
 
 

มคอ.2 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่ว 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วทิยาเขต ตรัง   คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ          

สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย:            บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว 
ภาษาองักฤษ:  Bachelor of  Business Administration Program in Tourism Management 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเตม็ (ไทย):  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการการท่องเท่ียว) 
ช่ือยอ่ (ไทย):  บธ.บ. (การจดัการการท่องเท่ียว) 
ช่ือเตม็ (องักฤษ):  Bachelor of  Business Administration  (Tourism Management) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ):   B.B.A. (Tourism Management) 

 
3. วชิาเอก      

- 
4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลกัสูตร: 140   หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ    
5.1.1  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ    

              หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   หลกัสูตร 4  ปี 
              หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางวิชาการ  หลกัสูตร ……  ปี 

5.1.2  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบติั 
               หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ   
               หลกัสูตรปริญญาตรีทางปฏิบติัการ   
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               หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  (ต่อเน่ือง) 
               หลกัสูตรปริญญาตรีทางปฏิบติัการ (ต่อเน่ือง) 
               หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางวิชาชีพ  
               หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางปฏิบติัการ     

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ใชภ้าษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ  

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
5.4.1  ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 

หลกัสูตรน้ีมีความร่วมมือระหวา่งคณะต่าง ๆในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ในการแลกเปล่ียนอาจารยผ์ูส้อน และวิทยากรพิเศษ ท่ีมีความเช่ียวชาญในบางหัวขอ้
หรือบางรายวิชาเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจดัการเรียนการสอน 

5.4.2  ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 
หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

โดยการน าผูท้รงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ เป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษ อาทิ  ผูมี้
ประสบการณ์และผูป้ระกอบวิชาชีพทางดา้นการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมบริการ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีและต่างพ้ืนท่ี อาทิเช่น ชมรม
มคัคุเทศก ์ผูป้ระกอบการบริษทัน าเท่ียว พร้อมเครือข่ายดา้นการวิจยัทางการท่องเท่ียว  

 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลกัสูตร 

 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ............ 
  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
       สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
 ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตตรัง   
       ในคราวประชุมคร้ังท่ี  14 (5/2559)   เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559  
 ไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั  
       ในคราวประชุมคร้ังท่ี 380 (10/2559)  เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559 
      (กรณีไดรั้บการรับรองจากองคก์รวิชาชีพหรือองคก์รอ่ืนใหร้ะบุองคก์รท่ีรับรองและวนัท่ีท่ีไดรั้บรองดว้ย) 
เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
ในปีการศึกษา 2562  



3 
 

 

 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

บณัฑิตท่ีจบสาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวสามารถประกอบอาชีพในองคก์รของรัฐและเอกชน 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

(1) พนกังานในบริษทัจดัการน าเท่ียว หรือตวัแทนการท่องเท่ียว 
(2) พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
(3) มคัคุเทศก ์ 
(4) พนกังานในโรงแรม และรีสอร์ท 
(5) ผูป้ระกอบการบริษทัจดัการน าเท่ียว หรือตวัแทนการท่องเท่ียว 
(6) เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
(7) เจา้หนา้ท่ีหรือผูบ้ริหารดา้นการท่องเท่ียวหน่วยงานภาคเอกชนหรือองคก์รอิสระ 
(8) นกัวิชาการหรือนกัวิจยั 
(9) อาจารยผ์ูส้อน 
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9. ช่ือ เลขประจ าตวับัตรประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบัท่ี เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา    

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1 1 9099 00107 76 4 อาจารย ์ นางสาวอภิสรา  
ตนัตสุทธิกลุ 

บธ.ม. การจดัการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2556 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 2553 

บธ.บ. 
 

การจดัการ 
การท่องเท่ียว  
(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2552 

2 3 9001 00435 81 1 อาจารย ์ นายอมัมาน โสดาหวนั บธ.ม. การจดัการการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2554 

    บธ.บ. การเงินและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2541 

3 3 8201 00144 46 0 อาจารย ์ นางสาวเมธาว ีวอ่งกิจ Doctor of Hotel and 
Tourism Management 

Hotel and Tourism 
Management  

The Hong Kong Polytechnic 
University  

2555 

 
  

 
Master of International 

Tourism and Hospitality 
Management 

International Tourism 
and Hospitality 
Management  

Griffith University, Australia 2549 

 
  

 
บธ.บ. การจดัการ 

การโรงแรม 
(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2547 

4 1 9305 000 90 025  อาจารย ์ นางสาวนิตยา พร้าวราม บธ.ม การจดัการการท่องเท่ียว  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2558 

 
   ศศ.บ. การโรงแรม  

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล     
ศรีวชิยั สงขลา 

2552 
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ล าดบัท่ี เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา    

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

5 3100900914576 อาจารย ์ นายนฤบาล ยมะคุปต ์ D.B.A. Business Administration Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2557 

    กจ.ม. การจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 2546 

    รป.บ. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2545 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน :  
คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง   
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ    

ในปี พ.ศ. 2558 ไดมี้การเปิดการคา้เสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน ดงันั้นสถาบนัการศึกษา
จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ เพ่ือรองรับการคา้เสรีซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นยิ่ง อีกทั้งก าลงัคนดา้นการท่องเท่ียวของประเทศไทยยงัมีไม่เพียงพอ ดงันั้นการผลิต
ก าลงัคนจึงเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ และศกัยภาพในการพฒันา การท่องเท่ียวของประเทศ 
เพ่ือรองรับกับการค้าเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบกับความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 
และภาวะโลกร้อน (Global warming) ท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม การท่องเท่ียว หากปัญหา
ดงักล่าวไม่ไดรั้บการแกไ้ขอย่างจริงจงัก็จะส่งผลกระทบต่อ การพฒันาการท่องเท่ียวในระยะ
ยาว ดงันั้นจึงตอ้งหาแนวทางท่ีท าใหเ้กิดการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

 
11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม   

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) และฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ยึดแนวคิดพ้ืนฐาน “คนเป็นศูนย์กลางของการพฒันา” และหลกั 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคี และฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559)  ยึดแนวคิดพ้ืนฐาน “การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ” และไดมี้การปรับ
แนวคิดพ้ืนฐานเพ่ือมุ่งพฒันาสู่ “สังคมอยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสุข” สร้าง “ความมัน่คง มัง่คัง่ 
ย ัง่ยืนใหก้บัประเทศไทย” ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) และจากการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน คร้ังท่ี 4 เนน้ถึง
ดา้นหลกัๆ ท่ีส าคญั 2 ดา้นคือ ดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาฝีมือเพ่ือการฟ้ืนฟูและการ
พฒันาเศรษฐกิจ และดา้นการส่งเสริมสวสัดิการและการพฒันาส าหรับเด็กและสตรีอาเซียน 
ผลจากการรวมตวัของ ASEAN น้ี ท าให้มีการโยกยา้ยแรงงานท่ีมีฝีมือเพ่ือไปท างานในกลุ่ม
อาเซียน 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
 ผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มโลกและภูมิภาคของการรวมตวั ASEAN เป็นชุมชนเดียวท่ีมี
ผลต่อการพฒันาหลกัสูตรท่ีตอ้งตอบสนองต่อการพฒันาดงักล่าว คือ มีความจ าเป็นตอ้งพฒันา
หลกัสูตร เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีสามารถท างานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้และพฒันา 
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ผูป้ฏิบติัการและนกัวิชาการ เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวในภาพรวมท่ีจะตอ้งน าเอาแนวคิดของ
การพฒันาการท่องเท่ียวยัง่ยืน (Sustainable Tourism Development) มาเป็นหลกัในการพฒันา
หลกัสูตร 
 

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 พนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีดงัน้ี 

