 Entry requirements
2.2.2 การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
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) ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบียบการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาในวิชาคณิต ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือในรายวิชาที่เทียบเท่า และการสอบสัมภาษณ์ ต าม
นโยบายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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 (PaperBased Test), 173 (Computer - Based Test), or 61 (Internet - Based Test).
2) สาหรับผู้สมัครที่มคี ะแนน IELTS (Academic Band) โดยได้ค ะแนนเฉลี่ยตัง้ แต่
5.5 และต้องได้คะแนนในแต่ละ Band ไม่ต่ ากว่า 5.0 หรือคะแนน TOEFL ตัง้ แต่ 500 ขึ้นไป (Paper-Based)
หรือ 173 (Computer-Based) หรือ 61 (Internet-Based) จะได้รบั การยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ
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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) สาหรับผู้สมัครต่างชาติท่ใี ช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแรก จะได้รบั การยกเว้นการ
สอบภาษาอังกฤษ แต่จะต้องผ่านการสอบวิชาคณิตศาสตร์และการสอบสัมภาษณ์
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) ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (English for
Academic Purpose) เพื่อ เพิ่ม พู น ทัก ษะการใช้ภ าษาอัง กฤษ และวิช าคณิ ต ศาสตร์ (Pre-Math) หรือ ตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยให้เป็ นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่
เกีย่ วกับการสอบคัดเลือก
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) ในกรณีท่ไี ม่ตรงตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ของคณะบริหารธุรกิจ โดยคานึงถึงมาตรฐานการศึกษา
2.3 Problems with the new students
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
New students with different background in mathematics and English.
นั ก ศึก ษาที่เ ข้า ใหม่ ม ีพ้ื น ฐานความรู้ใ นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า จาก
หลากหลายสาขา ทาให้มพี น้ื ความรูท้ จ่ี าเป็ นต่อการเรียนสาขาบริหารธุรกิจอันได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
แตกต่างกัน
2.4 Strategy to solve the problem mentioned in 2.3
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 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.
นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์พ้นื ฐานทางด้าน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ควรมีการจัดอบรมปรับ
ความรูก้ ่อนเริม่ เรียนในภาคการศึกษาแรก
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2.5 Projected number of students and graduates in 5 years
2.5 แผนการรับนักศึกษาและจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
Year
ชัน้ ปี
First year
ชัน้ ปี ท่ี 1
Second year
ชัน้ ปี ท่ี 2
Third year
ชัน้ ปี ท่ี 3
Fourth year
ชัน้ ปี ท่ี 4
Total
รวม
Projected graduates
คาดว่าจะจบการศึกษา

2018

Number of students
จานวนนักศึกษา (คน)
2019
2020
2021

2022

60

60

60

60

60

-

54

54

54

54

-

-

51

51

51

-

-

-

48

48

60

114

165

213

213

-

-

-

-

48
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2.6 Projected budget
2.6 งบประมาณตามแผน
Category
หมวดเงิ น
Salary
เงินเดือน
Compensation
ค่าตอบแทน
Stationary
ค่าวัสดุ
Other
รายจ่ายอื่นๆ
Operating budget
รวมงบดาเนิ นการ
Durable goods
ค่าครุภณ
ั ฑ์
Land
ค่าทีด่ นิ
Building materials
ค่าสิง่ ก่อสร้าง
Total investment
รวมงบลงทุน
Total
รวมทัง้ สิ้ น

2018

Annual expenses
งบประมาณที่ต้องการแต่ ละปี
2019
2020
2021

2022

264,000

290,400

319,440

351,384

386,523

315,000

337,500

337,500

337,500

337,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

-

-

-

-

-

585,000

634,400

663,940

696,384

732,023

301,500

302,000

302,500

303,000

303,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

301,500

302,000

302,500

303,000

303,500

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.)
ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่ วยกิตขัน้ ปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
2545 2554 2557 (ภาคผนวก ก., ข., ค.)
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2.8 Transfer Admission
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิ ทยาลัย
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.)
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูต รนี้ สามารถ
เทียบโอนหน่ วยกิตได้ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการเทียบโอนหน่ วยกิต
การเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ง.) และระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่า
ด้วยการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้า
สู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 (ภาคผนวก จ.) และ
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยในรายวิชาทีม่ เี นื้อหาวิชาทีส่ ามารถเทียบเคียงกันได้
3. Curriculum and lecturers
3. หลักสูตรและอาจารย์ผส้ ู อน
3.1 Curriculum
3.1 หลักสูตร
3.1.1 Total credits
132 credits
3.1.1 หน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร
132 หน่ วยกิ ต
3.1.2 Curriculum structure
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) General education
30 credits
1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
30 หน่ วยกิ ต
Section 1: Required General Education Courses 21 credits from the
following course groups:
ส่วนที่ 1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป-บั
่
งคับ จานวน 21 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1. Language and Communication Skills Courses
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
2. Business and Entrepreneurship Course
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
3. Science and Technology Course
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3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Section 2 : Elective General Education Courses 9 credits from the
following course groups:

2)
2)

3)
3)
4)
4)

ส่วนที่ 2 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป-เลื
่
อก จานวน 9 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1. Language and Communication Skills Courses
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
2. Business and Entrepreneurship Course
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
3. Science and Technology Course
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. Aesthetics and Culture Courses
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม
5. Quality of Life and Sustainable Society Courses
5. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยังยื
่ น
Specialization courses
90 credits
หมวดวิ ชาเฉพาะ
90 หน่ วยกิ ต
(1) Professional foundation courses
24 credits
(1) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
(2) Specialization courses
66 credits
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะ
66 หน่วยกิต
A. Specific requirement courses
36 credits
ก. วิชาเฉพาะบังคับ
36 หน่วยกิต
B. Specific elective courses
30 credits
ข. วิชาเฉพาะเลือก
30 หน่วยกิต
C. Special interested courses
15 credits
ค. วิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
D. Foreign Language for Professionals Courses 15 credits
ง. วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
15 หน่วยกิต
Free Elective Courses
6 credits
หมวดวิ ชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิ ต
Professional Training Courses
6 credits
หมวดวิ ชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
6 หน่ วยกิ ต
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3.1.3 List of courses and number of credits
3.1.3 รายวิ ชาในแต่ละหมวดวิ ชาและจานวนหน่ วยกิ ต
1) Code description
1) รหัสวิ ชา
(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) รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จะ
มีรหัสนาหน้าชื่อวิชาโดยใช้แทนด้วยตัวอักษรและตัวเลข ซึง่ มีความหมายดังนี้
First letter “I” refers to International Program
ตัวอักษรตัวแรก คือ I หมายถึง หลักสูตรนานาชาติ
Second letter refers to Core courses, major courses of each group as
follows:
ตัวอักษรตัวทีส่ อง หมายถึง วิชาแกนธุรกิจ วิชาเอก แต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
A refers to School of Accountancy core courses
A หมายถึง วิชาแกนธุรกิจทีค่ ณะบัญชีรบั ผิดชอบ
B refers to School of Business core courses and free elective
courses
B หมายถึง วิชาแกนธุรกิจทีค่ ณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบ
E refers to School of Economics core courses
E หมายถึง วิชาแกนธุรกิจทีค่ ณะเศรษฐศาสตร์รบั ผิดชอบ
L refers to School of Law courses
L หมายถึง วิชาแกนธุรกิจทีค่ ณะนิตศิ าสตร์รบั ผิดชอบ
R refers to School of Tourism and Services
R หมายถึง วิชาแกนธุรกิจที่คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
รับผิดชอบ
Hundreds digit
เลขหลักร้อย
No. 1 refers to First-Year courses
เลข 1 หมายถึง จัดสอนในชัน้ ปี ท่ี 1
No. 2 refers to Second-Year courses
เลข 2 หมายถึง จัดสอนในชัน้ ปี ท่ี 2
No. 3 refers to Third-Year courses
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เลข 3 หมายถึง จัดสอนในชัน้ ปี ท่ี 3
No. 4 refers to Fourth-Year courses
เลข 4 หมายถึง จัดสอนในชัน้ ปี ท่ี 4
No. 8 refers to Co-operative education courses
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
No. 9 refers to External School input courses
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชารับบริการจากต่างคณะ
Tens and units digits refer to Course Numbers
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับประจาวิชา
(2) Courses in General Education Only
(2) หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
Courses in General Education will have a prefix for the course title.
Which has the following meaning.
รายวิชาในหลักสูตรมีหลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชา โดยแทนด้วยตัวอักษร 2 ตัว
และตัวเลข 3 หลักนาหน้าทุกรายวิชาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้
The two letters are GE, meaning general education.
ตัวอักษรสองตัว คือ GE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
Main digits 0-4 means the subject group consists of
ตัวเลขหลักร้อย 0-4 หมายถึงกลุ่มวิชา ประกอบด้วย
Number 0 refers to language and communication skills courses
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
Number 1 refers to business and entrepreneurship courses
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
Number 2 refers to the science and technology courses
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number 3 refers to the aesthetics and culture courses
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม
Number 4 refers to the quality of life and sustainable social courses
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยังยื
่ น
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List of courses
รายวิ ชา
1) General education courses 30 credits
1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ 30 หน่ วยกิ ต
Section 1 Required General Education Courses: 21 credits
ส่วนที่ 1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป-บั
่
งคับ จานวน 21 หน่ วยกิ ต
(1) Language and Communication Skills Courses
(1) กลุ่มวิ ชาภาษาและทักษะการสื่อสาร

Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

GE001

Thai for Careers
(ภาษาไทยเพื่ออาชีพ)
English for Communication 1
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1)
English for Communications 2
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2)
English for Communication in Careers 1
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
1)
English for Communication in Careers 2
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
2)

GE002
GE003
GE004

GE005

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

GE002

3(3-0-6)

GE003

3(3-0-6)

GE004

* Remark
*หมายเหตุ
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
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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. นักศึกษาชาวต่ างชาติท่ใี ช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่หนึ่ง (Native English Speaker) และ/หรือ
นักศึกษาทีเ่ รียนในหลักสูตรทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเต็มเวลามาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต้องลงทะเบียน
วิชาภาษาอังกฤษทัง้ 4 วิชา คือ GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 และ GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2
และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการประจาหลักสูตรเห็นชอบ
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. นักศึกษาทีย่ น่ ื ผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า จะต้องดาเนินการให้
เสร็จสิน้ ภายในภาคเรียนที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2 ทีเ่ ข้าศึกษา โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2
ปี นั บ จากวัน ที่ผ ลสอบประกาศและต้ อ งเป็ นไปตามเกณฑ์ ก ารเทีย บผลคะแนนมาตรฐานภาษา อัง กฤษ
ดังต่อไปนี้
Criterion A. International programs using Englishas the medium of instruction only
เกณฑ์ ก. หลักสูตรนานาชาติทใ่ี ช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเท่านัน้
1) Substitution of TOEIC score 550 or higher for GE002
1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ขึน้ ไป ใช้ทดแทนรายวิชา GE002
2) Substitution of TOIEC score 600 or higher for GE002 and GE003
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ขึน้ ไป ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 และ GE003
3) Substitution of TOIEC score 650 or higher for GE002, GE003 and GE004
3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650 ขึน้ ไป ใช้ทดแทนรายวิชา GE002, GE003 และ GE004
4) Substitution of TOIEC score 700 or higher for GE002, GE003, GE004 and GE005
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ขึน้ ไป ใช้ทดแทนรายวิชา 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.
สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติท่ใี ช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเท่านัน้ เมื่อขอยกเว้น
รายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ก. จะต้อ งลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษนัน้ ๆ และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการประจาหลักสูตรเห็นชอบ
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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
สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ได้รบั การยกเว้น
การเรียนในกลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
(2) Business and Entrepreneurship Course
(2) กลุ่มวิ ชาธุรกิ จและการประกอบการ

Code
รหัสวิ ชา

GE101

List of Course
ชื่อวิ ชา

Innovation-Driven Entrepreneurship
(การประกอบการทีข่ บั เคลื่อนด้วย
นวัตกรรม)

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

*Remarks:
*หมายเหตุ:
For students who possess a High Vocational Certificate or the equivalent, they are exempt
from learning Business and Entrepreneurship Course
สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ได้รบั การยกเว้น
การเรียนในกลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
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(3) Science and Technology Course
(3) กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี

Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

GE201

Digital Innovative Thinking and Coding
(การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจทิ ลั และการ
โค้ด)

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

*Remarks:
*หมายเหตุ:
For students who possess a High Vocational Certificate or the equivalent, they are exempt
from learning Business and Entrepreneurship Course
สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ได้รบั การยกเว้น
การเรียนในกลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
Section 2 Elective General Education Courses: Students can choose to
study no less than 9 credits from the following course groups
ส่ วนที่ 2 หมวดวิ ชาศึ กษาทัวไป-เลื
่
อก นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจานวนไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
(1) Language and Communication Skills Courses
(1) กลุ่มวิ ชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
A. Language Group
ก. กลุ่มวิ ชาภาษา
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Code
รหัสวิ ชา

GE006
GE007
GE008

List of Course
ชื่อวิ ชา

Malay for Communication
(ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร)
Vietnamese for Communication
(ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร)
Burmese for Communication
(ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร)

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

B. Communication Skills
ข. กลุ่มวิ ชาทักษะการสื่อสาร

Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

GE051

Aspects of Vocabulary
(มิตแิ ห่งศัพท์)
Research and Academic Project Writing
(การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยั )
(Business Reading and Writing
(การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ)
Reading for Life Development
(การอ่านเพื่อพัฒนาชีวติ )
Speaking and Presentation Skills
(ทักษะการพูดและการนาเสนองาน)

GE052
GE053
GE054
GE055

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

GE056

Intercultural Communication
(การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม)
Citizen Reporter
(นักข่าวพลเมือง)

GE057

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

*Remarks:
*หมายเหตุ:
For students who possess a High Vocational Certificate or the equivalent, they are exempt
from learning Business and Entrepreneurship Course
สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ได้รบั การยกเว้น
การเรียนในกลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
(2) Business and Entrepreneurship Courses
(2) กลุ่มวิ ชาธุรกิ จและการประกอบการ

Code
รหัสวิ ชา

GE102

GE103

List of Course
ชื่อวิ ชา

Business Ethics and Social
Responsibility
(จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคม)
Design Thinking
(การคิดเชิงออกแบบ)

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

-
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Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

GE104

Online Business
(ธุรกิจออนไลน์)
Law for Entrepreneurs
(กฎหมายเบือ้ งต้นสาหรับผูป้ ระกอบการ)
E-Commerce Law
(กฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์)
Trading and Investment
(การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์)
Wealth Management
(การบริหารความมังคั
่ ง)่
Food Business for Wellness and Beauty
(ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม)

GE105
GE106
GE107
GE108
GE109

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

*Remarks:
*หมายเหตุ:
For students who possess a High Vocational Certificate or the equivalent, they are exempt
from learning Business and Entrepreneurship Course
สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ได้รบั การยกเว้น
การเรียนในกลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
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(3) Science and Technology Courses
(3) กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Code
รหัสวิ ชา

GE202
GE203
GE204
GE205

GE206
GE207
GE208

List of Course
ชื่อวิ ชา

Modern Innovation Technology
(นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่)
Analytical Thinking for Business
(การคิดเชิงวิเคราะห์สาหรับธุรกิจ)
Smart Farming
(เกษตรอัจฉริยะ)
Cosmetic Products for Health and
Beauty
(ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางเพื่อสุขภาพและ
ความงาม)
Thai Herbs Wisdom
(ภูมปิ ั ญญาสมุนไพรไทย)
Digital Technology
(เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั )
Digital Games
(เกมดิจทิ ลั )

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

*Remarks:
*หมายเหตุ:
For students who possess a High Vocational Certificate or the equivalent, they are exempt
from learning Business and Entrepreneurship Course
สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ได้รบั การยกเว้น
การเรียนในกลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
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(4) Aesthetics and Culture Courses
(4) กลุ่มวิ ชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม
A. Aesthetics Group
ก. กลุ่มสุนทรียศาสตร์

Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

GE301

Philosophy of Love
(ปรัชญาความรัก)
Philosophy of Art
(ปรัชญาศิลปะ)
Shape, Taste, Smell, Color, Sound
(รูปรสกลิน่ สีเสียง)
Narratives in the Modern World
(เรือ่ งเล่าในโลกสมัยใหม่)
Interpretation of Drama and Film
(การตีความละครและภาพยนตร์)
Tales of the World
(นิทานของโลก)
HRM Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
Writing
(พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ ามหาจักรี สิรนิ ธร รัฐ
สีมาคุณากรปิ ยชาติ สยามบรมราชกุมารี)
Southeast Asian Writers Award
(วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ มแห่ง
อาเซียน)

GE302
GE303
GE304
GE305
GE306
GE307

GE308

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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Code
รหัสวิ ชา

GE309
GE310
GE311
GE312
GE313
GE314
GE315
GE316

GE317
GE318

List of Course
ชื่อวิ ชา

Thai Poetry Recitation
(การอ่านร้อยกรองไทย)
Thai Classical Dance
(นาฎศิลป์ ไทย)
Dance
(แดนซ์)
Singing
(การขับร้อง)
Music Appreciation
(ดนตรีวจิ กั ษณ์)
Flower Decoration
(การจัดดอกไม้)
Costume and Garment
(พัสตราภรณ์)
Costume and Make-Up Design
(การออกแบบเครือ่ งแต่งกายและการ
แต่งหน้า)
Art Appreciation
(ศิลปะวิจกั ษณ์)
Thai Folk Games and Songs
(การละเล่นและเพลงพืน้ บ้านไทย)

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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B. Culture Group
ข. กลุ่มวัฒนธรรม

Code
รหัสวิ ชา

GE351
GE352
GE353
GE354
GE355

GE356
GE357
GE358
GE359
GE360

List of Course
ชื่อวิ ชา

Popular Culture
(วัฒนธรรมประชานิยม)
ASEAN Entertainment Media
(สื่อบันเทิงอาเซียน)
ASEAN Cultures
(ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน)
Foreign Culture Influence on Thai Arts
(อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย)
History of Thailand’s Society after
Revolution
(ประวัตศิ าสตร์สงั คมไทยหลังการ
เปลีย่ นแปลงการปกครอง)
China’s National Ideology
(อุดมการณ์สร้างชาติของจีน)
Current World Events
(เหตุการณ์ปัจจุบนั ของโลก)
Multilingualism
(ภาวะหลายภาษา)
Museum Management
(การจัดการพิพธิ ภัณฑ์)
Western Philosophy
(ปรัชญาตะวันตก)

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

GE361

Eastern Philosophy
(ปรัชญาตะวันออก)
Tea Culture
(วัฒนธรรมชา)
Rice Culture
(วัฒนธรรมข้าว)
Water Culture
(วัฒนธรรมน้า)
Chinese Shrine and Oblation in
Thailand
(ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนใน
ประเทศไทย)
Ethnic Diversity in Thai Society
(ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุใ์ น
สังคมไทย)
Gender Diversity in Thai Society
(ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย)
Creative Folklore
(คติชนสร้างสรรค์)
Archaeology in Thailand and
Neighboring Countries
(โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง)
Local and Creative Cultural Products
(ท้องถิน่ กับการสร้างสรรค์สนิ ค้าทาง
วัฒนธรรม)

GE362
GE363
GE364
GE365

GE366

GE367
GE368
GE369

GE370

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

GE371

Royal Tradition and Ceremony in
Thailand
(ราชประเพณีและพระราชพิธใี นสังคมไทย)
Invented Tradition
(ประเพณีประดิษฐ์)
Tradition and Festival in Thailand
(ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย)
History of Photography
(ประวัตศิ าสตร์ของภาพถ่าย)
Animation History
(ประวัตศิ าสตร์แอนิเมชัน)
่
Faiths in Thai Society
(ความเชื่อในสังคมไทย)
Astrology and Forecasting
(โหราศาสตร์และการพยากรณ์)
World Religions
(ศาสนาของโลก)
Go
(หมากล้อม)
Thai and International Chess
(หมากรุกไทยและสากล)