 พนัธกิจ  1  พฒันามหาวิทยาลยัใหเ้ป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวฒันธรรมและ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยใหผู้ใ้ฝ่รู้ไดมี้โอกาสเขา้ถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
 พนัธกิจ 2   สร้างความเป็นผูน้ าทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพพ้ืนฐาน
ของภาคใต ้และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล    

พนัธกิจ 3   ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่ 
การสอนเพ่ือสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทศันส์ากลใหแ้ก่บณัฑิต 

วิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คือ 
 มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพบณัฑิต  งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ  และเสริมสร้างการเติบโตทางปัญญาแก่เพ่ือน

มนุษย ์
 

 พนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีดงัน้ี 
พนัธกิจ 1    จดัการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบณัฑิตใหมี้ความเช่ียวชาญดา้นวิชาการ 

และวิชาชีพ มีสมรรถนะสากล 
พนัธกิจ 2    พฒันาผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรคท์างวิชาการเพ่ือขบัเคล่ือนคณะฯ ให้

เป็นผูน้ าทางวิชาการ 
พนัธกิจ 3    เนน้การบริการวิชาการท่ียกระดบัความเขม้แขง็ของชุมชนและสงัคม 
พนัธกิจ 4    ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยปลูกฝังจิตส านึกและร่วมกิจกรรมกบัชุมชน   

โดยถือประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
ซ่ึงการปรับปรุงหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวน้ี  

ไดย้ึดตามแนวทางพนัธกิจของมหาวิทยาลยัฯ โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2560-2564)   

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน     

 (1) ภายในวิทยาเขต : หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว  
มีรายวิชาในกลุ่มศึกษาทัว่ไป และวิชาแกนบางรายวิชา เช่น หลกัการตลาด  
หลกัการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การบญัชีการเงิน และการเงินธุรกิจ ฯลฯ 
ซ่ึงเรียนร่วมกบันกัศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ ดงันั้น 
นกัศึกษาในหลกัสูตรน้ีจึงมีความรู้ดา้นการบริหารธุรกิจ ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการ
ผลิตบณัฑิต    
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 (2)  ภายนอกวิทยาเขต : หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวน้ี 
สามารถเรียนร่วมกนักบันกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  

 
13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน : ไม่มี 
 
13.3  การบริหารจดัการ 

1) แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหนา้ท่ีประสานงานกบัสาขาวิชา         
อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจดัการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล 

2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการ
ท่องเท่ียว ด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย
รายวิชา 

3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารย ์ดา้นเน้ือหาสาระให ้      
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 



9 
 

 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1  ปรัชญา  
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม มีหลกัวิชาการทางดา้นการจดัการการท่องเท่ียวท่ี
ถูกตอ้ง ทั้งมีความพร้อมในการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน
ในระดบัประเทศและภูมิภาค อนัจะน ามาซ่ึงการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มต่อไป  

 
1.2 ความส าคัญ 

  หลกัสูตรน้ีมุ่งเน้นในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะและสมรรถนะท่ีตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในประเทศไทย พร้อมทั้ งมี
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอยา่งยิ่งภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายระหว่างสถานบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในการจดัการเรียน
การสอน รวมถึงการบริการวิชาการและการวิจัย อนัน ามาซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มในภายภาคหนา้ 

 
1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1) เพ่ือผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ 
มีความเช่ียวชาญทางดา้นการจดัการการท่องเท่ียวในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค
อาเซียน โดยสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทั้งทางดา้นทฤษฎีและทางดา้นปฏิบติัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

2) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใชเ้ทคนิค
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการวางแผนการจดัการ
ดา้นการท่องเท่ียว รวมถึงทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดีและสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานธุรกิจการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือผลิตบณัฑิตใหพ้ร้อมเป็นผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีมีจริยธรรมและ
คุณธรรม 

4) เพ่ือผลิตบณัฑิตใหพ้ร้อมเป็นผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีมีส่วนร่วมในการ
พฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ 
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หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว ทางอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไดต้ั้ง 
ELOs (Expected Learning Outcomes: ELOs)  ให้สอดคลอ้งตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา
การท่องเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 และหลกัสูตรยงัน า วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลยัและคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการมาพิจารณาให้ตรงกบัความคาดหวงัของ
หลักสูตร โดยหลักสูตรจะมี ELOs ทั้ งส้ิน 6  ข้อ แบ่งเป็น ELOs ด้านความรู้และทักษะทั่วไป (Generic 
outcomes) จ านวน 4 ขอ้ และ ความรู้และทกัษะเฉพาะทาง (Subject specific outcomes) จ านวน 2 ขอ้ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั (Expected Learning Outcomes: ELOs) 

ผลการเรียนรู้ 

ความรู้และทักษะ
ทั่วไป 

(Generic 
outcomes) 

ความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง 

(Subject specific 
outcomes) 

1. บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรน้ีจะเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ ความเขา้ใจทั้งในดา้นการจดัการบริการและการ
ท่องเท่ียวและดา้นบริหารธุรกิจ และสามารถประยกุตใ์ช้
ความรู้จากทั้งสองศาสตร์ดงักล่าวมาปรับใชเ้พ่ือการ
บริหารจดัการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

  

2. บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรน้ีสามารถ
ปฏิบติังานในศาสตร์ดา้นอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมืออาชีพ สามารถท างานเป็นทีม มี
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล มีความรับผิดชอบต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นผูเ้สียสละ เห็นแก่
ประโยชนส่์วนรวมมากกวา่ส่วนตน และยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างได ้  

  

3. บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรน้ีจะเป็นผูท่ี้เขา้ใจ
ในบริบทความแตกต่างและหลากหลายของเช้ือชาติ 
วฒันธรรม ศาสนาและสงัคม และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้
กบัความแตกต่างและหลากหลายเหล่าน้ีไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้ 

ความรู้และทักษะ
ทั่วไป 

(Generic 
outcomes) 

ความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง 

(Subject specific 
outcomes) 

4. บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรน้ีจะมีทกัษะในการ
ส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาองักฤษทั้งทางการฟัง พูด อ่าน เขียน 

  

5. บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรน้ีมีทกัษะและ
ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารและเสาะหา
ความรู้เพ่ิมเติมไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือท่ีจะไดน้ าความรู้
เหล่านั้นไปปรับปรุงทกัษะในการปฏิบติังานท่ีทา้ทายได้
อยา่งเหมาะสม 

  

6. บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรสามารถพฒันา
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง 
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
(1) ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานของสกอ.  
 

 
 

- ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่ า ง
สม ่าเสมอ 

- ติดตามความกา้วหนา้ขององค์ความรู้ใน
วิชาชีพและความคาดหวงัของสังคมต่อผู ้
ประกอบวิชาชีพ 

- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
-    รายวิชาในหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง    
  กบัการเปล่ียนแปลงของวิชาชีพ 

(2) ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
ใหเ้ป็นแบบ Active  Learning  
 
 

-   เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยใ์นการจดัการเรียน
การสอนใหเ้ป็นแบบ  Active Learning  

-   แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู ้สอนใน
รายวิชาต่างๆ 

-   ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
แบบ Active Learning   

- จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ
อาจารย ์

- จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทกัษะการจดั 
การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  

- ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  

- ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจดัการเรียน 
การสอนแบบ Active Learning  

(3) ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 
 

- เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

- แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู ้สอนจาก 
Best Practice การเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

- ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และการประเมินผล ท่ีเนน้พฒันาการของ
ผูเ้รียน ในแผน 
การจดัท ารายละเอียดของรายวิชา 

- ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร เ รี ย น 
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

- พั ฒ น า ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี ส นั บ ส นุ น 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทกัษะการจดั 
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง  

- ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 

- ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจดัการเรียน 
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 



13 
 

 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
- จ านวนรายวิชาท่ีก าหนดกิจกรรม

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
-  จ านวนรายวิชาท่ีใชก้ารประเมินผล

ท่ีเนน้พฒันาการของผูเ้รียน 
-   ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ

สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

(4) ปรับปรุงวิ ธีการวัดและการ  
ประเมินผล 
 

- เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยเ์ก่ียวกบัวิธีการวดั
และประเมินผล 

- ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ขอ้สอบในแต่ละรายวิชา 

- ก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมิน ผลใน
แต่ละรายวิชา 

- จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ
อาจารย ์

- จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทกัษะวิธีการวดัและการ
ประเมินผล 

- รายงานการวิเคราะห์ขอ้สอบ 
- ผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ 
- เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
- จ านวนรายวิชาท่ีใชว้ิธีการวดัและ

ประเมินผลตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
- ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ

ระบบการวดัและประเมินผล 
(5) ส่ ง เส ริมการจัดการ เ รี ยน รู้  

เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกดา้น 
 

- พฒันาทกัษะอาจารยใ์นการจดัการเรียนรู้
และประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทกัษะในการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ งทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

- ติดตามประเมินทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ของ
นกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่
ละดา้น 

- จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ
อาจารย ์

- จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทกัษะการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

- ผลการประเมินประสิทธิภาพ การ
จดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แต่ละดา้น 

- ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ
จดัการเรียนรู้ของอาจารย ์

- ผลการประเมินนกัศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1  ระบบ 
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค  ข้อก าหนดต่าง  ๆ  ให้เ ป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 

หลกัสูตรไม่มีแผนการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน   
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

 ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ 
2) ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไป

ตามระเบียบขอ้บงัคบัการคดัเลือกของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
        การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

1) นักเรียนท่ีเข้าศึกษาโดยระบบคดัเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(สกอ.) 

2) นกัเรียนท่ีมหาวิทยาสงขลานครินทร์ เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือกเอง  
3) การคดัเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ดว้ยวิธีการสอบขอ้เขียน  และ/หรือ 

การสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และ
คะแนนสอบโดยระบบคดัเลือกของส านกังานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ความรู้และทกัษะภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่ากวา่เกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด 
2) นกัศึกษามีทกัษะทางดา้นคณิตศาสตร์และการค านวณนอ้ย  
3) นกัศึกษาไม่รู้จกัตนเองวา่เหมาะกบัสาขาน้ีหรือไม่ 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีมีความรู้พ้ืนฐานดา้นภาษาองักฤษ 
2) จดัการสอนเสริมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ 

โดยมีกระบวนดงัน้ี  จดัการประเมินความรู้พ้ืนฐานเพ่ือวดัระดบัของนกัศึกษา เพ่ือท่ีจะ 
สามารถจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัระดบัความรู้และสามารถจดัการสอน
เสริมใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัศึกษาในแต่ละกลุ่ม 

3) ส่งเสริมทกัษะทางภาษาองักฤษการเรียนรู้จากโปรแกรมทางการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ี
มหาวิทยาลยัจดัข้ึน (Tell me more) ในระหวา่งท่ีศึกษาอยู ่ 

4) ส่งเสริมกิจกรรม “Who am I” ใหน้กัศึกษารู้จกัความถนดัของตนเอง 
 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5  ปี 

                                      ปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีท่ี 1 150 150 150 150 150 

ชั้นปีท่ี 2 - 150 150 150 150 
ชั้นปีท่ี 3 - - 150 150 150 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 150 150 

รวม 150 300 450 600 600 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 150 150 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
  เสนอโดยคณะหรือหน่วยงานในสงักดัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีน าหลกัสูตรไปเปิด 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
2.6.1 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

     ส าหรับการน าหลกัสูตรไปเปิดท่ีวิทยาเขตตรัง มีรายละเอียดดงัน้ี 
  

รายการ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
       
 รวมงบด าเนินการ 6,520,360 7,299,068 8,182,621 9,186,028 10,326,507 
    -  งบบุคลากร 2,214,960 2,347,858 2,488,729 2,638,053 2,796,336 
    -  งบด าเนินงาน 2,645,400 3,042,210 3,498,542 4,023,323 4,626,821 
    -  งบเงินอุดหนุน 1,660,000 1,909,000 2,195,350 2,524,653 2,903,350 
    -  งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 
 รวมงบลงทุน 500,000 600,000 650,000 700,000 750,000 
    -  ค่าครุภณัฑ ์      
    -  ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 500,000 600,000 650,000 700,000 750,000 
 รวมทั้งส้ิน 7,020,360 7,899,068 8,832,621 9,886,028 11,076,507 
 จ านวนนกัศึกษา (คน) 150 300 450 600 750 
 ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา      
 - เฉพาะงบด าเนินการ 43,469 24,330 18,184 15,310 13,769 

 
 - รวมทุกประเภท  
   รายจ่าย 

46,802 26,330 19,628 16,477 14,769 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนเป็นหลกั 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
 
2.9 การจดัการเรียนการสอน 

หลกัสูตรมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ Active Learning ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหลกัสูตร 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลกัสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร     140 หน่วยกติ 
3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร      

  

 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                                                                             35    หน่วยกติ 
1) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                       11  หน่วยกิต                                                   
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                           9  หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาภาษา                                                                               15  หน่วยกิต        

  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                                                   99    หน่วยกติ 
  แผน ก. (สหกจิศึกษา) 

1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 36  หน่วยกิต                   
2) วิชาเฉพาะ 63  หน่วยกิต                  

-  วิชาเฉพาะบงัคบั     33  หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะเลือก     30  หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ   9   หน่วยกิต 
  - วิชาสหกิจศึกษา      6  หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ      15  หน่วยกิต 

  แผน ข. (ฝึกงาน) 
1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 36  หน่วยกิต                   
2) วิชาเฉพาะ 63  หน่วยกิต                  

-  วิชาเฉพาะบงัคบั 33  หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก      30 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ  15  หน่วยกิต 
  - วิชาการฝึกงาน    -     หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ       15  หน่วยกิต 

 ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                                                  6     หน่วยกติ 
 

หมายเหตุ   
1) หมวดวิชาฝึกงาน นกัศึกษาตอ้งฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 400 ชัว่โมง 
2) การเลือก แผน ก. (สหกิจศึกษา) หรือแผน ข. (ฝึกงาน) ใหข้ึ้นอยูก่บัศกัยภาพของ

นกัศึกษาโดยจะตอ้งผา่นกระบวนการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
หรือหน่วยงานท่ีเปิดสอนร่วมกบัสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
ก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดงักล่าว  
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 3.1.3 รายวชิา 
          ก.   หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                                                                                                35  หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก าหนดให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ จ านวน 11 หน่วยกิต ดงัน้ี 

    รายวิชาบงัคบั จ านวน 5 หน่วยกิต ดงัน้ี 
 942-100 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1   1 (0-0-3)
   Co-
Curricular Activities I  
 xxx –xxx    กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ       1 (x-y-z) 
 942-207    จิตวิทยาและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต     3 (3-0-6) 
   Psychology and Wisdom of  Living 
 และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปน้ี 

001-101    อาเซียนศึกษา 3 (2-2-5) 
    ASEAN Studies 

874-194   กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวนั 3 (3-0-6) 
   Law Relating to Occupations and Everyday Life 

            942-112   สุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต       3 (3-0-6) 
   Aesthetics for Life 

942-113   ทกัษะการรู้สารสนเทศ   3 (3-0-6) 
 Information Literacy Skills 

942-208   ความเป็นพลเมือง                    3 (3-0-6)       
   Citizenship 

942-300   การบริหารความมัง่คัง่ส่วนบุคคล    3 (3-0-6) 
   Personal Wealth Management 