GE372
GE373
GE374
GE375
GE376
GE377
GE378
GE379
GE380

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

*Remarks:
*หมายเหตุ:
For students who possess a High Vocational Certificate or the equivalent, they are exempt
from learning Business and Entrepreneurship Course
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ได้รบั การยกเว้น
การเรียนในกลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
(5) Quality of Life and Sustainable Society Courses
(5) กลุ่มวิ ชาคุณภาพชีวิตและสังคมยังยื
่ น
A. Quality of Life
ก. กลุ่มคุณภาพชีวิต

Code
รหัสวิ ชา

GE401

GE402
GE403
GE404
GE405
GE406
GE407
GE408
GE409

List of Course
ชื่อวิ ชา

Information Literacy Skills in Digital
Society
(ทักษะการรูส้ ารสนเทศในสังคมดิจทิ ลั )
Discovery of Learning Society
(เปิ ดโลกกว้างสู่สงั คมแห่งการเรียนรู)้
Media Literacy Skill
(ทักษะการรูเ้ ท่าทันสื่อ)
Generation Z and Quality of Life
(เจนเนอเรชัน่ ซี กับคุณภาพชีวติ )
Developmental Psychology
(จิตวิทยาพัฒนาการ)
Psychology for Self-Management
(จิตวิทยากับการบริหารตนเอง)
Psychology for Teamwork
(จิตวิทยาการทางานเป็ นทีม)
Personality Development for Leaders
(การพัฒนาบุคลิกภาพผูน้ า)
Fashion
(แฟชัน)
่

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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Code
รหัสวิ ชา

GE410
GE411

List of Course
ชื่อวิ ชา

Cooking
(การทาอาหาร)
Health and Beauty Care
(การดูแลสุขภาพและความงาม)

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

B. Sustainable Society
ข. กลุ่มสังคมยังยื
่ น

Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

GE451

Knowledge of the King
(ศาสตร์ของพระราชา)
TCC and Our UTCC
(หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา)
Social Studies for Sustainable Society
(สังคมศึกษาเพื่อสังคมทีย่ งั ยืน)
Law for Everyday Life
(กฎหมายสาหรับชีวติ ประจาวัน)
Intellectual Property
(ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา)
Geography and Cultural Tourism
(การท่องเทีย่ วเชิงภูมศิ าสตร์และวัฒนธรรม)

GE452
GE453
GE454
GE455
GE456

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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Credits
(Lecture-tutorial-self
Code
List of Course
study)
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
GE457 Geography and History for Thai Tourism
3(3-0-6)
(ภูม-ิ ประวัตศิ าสตร์การท่องเทีย่ วไทย)
GE458 Concept of Death
3(3-0-6)
(มโนทัศน์เรือ่ งความตาย)
GE459 Buddhist Principles and Life Solutions
3(3-0-6)
(พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวติ )
GE460 Ecological Consciousness
3(3-0-6)
(นิเวศสานึก)
GE461 ASEAN Environment
3(3-0-6)
(สิง่ แวดล้อมในอาเซียน)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

*Remarks:
*หมายเหตุ:
For students who possess a High Vocational Certificate or the equivalent, they are exempt
from learning Business and Entrepreneurship Course
สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ได้รบั การยกเว้น
การเรียนในกลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
2) Specialization courses 90 credits
2) หมวดวิ ชาเฉพาะ 90 credits
There are 2 courses 90 credits in total
มี 2 กลุ่มวิชา จานวนรวม 90 หน่ วยกิต
(1) Professional foundation courses 24 Credits
(1) กลุ่มวิ ชาพื้นฐานวิ ชาชีพ 24 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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Code
รหัสวิ ชา

IB102
IB201
IB210

IB305
IA913
IE921
IE922
IR101

List of Course
ชื่อวิ ชา

Organization and Management
องค์การและการจัดการ
Principles of Marketing
หลักการตลาด
Business Finance and Risk
Management
(การเงินธุรกิจและการจัดการความเสีย่ ง)
Operations Management
การจัดการการปฏิบตั ิ
Principles of Accounting
หลักการบัญชี
Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
Microeconomic
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค
(Tourism and Hospitality Industry)
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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(2) Specialization courses 66 credits
กลุ่มวิ ชาเฉพาะ 66 หน่วยกิต
A. Specific requirement courses 36 credits
ก. วิ ชาเฉพาะบังคับ 36 หน่วยกิต

Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

IR102

Tourist Behavior and Cross-Cultural
Communication
(พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วและการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม)
Service Psychology
(จิตวิทยาบริการ)
Information Technology in Tourism and
Hospitality Industry
(เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วและการบริการ)
Tour Operator and Travel Agency
Management
(การจัดการธุรกิจนาเทีย่ วและตัวแทนการ
ท่องเทีย่ ว)
Business and Tourism Law
(กฎหมายธุรกิจและการท่องเทีย่ ว)
Tourism Resource Management
(การพัฒนาทรัพยากรการท่องเทีย่ ว)
Tour Organizing and Tour Guiding
(การจัดนาเทีย่ วและงานมัคคุเทศก์)

IR201
IR202

IR203

IR301
IR302
IR303

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

IR304

Marketing in Tourism and Hospitality
Industry
(การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
และการบริการ)
Sustainable Tourism planning and
Development
(การวางแผนและการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
อย่างยังยื
่ น)
Human Resources Management in
Tourism and Hospitality Industry
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ)
Research Methodology in Tourism and
Hospitality Industry
(ระเบียบวิธวี จิ ยั ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วและการบริการ)
Seminar on Current Issues in Tourism
and Hospitality Industry
(สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและการบริการ)

IR305

IR306

IR401

IR402

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)
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B. Specific elective courses 30 credits
ข. วิ ชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต
- Special interested courses 15 credits
- วิ ชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกิต
Credits
(Lecture-tutorial-self
Code
List of Course
study)
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
IR204 Accommodation Business Management
3(3-0-6)
(การจัดการธุรกิจทีพ่ กั แรม)
IR205 Spa Business Management
3(3-0-6)
(การจัดการธุรกิจสปา)
IR206 Restaurant Business Management
3(3-0-6)
(การจัดการธุรกิจภัตตาคาร)
IR207 Airline Business Management
3(3-0-6)
(การจัดการธุรกิจสายการบิน)
IR208 Cruise Business Management
3(3-0-6)
(การจัดการธุรกิจเรือสาราญ)
IR209 Meeting, Incentive, Convention and
3(3-0-6)
Exhibition Business Management
(การจัดการธุรกิจการประชุม นิทรรศการ
และการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล)
IR307 Cultural Tourism Management
3(3-0-6)
(การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม)
IR308 Gastronomic Tourism Management
3(3-0-6)
(การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร)
IR309 Wellness Tourism Management
3(3-0-6)
(การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)
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Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

IR310

Sport and Adventure Tourism
Management
(การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา
และผจญภัย)
Community-Based Tourism
Management
(การจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน)
Crisis Management in Tourism and
Hospitality Industry
(การจัดการวิกฤตในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วและการบริการ)
Strategic Management and Innovation
in Tourism and Hospitality Industry
(การจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ)
Entrepreneurship in Tourism and
Hospitality Industry
(การประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วและการบริการ)

IR311

IR403

IR404

IR405

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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- Foreign Language for Professionals Courses 15 credits
- วิ ชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต
ภาษาญี่ปนุ่

Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

IR210

Japanese for Communication 1
(ภาษาญี่ป่ นุ เพื่อการสื่อสาร 1)
Japanese for Communication 2
(ภาษาญี่ป่ นุ เพื่อการสื่อสาร 2)
Japanese for Communication 3
(ภาษาญี่ป่ นุ เพื่อการสื่อสาร 3)
Japanese for Communication in
Tourism and Hospitality Industry 1
(ภาษาญี่ป่ นุ เพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและการบริการ 1)
Japanese for Communication in
Tourism and Hospitality Industry 2
(ภาษาญี่ป่ นุ เพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและการบริการ 2)

IR211
IR312
IR313

IR406

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR210

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR211

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR312

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR312

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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ภาษาจีน

Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

IR212

Chinese for Communication 1
(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1)
Chinese for Communication 2
(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2)
Chinese for Communication 3
(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3)
Chinese for Communication in Tourism
and Hospitality 1
(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและการบริการ 1)
Chinese for Communication in Tourism
and Hospitality 2
(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและการบริการ 2)

IR213
IR314
IR315

IR407

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR212

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR213

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR314

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR314

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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ภาษาเกาหลี

Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

IR214

Korean for Communication 1
(ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1)
Korean for Communication 2
(ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2)
Korean for Communication 3
(ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3)
Korean for Communication in Tourism
and Hospitality 1
(ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
1)
Korean for Communication in Tourism
and Hospitality 2
(ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
2)

IR215
IR316
IR317

IR408

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR214

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR215

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR316

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR316

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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ภาษาฝรังเศส
่

Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

IR216

French for Conversation and
Communication 1
(ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสาร 1)
French for Conversation and
Communication 2
(ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสาร 2)
French for Conversation and
Communication 3
(ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสาร 3)
French for Conversation and
Communication in Tourism and
Hospitality 1
(ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
1)
French for Conversation and
Communication in Tourism and
Hospitality 2
(ภาษาฝรังเศสส
่
าหรับการสนทนาและการ
สื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและ
การบริการ 2)

IR217

IR318

IR319

IR409

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR216

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR217

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR318

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR318

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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ภาษาสเปน

Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

IR218

Spanish for Communication 1
(ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1)
Spanish for Communication 2
(ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2)
Spanish for Communication 3
(ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3)
Spanish for Communication in Tourism
and Hospitality 1
(ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและการบริการ 1)
Spanish for Communication in Tourism
and Hospitality 2
(ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและการบริการ 2)

IR219
IR320
IR321

IR410

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR218

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR219

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR320

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR320

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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ภาษาเยอรมัน

Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

IR220

German for Communication 1
(ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1)
German for Communication 2
(ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2)
German for Communication 3
(ภาษาเยอรมันสาหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 3)
German for Communication in Tourism
and Hospitality 1
(ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
1)
German for Communication in Tourism
and Hospitality 2
(ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
2)

IR221
IR322

IR323

IR411

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR220

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR221

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR322

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR322

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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ภาษารัสเซีย

Code
รหัสวิ ชา

List of Course
ชื่อวิ ชา

IR222

Russian for Communication 1
(ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1)
Russian for Communication 2
(ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2)
Russian for Communication 3
(ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3)
Russian for Communication in Tourism
and Hospitality 1
(ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
1)
Russian for Communication in Tourism
and Hospitality 2
(ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
2)

IR223
IR324
IR325

IR412

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR222

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR223

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR324

3(2-2-5)

สอบผ่าน IR324

3) Free Elective Courses 6 credits
3) หมวดวิ ชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี จานวนอย่างน้ อย 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ หรือหลักสูตรนานาชาติอ่นื ๆ ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ
มหาวิท ยาลัยอื่น ๆ ทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศที่มขี ้อ ตกลง/ความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยหรือ ได้รบั การ
รับรองจากสานักงาน ก.พ.
4) Professional Training Courses 6 credits
4) หมวดวิ ชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ 6 หน่วยกิต

Code
รหัสวิ ชา

IR499

List of Course
ชื่อวิ ชา

สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)

Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)
6(0-40-20)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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3.1.4 Study Plan
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคต้น

Code
รหัสวิ ชา

GE000
GE000
GE000
GE000
IB102
IR101

Course Name
ชื่อวิ ชา

General Education
วิชาศึกษาทัวไป
่
General Education
วิชาศึกษาทัวไป
่
General Education
วิชาศึกษาทัวไป
่
General Education
วิชาศึกษาทัวไป
่
Organization and Management
องค์การและการจัดการ
Tourism and Hospitality Industry
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
รวม

Credits
(Lecture-tutorialself-study)
หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

3

-

3

-

3

-

3

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

18
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ปี ที่ 1 ภาคปลาย

Code
รหัสวิ ชา

GE000
GE000
GE000
GE000
IA913
IR102

Course Name
ชื่อวิ ชา

General Education
วิชาศึกษาทัวไป
่
General Education
วิชาศึกษาทัวไป
่
General Education
วิชาศึกษาทัวไป
่
General Education
วิชาศึกษาทัวไป
่
Principles of Accounting
หลักการบัญชี
Tourist Behavior and Cross-Cultural
Communication
พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วและการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม
รวม

Credits
(Lecture-tutorialself-study)
หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

3

-

3

-

3

-

3

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

18

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)

53

ปี ที่ 2 ภาคต้น

Code
รหัสวิ ชา

GE000
IB201
IE921
IR201
IR202

IR000
IR000

Course Name
ชื่อวิ ชา

General Education
วิชาศึกษาทัวไป
่
Principles of Marketing
หลักการตลาด
Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
Service Psychology
จิตวิทยาการบริการ
Information Technology in Tourism and
Hospitality Industry
เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วและการบริการ
Elective Course (1)
วิชาเฉพาะเลือก (1)
Foreign Language for Professionals
Courses (1)
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (1)
รวม

Credits
(Lecture-tutorialself-study)
หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

3

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3

-

3

-
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ปี ที่ 2 ภาคปลาย

Code
รหัสวิ ชา

GE000
IB210
IE922
IR203

IR000
IR000

Course Name
ชื่อวิ ชา

General Education
วิชาศึกษาทัวไป
่
Business Finance and Risk Management
การเงินธุรกิจและการจัดการความเสีย่ ง
Microeconomic
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค
Tour Operator and Travel Agency
Management
การจัดการธุรกิจนาเทีย่ วและตัวแทนการ
ท่องเทีย่ ว
Elective Course (2)
วิชาเฉพาะเลือก (2)
Foreign Language for Professionals
Courses (2)
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (2)
รวม

Credits
(Lecture-tutorialself-study)
หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

3

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3

-

3
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ปี ที่ 3 ภาคต้น

Code
รหัสวิ ชา

IB305
IR301
IR302
IR303
IR000
IR000

Course Name
ชื่อวิ ชา

Operations Management
การจัดการการปฏิบตั ิ
Business and Tourism Law
กฎหมายธุรกิจและการท่องเทีย่ ว
Tourism resource management
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
Tour Organizing and Tour Guiding
การจัดนาเทีย่ วและงานมัคคุเทศก์
Elective Course (3)
วิชาเฉพาะเลือก (3)
Foreign Language for Professionals
Courses (3)
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (3)
รวม

Credits
(Lecture-tutorialself-study)
หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3

-

3

-
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ปี ที่ 3 ภาคปลาย

Code
รหัสวิ ชา

IR304

IR305

IR306

IR000
IR000

Course Name
ชื่อวิ ชา

Marketing in Tourism and Hospitality
Industry
การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและ
การบริการ
Sustainable Tourism Planning and
Development
การวางแผนและการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
อย่างยังยื
่ น
Human Resources Management in
Tourism and Hospitality Industry
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและการบริการ
Elective Course (4)
วิชาเฉพาะเลือก (4)
Foreign Language for Professionals
Courses (4)
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (4)
Free Elective course (1)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

Credits
(Lecture-tutorialself-study)
หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

Prerequisite
เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3

-

3

3

-

18

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)

57

ปี ที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิ ชา
Code

IR401

IR402

IR000
IR000

ชื่อวิ ชา
Course Name

Research Methodology in Tourism and
Hospitality Industry
ระเบียบวิธวี จิ ยั ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
และการบริการ
Seminar on Current Issues in Tourism and
Hospitality Industry
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วและการบริการ
Elective Course (5)
วิชาเฉพาะเลือก (5)
Foreign Language for Professionals
Courses (5)
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (5)
Free Elective course (2)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorialself-study)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
Prerequisite

-

3(3-0-6)

-

3

-

3

3
15
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ปี ที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา
Code

IR499

ชื่อวิ ชา
Course Name

Co-operative Education
สหกิจศึกษา
รวม

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorialself-study)
6(0-40-20)

เงื่อนไขก่อนเรียน
Prerequisite

-

6
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3.1.5 Course Description
3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
1) General education courses 30 credits
1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ 30 หน่ วยกิ ต
Section 1: Required General Education Courses 21 credits from the
following course groups:
ส่วนที่ 1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป-บั
่
งคับ จานวน 21 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
Section 1 Required General Education Courses: 21 credits
(1) Language and Communication Skills Courses
(1) กลุ่มวิ ชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
GE001

Thai for Careers
3(3-0-6)
(ภาษาไทยเพื่ออาชีพ )
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
พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อ
พัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้บทเรียน บทอ่ าน และแบบฝึ กหัดที่ม ี
เนื้อหาเกีย่ วข้องกับอาชีพตามสาขาของผูเ้ รียน
GE002

English for Communication 1
3(3-0-6)
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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.
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน โดยเน้นทักษะการฟั งเพื่อจับ
ใจความสาคัญ และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสัน้ ๆ การพูดทักทาย เริม่ ต้นบทสนทนา แนะนา
ตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่าย ๆ เพื่อจับใจความสาคัญ
และแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความสัน้ ๆ ในรูปแบบทัวไปและผ่
่
านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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GE003

English for Communications 2
3(3-0-6)
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2)
ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน โดยเน้นทักษะการฟั งเพื่อจับ
ใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาทีซ่ บั ซ้อนขึน้ การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการ
ถามตอบ และแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีพ่ บในชีวติ ประจาวัน รวมทัง้ การนาเสนอและ
เปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย การอ่านข้อความในหัวข้อทีห่ ลากหลายทัง้ ในรูปแบบทัวไปและผ่
่
านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
GE004

English for Communication in Careers 1
3(3-0-6)
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1)
ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณาการ
ทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์นาเสนอข้อมูล เปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
ธุรกิจ เขียนบันทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุป
ใจความสาคัญ กาหนดให้มกี ารอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง
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GE005

English for Communication in Careers 2
3(3-0-6)
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2)
ศึ กษาก่ อ น GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชี พ 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
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณาการ
ทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน ฝึ กเสนอและอภิปรายข้อคิดเห็น สัมภาษณ์ งาน เขียนประวัติส่วนตัวและ
จดหมายสมัครงาน อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความสาคัญ กาหนดให้มกี ารอ่าน
นอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง
(2) Business and Entrepreneurship Course
(2) กลุ่มวิ ชาธุรกิ จและการประกอบการ
GE101
Innovation-Driven Entrepreneurship3(3-0-6)
(การประกอบการที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม)
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
กระบวนการประกอบการเพื่อ เสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ และ
ความสามารถในการเป็ นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึงปั ญหาและโอกาส เพื่ อค้นหาแนวคิดและหนทาง
เชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปั ญ หาและสร้างคุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบตั ิในเชิงธุรกิจ
อย่างเป็ นรูปธรรม
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(3) Science and Technology Course
(3) กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี
GE201
Digital Innovative Thinking and Coding
(การคิ ดเชิ งนวัตกรรมทางดิ จิทลั และการโค้ด)
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
แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นให้เกิดการเรียนรูแ้ ละการแก้ปัญหา
ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั ฝึ กทักษะพื้นฐานการใช้แอปพลิเคชัน และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ผ่านกระบวนการ
ค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล จนเกิดนวัตกรรมทีต่ อบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม
Section 2 Elective General Education Courses:
Students can choose to study no less than 9 credits from the following
course groups
ส่ วนที่ 2 หมวดวิ ชาศึ กษาทัวไป-เลื
่
อก นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจานวนไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
(1) Language and Communication Skills Courses
(1) กลุ่มวิ ชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
A. Language Group
ก. กลุ่มวิ ชาภาษา
GE006
Malay for Communication
3(3-0-6)
(ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร)
Malay language skills in everyday life focusing on listening and speaking, basic
dialogues needed in communication, listening for main ideas, and basic paragraph writing
ทัก ษะการใช้ภ าษามาเลย์ในชีวติ ประจาวันโดยเน้ นการฟั งและการสนทนา บทพูดพื้นฐานที่
จาเป็ นต่อการใช้ส่อื สาร รวมทัง้ การจับใจความสาคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นขัน้ พืน้ ฐานในระดับย่อหน้า
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GE007