942-301   การตดัสินใจและการวางแผนในชีวิตประจ าวนั    3 (3-0-6) 
   Decision Making and Planning in Daily Life 

942-302   การจดัการความเส่ียงในชีวิตประจ าวนั    3 (3-0-6) 
   Risk Management in Daily Life 

996-110   ตรังศึกษา  3 (3-0-6) 
 Trang Study 

996-120   การรับรู้สุนทรียศาสตร์ 3 (3-0-6) 
Art Appreciation 

996-121   ความซาบซ้ึงทางดนตรี  3 (3-0-6)  
  Music Appreciation  
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2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก าหนดให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

    รายวิชาบงัคบั จ านวน 6 หน่วยกิต ดงัน้ี 
946-140   เทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (3-0-6) 

 Information Technology 
947-119   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั   3 (3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life  
และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 

จากรายวิชาต่อไปน้ี   
947-101    วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม  3 (3-0-6) 

  Science, Technology, and Society 
                             996-130    ส่ิงแวดลอ้มภาคใต ้ 3 (3-0-6)    
   Environment in the South 
 996-131    การรับรู้ธรรมชาติ   3 (2-2-5) 
   Perception of Nature 

 คณะหรือหลกัสูตรอาจก าหนดรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ท่ีพิจารณาแลว้มีประโยชนต่์อนกัศึกษาใหเ้ป็นวิชาเลือกเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม  

 
3) กลุ่มวิชาภาษา ก าหนดใหเ้รียนรายวิชาในกลุ่มภาษา จ านวน  15 หน่วยกิต  

  รายวิชาบงัคบั เรียนรายวิชาในกลุ่มภาษา จ านวน 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-100    ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร    3 (3-0-6) 
   Thai for Communication 
941-112    การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) 
               Fundamental English Listening and Speaking 
941-113    การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน    3 (3-0-6) 
                Fundamental English Reading and Writing 
และให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ท่ีมีเน้ือหาไม่ซ ้าซอ้นอีกจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต โดย
มีรายวิชาดงัต่อไปน้ี    

กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 
941-114   เสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษ  3 (3-0-6)           
               Consolidating Listening Skills in English 
941-115   การอ่านภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 3 (3-0-6) 

  English Reading in Business Contexts 
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941-210   การเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
               English Writing for Business Communication 
941-216   การสนทนาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั      3 (3-0-6) 

    English Conversation for Daily Communication 
941-217   การพฒันาการอ่าน   3 (3-0-6) 

    Reading Development 
941-218   ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ   3 (3-0-6) 

   English for Business 
941-290   การอ่านเร่ืองสั้นและนวนิยายภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 

   Reading English Short Stories and Novels 
941-291   ภาษาองักฤษผา่นส่ือทนัสมยั     3 (3-0-6)    
         English through Modern Media 
941-292    สทัศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้                     3 (3-0-6) 

   Basic English Phonetics 
 
กลุ่มวิชาภาษา ต่างประเทศอ่ืน  

  941-224   ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3 (3-0-6)     
    Fundamental Chinese 
941-236    ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน                                                 3 (2-2-5) 
   Fundamental Japanese 

   941-245   ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน         3 (3-0-6)                          
        Fundamental French 
  941-252   ภาษาเยอรมนัพ้ืนฐาน 3 (3-0-6)                                      

  Fundamental German 
941-274  ภาษามลายพ้ืูนฐาน 3 (3-0-6) 

    Fundamental Malay 
               941-283    ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน   3 (2-2-5) 
     Fundamental Korean 

คณะหรือหลกัสูตรอาจก าหนดรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา ท่ีพิจารณาแลว้มีประโยชนต่์อ
นกัศึกษาใหเ้ป็นวิชาเลือกเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                    จ านวน  99 หน่วยกติ   
1)  วชิาพื้นฐานวิชาชีพ                                  จ านวน 36 หน่วยกิต  
942-230    การภาษีอากร 3 (3-0-6) 

   Taxation 
944-122    หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 

 Principles of Economics 
944-204    กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 

    Business Law 
946-100    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Introduction to Business 
946-113    การบญัชีการเงิน 3 (3-0-6) 
 Financial Accounting  
946-160    หลกัการตลาด 3 (3-0-6) 

 Principles of Marketing 
946-209    หลกัการจดัการ 3 (3-0-6) 
 Principles of Management  
946-213    การบญัชีบริหาร 3 (3-0-6) 
 Managerial Accounting 
946-290    การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Finance 
946-300    การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3 (3-0-6) 

 Human Resource Management 
946-400    การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3 (3-0-6) 

 Strategic Management  
947-118    สถิติธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
 Business Statistics I 
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2) วชิาเฉพาะ                                                    จ านวน  63  หน่วยกติ 
แผน ก. (สหกจิศึกษา)  
    -  วชิาเฉพาะบังคับ                                                                   จ านวน   33  หน่วยกติ  
946-170    อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในพลวตัโลก 

Tourism Industry in Global Dynamics  
3 (3-0-6) 

946-271 การจดัการธุรกิจน าเท่ียวและตวัแทนการท่องเท่ียว 
Tour Business and Travel Agency Management 

3 (3-0-6) 

946-275    พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
Tourist Behavior and Cross-cultural Communication 

3 (3-0-6) 

946-276   ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
Tourism Resource  

3 (3-0-6) 

946-371 หลกัการมคัคุเทศก ์
Principles of  Tour Guide  

3 (2-2-5) 

946-379 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ 
Research Methodolgy for Tourism and Hospitality  

3 (3-0-6) 

946-470 สมัมนาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 
Seminar on Tourism Business Management 

3 (1-4-4) 

946-475 การจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
Cultural Tourism Management 

3 (3-0-6) 

948-372   การวางแผนและการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 
Sustainable Tourism Planning and Development 

3 (3-0-6) 

948-373 การตลาดส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียว 
Marketing for Tourism Business 

3 (3-0-6) 

948-374 
 

โลจิสติกส์และการขนส่งเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
Logistics and transportation Management in Tourism 

3 (3-0-6) 
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- วชิาเฉพาะเลือก                                                      จ านวน  30  หน่วยกติ 
   กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ            จ านวน   9  หน่วยกติ 

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวน 9  หน่วยกิต จากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพียงกลุ่ม
เดียวจาก 4 กลุ่มต่อไปน้ี 

 
กลุ่มที่ 1: กลุ่มวชิาการจดัการการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 

  948-378  ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม        3 (3-0-6) 
    Local History and Cultural Resource Management 
  948-379  ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ียว             3 (3-0-6) 
    Thai Arts and Architecture for Tourism 

948-475  การจดัการแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์             3 (3-0-6) 
    Historic Places Management 

948-476  การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์         3 (3-0-6) 
    Cultural Resource Management and Creative Economy 
  948-471  ภูมิ-ประวติัศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียว             3 (3-0-6) 
    Geography and History for Tourism 
 

กลุ่มที่ 2: กลุ่มวชิาการจดัการการท่องเที่ยว 
946-372  ภูมินิเวศการท่องเท่ียว               3 (3-0-6) 

    Ecological Tourism 
946-375   การจดัการธุรกิจการบิน               3 (3-0-6) 

    Airlines Business Management 
  946-477               การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวทางทะเล             3 (3-0-6) 
    Marine Tourism Business Management 
  948-370  การท่องเท่ียวในบริบทอาเซียน              3 (3-0-6) 
    Tourism in ASEAN-Context 

948-472  การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน              3 (3-0-6) 
  Community-Based Tourism Management 
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กลุ่มที่ 3: กลุ่มวชิาการจดัการโรงแรม 
946-376               การจดัการอาหารและเคร่ืองด่ืม              3 (2-2-5) 

    Food and Beverage Management 
  946-478  การจดัการงานบริการส่วนหนา้              3 (3-0-6) 
    Front Office Management 
  948-375  การบริหารรายได ้               3 (3-0-6) 
    Revenue management 
  948-470  การจดัการธุรกิจท่ีพกัแรม               3 (3-0-6) 
    Lodging Business Management 
  948-473  การจดัการฝ่ายหอ้งพกั               3 (3-0-6) 
    Room Division Management 
 
                            กลุ่มที่ 4: กลุ่มวชิาการท่องเที่ยวเพ่ือความสนใจพเิศษ 

946-374  การจดัการธุรกิจ MICE               3 (2-2-5) 
    MICE Management 

946-378  การจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและนนัทนาการ            3 (3-0-6) 
    Recreation and Sport Tourism Management   

946-474               การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ             3 (3-0-6) 
    Health Tourism Business Management 
  948-376  การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงอาหาร             3 (3-0-6) 
    Gastronomic Tourism Business Management 
  948-377  การพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวสมยัใหม่                       3 (3-0-6) 
    Modern Tourism Styles Development 
   

 วชิาสหกจิศึกษา              จ านวน  6  หน่วยกติ 
 946-472      สหกิจศึกษา                6 (0-36-0) 

Cooperative Education   
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  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ 
         ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพท่ีเปิดสอนใน 
                     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หากนกัศึกษาเลือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือ 
                    งานอาชีพใดแลว้  จะตอ้งเรียนใหค้รบทั้ง 5 รายวิชาท่ีเป็นภาษาเดียวกนั  15 หน่วยกิต 
                      1) ภาษาองักฤษ 

941-265 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการโรงแรม 
English for Hotel Business  

3 (3-0-6) 

941-315 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวและบริการ 
English for Tourism and Hospitality 

3 (3-0-6) 

941-316 ภาษาองักฤษส าหรับงานมคัคุเทศก ์
English for Tour Guide 

3 (3-0-6) 

941-366 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในไทย 
English for Cultural Tourism in Thailand 

3 (3-0-6) 

941-367 ภาษาองักฤษส าหรับงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
English for Food and Beverage Service 

3 (3-0-6) 

941-368 ภาษาองักฤษส าหรับงานบริการส่วนหนา้ 
English for Front Office 

3 (3-0-6) 

941-414 ภาษาองักฤษส าหรับพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนและบนเคร่ืองบิน 
English for Ground and In-flight Attendants 

3 (3-0-6) 

                      2) ภาษาจีน  
941-222 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

Chinese Conversation for Daily Communication 
3 (3-0-6)  

941-223 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจการโรงแรม 
Chinese for Hotel Business  

3 (3-0-6) 

941-320 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียวและบริการ 
Chinese for Tourism and Hospitality 

3 (3-0-6) 

941-324 ภาษาจีนส าหรับงานมคัคุเทศก ์
Chinese for Tour Guide 

3 (3-0-6) 

941-325 ภาษาจีนส าหรับงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
Chinese for Food and Beverage Service 

3 (3-0-6) 

941-326 
 

ภาษาจีนส าหรับงานบริการส่วนหนา้ 
Chinese for Front Office 

3 (3-0-6) 

941-420 ภาษาจีนส าหรับพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนและบนเคร่ืองบิน 
Chinese  for Ground and In-flight Attendants 

3 (3-0-6) 
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                      3) ภาษาเกาหล ี
941-284 การสนทนาภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

Korean Conversation for Daily Communication 
3 (3-0-6) 

941-285 ภาษาเกาหลีส าหรับธุรกิจการโรงแรม 
Korean for Hotel Business  

3 (3-0-6) 

941-381 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเท่ียวและบริการ 
Korean for Tourism and Hospitality 

3 (3-0-6) 

941-382 ภาษาเกาหลีส าหรับงานมคัคุเทศก ์
Korean for Tour Guide 

3 (3-0-6) 

941-383 ภาษาเกาหลีส าหรับงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
Korean for Food and Beverage Service 

3 (3-0-6) 

941-384 ภาษาเกาหลีส าหรับงานบริการส่วนหนา้ 
Korean for Front Office 

3 (3-0-6) 

941-480 ภาษาเกาหลีส าหรับพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนและบนเคร่ืองบิน 
Korean for Ground and In-flight Attendants 

 3 (3-0-6) 

 
                      4) ภาษาญ่ีปุ่น  

941-234 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
Japanese Conversation for Daily Communication 

3 (3-0-6)  

941-235 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับธุรกิจการโรงแรม 
Japanese for Hotel Business  

3 (3-0-6) 

941-331 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียวและบริการ 
Japanese for Tourism and Hospitality 

3 (3-0-6) 

941-332 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับงานมคัคุเทศก ์
Japanese for Tour Guide 

3 (3-0-6) 

941-333 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
Japanese for Food and Beverage Service 

3 (3-0-6) 

941-334 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับงานบริการส่วนหนา้ 
Japanese for Front Office 

3 (3-0-6) 

941-430 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนและบนเคร่ืองบิน 
Japanese  for Ground and In-flight Attendants 

3 (3-0-6) 
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5) ภาษามลายู  
941-272 การสนทนาภาษามลายเูพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

Malay Conversation for Daily Communication 
3 (3-0-6)  

941-273 ภาษามลายสู าหรับธุรกิจการโรงแรม 
Malay for Hotel Business  

3 (3-0-6) 

941-370 ภาษามลายเูพ่ือการท่องเท่ียวและบริการ 
Malay for Tourism and Hospitality 

3 (3-0-6) 

941-371 ภาษามลายสู าหรับงานมคัคุเทศก ์
Malay for Tour Guide 

3 (3-0-6) 

941-372 ภาษามลายสู าหรับงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
Malay for Food and Beverage Service 

3 (3-0-6) 

941-373  ภาษามลายสู าหรับงานบริการส่วนหนา้ 
Malay for Front Office 

3 (3-0-6) 

941-470 ภาษามลายสู าหรับพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนและบนเคร่ืองบิน 
Malay for Ground and In-flight Attendants 

3 (3-0-6) 

และเพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจก าหนดรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงได้
พิจารณาแลว้วา่มีประโยชน์ต่อสาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว ใหเ้ป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ เพ่ิมเติม
ไดต้ามความเหมาะสม 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                                       จ านวน  6  หน่วยกติ 
   เลือกเรียนจากรายวิชาดงัต่อไปน้ี  
 

946-362 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

3 (3-0-6) 

946-469 การตลาดเพ่ือสงัคม 
Social Marketing 

3 (3-0-6) 

946-471    การศึกษาคน้ควา้อิสระทางการท่องเท่ียวและการบริการ 
   Independent Study in Tourism and Hospitality 

3 (0-9-0) 

946-479    มรดกทางวฒันธรรมไทยเพ่ือการน าเท่ียว 
  Thai Heritage for Tour Guide 

3 (3-0-6) 

948-362 การตลาดเอเชีย 
Marketing for Asian Countries 

3 (3-0-6) 

948-366 การตลาดดิจิตอล 
Digital  Market 

3 (3-0-6) 
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948-462   การเป็นผูป้ระกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 
  Enterpreneurship and New Venture Creation 

3 (3-0-6) 

หรือเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซอ้น หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หรือหมวดวิชาเฉพาะซ่ึงเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ท่ีมีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจพิจารณารายวิชา
เลือกเสรีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมใหน้กัศึกษาได ้ 

 
แผน ข. (ฝึกงาน)  
   -  วชิาฉพาะบังคับ                                                         จ านวน   36 หน่วยกติ  
946-170    อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในพลวตัโลก 

Tourism Industry in Global Dynamics  
3 (3-0-6) 

946-271 การจดัการธุรกิจน าเท่ียวและตวัแทนการท่องเท่ียว 
Tour Business and Travel Agency Management 

3 (3-0-6) 

946-275    พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
Tourist Behavior and Cross-cultural Communication 