Vietnamese for Communication
3(3-0-6)
(ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร)
Vietnamese language skills in everyday life focusing on listening and speaking, basic
dialogues needed in communication, listening for main ideas, and basic paragraph writing
ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจาวันโดยเน้นการฟั งและการสนทนา บทพูดพื้นฐานที่
จาเป็ นต่อการใช้ส่อื สาร รวมทัง้ การจับใจความสาคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นขัน้ พืน้ ฐานในระดับย่อหน้า
GE008

Burmese for Communication
3(3-0-6)
(ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร)
Burmese language skills in everyday life focusing on listening and speaking, basic
dialogues needed in communication, listening for main ideas, and basic paragraph writing
ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวติ ประจาวันโดยเน้นการฟั งและการสนทนา บทพูดพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ น
ต่อการใช้ส่อื สาร รวมทัง้ การจับใจความสาคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นขัน้ พืน้ ฐานในระดับย่อหน้า
B. Communication Skills
ข. กลุ่มวิ ชาทักษะการสื่อสาร
GE051
Aspects of Vocabulary
3(3-0-6)
(มิ ติแห่งศัพท์)
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
ศัพ ท์ก ับ การเรีย นภาษา โครงสร้างศัพ ท์ ตัว สะกดกับ การออกเสีย ง ความหมายของศัพ ท์
ประวัติคาศัพ ท์ วิธใี ช้คา การบัญ ญัติศพั ท์ ทักษะการใช้พจนานุ กรม การศึกษาคาเปรียบเทียบต่ างศัพท์
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
GE052

Research and Academic Project Writing
3(3-0-6)
(การเขียนโครงการทางวิ ชาการและวิ จยั )
Structures of various types of projects, such as projects proposing campaigns or
activities, academic projects, and research projects with precise and appropriate expressions
โครงสร้างโครงการแบบต่ าง ๆ เช่ น โครงการน าเสนอกิจกรรม โครงการทางวิช าการ และ
โครงการวิจยั โดยใช้ภาษาทีช่ ดั เจนและเหมาะสม
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GE053

Business Reading and Writing
3(3-0-6)
(การอ่านและการเขียนทางธุรกิ จ)
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
หลักการและความสาคัญของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ ศึกษาศัพท์และสานวนธุรกิจในด้าน
ความหมายและการใช้ในบริบทต่าง ๆ วิเคราะห์และตีความบทความทางธุรกิจในสื่อสิง่ พิมพ์ร่วมสมัยและสื่อ
ใหม่ พัฒนาทักษะการเขียนทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ และฝึกปฏิบตั ิ
GE054

Reading for Life Development
3(3-0-6)
(การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต)
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 ความสาคัญและคุณค่าของการอ่าน ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการพัฒนา
ชีวติ พัฒนาทักษะการอ่าน อ่านจับใจความสาคัญ อ่านวิเคราะห์และตีความ ฝึ กปฏิบตั โิ ดยเลือกบทความที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาชีวติ และการปรับตัวในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณค่า
GE055

Speaking and Presentation Skills
3(3-0-6)
(ทักษะการพูดและการนาเสนองาน)
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 หลัก การพูดและการน าเสนองานเชิงธุ รกิจ การวางแผนการพู ดและการใช้ส่อื เพื่อ
ประกอบการพู ดและนาเสนองาน เทคนิค การใช้ว จนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยีส่อื ในการพูดและ
นาเสนองาน ฝึกพูดและนาเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงาน การ
เสนองานเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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GE056

Intercultural Communication
3(3-0-6)
(การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม)
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
ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒ นธรรม โลกาภิวฒ
ั น์ มิติทางวัฒ นธรรม และความแตกต่ าง
ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์
บทบาทและความสาคัญของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทีม่ ตี ่อปั จเจกบุคคลและองค์กร การปรับตัว เพื่อกลมกลืน
กับวัฒนธรรม แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างการยอมรับทัง้ ในระดับบุคคล
และระดับองค์กร
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
หลักการ คุณ ธรรมและจริยธรรมนักข่าวพลเมือง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพ แสง และ
เสียง การเรียบเรียงข่าวสารและผลิตเนื้อหาด้วยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่
(2) Business and Entrepreneurship Courses
(2) กลุ่มวิ ชาธุรกิ จและการประกอบการ
GE102
Business Ethics and Social Responsibility
3(3-0-6)
(จริ ยธรรมธุรกิ จและความรับผิดชอบต่อสังคม)
Ethics for doing business, case study in business ethics, business responsibility to
society, environment, customers, employees, and investors
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาด้านจริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบของ
ธุรกิจทีพ่ งึ มีต่อสังคม สิง่ แวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และผูล้ งทุน
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GE103

Design Thinking
3(3-0-6)
(การคิ ดเชิ งออกแบบ)
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
หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อทาความเข้าใจปั ญ หาต่า ง ๆ โดยคานึงถึงผู้ท่มี ี
ปั ญหาเป็ นหลัก การทดสอบและพัฒนาทางออกของปั ญหาแบบวนซ้าอย่างมีระบบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทาง
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ท่มี ปี ั ญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สร้างความ
แตกต่าง เพื่อเป็ นช่องทางเฉพาะในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ใหม่ โดยการรวบรวมมุมมองทางทฤษฎีและการ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
GE104

Online Business
3(3-0-6)
(ธุรกิ จออนไลน์ )
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 ecommerce 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
ภาพรวมของการทาธุรกิจออนไลน์ ประเภทของการทาธุรกิจออนไลน์ รวมถึงองค์ประกอบที่
สาคัญ ในระบบนิ เวศของธุ รกิจออนไลน์ ครอบคลุ มโลจิส ติกส์ ซัพ พลายเชน และระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคทางการตลาดสาหรับธุรกิจออนไลน์ และการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อให้เข้าใจการทางาน
ของระบบสาหรับ ท าธุ รกิจ ออนไลน์ ท่ีใช้อ ยู่ใ นโลกปั จ จุบ ัน เข้าใจมุม มองของทัง้ ผู้ซ้ือ ผู้ข าย และได้ฝึ ก ใช้
ระบบปฏิบตั กิ ารเพื่อทดลองซือ้ ขายจริง
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GE105

Law for Entrepreneurs
3(3-0-6)
(กฎหมายเบือ้ งต้นสาหรับผู้ประกอบการ)
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
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุรกิจ การร่างสัญ ญาทาง
ธุรกิจ สัญญาเช่า สัญญาอนุ ญาตให้ใช้สทิ ธิ สัญญาจ้างงาน และสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ การเจรจาต่อรองทาง
กฎหมาย การขอใบอนุ ญาตประกอบกิจการ การวางแผนภาษีสาหรับผู้ประกอบการ และประเด็นอื่ น ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ
GE106

E-Commerce Law
3(3-0-6)
(กฎหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์)
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
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซื้อขายสินค้าและกฎหมายการโอนเงินและ
การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลี่ยน ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
GE107

Trading and Investment
3(3-0-6)
(การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์)
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
รูจ้ กั เศรษฐกิจไทยและธุ รกิจไทย ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลสาคัญที่
ควรพิจารณาในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการดาเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ กลยุทธ์การ
ซือ้ ขายหุน้ แบบต่าง ๆ การใช้แอพพลิเคชันต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การจัดพอร์ตการลงทุน และการจาลองการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์
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GE108

Wealth Management
3(3-0-6)
(การบริ หารความมังคั
่ ง)่
Basic knowledge essential for banking industry, assurance, bonds, and other savings
patterns, financial plans for new generation, personal financial management
ความรูพ้ น้ื ฐานที่จาเป็ นสาหรับธุรกิจการธนาคาร การประกันภัย พันธบัตร และการออมประเภท
อื่น ๆ การวางแผนแนวทางการเงินสาหรับคนยุคใหม่ การเงินส่วนบุคคล
GE109

Food Business for Wellness and Beauty
3(3-0-6)
(ธุรกิ จอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม)
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 ลักษณะความสาคัญและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและ
ตัวอย่างผลิตภัณ ฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ที่ผลิตในเชิงการค้า กระบวนการผลิตและการควบคุม
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม แนวโน้มทิศทางของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
(3) Science and Technology Courses
(3) กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
GE202
Modern Innovation Technology
3(3-0-6)
(นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่)
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
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทม่ี ผี ลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์การเกษตร การแพทย์
การสื่อสาร เทคโนโลยีชวี ภาพ อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีวสั ดุ
ฉลาด เทคโนโลยีพ ลังงานทดแทน รวมทัง้ วิทยาการเทคโนโลยีท่เี กิดขึ้นใหม่ท่มี ตี ่ อ การเปลี่ ยนรูปแบบการ
ดาเนินชีวติ การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก
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GE203

Analytical Thinking for Business
3(3-0-6)
(การคิ ดเชิ งวิ เคราะห์สาหรับธุรกิ จ)
Introduction to mathematic and statistical analysis in business, techniques and tools
assisting effective analytical and synthetic thinking
พืน้ ฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิตทิ ม่ี ตี ่อธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือทีช่ ่วยในการ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มปี ระสิทธิภาพ
GE204

Smart Farming
3(3-0-6)
(เกษตรอัจฉริ ยะ)
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
เกษตรกับชีวติ ประจาวัน ภูมปิ ั ญ ญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร ทิศทางการเกษตรของไทย
กรณีศกึ ษาการทาธุรกิจเกษตร
GE205

Cosmetic Products for Health and Beauty
3(3-0-6)
(ผลิ ตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อสุขภาพและความงาม)
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
ความสาคัญของเครื่องสาอางสาหรับสุขภาพและความงาม ประเภทของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง
ผลิต ภัณ ฑ์ดูแ ลผิว หนัง ผลิต ภัณ ฑ์ดูแ ลและตกแต่ งเส้นผม ผลิต ภัณ ฑ์ต กแต่ งสีสนั บนใบหน้ า ผลิต ภัณ ฑ์
สาหรับช่องปาก ผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กและผูใ้ หญ่ ผลิตภัณฑ์แนวสปา แนวทางเลือกการเลือกซือ้ เครือ่ งสาอาง
หลักการใช้เครื่องส าอางแต่ ละประเภทในการเสริมความงาม นวัต กรรมเครื่องสาอางที่เป็ นประโยชน์ ในทาง
เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
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GE206

Thai Herbs Wisdom
3(3-0-6)
(ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย)
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
ความรูพ้ ้นื ฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ภูมปิ ั ญญาคนไทยในอดีตและปั จจุบนั ในการใช้สมุนไพร
ไทย สรรพคุณของสมุนไพรไทยด้านการเกษตร การแพทย์และอุตสาหกรรม
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
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจทิ ลั ความหลากหลายของเทคโนโลยี ผลกระทบที่มตี ่อ
รูป แบบการด าเนิ น ชีว ิต ในยุค ดิจ ิท ัล การประกอบธุ ร กิจ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อ ม รวมถึง คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลงและผลกระทบในยุคดิจทิ ลั
GE208

Digital Games
3(3-0-6)
(เกมดิ จิทลั )
Decision making techniques, competition techniques, knowledge required in playing
digital games, case study relating to digital games
เทคนิคการตัดสินใจ เทคนิคการแข่งขัน ความรูท้ ่จี าเป็ นในการเล่นเกมดิจทิ ลั กรณีศกึ ษาเกม
ดิจทิ ลั
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(4) Aesthetics and Culture Courses
(4) กลุ่มวิ ชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม
A. Aesthetics Group
ก. กลุ่มสุนทรียศาสตร์
GE301
Philosophy of Love
3(3-0-6)
(ปรัชญาความรัก)
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
แนววิธศี ึกษาปรากฏการณ์ ของความรักอันเป็ นอารมณ์ พ้นื ฐานของมนุ ษย์ โดยพินิจพิเคราะห์
และอภิปรายประเด็นปั ญ หาของความรักผ่านมุมมองทางปรัช ญา ทัง้ ในด้านที่เป็ นปั จเจก และในด้านที่มมี ติ ิ
สัมพันธ์กบั สังคมรอบตัว
GE302

Philosophy of Art
3(3-0-6)
(ปรัชญาศิ ลปะ)
Study of paradigm and meaning of art and its relation to reality, knowledge, and values

of art works
แนววิธศี กึ ษากระบวนทัศน์และการก่อขึ้นของความหมายในทางศิลปะ ตลอดจนความสัมพันธ์
ของความจริง ความรู้ และคุณค่าในงานศิลปะ
GE303

Shape, Taste, Smell, Color, Sound
3(3-0-6)
(รูปรสกลิ่ นสีเสียง)
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
คาบอกรูปรสกลิน่ สีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกลิน่ สีเสียงในมิตขิ องธรรมชาติ ศาสนา สังคม
และวัฒนธรรม อิทธิพลของรูปรสกลิน่ สีเสียงต่อความรูส้ กึ ของมนุ ษย์และการสร้างสรรค์ศลิ ปะของทุกด้านของ
มนุ ษ ย์ เช่ น สถาปั ต ยกรรม วรรณศิล ป์ จิต รกรรม มัณ ฑนศิล ป์ การน าความรู้เรื่อ งรูป รสกลิ่น สีเสีย งไปใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น แฟชัน่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การปรุงและออกแบบอาหาร
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GE304

Narratives in the Modern World
3(3-0-6)
(เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม่)
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
ความหมายและบทบาทหน้ า ที่ข องเรื่อ งเล่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งเรื่อ งเล่ ากับ ชีว ิต สัง คม
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา วิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบและวิธกี ารเล่าเรื่องในสื่อต่าง ๆ ฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารเล่าเรือ่ งเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
GE305

Interpretation of Drama and Film
3(3-0-6)
(การตีความละครและภาพยนตร์)
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
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตีความละครและภาพยนตร์ วัฒนธรรมการสร้างและเสพ
ละครและภาพยนตร์ในสังคมไทย แนวทางการวิเคราะห์และตีค วามละครและภาพยนตร์ กรณี ศึกษาการ
วิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และฝึกปฏิบตั ิ
GE306

Tales of the World
3(3-0-6)
(นิ ทานของโลก)
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 ความสาคัญและบทบาทของนิทานที่ มตี ่อมนุ ษยชาติ ลักษณะเด่นของ
นิทานทัง้ ของตะวันออกและตะวันตก อ่านตีความนิทานสาคัญบางเรือ่ งทัง้ ของตะวันออกและตะวันตก
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GE307

HRM Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing
3(3-0-6)
(พระราชนิ พนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ ามหาจักรี สิ รินธร
รัฐสีมาคุณากรปิ ยชาติ สยามบรมราชกุมารี)
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
พระราชประวัตแิ ละพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ความสาคัญ
ลักษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจนบทบาทของพระราชนิพนธ์ทม่ี ตี ่อวงการหนังสือ
และสังคมไทย
GE308

Southeast Asian Writers Award
3(3-0-6)
(วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน)
History of Southeast Asian Writers Award (S.E.A. Write), importance, values, and roles
of Southeast Asian Writers Award on Thai literary circle
ประวัตคิ วามเป็ นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ มแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ความสาคัญ คุณค่า
ของวรรณกรรมสร้า งสรรค์ ย อดเยี่ย มแห่ ง อาเซีย นของไทย ตลอดจนบทบาทของรางวัล ซีไ รต์ ท่ีม ีต่ อ วง
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
หลักการและการฝึ กทักษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และ
ทานองการอ่านแบบต่าง ๆ ได้แก่ ทานองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ รวมทัง้ กลวิธกี ารใช้เสียงให้เหมาะกับบท
อ่าน
GE310

Thai Classical Dance
3(2-2-5)
(นาฎศิ ลป์ ไทย)
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)
หลักเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ ไทย การฝึ กปฏิบตั ิการราพื้นฐาน เพลงช้า เพลงเร็ว
ราแม่บท
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GE311

Dance
3(2-2-5)
(แดนซ์)
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
รูป แบบและประเภทของการเต้น เช่ น Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy,
Jazz Move, Junior Ballet, ฝึกการเต้นประเภทต่าง ๆ
GE312

Singing
3(2-2-5)
(การขับร้อง)
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
วิธกี ารใช้เสียง ประเภทของเพลง ควบคุ มการใช้เสียง การฟั งและการจับจังหวะ ดนตรี ฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารขับร้องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึ กท่าทางการแสดงออกให้เหมาะสมกับ
รูปแบบของงาน
GE313

Music Appreciation
3(3-0-6)
(ดนตรีวิจกั ษณ์ )
Music listerning for understanding and appreciation of its values. Development of music
and its genres, as well as characteristics of songs and musical instruments
การฟั งดนตรีเพื่อ ให้ เ กิด ความเข้า ใจและความซาบซึ้ง ในคุ ณ ค่ า ของการฟั ง ดนตรี รวมถึง
พัฒนาการของการฟั งดนตรีประเภทต่าง ๆ ลักษณะของเพลงและเครือ่ งดนตรี
GE314

Flower Decoration
3(2-2-5)
(การจัดดอกไม้)
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
ศาสตร์และศิลป์ แห่งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้ เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เข้าถึง
ประสบการณ์ สุ น ทรีย ะ ตลอดจนสามารถเข้า ใจถึงการใช้ด อกไม้เป็ น ภาพตัว แทนแห่ งการสื่อ สารอารมณ์
ความรูส้ กึ ได้อย่างละเอียดลออ
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GE315

Costume and Garment
3(3-0-6)
(พัสตราภรณ์)
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
ประวัติของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ศิลปะและวัฒนธรรมการตกแต่งร่างกายให้เหมาะแก่
ระดับบุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค์ ทัง้ ในบริบทวัฒนธรรมของราชสานักและชาวบ้าน วิเคราะห์กรณีศกึ ษาการ
ออกแบบพัสตราภรณ์ สืบคืนประวัติ ภูมหิ ลังของพัสตราภรณ์ไทย
GE316

Costume and Make-Up Design
3(3-0-6)
(การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้ า)
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 และความสาคัญของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ การฝึ กออกแบบเครื่องแต่ง
กายและเครื่องประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัย
และสภาพของนัก แสดง ทฤษฎีแ ละการฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การแต่ งหน้ าเบื้อ งต้น และเทคนิค การแต่ งหน้ า
สาหรับการแสดง
GE317

Art Appreciation
3(3-0-6)
(ศิ ลปะวิ จกั ษณ์ )
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 ความสาคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการวิจกั ษณ์ศลิ ปกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่
จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิงร่วมสมัยต่าง ๆ ทัง้ ในด้าน รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด
สุนทรียรส
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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
ประวัติความเป็ นมา ลัก ษณะ ประเภท และคุณ ค่ าของการละเล่นพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย และเพลงพื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของสภาพสังคม ภูมปิ ระเทศ ค่านิยมและคติ ชวี ติ ที่
ต่อการการละเล่นต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้เพลงพืน้ บ้านในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
B. Culture Group
ข. กลุ่มวัฒนธรรม
GE351

Popular Culture
3(3-0-6)
(วัฒนธรรมประชานิ ยม)
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 ลักษณะเฉพาะ ความเป็ นมาของวัฒนธรรมประชานิยม และอิทธิพลที่มตี ่อสังคมไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม อุตสาหกรรมการผลิตวัฒนธรรมและ
สื่อ มวลชน บริบททางสังคมและการเมือ ง การบริโภควัฒ นธรรม และวิเคราะห์ว ฒ
ั นธรรมประชานิย มที่ม ี
อิทธิพลในชีวติ ประจาวันของคนในสังคมไทย เช่น แฟชัน่ ดนตรี ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สินค้าของที่ระลึก
ภาพถ่าย รายการโทรทัศน์
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GE352

ASEAN Entertainment Media
3(3-0-6)
(สื่อบันเทิ งอาเซียน)
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
ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของสื่อบันเทิงประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าคอาเซียน ความสัมพันธ์
ระหว่ างสื่อ บัน เทิงกับ สังคมในประเทศต่ าง ๆ วัฒ นธรรมการสร้า งและเสพสื่อ บัน เทิงในประเทศต่ าง ๆ
ตลอดจนอิทธิพลทีม่ ตี ่อกันในภูมภิ าคอาเซียน วิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจทีป่ รากฏในสื่อบันเทิงอาเซียน
GE353