3 (3-0-6) 

946-276   ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
Tourism Resource  

3 (3-0-6) 

946-371 หลกัการมคัคุเทศก ์
Principles of  Tour Guide  

3 (2-2-5) 

946-379 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ 
Research Methodolgy for Tourism and Hospitality  

3 (3-0-6) 

946-470 สมัมนาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 
Seminar on Tourism Business Management 

3 (1-4-4) 

946-475 การจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
Cultural Tourism Management 

3 (3-0-6) 

948-372   การวางแผนและการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 
Sustainable Tourism Planning and Development 

3 (3-0-6) 

948-373 การตลาดส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียว 
Marketing for Tourism Business 

3 (3-0-6) 

948-374 
 

โลจิสติกส์และการขนส่งเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
Logistics and transportation Management in Tourism 

3 (3-0-6) 
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- วชิาเฉพาะเลือก                                                      จ านวน   30  หน่วยกติ 
   กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ            จ านวน  15  หน่วยกติ 

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวน 15 หน่วยกิต จากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพียงกลุ่ม
เดียวจาก 4 กลุ่มต่อไปน้ี 

กลุ่มที่ 1: กลุ่มวชิาการจดัการการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 
  948-378  ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม        3 (3-0-6) 
    Local History and Cultural Resource Management 
  948-379  ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ียว             3 (3-0-6) 
    Thai Arts and Architecture for Tourism 

948-475  การจดัการแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์             3 (3-0-6) 
    Historic Places Management 

948-476  การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์          3 (3-0-6) 
    Cultural Resource Management and Creative Economy 
  948-471  ภูมิ-ประวติัศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียว              3 (3-0-6) 
    Geography and History for Tourism 
 

กลุ่มที่ 2: กลุ่มวชิาการจดัการการท่องเที่ยว 
946-372  ภูมินิเวศการท่องเท่ียว               3 (3-0-6) 

    Ecological Tourism 
946-375   การจดัการธุรกิจการบิน               3 (3-0-6) 

    Airlines Business Management 
  946-477               การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวทางทะเล             3 (3-0-6) 
    Marine Tourism Business Management 
  948-370  การท่องเท่ียวในบริบทอาเซียน              3 (3-0-6) 
    Tourism in ASEAN-Context 

948-472  การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน              3 (3-0-6) 
  Community-Based Tourism Management 
 

กลุ่มที่ 3: กลุ่มวชิาการจดัการโรงแรม 
946-376               การจดัการอาหารและเคร่ืองด่ืม              3 (2-2-5) 

    Food and Beverage Management 
  946-478  การจดัการงานบริการส่วนหนา้              3 (3-0-6) 
    Front Office Management 
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948-375  การบริหารรายได ้               3 (3-0-6) 
    Revenue management 
  948-470  การจดัการธุรกิจท่ีพกัแรม               3 (3-0-6) 
    Lodging Business Management 
  948-473  การจดัการฝ่ายหอ้งพกั               3 (3-0-6) 
    Room Division Management 
 

                            กลุ่มที่ 4: กลุ่มวชิาการท่องเที่ยวเพ่ือความสนใจพเิศษ 
946-374  การจดัการธุรกิจ MICE               3 (3-0-6) 

    MICE Management 
946-378  การจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและนนัทนาการ            3 (3-0-6) 

    Recreation and Sport Tourism Management   

946-474               การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ             3 (3-0-6) 
    Health Tourism Business Management 
  948-376  การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงอาหาร             3 (3-0-6) 
    Gastronomic Tourism Business Management 
  948-377  การพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวสมยัใหม่                       3 (3-0-6) 
    Modern Tourism Styles Development 

 วชิาฝึกงาน 
946-473         การฝึกงานทางการจดัการการท่องเท่ียว       ไม่นอ้ยกวา่   400  ชัว่โมง 
  Job Training in Tourism Management 

 
                      กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ 
           ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพท่ีเปิดสอนใน - 
                     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หากนกัศึกษาเลือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือ 
                    งานอาชีพใดแลว้  จะตอ้งเรียนใหค้รบทั้ง 5 รายวิชาท่ีเป็นภาษาเดียวกนั  15 หน่วยกิต 
                     
                      1) ภาษาองักฤษ 

941-265 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการโรงแรม 
English for Hotel Business  

3 (3-0-6) 

941-315 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวและบริการ 
English for Tourism and Hospitality 

3 (3-0-6) 

941-316 ภาษาองักฤษส าหรับงานมคัคุเทศก ์
English for Tour Guide 
 

3 (3-0-6) 
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941-366 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในไทย 
English for Cultural Tourism in Thailand  

3 (3-0-6) 

941-367 ภาษาองักฤษส าหรับงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
English for Food and Beverage Service 

3 (3-0-6) 

941-368 ภาษาองักฤษส าหรับงานบริการส่วนหนา้ 
English for Front Office 

3 (3-0-6) 

941-414 ภาษาองักฤษส าหรับพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนและบนเคร่ืองบิน   
English for Ground and In-flight Attendants 

3 (3-0-6) 

   
                      2) ภาษาจีน  

941-222 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
Chinese Conversation for Daily Communication 

3 (3-0-6)  

941-223 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจการโรงแรม 
Chinese for Hotel Business  

3 (3-0-6) 

941-320 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียวและบริการ 
Chinese for Tourism and Hospitality 

3 (3-0-6) 

941-324 ภาษาจีนส าหรับงานมคัคุเทศก ์
Chinese for Tour Guide 

3 (3-0-6) 

941-325 ภาษาจีนส าหรับงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
Chinese for Food and Beverage Service 

3 (3-0-6) 

941-326 
 

ภาษาจีนส าหรับงานบริการส่วนหนา้ 
Chinese for Front Office 

3 (3-0-6) 

941-420 ภาษาจีนส าหรับพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนและบนเคร่ืองบิน 
Chinese  for Ground and In-flight Attendants 

3 (3-0-6) 

 
                      3) ภาษาเกาหล ี

941-284 การสนทนาภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
Korean Conversation for Daily Communication 

3 (3-0-6) 

941-285 ภาษาเกาหลีส าหรับธุรกิจการโรงแรม 
Korean for Hotel Business  

3 (3-0-6) 

941-381 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเท่ียวและบริการ 
Korean for Tourism and Hospitality 

3 (3-0-6) 

941-382 ภาษาเกาหลีส าหรับงานมคัคุเทศก ์
Korean for Tour Guide 

3 (3-0-6) 
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941-480 ภาษาเกาหลีส าหรับพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนและบนเคร่ืองบิน 
Korean for Ground and In-flight Attendants 

 3 (3-0-6) 

941-383 ภาษาเกาหลีส าหรับงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
Korean for Food and Beverage Service 

3 (3-0-6) 

941-484 ภาษาเกาหลีส าหรับงานบริการส่วนหนา้ 
Korean for Front Office 

3 (3-0-6) 

 
                      4) ภาษาญ่ีปุ่น  

941-234 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
Japanese Conversation for Daily Communication 

3 (3-0-6)  

941-235 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับธุรกิจการโรงแรม 
Japanese for Hotel Business  

3 (3-0-6) 

941-331 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียวและบริการ 
Japanese for Tourism and Hospitality 

3 (3-0-6) 

941-332 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับงานมคัคุเทศก ์
Japanese for Tour Guide 

3 (3-0-6) 

941-333 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
Japanese for Food and Beverage Service 

3 (3-0-6) 

941-334 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับงานบริการส่วนหนา้ 
Japanese for Front Office 

3 (3-0-6) 

941-430 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนและบนเคร่ืองบิน 
Japanese  for Ground and In-flight Attendants 

3 (3-0-6) 

 
5) ภาษามลายู  

941-272 การสนทนาภาษามลายเูพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
Malay Conversation for Daily Communication 