ASEAN Cultures
3(3-0-6)
(ศิ ลปวัฒนธรรมอาเซียน)
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
แนวคิดเรือ่ งอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่ อ การสร้างสรรค์แ ละสืบทอดศิลปวัฒ นธรรมของประเทศต่ าง ๆ ภาวะวิกฤตทางวัฒ นธรรมร่วมสมัยของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน การปรับตัวและการดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
แนวคิดชาตินิยม และการแก้ไขวิกฤตของชาติ
GE354

Foreign Culture Influence on Thai Arts
3(3-0-6)
(อิ ทธิ พลวัฒนธรรมต่างชาติ ในศิ ลปะไทย)
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
การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา เขมร
จีน โลกมุสลิม และโลกตะวันตก การสร้างสรรค์ศลิ ปะไทย
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GE355

History of Thailand’s Society after Revolution
3(3-0-6)
(ประวัติศาสตร์สงั คมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง)
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
ประวัตศิ าสตร์สงั คมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาประเทศตามแบบ
ตะวันตก และผลกระทบที่มตี ่ อสังคม การศึกษา การเมือง การปกครอง สื่อสารมวลชน ศิ ลปกรรม รสนิยม
แนวคิดเรื่องความเป็ นไทย ท้องถิน่ ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลง การคลีค่ ลาย และการ
ดารงอยูข่ องสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวฒ
ั น์
GE356

China’s National Ideology
3(3-0-6)
(อุดมการณ์ สร้างชาติ ของจีน)
Aspects of China’s development in history, philosophy, wisdom, politics, administration,
and economy, which reflect China’s national ideology from the past to present
พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมปิ ั ญญา การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ฯลฯ ที่
สะท้อนมุมมองอุดมการณ์สร้างชาติของจีนตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
GE357

Current World Events
3(3-0-6)
(เหตุการณ์ปัจจุบนั ของโลก)
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
เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ที่เกิดขึ้นในโลก ทัง้ มิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทัง้ ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปั จจุบนั รวมทัง้ เหตุ การณ์ สาคัญ ในประเทศไทยที่สมั พันธ์กับ
เหตุการณ์ในโลก เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์สาคัญของโลกที่เกิดขึน้ ใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงได้
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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
ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม เกณฑ์การจาแนกภาษาต่าง ๆ
ในสังคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะหลายภาษาทีม่ ตี ่อพลเมืองในสังคม
GE359

Museum Management
3(3-0-6)
(การจัดการพิ พิธภัณฑ์)
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 ความสาคัญและคุณค่าของพิพธิ ภัณฑ์ท่มี ตี ่อสังคม ประเภทและรูปแบบของ
พิพธิ ภัณฑ์ การจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับพิพธิ ภัณฑ์ การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ การตลาด
ของพิพธิ ภัณฑ์ การอนุ รกั ษ์และการจัดแสดง พิพธิ ภัณฑ์ท้องถิน่ หรือพิพธิ ภัณฑ์พ้นื บ้าน ตัวแบบพิพธิ ภัณฑ์
ภูมปิ ั ญญาไทย การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมพิพธิ ภัณฑ์ในอุดมคติ พิพธิ ภัณฑ์เสมือนจริง
GE360

Western Philosophy
3(3-0-6)
(ปรัชญาตะวันตก)
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
แนวคิดวิธศี กึ ษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก โดยมุ่งศึกษาประเด็นปั ญหาสาคัญในสมัย
ต่ าง ๆ ได้แ ก่ สมัย โบราณ สมัยกลาง สมัย ใหม่ และหลังสมัย ใหม่ เพื่อ เรีย นรู้พ้ืน ฐานและพัฒ นาการทาง
ความคิดทีเ่ กิดขึน้ ในโลกตะวันตก
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GE361

Eastern Philosophy
3(3-0-6)
(ปรัชญาตะวันออก)
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
แนวคิดวิธศี ึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก โดยมุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิดกระแสหลัก
ได้แก่ อินเดีย จีน และญี่ป่ ุน เพื่อพิจารณาประเด็นปั ญหาสาคัญด้านการแสวงหาความหมายของชีวติ ตามวิถี
แห่งตะวันออก
GE362

Tea Culture
3(3-0-6)
(วัฒนธรรมชา)
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
กาเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัตศิ าสตร์ของสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับชาในประเทศต่าง
ๆ โดยเฉพาะของจีน ญี่ป่ นุ และภูมภิ าคอาเซียน ประเด็นศึกษาวัฒนธรรมชาในสังคมไทย เช่น ความเชื่อและ
คติต่าง ๆ เกี่ยวกับใบชาและการบริโภคชา การสร้างสรรค์ธุรกิจชา วัฒนธรรมร้านน้ าชาในภาคใต้ ชากับ
พิธกี รรม ชาในฐานะวัฒนธรรมร่วมสมัยยุคโลกาภิวฒ
ั น์
GE363

Rice Culture
3(3-0-6)
(วัฒนธรรมข้าว)
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
ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมข้าว ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมข้าวกับคนไทยทัง้ ใน
วัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้าน วัฒนธรรมข้าวในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กรณีศกึ ษา
วัฒนธรรมข้าวในสถานทีจ่ ริง วิเคราะห์และสร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมข้าวในบริบทสังคมร่วมสมัย
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GE364

Water Culture
3(3-0-6)
(วัฒนธรรมน้า)
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
วัฒนธรรมน้ าในคติไทยที่ปรากฏในวรรคดี ตานาน เรื่องเล่า ศิลปกรรม บทบาทและความหมาย
ของน้ าในพระราชพิธ ี ประเพณีและคติชนเกี่ยวกับน้ าในภูมภิ าคต่าง ๆ ภูมปิ ั ญญาของการจัดการน้ าของคน
ไทยในยุคอดีต มโนทัศน์เรือ่ งวัฒนธรรมน้าในยุคชลประทาน การจัดการน้ากับปั ญหาของสังคมไทยในปั จจุบนั
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
คติความเชื่อ เกี่ยวกับศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย การไหว้เจ้ากับการ
สร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมของชาวจีน ศาลเจ้ากับการตัง้ ชุมชนชาวจีนและการขยายตัวของชุมชน บทบาทของศาล
เจ้าและการไหว้เจ้าในบริบทร่วมสมัย อาทิในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คติชนสร้างสรรค์ และ
พัฒนาการของการสร้างสังคมจีนาภิวฒ
ั น์ กรณีศกึ ษาศาลเจ้าและพิธกี รรมไหว้เทพเจ้าจีนทีเ่ ด่น ๆ ในสังคมไทย
GE366

Ethnic Diversity in Thai Society
3(3-0-6)
(ความหลากหลายของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ในสังคมไทย)
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
อัต ลัก ษณ์ ของกลุ่ มชาติ พ ัน ธุ์ท่ี ส าคัญ ในสั งคมไทย การธ ารงไว้ซ่ึงชาติ พ ันธุ์ ความแตกต่ าง
หลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติพนั ธุใ์ นสังคม สังคมพหุลกั ษณ์กบั ความท้าทาย
ในประชาคมอาเซียน สารวจพืน้ ทีย่ ่านทีอ่ ยูอ่ าศัยของกลุ่มชาติพนั ธุใ์ นกรุงเทพมหานครทีส่ าคัญ ๆ
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GE367

Gender Diversity in Thai Society
3(3-0-6)
(ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย)
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 แนวคิดและกระบวนทัศน์ ในการศึกษาความหลากหลาย
ทางเพศในมิติ ต่ างๆ ทัง้ ทางวิทยาศาสตร์ ทางมานุ ษ ยวิท ยา ทางจิต วิทยา และอื่น ๆ ความเข้าใจความ
หลากหลายทางเพศในสังคมไทย
GE368

Creative Folklore
3(3-0-6)
(คติ ชนสร้างสรรค์)
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
ประวัติความเป็ นมาของคติชนวิทยา แนวคิดทางคติชนแนวใหม่ และคติชนแนวใหม่ เพื่อการ
สร้างสรรค์กจิ กรรมทางสังคม รวมทัง้ อิทธิพลของคติชนแนวใหม่ทม่ี ตี ่อสังคมไทยปั จจุบนั
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
ความหมายของวิชาโบราณคดี ความเกี่ยวพันระหว่างโบราณคดีและศิลปกรรม ประวัติของศิลปะ
ไทยและศิลปะของประเทศใกล้เคียง และการศึกษานอกสถานที่
GE370

Local and Creative Cultural Products
3(3-0-6)
(ท้องถิ่ นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม)
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
กระแสท้ องถิ่นนิ ยมในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่ างท้ องถิ่นกับเศรษฐกิจชุ มชน และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ แนวคิดเรื่องสิง่ บ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนที่นาไปสู่การสร้างสินค้าทาง
วัฒนธรรม กระบวนการสร้างและผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม กรณี ศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถิ่นบ้านเกิดเพื่อ
แสวงหาสินค้าจากสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์มาต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็ นสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างเป็ นรูปธรรม
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GE371

Royal Tradition and Ceremony in Thailand
3(3-0-6)
(ราชประเพณี และพระราชพิ ธีในสังคมไทย)
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
ความหมายและหน้าที่ของราชประเพณีและพระราชพิธใี นประเทศไทย พัฒนาการของราชประเพณี
และพระราชพิธใี นประวัตศิ าสตร์ไทย ราชประเพณีและพระราชพิธสี าคัญในราชสานักไทย
GE372

Invented Tradition
3(3-0-6)
(ประเพณี ประดิ ษฐ์)
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 ความสาคัญของประเพณีประดิษฐ์ กาเนิดและพัฒนาการของประเพณีประดิษฐ์ ทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ประเพณี ประดิษฐ์ วิกฤตสังคมกับบทบาทหน้ าที่ของประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของ
ประเพณีประดิษฐ์ท่มี ตี ่อการสร้างวาทกรรมตามความคิดของคนในสังคมปั จจุบนั กรณีศกึ ษาประเพณีประดิษฐ์ใน
สังคมไทย และวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ทเ่ี กิดขึน้ ในสังคมไทยปั จจุบนั
GE373

Tradition and Festival in Thailand
3(3-0-6)
(ประเพณี และเทศกาลในสังคมไทย)
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
ความสาคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย หน้ าที่ของประเพณีและเทศกาลต่อวิถีชวี ติ คติ
ความเชื่อ ค่านิยมและภูมปิ ั ญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจาปี ในสังคมไทย
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GE374

History of Photography
3(3-0-6)
(ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย)
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
ประวัติ ศ าสตร์ ความเป็ นมาของภาพถ่ าย ความส าคั ญ และคุ ณ ค่ าของภาพถ่ ายในสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั ภาพถ่าย ความหมายของภาพถ่ายที่มคี ุณค่าทัง้ ทางจิตใจและทางประวัติศาสตร์
การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ ายภาพ การผสมผสานทัง้ ทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบตั ิ และความคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถและทักษะที่นาไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ ายเพื่อ
จรรโลงใจต่อสังคม
GE375

Animation History
3(3-0-6)
(ประวัติศาสตร์แอนิ เมชัน)
่
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
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแอนิเมชัน่ มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชันตั
่ ง้ แต่ ลาดับเวลา
วิธกี าร และสื่อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและอิทธิพลของเชื้อชาติ เพศ เทคโนโลยี อัต
ลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรม และความขัดแย้งระหว่างศิลปะกับอุตสาหกรรม
GE376

Faiths in Thai Society
3(3-0-6)
(ความเชื่อในสังคมไทย)
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
ความหมายของความเชื่ อ ประเภทของความเชื่อ แนวคิ ด และทฤษฎี ท่ี ใช้ ศึ ก ษาความเชื่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับสังคมไทยในท้องถิน่ ต่าง ๆ การเก็บข้อมูลความเชื่อภาคสนาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
ความเชื่อ ปรากฎการณ์ของความเชื่อและการประยุกต์ใช้ความเชื่อเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ในสังคมไทยร่วมสมัย
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GE377

Astrology and Forecasting
3(3-0-6)
(โหราศาสตร์และการพยากรณ์)
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
แนวคิดเรื่องโหราศาสตร์และการพยากรณ์ ของสังคมตะวันออกและตะวันตกเชิงเปรียบเทียบ คติ
ความหมายและระบบภูมปิ ั ญญาในโหราศาสตร์ไทย ประเภทของโหราศาสตร์และการพยากรณ์ การใช้ตรรกะทาง
ภาษาและการตีความทางโหราศาสตร์ การประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอัตลักษณ์ของนักพยากรณ์ กรณีศกึ ษา
โหราศาสตร์และการพยากรณ์ในสังคมไทยปั จจุบนั
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
ความรูเ้ กี่ยวกับศาสนาสาคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู
ปรัชญาและวัตรปฏิบ ัติของศาสนาส าคัญ ปรากฏการณ์ สงั คมยุคผสมผสานทางศาสนาในปั จจุบ ัน ศาสนาใน
ท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก การวิเคราะห์การนาศาสนามาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทย
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
การพัฒ นาแนวคิด และเทคนิ ค ขัน้ พื้น ฐานสาหรับ เล่ น ในช่ ว งเปิ ดเกม กลางเกม และปิ ด เกม
ความหมายของพื้นที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็ นตาย การจบ-เม็ด 9 เกม วิธกี ารเล่นหมากต่อ สูตร
มุมและหมากเด็ด ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
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GE380

Thai and International Chess
3(2-2-5)
(หมากรุกไทยและสากล)
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
ประวัตแิ ละความเป็ นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล ศึกษาตัวหมากรุกไทยและตัวหมาก
รุกสากล ทักษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล การนั บศักดิ ์และกลการเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุก
สากล ตลอดจนการฝึกปฏิบตั กิ ารเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากล เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเล่นและเข้าใจกล
ต่าง ๆ ของกีฬาหมากรุกไทยและหมากรุกสากลได้
(5) Quality of Life and Sustainable Society Courses
(5) กลุ่มวิ ชาคุณภาพชีวิตและสังคมยังยื
่ น
A. Quality of Life
ก. กลุ่มคุณภาพชีวิต
GE401
Information Literacy Skills in Digital Society
3(3-0-6)
(ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิ จิทลั )
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
ความหมายและความสาคัญของการรูส้ ารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็ นผู้รสู้ ารสนเทศ
โดยเริม่ จากการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศตาม
ความต้องการ การประเมินค่าสารสนเทศ การจัดการเนื้อหาและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้ อง
ตามกฎหมาย
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GE402

Discovery of Learning Society
3(3-0-6)
(เปิ ดโลกกว้างสู่สงั คมแห่งการเรียนรู้)
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 ความสาคัญขององค์ความรูท้ ่มี ตี ่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การพัฒนาและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พลังแห่งการเรียนรู้ แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ สังคมและเครือข่ายการ
เรียนรู้ พลวัตของกระบวนการเรียนรู้ สังคมการเรียนรูใ้ นเครือข่ายโลกออนไลน์ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างพลังอานาจและความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ อย่างเป็ นระบบ และเกิดสังคมแห่งการเรียนรูท้ พ่ี งึ ประสงค์ได้ต่อไป
GE403

Media Literacy Skill
3(3-0-6)
(ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ)
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
ความหมายของการรูเ้ ท่าทันสื่อ อิทธิพลของสื่อที่มตี ่อผู้บริโภค หลักการและแนวคิดสาคัญ ที่
เกี่ย วข้อ งกับ การรู้เท่ าทัน สื่อ จาแนกตามประเภทของสื่อ ได้แ ก่ ภาพข่าว โฆษณา รายการวิท ยุ รายการ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออินเทอร์เน็ต โดยเน้ นทาความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสื่ อ ครอบคลุมเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมสื่อ เทคโนโลยีส่อื จิตวิทยาการสร้างสาร และรูปแบบและภาษาในสื่อ ฝึกวิเคราะห์ข่าวสารในสื่อ
ประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรูเ้ ท่าทันสื่อ
GE404

Generation Z and Quality of Life
3(3-0-6)
(เจนเนอเรชัน่ ซี กับคุณภาพชีวิต)
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
แนวคิดและการวิจยั เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ เจนเนอเรชันซี
่ ทัง้ ด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเจนเนอเรชันซี
่
การปรับตัว
และการพัฒนาชีวติ อย่างมีคุณค่าและมีเป้ าหมายของเจนเนอเรชันซี
่ ยคุ ปั จจุบนั
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GE405

Developmental Psychology
3(3-0-6)
(จิ ตวิ ทยาพัฒนาการ)
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
ความหมายและความสาคัญ ของพัฒนาการ ปั จจัยต่าง ๆ ที่มอี ิทธพลต่ อการเจริญ เติบโตและ
พัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีเกีย่ วกับพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย
GE406

Psychology for Self-Management
3(3-0-6)
(จิ ตวิ ทยากับการบริ หารตนเอง)
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
หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อทาความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ
กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรูจ้ กั ตนเอง เข้าใจผู้อ่นื และปรับตัวได้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวติ
GE407

Psychology for Teamwork
3(3-0-6)
(จิ ตวิ ทยาการทางานเป็ นทีม)
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
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการทางานเป็ นทีม ทัง้ ในบทบาทของผู้นาในการ
สร้างทีมงาน มนุ ษยสัมพันธ์ในการทางาน ความร่วมมือจัดการกับปั ญหา การสื่อสารเพื่อเข้าใจผูอ้ ่นื ตลอดจนการ
บริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
GE408

Personality Development for Leaders
3(3-0-6)
(การพัฒนาบุคลิ กภาพผูน้ า)
Theory, practice, and skill to develop leadership personality, maximizing leadership
potential regarding intelligence, personality, emotion, and social behavior
ทฤษฎี หลักปฏิบตั ิ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็ นผู้นา การเพิม่ ศักยภาพในการ
พัฒนาความเป็ นผูน้ าของตนทัง้ ด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมสังคม
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GE409

Fashion
3(3-0-6)
(แฟชัน)
่
Introduction to eastern and western fashion design, creative thinking, classification of
fashion, fashion show, fashion and society
ความรูเ้ บือ้ งต้นของการออกแบบแฟชัน่ ทัง้ ของตะวันออกและตะวันตก การสร้างสรรค์แนวคิด
รูปแบบของแฟชันออกเป็
่
นงานแสดงแฟชัน่ ประโยชน์ของแฟชันต่
่ อสังคม
GE410

Cooking
3(2-2-5)
(การทาอาหาร)
Introduction to Thai, eastern, and western styles of cooking, cooking practice of both
savory and dessert dishes
ความรูค้ วามเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารทัง้ ของไทย ตะวันออกและตะวันตก ฝึ กปรุงอาหาร
และทาขนมอย่างง่าย
GE411

Health and Beauty Care
3(3-0-6)
(การดูแลสุขภาพและความงาม)
Principles of body care, massage, nutrition and exercise for health, beauty, as well as
concentration and clear mind, beauty products
หลักการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึง
สมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
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B. Sustainable Society
ข. กลุ่มสังคมยังยื
่ น
GE451
Knowledge of the King
3(3-0-6)
(ศาสตร์ของพระราชา)
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
การพัฒ นาสังคมไทยตัง้ แต่ อดีต ถึงปั จจุบนั เน้ น สังคมสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
แนวคิด ความหมาย และการประยุกต์ภูมปิ ั ญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ใิ นระดับครอบครัว ชุมชน และ
สังคมเศรษฐกิจพอเพียงกับการดารงอยู่ในกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ และในฐานะเป็ นทางออกในการเผชิญ กับวิกฤติ
โลกในยุคปั จจุบนั และการดาเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
GE452

TCC and Our UTCC
3(3-0-6)
(หอการค้าไทยและมหาวิ ทยาลัยของเรา)
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
ประวัตคิ วามเป็ นมาของหอการค้าไทย เครือข่ายของหอการค้าไทย บทบาทของหอการค้าไทย
และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อสังคมและประเทศในระดับภูมภิ าคและสากล บุคคลสาคัญที่มคี ุณูปการต่อ
หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
GE453