3 (3-0-6)  

941-273 ภาษามลายสู าหรับธุรกิจการโรงแรม 
Malay for Hotel Business  

3 (3-0-6) 

941-370 ภาษามลายเูพ่ือการท่องเท่ียวและบริการ 
Malay for Tourism and Hospitality 

3 (3-0-6) 

941-371 ภาษามลายสู าหรับงานมคัคุเทศก ์
Malay for Tour Guide 

3 (3-0-6) 

941-372 ภาษามลายสู าหรับงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
Malay for Food and Beverage Service 
 

3 (3-0-6) 
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941-373  ภาษามลายสู าหรับงานบริการส่วนหนา้ 
Malay for Front Office 

3 (3-0-6) 

941-470 ภาษามลายสู าหรับพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนและบนเคร่ืองบิน 
Malay for Ground and In-flight Attendants 

3 (3-0-6) 

 

และเพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจก าหนดรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงได้
พิจารณาแลว้วา่มีประโยชน์ต่อสาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว ใหเ้ป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ เพ่ิมเติม
ไดต้ามความเหมาะสม 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                                       จ านวน  6  หน่วยกติ 
   เลือกเรียนจากรายวิชาดงัต่อไปน้ี  

946-362 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

3 (3-0-6) 

946-469 การตลาดเพ่ือสงัคม 
Social Marketing 

3 (3-0-6) 

946-471    การศึกษาคน้ควา้อิสระทางการท่องเท่ียวและการบริการ 
   Independent Study in Tourism and Hospitality 

3 (0-9-0) 

946-479    มรดกทางวฒันธรรมไทยเพ่ือการน าเท่ียว 
  Thai Heritage for Tour Guide 

3 (3-0-6) 

948-362 การตลาดเอเชีย 
Marketing for Asian Countries 

3 (3-0-6) 

948-366 การตลาดดิจิตอล 
Digital  Market 

3 (3-0-6) 

948-462   การเป็นผูป้ระกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 
  Enterpreneurship and New Venture Creation 

3 (3-0-6) 

   
   

หรือเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซอ้น หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หรือหมวดวิชาเฉพาะซ่ึงเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ท่ีมีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจพิจารณารายวิชา
เลือกเสรีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมใหน้กัศึกษาได ้ 

 
 



34 
 

 

       
3.1.4  แผนการศึกษา              

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)                                            
xxx-xxx เรียน 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี    3 (x-y-z) 

 941-112* การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน     3 (2-2-5) 
หรือ   
941-113* การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6)  

 

942-100 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1 (0-0-3) 
942-207 จิตวิทยาและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3 (3-0-6) 
946-100 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3 (3-0-6) 
946-140 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
946-170 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในพลวตัโลก 3 (3-0-6) 
942-xxx กีฬา พลศึกษาและนนัทนาการ 1 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 (x-y-z) 

 รวม                20 (x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)                                            

941-100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 (3-0-6) 
xxx-xxx เรียน 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี    3 (x-y-z) 

 941-112* การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน     3 (2-2-5) 
หรือ   
941-113* การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 

 

946-209 หลกัการจดัการ 3 (3-0-6) 
946-276 ทรัพยากรการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) 
947-119 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 (3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 (x-y-z) 
941-xxx วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 3 (x-y-z) 

 รวม               21 (x-y-z) 
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ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)                                            
942-230 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 
944-122 หลกัเศรษฐศาสตร์                                3 (3-0-6) 
946-113   การบญัชีการเงิน 3 (3-0-6) 
946-160 หลกัการตลาด 3 (3-0-6) 
947-118 สถิติธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
xxx -xxx             วิชาเลือกกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 (x-y-z) 
941-xxx วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ   3 (x-y-z) 

 รวม 21 (x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)                                            
946-213 การบญัชีบริหาร                                                        3 (3-0-6) 
946-275 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและการส่ือสารขา้มวฒันธรรม                                                         3 (3-0-6) 
946-290 การเงินธุรกิจ                                                                         3 (3-0-6) 

   946-475 การจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
948-374  โลจิสติกส์และการขนส่งเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) 
941-xxx วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 3 (x-y-z) 
941-xxx วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ  3 (x-y-z) 

 รวม 21 (x-y-z) 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่  1  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)                                            
944-204 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
946-271 การจดัการธุรกิจน าเท่ียวและตวัแทนการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) 
946-300 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3 (3-0-6) 
946-371 หลกัการมคัคุเทศก ์ 3 (2-2-5) 
941-xxx วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ  3 (x-y-z) 
946-xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 (3-0-6) 
946-xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 (3-0-6) 

 รวม     21 (x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที่  2  
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

946-379 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ 3 (3-0-6) 
948-372 การวางแผนและการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 3 (3-0-6) 
948-373 การตลาดส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียว      3 (3-0-6) 
941-xxx วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ  3 (x-y-z) 
946-xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 (3-0-6) 
946-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (3-0-6) 
946-xxx วิชาเลือกเสรี  3 (3-0-6) 

 รวม  21 (x-y-z) 
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แผน ก. (สหกจิศึกษา) 
ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที่  1 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

946-400      การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3 (3-0-6) 
946-470      สมัมนาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 3 (1-4-4) 
941-xxx      วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ                                                       3 (x-y-z) 

 รวม 9 (x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่  2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
946-472 สหกิจศึกษา 6 (0-36-0) 

 รวม 6 (0-36-0) 
 

แผน ข. (ฝึกงาน) 
ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

946-400      การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3 (3-0-6) 
946-470      สมัมนาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 3 (1-4-4) 
941-xxx วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ  3 (x-y-z) 
946-xxx วิชาเฉพาะเลือก 3 (3-0-6) 
946-xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 (3-0-6) 

 รวม 15 (x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

946-473 การฝึกงานทางการจดัการการท่องเท่ียว ไม่นอ้ยกวา่ 400 ชัว่โมง 
 รวม -  

 
 

หมายเหตุ    *    แผนการศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  โดยความเห็นชอบของ    
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
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ความหมายของรหัสประจ ารายวชิาและค าจ ากัดความ  

รหสัประจ าวิชาประกอบดว้ยตวัเลขหกหลกั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลกั โดยมีเคร่ืองหมาย
ขีดคัน่  (-) อยูร่ะหวา่งตวัเลขทั้ง 2 กลุ่ม มีรายละเอียดของรหสัประจ าวิทยาเขตดงัน้ี 

ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 1-3 หมายถึง   กลุ่มวิชา หรือ หมวดวิชา (รายละเอียด แสดงในตารางดา้นล่าง)   
ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 4        หมายถึง    ชั้นปีท่ีเรียนวิชานั้น ตามแผนการศึกษา  
ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 5        หมายถึง   ประเภทวิชา (รายละเอียด แสดงในตารางดา้นล่าง) 
ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 6     หมายถึง   ล  าดบัท่ีของรายวิชาในกลุ่มวิชานั้น ๆ 
 

รหัสหลกัที่ 1-3 กลุ่มวิชา หมวดวิชา ตวัเลขหลกัที่  5 ประเภทวชิา 
941 กลุ่มวิชาดา้นภาษา 0 ภาษาไทย 

  1,6,9 ภาษาองักฤษ 
  2 ภาษาจีน 
  3 ภาษาญ่ีปุ่น 
  4 ภาษาฝร่ังเศส 
  5 ภาษาเยอรมนั 
  7 ภาษามาลาย ู
  8 ภาษาเกาหลี 

942 กลุ่มวิชาดา้นสงัคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์ และพล
ศึกษา 

0 สงัคมศาสตร์ 
 1 มนุษยศาสตร์ 
 2 กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ 

943 หมวดวิชาเฉพาะดา้น  
หมวดวิชาเลือกเสรี 
ของคณะพาณิชยศาสตร์ 
และการจดัการ 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 ศิลปะการแสดงและการจดัการ 
944 0 กฎหมาย 