Social Studies for Sustainable Society
3(3-0-6)
(สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยงั ยืน)
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
หลักการ แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปั ญหาทีส่ าคัญของสังคมไทยและสังคม
โลก ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์
เหตุปัจจัยและผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้ องกันปั ญหา หรือแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้
เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ่นื และสังคมทีย่ งยื
ั่ น
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GE454

Law for Everyday Life
3(3-0-6)
(กฎหมายสาหรับชีวิตประจาวัน)
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
ความหมายและลักษณะของกฎหมาย บ่อเกิดและวิวฒ
ั นาการของกฎหมาย ระบบของกฎหมาย
ที่สาคัญ ที่มาของกฎหมาย ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจัดทากฎหมายและกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ
การบังคับใช้กฎหมายการตีความ การอุดช่องว่าง การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายทีส่ าคัญในชีวติ ประจาวัน
บุคคล นิตบิ ุคคล นิตกิ รรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และกฎหมายอาญา
GE455

Intellectual Property
3(3-0-6)
(ทรัพย์สินทางปัญญา)
The intellectual property law, copyright, trademark. The protection, licensing , registration
and infringement of intellectual property including the relating case study
กฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปั ญ ญา ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมายทางการค้า
การคุม้ ครองผลงานทีเ่ กิดจากทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การอนุ ญาตให้ใช้สทิ ธิ การจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
การเอาผิดกับผูล้ ะเมิด รวมถึงคดีทเ่ี กิดขึน้ เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
GE456

Geography and Cultural Tourism
3(3-0-6)
(การท่องเที่ยวเชิ งภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม)
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
ลัก ษณะ และความส าคัญ ของภู ม ิศ าสตร์ ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ วัฒ นธรรมและการท่ อ งเที่ย วเชิง
สร้างสรรค์ เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางภูมศิ าสตร์และวัฒนธรรม การวางแผนกิจกรรมการท่องเทีย่ วให้
สอดคล้องกับลักษณะภูมศิ าสตร์และวัฒนธรรม การนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง
กับธุรกิจการท่องเทีย่ ว
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GE457

Geography and History for Thai Tourism
3(3-0-6)
(ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย)
Physical and historical characteristics of Thailand’s tourist attractions including society,
culture, tradition, work of art, problems, and impact on Thai tourism industry
ลัก ษณะทางกายภาพและประวัติศ าสตร์ข องแหล่ งท่ อ งเที่ย วในประเทศไทย รวมถึงสังคม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปั ญหาและผลกระทบทีม่ ตี ่อการท่องเทีย่ วไทย
GE458

Concept of Death
3(3-0-6)
(มโนทัศน์เรื่องความตาย)
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
ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนา แนวความคิดเกี่ยวกับความตายของนักปรัชญาสาคัญของ
โลก วิเคราะห์โลกทัศน์เกี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิต เรื่องเล่า วรรณคดี เพื่อให้เข้าใจถึงระบบความคิด
เกีย่ วกับความตายของคนไทย ภาวะคนใกล้ตาย การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ แนวคิดเรือ่ งชีวติ หลังความตาย
GE459

Buddhist Principles and Life Solutions
3(3-0-6)
(พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต)
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
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อนามาใช้แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน ทัง้ ในชีวติ ส่วนตัว การทางาน
และการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ในสังคม โดยใช้กรณีศกึ ษาเหตุการณ์ในชีวติ จริงทีเ่ ผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ
GE460

Ecological Consciousness
3(3-0-6)
(นิ เวศสานึ ก)
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
มโนทัศน์เรื่องนิเวศสานึกของคนไทย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติจากบทอ่านต่าง
ๆ กาเนิดและพัฒนาการของแนวคิดเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมในสังคม แนวทางการสร้างนิเวศ
สานึ ก การสร้างสรรค์ส่อื เพื่อ รณรงค์เรื่อ งนิ เวศส านึ ก อาทิ การสร้างภาพยนตร์สนั ้ การผลิต โปสเตอร์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ การดาเนินโครงการเพื่ออนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การแสดงละครเวที
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GE461

ASEAN Environment
3(3-0-6)
(สิ่ งแวดล้อมในอาเซียน)
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 ประเด็นปั ญหาสิง่ แวดล้อม อันเนื่อ งมาจากระบบวัฒนธรรม ระบบการเมือง ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสร้างทางภูมศิ าสตร์และการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ นโยบายและข้อตกลง
ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมของประชาคมอาเซียน โครงสร้างองค์กรและกลไกความร่วมมือด้าน
สิง่ แวดล้อมของอาเซียน และแนวทางการจัดการสิง่ แวดล้อมในอาเซียนอย่างยังยื
่ น
2) Specialization courses 90 credits
There are 2 courses 90 credits in total
2) หมวดวิ ชาเฉพาะ 90 credits
มี 2 กลุ่มวิชา จานวนรวม 90 หน่วยกิต
(1) Professional foundation courses 24 Credits
กลุ่มวิ ชาพื้นฐานวิ ชาชีพ 24 หน่วยกิต
IB102
องค์การและการจัดการ
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.
การดาเนินงานขององค์ก รธุ รกิจอย่างเป็ นระบบ การกาหนดทิศทางและนโยบายขององค์กร
กระบวนการทางการจัดการในองค์ก รสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ของหน้ าที่ทางการจัดการและผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มตี ่อองค์กร เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการปฏิบตั กิ ารเข้ากั บหน้าที่อ่นื ๆ ขององค์กร
สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดและความสาคัญของบรรษัทภิบาล
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IB201

หลักการตลาด
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.
ความหมายและความสาคัญของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมที่มอี ิทธิพลของการตลาดต่อระบบตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่ง ส่วนตลาด
การกาหนดตลาดเป้ าหมาย การวางตาแหน่ งสินค้าและบริการในใจผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในส่วนประสมทางการตลาด
IB210

การเงิ นธุรกิ จและการจัดการความเสี่ยง
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 และเป้ าหมายของการทางการเงินของธุรกิจ การวางแผนและการตัดสินใจด้าน
การเงินของธุรกิจ การจัดหาเงินทุนในระยะต่างๆ โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนเงินทุน การตัดสินใจลงทุน
การจัดทางบประมาณลงทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน นโยบายเงินปั นผล การ
จัดการความเสีย่ งตลอดจนนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน
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การจัดการการปฏิ บตั ิ
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.
ลัก ษณะและความสาคัญ ของการบริหารการจัดการการผลิต การพยากรณ์ ความต้องการของลูกค้า การ
ออกแบบสิน ค้าและบริก าร การตัด สิน ใจด้านการผลิต การเลือ กท าเลที่ต ัง้ การวางผังโรงงาน การบริห าร
โครงการ การจัดการห่วงโซ่อุ ปทาน การจัดการด้านคุณภาพระบบความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัดซื้อ
ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการบารุงรักษา การวางแผนความต้อการวัตถุดบิ ตัวแบบการขนส่ง และ
การใช้โปรแกรมสังซื
่ อ้ เข้าช่วยในการจัดการด้านการผลิต
IB305

IA913

หลักการบัญชี
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.
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและวิธกี ารทางบัญชีตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองทัวไป
่ รวมทัง้ การจัดทางบการเงินเพื่อแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจให้ บริการ ธุรกิจ
ซือ้ ขายสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธกี ารบัญชีเกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่
IE921

เศรษฐศาสตร์มหภาค
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.
แนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ ระบบเศรษฐกิจแบบปิ ด
และแบบเปิ ด การค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ปั ญหา
เศรษฐกิจบางประการ อาทิ เงินเฟ้ อ เงินฝืด การว่างงาน และมาตรการการแก้ไขปั ญหาของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อ
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IE922

เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค
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.
แนวความคิดเกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทานและความยืดหยุ่ น การตัง้ ราคาผลผลิต ทฤษฎีการบริโภค
ทฤษฎีการผลิต ประเภทของตลาด การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์จลุ ภาคในการตัดสินใจทางธุรกิจ
IR101

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
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 ความสาคัญ วิวฒ
ั นาการ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ บทบาทและนโยบายของรัฐต่อการส่งเสริมและ
สนับสนุ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ องค์กรที่มบี ทบาทสาคัญต่อ การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วและการบริการ แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการในอนาคต
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(2) Specialization courses 66 credits
กลุ่มวิ ชาเฉพาะ 66 หน่วยกิต
A. Specific requirement courses 36 credits
ก. วิ ชาเฉพาะบังคับ 36 หน่วยกิต
IR102

Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication
3(3-0-6)
(พฤติ กรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม)
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.
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค รูปแบบการท่องเที่ยวและการจาแนกประเภท
ของนัก ท่ อ งเที่ยว ความต้องการและแรงจูงใจในการท่อ งเที่ยว ปั จจัยที่มอี ิท ธิพ ลต่ อ การตัดสินใจท่อ งเที่ยว
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ
แนวคิด บทบาท ความสาคัญของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ทฤษฎี และมิติท่เี กี่ยวข้องกับความแตกต่างทาง
วัฒ นธรรม ความคิด ระหว่ า งโลกตะวัน ออกและตะวัน ตก การเข้า ใจวัฒ นธรรมที่ม ีผ ลต่ อ พฤติก รรมของ
นักท่องเทีย่ ว
IR201

Service Psychology
3(3-0-6)
(จิ ตวิ ทยาบริ การ)
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 าคัญ ของจิต วิท ยากับ งานบริการ การน าหลัก การทางจิต วิท ยามา
ประยุก ต์ใช้ในงานบริก าร เทคนิ ค การจูงใจ การสร้างไมตรีจติ เทคนิ ค ในการให้บ ริก ารและการสร้างความ
ประทับใจแก่ ผู้รบั บริก าร การจัดการข้อร้องเรียนและการแก้ไขปั ญ หาในสถานการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับงาน
บริการ
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IR202

Information Technology in Tourism and Hospitality Industry
3(2-2-5)
(เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ)
ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ การจัดการ
ฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ การนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและการบริการ
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
(การจัดการธุรกิ จนาเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว)
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.
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว กระบวนการจัดตัง้
ธุรกิจนาเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการท่องเทีย่ ว การจัดการองค์กร การดาเนินงานด้านการตลาด การเจรจาต่อรอง
ทางธุรกิจ การบัญชีและการจัดการทางการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ มาตรฐานการบริการ การจัดการ
ความเสีย่ งและการประกันภัยของธุรกิจนาเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการท่องเทีย่ ว การวิเคราะห์ปัญหาและปั จจัยที่
มีผลกระทบต่อธุรกิจนาเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการท่องเทีย่ ว
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IR301

Business and Tourism Law
(กฎหมายธุรกิ จและการท่องเที่ยว)
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.
หลัก ทัวไปของกฎหมายแพ่
่
งและพาณิ ชย์ เรื่องบุค คล ทรัพ ย์ นิติกรรม สัญ ญา หนี้ ละเมิด
เอกเทศ สัญญาประเภทต่างๆ และกฎหมายทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในทางธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเทีย่ ว รวมทัง้
หลักกฎหมาย และวิธปี ฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดตัง้ อานาจหน้าที่ การดาเนินงาน และการเลิกประกอบธุรกิจ โดย
คานึงถึงการมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ
IR302

Tourism Resource Management
(การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว)
Meaning, importance, type/categories of tourism resources. Tourism resources’ identity
and value including natural, historical, artistic, archeological, religious, cultural, traditional and activitybased-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 ความสาคัญ ประเภท และลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว เอกลักษณ์ และ
คุณค่าของทรัพยากรการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ทางประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และทาง
ศิลปวัฒ นธรรม ประเพณี และกิจกรรม ปั จจัยทางภูมศิ าสตร์ สิ่งแวดล้อ ม และอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่ม ี
ผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ ของโลก การจัดการและการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว มีการศึกษานอกสถานที่
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IR303

Tour Organizing and Tour Guiding
(การจัดนาเที่ยวและงานมัคคุเทศก์)
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.
ประเภทของการนาเทีย่ ว หลักการจัดนาเที่ยว การอ่านและเขียนแผนที่เพื่อการวางแผนจัดนา
เที่ยว การสารวจเส้นทาง หลักการและเทคนิค การเขียนรายการนาเที่ยว การกาหนดราคาค่าบริการ การเลือก
และติดต่อธุรกิจผลิตสินค้าบริการการท่องเทีย่ ว ความหมาย ประเภท ความสาคัญ บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะ
และคุณสมบัติของมัคคุเทศก์ มารยาท การวางตัว และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ เทคนิคการนาชมสถานที่
ท่ อ งเที่ย ว ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติ ง านของมัค คุ เ ทศก์ การให้ ค วามปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้อ งต้ น แก่
นักท่องเทีย่ ว และการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในงานมัคคุเทศก์ มีทศั นศึกษานอกสถานที่
IR304

Marketing in Tourism and Hospitality Industry
(การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ)
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 ความสาคัญ ลักษณะเฉพาะของการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ ปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยว พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว การแบ่งส่วน
ตลาด การกาหนดตลาดเป้ าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวทัง้ ภายในและต่างประเทศ การเขียนและการนาเสนอแผนงานการตลาดสาหรับธุรกิจในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและการบริการ
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IR305

Sustainable Tourism planning and Development
(การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น)
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.
แนวคิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ลักษณะ และรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น การประเมินผล
กระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมจากการท่องเที่ยว กระบวนการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยังยื
่ น การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วอย่า งยังยื
่ น สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
IR306

Human Resources Management in Tourism and Hospitality Industry
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ การ
วิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหาและการคัด เลือ ก การฝึ ก อบรมและการพัฒ นาบุค ลากร การบริห าร
ค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน วินยั และการร้องทุกข์ ความปลอดภัยและสุขภาพในการทางาน การ
จัดการแรงงานสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
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
(ระเบียบวิ ธีวิจยั ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ)
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.
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั ด้านการท่อ งเที่ยว รูปแบบ กระบวนการและขัน้ ตอนการวิจยั การ
กาหนดประเด็นปั ญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง การกาหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
การออกแบบการวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุ ณ ภาพ การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บ
รวบรวมข้อ มูล การวิเคราะห์ข้อ มูล สถิติท่ีใช้สาหรับ การวิเคราะห์ข้อ มูล การอภิป รายและสรุปผลการวิจยั
ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจยั และการนาเสนอผลงานการวิจยั
IR402

Seminar on Current Issues in Tourism and Hospitality Industry
(สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ)
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.
การนาเสนอ การอภิปราย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นหรือหัวข้อร่วมสมัยที่
เกี่ยวข้องกับอุ ต สาหกรรมการท่อ งเที่ยวและการบริการ การวิเคราะห์ปัญ หาและแนวทางป้ อ งกันและแก้ไข
ปั ญหาในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูม้ ปี ระสบการณ์ในวิชาชีพ
ทีไ่ ด้รบั เชิญเข้าร่วมการสัมมนา
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B. Specific elective courses 30 credits
ข. วิ ชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต
- Special interested courses 15 credits
- วิ ชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกิต
IR204

Accommodation Business Management
3(3-0-6)
(การจัดการธุรกิ จที่พกั แรม)
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.
ความเป็ นมา วิวฒ
ั นาการ และความสาคัญของธุรกิจทีพ่ กั แรมและบริการอาหาร ประเภทของที่
พักแรม รูปแบบการดาเนินงานและการจัดการที่พกั แรม โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานของธุรกิจที่พกั
แรม การกาหนดหน้าทีก่ ารดาเนินงานของฝ่ ายและแผนกต่างๆ แนวโน้มของธุ รกิจทีพ่ กั แรมและบริการอาหาร
ในอนาคต
IR205

Spa Business Management
3(3-0-6)
(การจัดการธุรกิ จสปา)
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.
ความเป็ น มา และพัฒ นาการของสปาจากวัฒ นธรรมที่แ ตกต่ างในโลกและในประเทศไทย
ความสาคัญของธุรกิจสปาต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ ความหมาย และประเภทของธุรกิจสปา
หลักการจัดการและการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจสปา การดาเนินงานด้านการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันของธุรกิจสปา กฎหมายข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจสปา
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IR206

Restaurant Business Management
3(3-0-6)
(การจัดการธุรกิ จภัตตาคาร)
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.
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภัตตาคาร ประเภทของภัตตาคาร โครงสร้างการบริหารงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบ การตกแต่งภัตตาคาร การจัดระบบการทางานในครัว การจัดระบบพื้นที่การบริการอาหาร
รูปแบบการให้บริการ การจัดการบุคลากร การบริหารงานขายและการตลาด ปั ญหาและแก้ไขปั ญหาในธุรกิจ
ภัตตาคาร แนวโน้มของธุรกิจภัตตาคาร
IR207

Airline Business Management
3(3-0-6)
(การจัดการธุรกิ จสายการบิ น)
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.
วิว ัฒ นาการการขนส่ ง ทางอากาศและธุ ร กิจ สายการบิน ภู ม ิศ าสตร์ก ารบิน กฎระเบีย บ
การจราจรทางอากาศ ตารางเวลาการบิน การบริการภาคพื้นของท่าอากาศยาน การบริการบนเครื่องบิน การ
บริการงานคลังสินค้าทางอากาศ ระบบสารองที่นงั ่ และบัตรโดยสาร พฤติกรรมผู้บริโภค การขายและการตลาด
ในธุรกิจสายการบิน หน่วยงานและองค์การทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจสายการบิน
IR208

Cruise Business Management
3(3-0-6)
(การจัดการธุรกิ จเรือสาราญ)
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.
วิวฒ
ั นาการการเดินเรือ ประเภทและโครงสร้างทางกายภาพของเรือสาราญ การจัดการและการ
ดาเนินงานธุรกิจเรือสาราญ สิง่ อานวยความสะดวกและการบริการบนเรือ เส้นทางการเดินเรือ กิจกรรมและ
นัน ทนาการบนเรือ พฤติก รรมผู้บ ริโภค การด าเนิ น งานด้านการขายและการตลาด กฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง
สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจเรือสาราญ
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IR209

Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Business Management
3(3-0-6)
(การจัดการธุรกิ จการประชุม นิ ทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล)
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 ความสาคัญ วิวฒ
ั นาการ และบทบาทของธุรกิจการจัด การประชุม นิทรรศการ
และการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล ประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการ การวางแผน การบริหารงาน การ
ดาเนินงาน การเจรจาต่อรอง การขายและการตลาด และการประเมินผลโครงการ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล
IR307

Cultural Tourism Management
3(3-0-6)
(การจัดการการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม)
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 รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญ การจัดการและการดาเนินงานสาหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บทบาทของภาครัฐและ
เอกชนต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความสาคัญของการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีศกึ ษา
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IR308

Gastronomic Tourism Management
3(3-0-6)
(การจัดการการท่องเที่ยวเชิ งอาหาร)
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.
วัฒนธรรมด้านอาหาร อาหารท้องถิ่น และอาหารประจาชาติ ความหมาย และความสัมพันธ์
ระหว่างอาหารกับการท่องเทีย่ ว ประเภทของการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร แรงจูงใจและพฤติกรรมการท่องเทีย่ วใน
การท่องเทีย่ วเชิงอาหาร การจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร การสร้างประสบการณ์การท่องเทีย่ วผ่านการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร การพัฒ นาและส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร แนวโน้ มและพลวัต การท่อ งเที่ยวเชิง
อาหารทัง้ ในและต่างประเทศ
IR309

Wellness Tourism Management
3(3-0-6)
(การจัดการการท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพ)
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 าคัญ และวิว ฒ
ั นาการของการท่ อ งเที่ย วเชิงสุ ข ภาพ ประเภทของการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการและการดาเนินงานการท่อ งเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม การปรับใช้
ภู ม ิปั ญ ญาท้อ งถิ่น เพื่อ การสร้างและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ส าหรับ การท่ อ งเที่ย วเชิงสุ ข ภาพ แนวโน้ ม การ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพในอนาคต กรณีศกึ ษา

IR310

Sport and Adventure Tourism Management
3(3-0-6)
(การจัดการการท่องเที่ยวเชิ งกีฬาและผจญภัย)
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 และความสาคัญของการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาและผจญภัย รูปแบบกีฬาเพื่อ
การท่ อ งเที่ยว ความสอดคล้อ งระหว่างการกีฬ าและการท่ อ งเที่ย ว การจัด กิจกรรมกี ฬ าเพื่อ การท่ อ งเที่ย ว
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
และผจญภัย แนวโน้มการจัดการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาและผจญภัยในอนาคต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
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IR311

Community-Based Tourism Management
3(3-0-6)
(การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน)
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 ความสาคัญ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน การวิเคราะห์บทบาทและความสาคัญ
ของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึก การพัฒนาศักยภาพของชุมชน การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและพัฒนาการท่อ งเที่ยว บทบาทของหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนต่อ การ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ปั ญหา ข้อจากัด และแนวทางการจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน กรณีศกึ ษา
IR403

Crisis Management in Tourism and Hospitality Industry
3(3-0-6)
(การจัดการวิ กฤตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ)
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 ลักษณะและองค์ประกอบของความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตทางการท่องเที่ยว
รวมถึงปั จจัยทีก่ ระตุน้ ให้เกิดความรุนแรงต่อวิกฤตการณ์ดงั กล่าว ผลกระทบทีม่ ตี ่อเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรม หลักการและรูปแบบของการจัดการกับวิกฤตการณ์ทางการท่องเทีย่ วและผลกระทบทีเ่ กิดขีน้ กับ
ธุรกิจโรงแรม กลยุทธ์ในการจัดการ การป้ องกัน การควบคุม การเตรียมความพร้อมในการรับมือ การฟื้ นฟูคนื
สภาพ และการลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์ ดงั กล่าว การวิเคราะห์กรณีศกึ ษาหรือวิกฤตการณ์ ท่เี กิดขึ้นใน
ระดับประเทศ ภูมภิ าค และโลก
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IR404

Strategic Management and Innovation in Tourism and Hospitality Industry 3(3-0-6)
(การจัดการเชิ งกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ)
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 ความสาคัญ และองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของ
กลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกิจการท่องเที่ยว
การวางแผนกลยุ ท ธ์ภ ายใต้ ส ภาพแวดล้อ มที่ ม ีก ารเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา การน ากลยุท ธ์ไปปฏิบ ัติแ ละ
ประเมินผลกลยุทธ์ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม กระบวนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม
ในธุรกิจการท่องเทีย่ ว
IR405

Entrepreneurship in Tourism and Hospitality Industry
3(3-0-6)
(การประกอบการธุรกิ จในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ)
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.
คุ ณ ลัก ษณะของผู้ป ระกอบการในธุ รกิจการท่ อ งเที่ย ว การวิเคราะห์ ปั ญ หาและโอกาสของ
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจการท่องเทีย่ ว การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจ แนวคิดในการเลือก
ธุรกิจ และรูปแบบการลงทุน การจัดการธุรกิจที่เริม่ ดาเนินการเพื่อ กาไรและการเติบโต จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผูป้ ระกอบการธุรกิจการท่องเทีย่ ว
- Foreign Language for Professionals Courses 15 credits
- กลุ่มวิ ชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต
ภาษาญี่ปนุ่
IR210
Japanese for Communication 1
3(2-2-5)
(ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่อสาร 1)
Listening, speaking, reading and writing Japanese with emphasis on basic terminology
and structure for effective communication in daily life.
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ป่ ุน โดยเน้ นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อใช้ส่อื สารในชีวติ ประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ
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IR211

Japanese for Communication 2
3(2-2-5)
(ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่อสาร 2)
Pass IR210 Japanese for Communication 1
สอบผ่าน IR210 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่อสาร 1
Listening, speaking, reading and writing Japanese with emphasis on intermediate
terminology and structure for effective communication in daily life.
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ป่ นุ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง
เพื่อใช้ส่อื สารในชีวติ ประจาวันและการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
IR312

Japanese for Communication 3
3(2-2-5)
(ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่อสาร 3)
Pass IR211 Japanese for Communication 2
สอบผ่าน IR211 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่อสาร 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
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ป่ นุ โดยเน้นเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้ององค์ประกอบ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นคาศัพท์และ
โครงสร้างระดับสูง
IR313

Japanese for Communication in Tourism and Hospitality Industry 1
3(2-2-5)
(ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ 1)
Pass IR312 Japanese for Communication 3
สอบผ่าน IR312 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่อสาร 3
Japanese for business related to tourism and hospitality industry, such as transportation,
food and beverage, health and beauty, leisure and entertainment, souvenir, etc.
ภาษาญี่ป่ ุนที่ใช้เพื่อ การปฏิบตั ิงานสาหรับธุ รกิจต่างๆ ในอุต สาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ เช่น ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกิจเพื่อการ
พักผ่อนและบันเทิง และธุรกิจจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก เป็ นต้น
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IR406

Japanese for Communication in Tourism and Hospitality Industry 2
3(2-2-5)
(ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ 2)
Pass IR312 Japanese for Communication 3
สอบผ่าน IR312 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่อสาร 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.
ภาษาญี่ป่ ุนทีใ่ ช้ในธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานและการ
เจรจาต่อรองกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจาหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึก เป็ นต้น
การอ่ าน การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้อ งกับธุ รกิจนาเที่ย วและธุ รกิจตัว แทนการท่ อ งเที่ย ว การน าชมสถานที่
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ภาษาจีน
IR212
Chinese for Communication 1
3(2-2-5)
(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1)
Listening, speaking, reading and writing Chinese with emphasis on basic terminology
and structure for effective communication in daily life
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ใช้ส่อื สารในชีวติ ประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ
IR213

Chinese for Communication 2
3(2-2-5)
(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2)
Pass IR212 Chinese for Communication 1
สอบผ่าน IR212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน โดยเน้ นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง
เพื่อใช้ส่อื สารในชีวติ ประจาวันและการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
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)
(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3)
Pass IR213 Chinese for Communication 2
สอบผ่าน IR213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 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
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน โดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ภาษาในสถานการณ์ ต่างๆ โดยเน้นคาศัพท์และ
โครงสร้างระดับสูง
IR315

Chinese for Communication in Tourism and Hospitality 1
3(2-2-5)
(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ 1)
Pass IR314 Chinese for Communication 3
สอบผ่าน IR314 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 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.
ภาษาจีนทีใ่ ช้เพื่อการปฏิบตั งิ านสาหรับธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
เช่น ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกิจเพื่อการพักผ่อน
และบันเทิง และธุรกิจจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก เป็ นต้น
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IR407

Chinese for Communication in Tourism and Hospitality 2
3(2-2-5)
(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ 2)
Pass IR314 Chinese for Communication 3
สอบผ่าน IR314 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 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.
ภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานและการ
เจรจาต่อรองกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจาหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึก เป็ นต้น
การอ่ าน การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้อ งกับธุ รกิจนาเที่ย วและธุ รกิจตัว แทนการท่ อ งเที่ย ว การน าชมสถานที่
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ภาษาเกาหลี
IR214
Korean for Communication 1
3(2-2-5)
(ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1)
Listening, speaking, reading and writing Korean with emphasis on basic terminology and
structure for effective communication in daily life.
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อใช้ส่อื สารในชีวติ ประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ
IR215

Korean for Communication 2
3(2-2-5)
(ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2)
Pass IR214 Korean for Communication 1
สอบผ่าน IR214 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
Listening, speaking, reading and writing Korean with emphasis on intermediate
terminology and structure for effective communication in daily life
ทัก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขีย นภาษาเกาหลี โดยเน้ น ศัพ ท์ แ ละโครงสร้า ง
ระดับกลาง เพื่อใช้ส่อื สารในชีวติ ประจาวันและการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
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IR316

Korean for Communication 3
3(2-2-5)
(ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3)
Pass IR215 Korean for Communication 2
สอบผ่าน IR215 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 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.
ทัก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขีย นภาษาเกาหลี โดยเน้ น เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้น
คาศัพท์และโครงสร้างระดับสูง
IR317

Korean for Communication in Tourism and Hospitality 1
3(2-2-5)
(ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ 1)
Pass IR316 Korean for Communication 3
สอบผ่าน IR316 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 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.
ภาษาเกาหลีท่ใี ช้เพื่อการปฏิบตั งิ านสาหรับธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ เช่น ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกิจเพื่อการ
พักผ่อนและบันเทิง และธุรกิจจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก เป็ นต้น
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IR408

Korean for Communication in Tourism and Hospitality 2
3(2-2-5)
(ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ 2)
Pass IR316 Korean for Communication 3
สอบผ่าน IR316 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 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.
ภาษาเกาหลีท่ใี ช้ในธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานและ
การเจรจาต่อรองกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจาหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึก เป็ น
ต้น การอ่าน การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว การนาชมสถานที่
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ภาษาฝรังเศส
่
IR216
French for Conversation and Communication 1
3(2-2-5)
(ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสาร 1)
Listening, speaking, reading and writing French with emphasis on basic terminology and
structure for effective communication in daily life.
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรังเศส
่
โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อใช้ส่อื สารในชีวติ ประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ
IR217

French for Conversation and Communication 2
3(2-2-5)
(ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสาร 2)
Pass IR216 French for Communication 1
สอบผ่าน IR216 ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสาร 1
Listening, speaking, reading and writing French with emphasis on intermediate
terminology and structure for effective communication in daily life.
ทัก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขีย นภาษาฝรังเศส
่
โดยเน้ น ศัพ ท์ แ ละโครงสร้า ง
ระดับกลาง เพื่อใช้ส่อื สารในชีวติ ประจาวันและการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
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IR318

French for Conversation and Communication 3
3(2-2-5)
(ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสาร 3)
Pass IR217 French for Communication 2
สอบผ่าน IR217 ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสาร 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.
ทัก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขีย นภาษาฝรัง่ เศส โดยเน้ น เนื้ อ หาที่เ กี่ ย วข้อ ง
องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้น
คาศัพท์และโครงสร้างระดับสูง
IR319

French for Conversation and Communication in Tourism and Hospitality 1 3(2-2-5)
(ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ 1)
Pass IR318 French for Communication 3
สอบผ่าน IR318 ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสาร 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.
ภาษาฝรังเศสที
่
่ใช้เพื่อการปฏิบตั งิ านสาหรับธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ เช่น ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกิจเพื่อการ
พักผ่อนและบันเทิง และธุรกิจจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก เป็ นต้น
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IR409

French for Conversation and Communication in Tourism and Hospitality 2 3(2-2-5)
(ภาษาฝรังเศสส
่
าหรับการสนทนาและการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริ การ 2)
Pass IR318 French for Communication 3
สอบผ่าน IR318 ภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสาร 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.
ภาษาฝรังเศสที
่
่ใช้ในธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานและ
การเจรจาต่อรองกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจาหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึก เป็ น
ต้น การอ่าน การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนาเที่ย วและธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว การนาชมสถานที่
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ภาษาสเปน
IR218
Spanish for Communication 1
3(2-2-5)
(ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1)
Listening, speaking, reading and writing Spanish with emphasis on basic terminology
and structure for effective communication in daily life
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปน โดยเน้ นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อใช้ส่อื สารในชีวติ ประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ
IR219

Spanish for Communication 2
3(2-2-5)
(ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2)
Pass IR218 Spanish for Communication 1
สอบผ่าน IR218 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1
Listening, speaking, reading and writing Spanish with emphasis on intermediate
terminology and structure for effective communication in daily life
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง
เพื่อใช้ส่อื สารในชีวติ ประจาวันและการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
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IR320

Spanish for Communication 3
3(2-2-5)
(ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3)
Pass IR219 Spanish for Communication 2
สอบผ่าน IR219 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 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.
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปน โดยเน้นเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้ององค์ประกอบ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นคาศัพท์และ
โครงสร้างระดับสูง
IR321

Spanish for Communication in Tourism and Hospitality 1
3(2-2-5)
(ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ 1)
Pass IR320 Spanish for Communication 3
สอบผ่าน IR320 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 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.
ภาษาสเปนที่ใช้เพื่อ การปฏิบตั ิงานสาหรับธุรกิจต่างๆ ในอุต สาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ เช่น ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกิจเพื่อการ
พักผ่อนและบันเทิง และธุรกิจจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก เป็ นต้น
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IR410

Spanish for Communication in Tourism and Hospitality 2
3(2-2-5)
(ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ 2)
Pass IR320 Spanish for Communication 3
สอบผ่าน IR320 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 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.
ภาษาสเปนทีใ่ ช้ในธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานและการ
เจรจาต่อรองกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจาหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึก เป็ นต้น
การอ่ าน การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้อ งกับธุ รกิจนาเที่ย วและธุ รกิจตัว แทนการท่ อ งเที่ย ว การน าชมสถานที่
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ภาษาเยอรมัน
IR220
German for Communication 1
3(2-2-5)
(ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1)
Listening, speaking, reading and writing Germand with emphasis on basic terminology
and structure for effective communication in daily life.
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเยอรมัน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพืน้ ฐาน
เพื่อใช้ส่อื สารในชีวติ ประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ
IR221

German for Communication 2
3(2-2-5)
(ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2)
Pass IR220 Germand for Communication 1
สอบผ่าน IR220 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
Listening, speaking, reading and writing Germand with emphasis on intermediate
terminology and structure for effective communication in daily life.
ทัก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขีย นภาษาเยอรมัน โดยเน้ น ศัพ ท์ แ ละโครงสร้า ง
ระดับกลาง เพื่อใช้ส่อื สารในชีวติ ประจาวันและการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
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IR322

German for Communication 3
3(2-2-5)
(ภาษาเยอรมันสาหรับการสนทนาและการสื่อสาร 3)
Pass IR221 Germand for Communication 2
สอบผ่าน IR221 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 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
ทัก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขีย นภาษาเยอรมัน โดยเน้ น เนื้ อ หาที่เกี่ ย วข้อ ง
องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้น
คาศัพท์และโครงสร้างระดับสูง
IR323

German for Communication in Tourism and Hospitality 1
3(2-2-5)
(ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ 1)
Pass IR322 Germand for Communication 3
สอบผ่าน IR322 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 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.
ภาษาเยอรมันที่ใช้เพื่อการปฏิบตั งิ านสาหรับธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ เช่น ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกิจเพื่อการ
พักผ่อนและบันเทิง และธุรกิจจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก เป็ นต้น
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IR411

German for Communication in Tourism and Hospitality 2
3(2-2-5)
(ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ 2)
Pass IR322 Germand for Communication 3
สอบผ่าน IR322 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 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.
ภาษาเยอรมันที่ใช้ในธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานและ
การเจรจาต่อรองกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจาหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึก เป็ น
ต้น การอ่าน การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนาเที่ย วและธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว การนาชมสถานที่
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ภาษารัสเซีย
IR222
Russian for Communication 1
3(2-2-5)
(ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1)
Listening, speaking, reading and writing Russian with emphasis on basic terminology
and structure for effective communication in daily life.
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษารัสเซีย โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อใช้ส่อื สารในชีวติ ประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ
IR223

Russian for Communication 2
3(2-2-5)
(ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2)
Pass IR222 Russian for Communication 1
สอบผ่าน IR222 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
Listening, speaking, reading and writing Russian with emphasis on intermediate
terminology and structure for effective communication in daily life.
ทัก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขีย นภาษารัส เซีย โดยเน้ น ศัพ ท์ แ ละโครงสร้า ง
ระดับกลาง เพื่อใช้ส่อื สารในชีวติ ประจาวันและการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
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IR324

Russian for Communication 3
3(2-2-5)
(ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3)
Pass IR223 Russian for Communication 2
สอบผ่าน IR223 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 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.
ทัก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขีย นภาษารัส เซี ย โดยเน้ น เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้น
คาศัพท์และโครงสร้างระดับสูง
IR325

Russian for Communication in Tourism and Hospitality 1
3(2-2-5)
(ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ 1)
Pass IR324 Russian for Communication 3
สอบผ่าน IR324 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 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.
ภาษารัสเซียที่ใช้เพื่อการปฏิบตั ิงานสาหรับธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ เช่น ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกิจเพื่อการ
พักผ่อนและบันเทิง และธุรกิจจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก เป็ นต้น
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IR412

Russian for Communication in Tourism and Hospitality 2
3(2-2-5)
(ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ 1)
Pass IR324 Russian for Communication 3
สอบผ่าน IR324 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 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.
ภาษารัสเซียที่ใช้ในธุรกิจนาเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการท่องเทีย่ ว การติดต่อประสานงานและการ
เจรจาต่อรองกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจาหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึก เป็ นต้น
การอ่ าน การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้อ งกับธุ รกิจนาเที่ย วและธุ รกิจตัว แทนการท่ อ งเที่ย ว การน าชมสถานที่
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
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) หมวดวิ ชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี จานวนอย่างน้ อย 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ หรือหลักสูตรนานาชาติอ่นื ๆ ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ
มหาวิท ยาลัยอื่น ๆ ทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศที่มขี ้อ ตกลง/ความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยหรือ ได้รบั การ
รับรองจากสานักงาน ก.พ.
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4) Professional Training Courses 6 credits
4) กลุ่มวิ ชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
IR499

สหกิ จศึกษา
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.
การปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศกึ ษาเป็ นระยะเวลา 1
ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชัวคราว
่
นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทัง้ ทางด้านวิชาการและ
การปฏิบตั ิตนในสังคมการทางาน รวมทัง้ การดาเนินการตามขัน้ ตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การปฏิบตั งิ านและการประเมินผลอยู่ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ทป่ี รึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่
ปรึกษาทีส่ ถานประกอบการมอบหมาย
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3.2 ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2 Name and Qualification of Faculty Members Responsible for the Peogram
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.1 Name and Qualification of Faculty Members Responsible for the Peogram
No.

1.

Academ
Names
ic
Titles
Lecturer Sarinya La-ongin Thayarnsin

Degrees

Ph.D.

MA.

BA.
2.

Lecturer Ms. Kritika
Kunupakan

M.B.A.
B.A.

3.

Lecturer Wasana
Rangsuntada

M.A.

B.Ed.
4.

Lecturer Srinipa
Tantirutpaisarn

M.Sc.
B.S.W.

5.

Lecturer Pornnapas
Sirisakul

M.B.A.
B.I.S

Majors

Hotel and
Restaurant
Management
Tourism
Industry
Management
Business
English

Institutes

Graduation
Years

Auburn University ,
USA.

2017

Chiang Mai
university

2003

Rajabhat Chiang
Mai university
National Chengchi
University, Taiwan
Chulalongkorn
University
Naraesuan
University

1999

Business
Administration
Public
Administration
Hotel and
Tourism
Management
Computer Study Rajabhat Suandusit
University
Hospitality
Johnson and Wales
Administration University ,USA
Social Work
Thammasart
University
Tourism
Prince of Songkla
Management
University
Information
Walailak University
System
Management

2007
2001
2008

2000
1994
1987
2014
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ลาดับ ตาแหน่ ง ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
ที่
ทาง
วิ ชาการ
1.
อาจารย์ นางศรินยา
Ph.D.
ละอองอินทร์
ทยานศิลป์
ศศ.ม.

ศศ.บ.
2.

3.

4.

5.

อาจารย์ นางสาว
กฤติกา
คุณูปการ

อาจารย์ นางสาว
วาสนา
รังสรรค์ธาดา
อาจารย์ นางศรีนิภา
ตันติรตั น์
ไพศาล
อาจารย์ นางสาว
พรณพรรษ
ศิรสิ กุล

ศศ.ม.

สาขาวิ ชาเอก

Hotel and
Restaurant
Management
การจัดการ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ ว
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

Auburn University ,
USA.

2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546

สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์

2542

การจัดการการ
ท่องเทีย่ วแบบ
บูรณาการ
M.B.A. Business
National Chengchi
Administration
University, Taiwan
ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
และการท่องเทีย่ ว
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ
M.Sc. Hospitality
Johnson and Wales
Administration
University ,USA
สส.บ. สังคมสงเคราะห์
มหาวิทยาลัย
ศาสตร์
ธรรมศาสตร์
บธ.ม. การจัดการการ
มหาวิทยาลัยสงขลา
ท่องเทีย่ ว
นครินทร์
สส.บ. การจัดการระบบ
มหาวิทยาลัยวลัย
สารสนเทศ
ลักษณ์
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2543
2537
2530
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3.2.2 ผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ ตาแหน่ ง
ที่
ทาง
วิ ชาการ

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล

Lecturer Sarinya La-ongin Thayarnsin
Lecturer Ms. Kritika
Kunupakan
Lecturer Wasana
Rangsuntada
Lecturer Srinipa
Tantirutpaisarn
Lecturer Pornnapas
Sirisakul

ผลงานทางวิ ชาการ
(การค้นคว้าวิ จยั
หรือการแต่งตารา)

ประสบการณ์
และการฝึ กอบรม

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)
ที่มีอยู่ ที่มีใน
แล้ว หลักสูตร
ที่จะเปิ ด
ใหม่
9
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3.2.2 ผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ ตาแหน่ ง
ที่
ทาง
วิ ชาการ

1.

อาจารย์

2.

อาจารย์

3.

อาจารย์

4.

อาจารย์

5.

อาจารย์

ชื่อ-สกุล

นางศรินยา
ละอองอินทร์
ทยานศิลป์
นางสาวกฤติกา
คุณูปการ
นางสาววาสนา
รังสรรค์ธาดา
นางศรีนิภา
ตันติรตั น์ไพศาล
นางสาว
พรณพรรษ
ศิรสิ กุล

ผลงานทางวิ ชาการ
(การค้นคว้าวิ จยั
หรือการแต่งตารา)

ประสบการณ์
และการฝึ กอบรม

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)
ที่มีอยู่ ที่มีใน
แล้ว หลักสูตร
ที่จะเปิ ด
ใหม่
9
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4. Components of Field Experience
การฝึ กประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ความรู้
และประสบการณ์ให้แก่นกั ศึกษาโดยเป็ นสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการหรือหน่วยงานด้านการท่องเทีย่ ว
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
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ ระสบการณ์ภาคสนาม มีดงั นี้
The expected learning outcomes from field experience are as follows:
4.1.1 ประยุกต์ใช้ห ลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพิม่ ความชานาญในวิชาชีพ สามารถคิด
วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจยั เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
4.1.1 Possessing and understanding professional codes of conduct and having the
right attitudes to the profession.
4.1.2 ปฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิม่ ภาวะผูน้ าในการทางาน รูจ้ กั การคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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 แก้ปั ญ หาเฉพาะหน้ าในการทางาน และคิด ค้น นวัต กรรมใหม่ๆ เพื่อ ลดปั ญ หาการ
ทางานและเพิม่ ศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผูบ้ งั คับบัญชาขัน้ ต้นได้
4.1.4 Possessing good human relations, collaboration, and adaptation to an
organizational situation and culture.
4.1.5 สื่อ สารกับผู้ รบั บริการได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ สามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศได้
เหมาะสมกับระดับการทางาน
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
ชัน้ ปี ท่ี 4 ภาคปลาย
4.3 Duration and Schedule
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
Full time of one normal semester
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ
5. Project or research requirements
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิ จยั
-

Part 4. Learning outcomes, teaching strategies, and evaluation
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิ นผล
1. Development of Students’ Special Characteristics
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา
Special Characteristics
คุณลักษณะพิ เศษ
Personality
ด้านบุคลิกภาพ

Strategy and activities conducted
กลยุทธ์หรือกิ จกรรมของนักศึกษา
Include lessons on dressing/grooming,
socializing and presentation techniques,
human relations in related subjects and during
students’ post orientation.
มีการสอดแทรกเรือ่ ง การแต่งกาย การเข้าสังคม
เทคนิคการนาเสนอ การมีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี ใน
รายวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง และในกิจกรรมปั จฉิมนิเทศ
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Special Characteristics
คุณลักษณะพิ เศษ
Leadership and responsibility
ด้านภาวะผูน้ า และความรับผิดชอบ

Self-discipline and respect the rules
ด้านการมีวนิ ยั ในตนเอง และการเคารพ
กฎระเบียบ

Ethics and professional ethics
ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Strategy and activities conducted
กลยุทธ์หรือกิ จกรรมของนักศึกษา
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.
กาหนดให้มรี ายวิชาทีน่ กั ศึกษาต้องทางานเป็ น
กลุ่ม และมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทา
รายงานตลอดจนกาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การนาเสนอรายงาน เพื่อเป็ นการฝึกให้นกั ศึกษา
ได้สร้างภาวะผูน้ าและการเป็ นสมาชิกกลุ่มทีด่ ี มี
กิจกรรมนักศึกษาทีม่ อบหมายให้นกั ศึกษา
หมุนเวียนเป็ นหัวหน้าในการดาเนินกิจกรรม เพื่อ
ฝึกให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ
There are rules to enhance self-discipline
such as checking students’ attendance and
their university uniforms.
มีกติกาทีจ่ ะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลา การเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ เป็ นต้น
การตรวจการแต่งกายของนักศึกษาให้ถูกต้องตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย
Educating potential impacts of the tourism
industry on society as well as professional
ethics on works related to tourism and
services.
มีการให้ความรูถ้ งึ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วต่อสังคม และ
จรรยาบรรณทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
ด้านการท่องเทีย่ วและการบริการ
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2. Development of learning outcomes on each area
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้าน
2.1 Ethics
2.1 คุณธรรมและจริ ยธรรม
2.1.1 Learning outcomes of ethics and morals
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
(1) Honest to duty, self and others; don’ t take advantage of others; has
characteristics of patience, sacrificing and not giving up.
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผูอ้ ่นื ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผูอ้ ่นื มีความอดทน เสียสละและเพียรพยายาม
(2) Hold sufficiency idea in daily life; know how to create immunity and be
reasonable.
(2) มีค วามพอเพียงเป็ นหลักในการด าเนิ นชีวติ โดยยึด แนวคิด ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมคิ ุม้ กัน
(3) Respect to the rules, policies of the organization; be responsible to the
society and be ethical when conducting business.
(3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การ มีจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(4) Know how to differentiate the good from bad, right from wrong.
(4) มีจติ สานึกและมีมโนธรรมทีจ่ ะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชัว่
2.1.2 Teaching strategies for developing learning outcomes of ethics and morals
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
(1) Integrate the concept of sufficiency economy in relevant courses
(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา
(2) Emphasis on checking students’ attendance, uniform and respect of
university’s rules and regulations
(2) ให้ความสาคัญในเรื่องระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชัน้ เรียนให้ตรงเวลา และการ
แต่งกายและปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(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) ปลูก ฝั งความรับ ผิดชอบต่ อ สังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยใช้กรณีศึกษา การอภิปราย การบรรยายพิเศษ และการจัดกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยและชุมชน
2.1.3 Evaluation of learning outcomes of ethics and morals
2.1.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
(1) students’ attendance and assignment submission
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้ เรียน การเข้าเรียนอย่าง
สม่าเสมอ และการส่งงานตามกาหนดเวลาทีม่ อบหมาย
(2) Students’ participant from class activities
(2) ประเมินพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
(3) Students’ behaviors: respect of rules and regulations
(3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
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) มีความรูแ้ ละความเข้าใจในสาระสาคัญ ของศาสตร์พ้นื ฐานสาหรับการเรียนด้าน
บริหารธุรกิจ ทีค่ รอบคลุมทัง้ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(2) Have knowledge and understanding of business science such as
marketing, finance, production and operation, human resource management, and information
technology.
(2) มีความรูแ้ ละความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ดา้ นบริหารธุรกิจ ทางการตลาด
การเงิน การผลิตและการดาเนินงาน การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุ ษย์ รวมทัง้ การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(3) Have knowledge and understanding of contents relating to the business
operation such as planning, implementing, controlling, evaluating, and improving.
(3) มีความรูแ้ ละความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้าน
การวางแผน การปฏิบตั กิ าร การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงานรวมทัง้ การปรับปรุงแผนงานในสาขา
ทีศ่ กึ ษา
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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) มีค วามรู้ใ นสาขาวิช าการจัด การท่ อ งเที่ย วระหว่ างประเทศทัง้ ภาคทฤษฎีแ ละ
ภาคปฏิบตั อิ ย่างกว้างขวางเป็ นระบบเป็ นสากลและทันสมัยต่อเหตุการณ์โลก
2.2.2 Teaching strategy for developing learning outcomes of knowledge
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) Using various teaching techniques that focus on student center and
application of both academic theory and in practice.
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ทัง้ หลักการ
ทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบตั ใิ นสภาพแวดล้อมจริง
(2) Assign students to do projects, reports, independent study and
presentation
(2) มอบหมายให้ศึกษาท าโครงงาน รายงาน ฝึ ก การเรีย นเรียนรู้ด้ว ยตนเอง และ
นาเสนอผลงาน
(3) Learn from scenarios and real situations through field trips, experienced
experts as special lecturers, and internship experiences
(3) จัดการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์ ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการ
2.2.3 Evaluation of learning outcomes of knowledge
2.2.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) Assess the students’ knowledge through quizzes, midterm and final exams
(1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี การทดสอบย่อ ย การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
(2) Project, reports, presentations
(2) ประเมินจากโครงงานและรายงานทีม่ อบหมาย การนาเสนอผลงาน
(3) Scenarios and real situations
(3) ประเมินผลการปฏิบตั งิ านจากสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง
(4) Company’s assessment on students’ internship
(4) ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือ สหกิจศึกษา
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2.3 Cognitive Skill
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 Learning outcomes of cognitive skill
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) Able to search, classify and analyze information systematically to suggest
alternatives for problems solving and make proper decision
(1) สามารถสื บ ค้ น จ าแนก และวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ นระบบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ซ่ึ ง
สารสนเทศทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการแก้ไขปั ญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
(2) Able to think and search new alternatives; and analyzing alternatives and
respective effects thoroughly and make appropriate decision according to the situation.
(2) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบทีเ่ ป็ นผลจากทางเลือก
อย่างรอบด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์
(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) มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรูเ้ ดิม สามารถบูรณาการความรูใ้ น
สาขาวิชาทีศ่ กึ ษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการจัดการธุรกิจใหม่ๆ
2.3.2 Teaching strategy for developing learning outcomes of cognitive skill
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(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) มอบหมายภาระงานในวิชาเรียนให้มกี ารสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเอกสารและอินเตอร์เน็ต โดยให้ศกึ ษาค้นคว้า วิเคราะห์ดว้ ยตนเอง
(2) Encourage student participation and analytical thinking and discussion
through students’ presentation and classroom discussions.
(2) การสอนโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ และนาเสนอความคิดเห็น
ผ่านการรายงานหน้าชัน้ เรียน รวมทัง้ อภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
(3) Encourage problem-solving skill through case studies and real situation
(3) ส่ ง เสริม การเรีย นรู้จ ากการแก้ ปั ญ หา โดยใช้ ก รณี ศึก ษาและการปฏิบ ัติจ าก
สถานการณ์จริง
2.3.3 Evaluation of learning outcomes of cognitive skill
2.3.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) Midterm and final exam
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(1)
(2)
(2)
(3)
(3)

ประเมินโดยการสอบระหว่างภาค และการสอบปลายภาค
Written report and students’ presentations
ประเมินจากรายงานและการนาเสนอในรายวิชา
Independent studies, case studies, researches, and class discussion
ประเมินผลงานจากการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การทาโครงงาน การทา

วิจยั การอภิปราย
(4) Assessment from real situations
(4) ประเมินผลการปฏิบตั กิ ารจากสถานการณ์จริง
2.4 Social skill and responsibility
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 Learning outcomes of social skill and responsibility
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) Have ability to coordinate and build good relationship with others.
(1) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกบั ผูอ้ ่นื
(2) Able to work in the team and play the leader or follower role appropriately.
Being responsible for the work.
(2) สามารถทางานเป็ นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้นาผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์
(3) Able to think creatively and present idea that is different from others; Being
a good listener.
(3) สามารถแสดงความคิดริเริม่ และความคิดเห็นที่มคี วามแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
(4) Able to plan and be responsible for learning to develop and improve selfefficiency in high-level work.
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ม ี
ประสิทธิภาพในการทางานระดับสูงได้
2.4.2 Teaching strategy for developing learning outcomes of social skill and
responsibility
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(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.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management (International Program)

136

(1) มีการมอบหมายให้ทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม หมุนเวียนการเป็ นผูน้ า ฝึกการทางาน
เป็ นทีม และรูจ้ กั รับผิดชอบต่อหน้าที่ รูจ้ กั อภัย เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
(2) Encourage students to partake in department, school and university
activities
(2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็ นผู้จดั กิจกรรมของหลักสูตร กิจกรรม
ของคณะและมหาวิทยาลัย
(3) Encourage students to ask questions and express their opinions in class
(3) ใช้วธิ กี ารสอนโดยเปิ ดโอกาสให้มกี ารซักถาม แสดงความคิดเห็น
(4) Provide opportunities to practice, or cooperative education.
(4) การจัดให้มกี ารฝึกปฏิบตั ิ และสหกิจศึกษา
2.4.3 Evaluation of learning outcomes social skill and responsibility
2.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) Observe students’ behavior in group work whether they are a good team
player who is able to solve problems
(1) ประเมิน ผลโดยสัง เกตพฤติก รรมการท างานร่ว มกัน ด้ ว ยความสามัค คี และ
แก้ปัญหาได้อย่างราบรืน่
(2) Assessment of company’s satisfaction on our students’ work performance
(2) ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2.5 Skills in Numerical Analysis, Communications and Information Technology
2.5 ทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 Learning outcomes of Numerical Analysis, Communications and
Information Technology
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) Be able to effectively listen, speak, read and write a foreign language
(1) สามารถใช้ภ าษาต่ างประเทศในการฟั ง การพูด การอ่ านและการเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) Be able to properly communicate with foreigners based on situation and
culture
(2) สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
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(3) Be able to effectively use information technology for communication and
data presentation
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ สื่อ สารและการนาเสนอข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) Be able to use basic mathematic and statistic techniques to gather,
interpret and analyze data
(4) สามารถใช้เทคนิ ค พื้น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์แ ละสถิติในการประมวลการแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.5.2 Teaching strategy for developing learning outcomes of quantitative
analysis and information, communication and technology
2.5.2 กลยุ ท ธ์ก ารสอนที่ ใช้ ในการพัฒ นาการเรี ย นรู้ด้ านทักษะในการวิ เคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) Teach courses such as mathematics, statistics, research and other related
subjects.
(1) การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องและ
นามาประยุกต์ใช้ดา้ นบริหารธุรกิจ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
(2) Self-study through the internet, test basic knowledge of computer,
information, communication and technology.
(2) มอบหมายภาระงานให้มกี ารศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต ฝึกเรียบเรียงความคิด
เพื่อเขียนรายงานและนาเสนอรายงานด้วยวาจา และให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งทีม่ าของข้อมูล
(3) Self-study through E-Learning or Hybrid learning and a university test on
basic knowledge in computer and information technology.
(3) การเรีย นรู้ด้ ว ยตนเองผ่ า นระบบ e-Learning หรือ Hybrid learning และการ
ทดสอบความรูพ้ น้ื ฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
2.5.3 Evaluation of learning outcomes of quantitative analysis and information,
communication and technology
2.5.3 กลยุ ท ธ์ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ด้ านทัก ษะในการวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) Assess students’ learning by written examination, practical examination,
exercise, reports writing and presentations with a clear rubric given.
(1) ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ
การทาแบบฝึกหัด การทารายงานและการนาเสนอ โดยจัดเกณฑ์ประเมิน
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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) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประเมิน
จากการนามาประกอบใช้ในการเรียน และการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
3. Curriculum Mapping
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา
3.1 Ethics
3.1 คุณธรรมและจริ ยธรรม
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 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อ่นื ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ้ ่นื
มีความอดทน เสียสละและเพียรพยายาม
3.1.2 Hold sufficiency idea in daily life; know how to create immunity and be
reasonable.
3.1.2 มีความพอเพียงเป็ นหลักในการดาเนินชีวติ โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมคิ ุม้ กัน
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 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3.1.4 Know how to differentiate the good from bad, right from wrong.
3.1.4 มีจติ สานึกและมีมโนธรรมทีจ่ ะแยกแยะความถูกต้อง ความดี 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 มีค วามรู้แ ละความเข้า ใจในสาระส าคัญ ของศาสตร์พ้ืน ฐานส าหรับ การเรีย นด้ า น
บริหารธุรกิจ ทีค่ รอบคลุมทัง้ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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 มีค วามรู้แ ละความเข้าใจในสาระสาคัญ ของศาสตร์ด้านบริหารธุ รกิจ ทางการตลาด
การเงิน การผลิตและการดาเนินงาน การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุ ษย์ รวมทัง้ การจัดการเทคโนโลยี
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 มีความรูแ้ ละความเข้าใจในสาระสาคัญ เกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการ
วางแผน การปฏิบตั กิ าร การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงานรวมทัง้ การปรับปรุงแผนงานในสาขาที่
ศึกษา
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 มีความรูใ้ นสาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ วระหว่างประเทศทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
อย่างกว้างขวางเป็ นระบบเป็ นสากลและทันสมัยต่อเหตุการณ์โลก
3.3 Cognitive Skill
3.3 ทักษะทางปัญญา
3.3.1 Able to search, classify and analyze information systematically to suggest
alternatives for problems solving and make proper decision
3.3.1 สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ขอ้ มูล อย่างเป็ นระบบเพื่อให้ได้ซ่งึ สารสนเทศที่
เป็ นประโยชน์ในการแก้ไขปั ญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
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 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบทีเ่ ป็ นผลจากทางเลือกอย่าง
รอบด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์
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 มีค วามคิด ริเริม่ สร้างสรรค์ ต่ อ ยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบู รณาการความรู้ใ น
สาขาวิชาทีศ่ กึ ษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการจัดการธุรกิจใหม่ๆ
3.4 Social skill and responsibility
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 Have ability to coordinate and build good relationship with others.
3.4.1 สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกบั ผูอ้ ่นื
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 สามารถทางานเป็ นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้นาผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์
3.4.3 Able to think creatively and present idea that is different from others; Being a
good listener.
3.4.3 สามารถแสดงความคิดริเริม่ และความคิดเห็นที่มคี วามแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับ
ฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
3.4.4 Able to plan and be responsible for learning to develop and improve selfefficiency in high-level work.
3.4.4 สามารถวางแผนและรับ ผิด ชอบในการเรีย นรู้ เพื่อ พั ฒ นาและปรับ ปรุงตนเองให้ม ี
ประสิทธิภาพในการทางานระดับสูงได้
3.5 Skills in Numerical Analysis, Communications and Information Technology
3.5 ทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 Be able to effectively listen, speak, read and write a foreign language
3.5.1 สามารถใช้ ภ าษาต่ า งประเทศในการฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขีย นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.2 Be able to properly communicate with foreigners based on situation and culture
3.5.2 สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
3.5.3 Be able to effectively use information technology for communication and data
presentation
3.5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและการนาเสนอข้อมู ลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.5.4 Be able to use basic mathematic and statistic techniques to gather, interpret
and analyze data
3.5.4 สามารถใช้เทคนิคพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการประมวลการแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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Part 5. Criteria for evaluating students
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. Regulation or guidelines on grade
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
Evaluation and graduation is subject to the “Academic Regulations of University of the Thai
Chamber of Commerce: 2002 (Appendix A).
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษา
ระบบหน่วยกิต ขัน้ ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ก.)
2. Process of verification of student achievement standards
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
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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 จัดท าข้อ สอบให้ม ีม าตรฐานตามวัต ถุ ป ระสงค์ในรายวิชาและกาหนดเกณฑ์การให้ค ะแนน
ข้อสอบแต่ละข้อ เพื่อให้ผสู้ อนมีมาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาทีม่ ผี สู้ อนมากกว่า 1 คน
2.2 There is an evaluation committee which consists of 3 external experts for the
evaluation of the students’ grades.
2.2 มีค ณะกรรมการประเมิน ผลการศึก ษาจากผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิภ ายนอก จานวน 3 คน พิจารณา
มาตรฐานของข้อสอบและการให้คะแนนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การประเมินผลในรายวิชา
3. Criteria for graduation
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 Students who are eligible for a diploma or a degree must complete the followings:
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ ได้รบั อนุปริ ญญา ปริ ญญา ต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 Conferral of a diploma
3.1.1 การให้อนุปริ ญญา
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.
นักศึกษาศึกษาได้หน่ วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรขัน้ ปริญญา ได้แต้มเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ
2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 หรือสอบได้หน่ วยกิตตามที่กาหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชาของหลักสูตร แต่ยงั ไม่ถงึ ขั ้น
ปริญญา มีสทิ ธิขอรับอนุปริญญาได้
3.1.2 Conferral of a degree
3.1.2 การอนุมตั ิ ปริ ญญา
1) For a degree to be conferred, a student must satisfy the followings:
1) นักศึกษาทีจ่ ะได้รบั อนุมตั ปิ ริญญาจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(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) สอบไล่ได้จานวนหน่ วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาการศึกษาที่
กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่ วยกิตขัน้ ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545
(ภาคผนวก ก.)
(2) GAP is not less than 2.00
(2) ได้แต้มเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 2.00
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(3)
(3)
(4)
(4)
(5)

Have a good record of behavior
มีความประพฤติดี
Have no financial obligation to the university
ไม่มพี นั ธะติดค้างหนี้สนิ ใดๆ กับมหาวิทยาลัย
Attend Thai Ideal Graduate Activities for 60 hours as specified by the

University.
(5) เข้าร่ว มกิจกรรมบัณ ฑิต อุ ดมคติไทยรวม 60 ชัว่ โมง ตามที่ม หาวิท ยาลัย
กาหนด
(6) Pass examination to ensure standard of knowledge including Business
English, Information Technology, and Business Management as the criteria specified by the
University.
(6) สอบผ่านข้อสอบวัดมาตรฐานความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด
2) Have completed all courses required by the curriculum, but GPA is less
than 2.00, the degree can be conferred only when
2) นักศึกษาทีส่ อบไล่ได้จานวนหน่ วยกิตครบตามหลักสูตร แต่แต้มเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ
2.00 จะได้รบั อนุมตั ปิ ริญญาก็ต่อเมือ่
(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) ลงทะเบียนศึกษาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรต่อไปอีกจนกว่าจะทาแต้มเฉลีย่
สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วย
การศึกษาระบบหน่วยกิตขัน้ ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ก.) ว่าด้วยเรือ่ งระยะเวลาการศึกษา
(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) ลงทะเบียนศึกษาซ้าเฉพาะวิชาซึง่ นักศึกษาเคยสอบได้ลาดับขัน้ D+ D หรือ
F จนกว่าจะทาแต้มเฉลีย่ สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่ วยกิตขัน้ ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ก.) ว่าด้วยเรื่องระยะเวลา
การศึกษา
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) ในกรณีทไ่ี ด้รบั ร้องเรียนหรือปรากฏแก่มหาวิทยาลัยว่า นักศึกษาผูใ้ ดมีพฤติกรรม
ที่เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมขิ องมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง สภามหาวิทยาลัยมีสทิ ธิท่จี ะชะลอการอนุ มตั ิปริญญา
เอาไว้ก่อน เพื่อสอบสวนพฤติกรรมและหาความจริง ในกรณีทผ่ี ลของการสอบสวนเป็ นทีป่ รากฏชัดว่านักศึกษา
ผู้นัน้ มีพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมขิ องมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงจริง สภามหาวิทยาลัยมีสทิ ธิท่จี ะไม่
อนุมตั ปิ ริญญา

Part 6 Lecturer development
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. Preparation for the new lecturers
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
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 การให้เข้ารับ การอบรมตามหลัก สูต ร “การพัฒ นาอาจารย์ใหม่ ” ของมหาวิท ยาลัย ซึ่งเป็ น
หลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องข้ารับการอบรม ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริ หาร
วิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าทีข่ องอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มที กั ษะเกี่ยวกับ
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การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 Assign supervising lecturer to provide advice and consulting in teaching and learning.
1.2 การมอบหมายให้มอี าจารย์พ่เี ลี้ยงทาหน้ าที่ให้คาแนะนาและเป็ นที่ปรึกษาในด้านการจัดการ
เรียนการสอน
1.3 Explain and recommend the curriculum and courses in the curriculum.
1.3 การชีแ้ จงและแนะนาหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
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 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศกึ ษาค้นคว้า จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่ง
หรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มคี วามรูแ้ ละถนัด เพื่อทดลองทาการสอนภายใต้คาแนะนาของอาจารย์พ่เี ลี้ยง
หรือหัวหน้าหลักสูตร
2. Knowledge and skills development
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่อาจารย์
2.1 The development of teaching skills, measurement and evaluation
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
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 กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน
การวัด และการประเมิน ผล ตามความต้อ งการของอาจารย์ และเป็ น ไปตามนโยบายของมหาวิท ยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการเปิ ดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนการสอน
การวิจยั การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็ นประจาทุกปี
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 การจัดให้มกี ารสอนแบบเป็ นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มปี ระสบการณ์การ
สอนร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา ผูป้ ระสานงาน และผูร้ ว่ มทีมการสอน
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 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจยั การเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 Academic and professional development
2.2 การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ
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 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จดั
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปี ละ 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 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการนาเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มผี ลงานการเขียนหรือการนาเสนอปี ละ 1 เรือ่ ง

Part 7 Quality Assurance of the Cirriculum
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. Standard Monitoring
1. การกากับมาตรฐาน
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:
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีป่ ระกาศใช้และเป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
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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 การแต่ ง ตัง้ อาจารย์ผู้ร บั ผิด ชอบหลัก สูต ร โดยแต่ งตัง้ จากอาจารย์ป ระจ าหลัก สูต ร และมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบจานวน 5 คน ต้องมี
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้คอื มีคุณวุฒขิ นั ้ ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
ทีต่ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็ น ผลงานทางวิช าการที่ได้รบั การเผยแพร่ต ามหลัก เกณฑ์กาหนดในการพิจ ารณาแต่ งตัง้ ให้บุ ค คลด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ยอ้ นหลัง
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 การพัฒ นา และการประเมิน หลัก สูต รตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปี การศึกษา (มคอ.7) และนาข้อมูลทีไ่ ด้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็ นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
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 การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาดังนี้
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 าหนดให้อ าจารย์ผู้รบั ผิด ชอบอย่า งน้ อ ยร้อ ยละ 80 มีส่ ว นร่ว มในการประชุ ม เพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
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 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาวิชา
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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 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
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 มีการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ .5 และ/หรือ มคอ .6 ภายใน 30 วันหลังจากสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิ ด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
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 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิน้ สุด
ปี การศึกษา
2. Graduates
2. บัณฑิ ต
Quality of the graduate is evaluated based on the desired attributes specified by the
curriculum. Graduate having the desired attributes are the following:
มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตว่ามีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของหลักสูตร โดยบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 Have moral, ethical, service mind and social responsibility in accordance with
professional ethics.
2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจติ บริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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 มีค วามรอบรู้ท างวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ ในศาสตร์ท างการจัดการการท่อ งเที่ยว มี
ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน การให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพใน
ภูมภิ าคอื่นของโลก
2.3 Have skills to analyze the situation by applying knowledge, reason and judgment when
facing various situations.
2.3 มีท ัก ษะการวิเคราะห์ส ถานการณ์ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู้ เหตุ ผ ลและวิ จ ารณญาณอย่า ง
เหมาะสมเมือ่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
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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 มีบุคลิกภาพดี สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง
ทัง้ ด้านความรูแ้ ละทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.5 Effective use of information technology, foreign languages, and cross-cultural
communication.
2.5 มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศรวมทัง้ สามารถสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
2.6 Have knowledge and ability to use basic mathematical techniques in data processing
and analysis for planning, management and development
2.6 มีค วามรู้แ ละความสามารถในการใช้เทคนิ ค พื้น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ใ นการประมวลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา
3. Students
3. นักศึกษา
Have admission process, prior study preparation, academic suggestions and consultants,
retention, graduation, satisfaction, and appeal management of students as follows:
มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้คาปรึกษาวิชาการและ
แนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 Recruitment Process
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
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.
สาขาวิชามีการกาหนดคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ คือ เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หรือเทียบเท่า) หรือเป็ น
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส. หรือเทียบเท่า) หรือระดับอนุ ปริญ ญา 3 ปี หรือ
เทีย บเท่ า หรือ เป็ น ผู้ส าเร็จการศึก ษาขัน้ ปริญ ญาตรีส าขาวิช าใดวิช าหนึ่ งจากมหาวิท ยาลัย หอการค้าไทย
วิทยาลัยการค้า และสมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น หรือเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
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จากมหาวิทยาลัยอื่น หรือ สถาบันการศึกษาชัน้ สูงอื่นในประเทศหรือ ต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับ รองและสมัค รเข้าศึก ษาในระดับปริญ ญาตรีในสาขาวิชาอื่น หากผู้สมัค รที่มคี ุ ณ สมบั ติไม่ต รงตามเกณฑ์
ข้างต้นให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
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.
สาขาวิชามีระบบและกลไกเพื่อนาไปสู่การปฏิบตั งิ านโดยอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรในการ
ประชุมวางแผนในการดาเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้ าที่
รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจาในสาขาวิชา
3.3 Academic Counseling and Guidance for Graduation Retention
3.3 การให้คาปรึกษาวิ ชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
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.
สาขาวิชามีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
เพื่อให้มแี นวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการสาเร็จการศึกษาในระดับทีส่ งู โดยอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรมี
การประชุมเพื่อกาหนดระบบและกลไกการดูแลให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา การ
กาหนดอาจารย์ทป่ี รึกษาเพื่อดูแลนักศึกษา โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาซึง่ จะเป็ นผูน้ ดั หมาย
นักศึกษาในความดูแลเพื่อมาพบ 4-5 ครัง้ ต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพื่อให้คาปรึกษาในเรื่อง เกี่ยวกับการเรียน
การสอนหรือช่วยแก้ไขปั ญหาในเรือ่ งอื่นๆ ของนักศึกษาต่อไป ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ทป่ี รึกษา
กับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ท่ปี รึกษาจะเป็ นผู้กาหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่
อาจารย์กาหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ทป่ี รึกษาและเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาได้
3.4 Satisfaction and students’ complaints management
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
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.
นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขาวิชา และ
หัวหน้ าสาขาวิชานาเข้าสู่ก ารประชุมอาจารย์ผู้ รบั ผิดชอบหลักสูต รและหาทางแก้ไข หากที่ป ระชุมอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรแก้ไขไม่ได้ให้พจิ ารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธกี ารแก้ไขในระดับคณะวิชา
4. Faculties
4. อาจารย์
4.1 System and Mechanism of Faculty Recruitment
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่
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.
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัตอิ าจารย์
ประจาหลักสูตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2558 จากนัน้ จึงสารวจจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพื่อวางแผนอัตรากาลังใน
อนาคต หากอัตรากาลังไม่เพียงพอ หลักสูตรเสนอขออนุมตั ริ บั อาจารย์เพิม่ ต่อคณะวิชา และมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัตใิ ห้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2558 และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสาธิตการ
สอน นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจาหลักสูต รที่มปี ระสบการณ์เป็ นพี่เลีย้ งให้คาแนะนา
เกีย่ วกับการเรียนการสอน
4.2 System and Mechanism of Faculty Management and Improvement
4.2 ระบบและกลไกการบริ หารและการพัฒนาอาจารย์
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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อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูต รมีการประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนส่ งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตร โดยส่งเสริมและสนับสนุ นให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมอบรมด้านการวิจยั การทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจาให้เป็ นไปตามมาตรฐานและมีศกั ยภาพที่สูงขึน้ เพื่อส่งผล
ต่อคุณภาพของหลักสูตร หากเป็ นอาจารย์ใหม่จะส่งเสริมและสนับสนุ นให้อาจารย์ใหม่เข้าอบรมเพื่อ ให้มคี วามรู้
ในด้านเทคนิควิธกี ารสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
5. Curriculum, Teaching, and Evaluation
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิ นผูเ้ รียน
5.1 Process of Curriculum Design
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร
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.
กระบวนการประกอบไปด้ ว ย การส ารวจสถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน ทางเศรษฐกิจ สัง คม และ
วัฒนธรรม การสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และการสารวจความพึง
พอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั ต่อหลักสูตร เพื่อนาผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจน
ถึงการจัดทารายวิชาให้ทนั สมัย
5.2 System Layout of Lecturer and Process of Teaching Management
5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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.
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาเพื่อวางแผนกาหนดรายวิชาที่จะเปิ ดสอน เวลา
เรียน-เวลาสอบ และผูส้ อน โดยการจัดผูส้ อนในแต่ละภาคการศึกษานัน้ ได้พจิ ารณาทัง้ จากความรู้ ความสามารถ
ในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความสาคัญเป็ นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลา
เรียน-เวลาสอบที่ไม่ซ้าซ้อนกับวิชาในสาขาอื่น ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตารางเวลาที่เหมาะสมทัง้ กับ
ผูเ้ รียนและผูส้ อน
5.3 Evaluation of Students
5.3 การประเมิ นผูเ้ รียน
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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.
มีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒ ิระดับอุ ดมศึกษา
แห่งชาติโดยมีระบบ/ขัน้ ตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่ มอื แนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ และมีก ลไก คือ คู่ ม ือ แนวทางการประเมิน ผู้ เ รีย นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าทีก่ ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ สาขาวิชามีการนาระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนไปสู่การปฏิบตั /ิ ดาเนินงาน
โดยมีก ารแต่ งตัง้ อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูต รเพื่อ กากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ มีการกาหนดเกณฑ์การประเมินซึง่ ระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชา
ทีเ่ ปิ ดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30 วัน ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบในแต่ ละรายวิชาที่เปิ ดสอนในปี การศึกษานัน้ ๆ ของ
หลักสูตรจะดาเนินการประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒขิ องนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกล
ยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูท้ งั ้ 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิน้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และเมือ่ ประเมินผล
การเรียนรูข้ องนักศึกษาแล้ว อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบในแต่ละรายวิชาจะดาเนินการจัดทารายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน (มคอ. 5) ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
6. Learning Support
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6. สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
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.
หลักสูตรจัดให้มกี ารประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่าน
กาหนดสิง่ สนับสนุ นการเรียนรูท้ ่จี าเป็ นต่อการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรจะนาเสนอต่อคณะวิชาและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
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.
ปรับตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒใิ ห้เหมาะสมโดยเป็ นไปตามหนังสือที่ ศธ.
0506(1) /ว1639 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 และได้รบั การอนุ มตั /ิ เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครัง้ ที่ 3/2559 เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
Performance Indicator
(1) Faculty participation in planning, monitoring and
reviewing the course is at least 80 percent.
(1) อาจารย์ประจามีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
(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) มีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ
(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) มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
ก่อนการเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา

Year1 Year2 Year3 Year4 Year5
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

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
x
x
x
x
x
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) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่
เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) Preparation of a report on the implementation of the
x
x
x
x
x
program in accordance with the format of TQF.7 within 60
days from the end of the academic year.
(5) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปี การศึกษา
(6) Verification of the achievement of student learning
x
x
x
x
x
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) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท้ ก่ี าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) The development / improvement of teaching and
x
x
x
x
x
learning, teaching strategies and the evaluation of learning
based on the details reported in TQF. 7 of the previous
year.
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจ้ ากผลการประเมินการ
ดาเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปี ทผ่ี ่านมา
(8) All new lecturers (if any) have received orientation or
x
x
x
x
x
advice on teaching and learning.
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
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Performance Indicator
Year1 Year2 Year3 Year4 Year5
(9) Each lecturer has the academic and / or professional
x
x
x
x
x
development at least once a year.
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
(10) The number of personnel supporting the teaching and x
x
x
x
x
learning (if any) has academic and / or profession
development for at least 50 percent per year.
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) The satisfaction of final year students / new
x
x
x
graduates regarding the quality of the curriculum is on
average at least 3.51 points out of total 5.0.
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทม่ี ี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5.0
(12) The satisfaction of the employer to the new graduates
x
x
is on average at least 3.51 points out of total 5.0.
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อบัณฑิตใหม่
เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

Part 8. Curriculum Evaluation and Development
หมวดที่ 8 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของหลักสูตร
1. Evaluation of teaching effectiveness
1. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลการสอน
1.1 Evaluation of teaching strategies
1.1 การประเมิ นกลยุทธ์การสอน
1.1.1 Lecturers have regular meeting together to exchange and discuss the ideas and
suggestions for teaching strategies.
1.1.1 อาจารย์ประจาวิชาประชุมร่วมกัน เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการใช้
กลยุทธ์การสอนในรายวิชา
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1.1.2 Assessment of student learning by observing students’ behavior, interaction
participation, class activities and examination.
1.1.2 ประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การอภิปรายโต้ตอบ การ
ตอบคาถามในชัน้ เรียน การทากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 Evaluation of teaching skills
1.2 การประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 Students will evaluate the lecturer at the end of the semester using the
University’s evaluation system.
1.2.1 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชา นักศึก ษาประเมินการสอนอาจารย์ประจาวิชา
โดยใช้แบบประเมินการสอนตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
1.2.2 Test the learning of students by other comparable student groups in the same
subjects.
1.2.2 ทดสอบผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาโดยเทียบเคียงกับนักศึกษากลุ่มอื่นในวิชาเดียวกัน
2. Overall program evaluation
2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
2.1 Evaluate the satisfaction of the senior students or new graduates.
2.1 ประเมินจากนักศึกษาปี สุดท้ายหรือบัณฑิต
2.2 Evaluate the satisfaction of the employer by survey.
2.2 ประเมินจากการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2.3 Evaluation by the experts outside the University.
2.3 ประเมินจากรายงานสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
3. Program implementation evaluation
3. การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 Annual quality assurance according to the indicators of Self Assessment Report.
3.1 การประเมินคุณ ภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีต ัวบ่งชี้การประกันคุณ ภาพภายใน ระดับ
สาขาวิชา
3.2 Pass the quality assurance according to the indicators of Self Assessment Report.
3.2 ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสาขา
4. Review the results of evaluation and improvement
4. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
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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 เมื่อสิน้ สุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลประเมินการสอน
โดยนักศึกษา และดาเนินการปรับปรุงประสิทธิผลการสอน
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 หัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ประชุมร่วมกัน พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ประจาปี การศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านใน
สถานประกอบการของนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา ผลการพิจารณาข้อสอบและคะแนนสอบปลายภาคของ
คณะกรรมการมาตรฐานการศึก ษา รายงานผลการวิพากษ์หลักสูต รของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และศิษย์เก่า ตลอดจนรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน เพื่อวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานหลักสูตรในปี การศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.

ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก จ.
ภาคผนวก ฉ.

ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วย การศึกษาระบบหน่ วยกิต ขัน้ ปริญญาบัณฑิ ต
พ.ศ. 2545
ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การเทียบโอนหน่ ว ยกิต ในการเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย หอการค้ า ไทย ว่ า ด้ ว ย การเที ย บโอนความรู้ ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่ วยกิตขัน้ ปริญญาบัณฑิต
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่ วยกิตขัน้ ปริญญาบัณฑิต
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
หมวดวิชาศึกษาทัวไปฉบั
่
บปรับปรุง พ.ศ. 2560
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