1 การเมือง การปกครอง และการจดัการรัฐกิจ 

2 เศรษฐศาสตร์ 
946 , 948 

 
 
 
 
 

0 การจดัการ 
1 การบญัชี 
2 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
3 การประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง 
4 การจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
5 การจดัการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
6 การตลาด 
7 การจดัการการท่องเท่ียว 
9 การเงิน 

947 กลุ่มวิชาดา้นวิทยาศาสตร์ 0 วิทยาศาสตร์ 
 และคณิตศาสตร์ 

 
1 คณิตศาสตร์และสถิติ 
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ตวัอยา่ง  เช่น  946-170  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
หมายถึง รายวิชาน้ีเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดา้นของคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 

เปิดสอนส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 อยูใ่นประเภทวิชาทางดา้นการจดัการการท่องเท่ียว และอยูเ่ป็นล าดบัท่ี 1 

ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
ความหมายของจ านวนหน่วยกิต มีความหมายของตวัเลขดงัน้ี 

 ตวัเลขตวัท่ี  1   หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ตวัเลขตวัท่ี  2   หมายถึง   จ านวนคาบบรรยายต่อสปัดาห์ 
 ตวัเลขตวัท่ี  3  หมายถึง   จ านวนคาบปฏิบติัการต่อสปัดาห์ 
 ตวัเลขตวัท่ี  4  หมายถึง   จ านวนคาบท่ีศึกษาดว้ยตนเองต่อสปัดาห์ 

ตวัอยา่งเช่น  3 (2-2-5) หมายถึง วิชาน้ี  มี 3 หน่วยกิต เป็นวิชาท่ีมีจ านวนชัว่โมงบรรยาย 2 
คาบต่อสปัดาห์ จ านวนชัว่โมงท่ีฝึกปฏิบติัการ 2 คาบต่อสปัดาห์ และ นกัศึกษาตอ้งศึกษาดว้ยตนเอง 5 คาบต่อ
สปัดาห ์

ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่ตช่ื้อของรายวิชา ซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ 
ดงัน้ี 

1. รายวชิาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
 หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะตอ้งเคยลงทะเบียนและผา่นการประเมิน 
ผลการเรียนมาแลว้ ก่อนหนา้ท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ 
กไ็ด ้

2. รายวชิาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) 
          หมายถึง รายวิชาท่ีผูล้งทะเบียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะตอ้งลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไป หรือเคย
ลงทะเบียนเรียนและผา่นการประเมินผลมาก่อนแลว้กไ็ด ้ และในการประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ กไ็ด ้
อน่ึงการท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา A มิไดห้มายความวา่รายวิชา A จะตอ้งเป็นรายวิชา
บงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา B  ดว้ย 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา อยู่ในภาคผนวก 1 
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3.2  ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ล าดบัท่ี เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา    

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1 1 9099 00107 76 4 อาจารย ์ นางสาวอภิสรา  
ตนัตสุทธิกลุ 

บธ.ม. การจดัการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2556 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 2553 

บธ.บ. 
 

การจดัการ 
การท่องเท่ียว  
(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2552 

2 3 9001 00435 81 1 อาจารย ์ นายอมัมาน โสดาหวนั บธ.ม. การจดัการการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2554 

    บธ.บ. การเงินและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2541 

3 3 8201 00144 46 0 อาจารย ์ นางสาวเมธาว ีวอ่งกิจ Doctor of Hotel and 
Tourism Management 

Hotel and Tourism 
Management  

The Hong Kong Polytechnic 
University  

2555 

 
  

 
Master of International 

Tourism and Hospitality 
Management 

International Tourism 
and Hospitality 
Management  

Griffith University, Australia 2549 

 
  

 
บธ.บ. การจดัการ 

การโรงแรม 
(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2547 

4 1 9305 000 90 025  อาจารย ์ นางสาวนิตยา พร้าวราม บธ.ม การจดัการการท่องเท่ียว  มหาลยัสงขลานครินทร์ 2558 

 
   ศศ.บ. การโรงแรม  

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วชิยั สงขลา 

2552 



 

 

41 

ล าดบัท่ี เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา    

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

5 3100900914576 อาจารย ์ นายนฤบาล ยมะคุปต ์ D.B.A. Business Administration Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2557 

    กจ.ม. การจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 2546 

    รป.บ. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2545 

 
 
 
 

 



 

 

42 

3.2.2. อาจารย์ประจ า     

ล าดบัท่ี เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา    

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1 
3 8201 00144 46 0 อาจารย ์ นางสาวเมธาว ีวอ่งกิจ Doctor of Hotel and 

Tourism Management 
Hotel and Tourism 
Management  

The Hong Kong Polytechnic 
University  

2555 

 
  

 
Master of International 

Tourism and Hospitality 
Management 

International Tourism 
and Hospitality 
Management  

Griffith University, Australia 2549 

 
  

 
บธ.บ. การจดัการ 

การโรงแรม 
(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2547 

2 3 9001 00435 81 1 อาจารย ์ นายอมัมาน โสดาหวนั บธ.ม. การจดัการการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2554 

    บธ.บ. การเงินและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2541 

3 1 9305 000 90 025  อาจารย ์ นางสาวนิตยา พร้าวราม บธ.ม การจดัการการท่องเท่ียว  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2558 

 
   ศศ.บ. การโรงแรม  

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วชิยั สงขลา 
 

2552 

4 
1 9099 00107 76 4 อาจารย ์

 
นางสาวอภิสรา ตนัตสุทธิกลุ บธ.ม. การจดัการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2556 

    ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 2553 

 
   

 
 

บธ.บ. การจดัการการท่องเท่ียว  
(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2552 
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ล าดบัท่ี เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา    

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

5 3100900914576 อาจารย ์ นายนฤบาล ยมะคุปต ์ D.B.A. Business Administration Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2557 

    กจ.ม. การจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 2546 

    รป.บ. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2545 
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3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 
สาขาวิชา การจัดการธุรกจิ   

ท่ี 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา  สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั 
ปี 
พ.ศ. 

2560 2561 2562 2562 

1 Passport No. 
02010788 

อาจารย ์ Mr. Tao Lu 
 

Ph.D. Entrepreneurship 
and International 
Business 

Nottingham Trent University,  
UK 

2553 270 270 
 

270 270 

   
 

Postgraduate 
Diploma 

International 
Commercial Law  

The University of Nottingham, 
UK  

2545     

   
 

BA. (Hons) Economic 
Law  

North China University of 
Technology, China  

2541     

2 3 9206 00318 81 4 อาจารย ์ นางกฤติยา ดวงมณี  Doctor of 
Applied 

Economics 
(Ph.D.) 

Economics and 
Applied Economics 
(Mathematics, 
Statistics and Actuarial 
Sciences)  

Universiteit Antwerpen 
(University of Antwerp), 
Belgium 

2558 270 270 
 

270 270 

   
 

วท.ม. สถิติประยกุต ์
(สาขาวิชาวิทยาการ
ประกนัภยั) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2547     

 
 

  

 

วท.บ. คณิตศาสตร์  
(สาขาวชิาสถิติ 
คณิตศาสตร์
ประกนัภยั) 
 

มหาวทิยาลยัมหิดล 2543     
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ท่ี 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 
สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2562 

3 3 9096 00929 31 3 อาจารย ์ นางทิพวรรณ จนัทมณีโชติ D.B.A. Business 
Administration  

Universiti Sains Malaysia, 
Malaysia  

2558 270 270 270 270 

    M.B.A. International 
Business 

University of Technology, 
Sydney, Australia 

2541     

    บช.บ. การสอบบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 2537     
4 3100900914576 อาจารย ์ นายนฤบาล ยมะคุปต ์ D.B.A. Business 

Administration 
Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

2557 270 270 270 270 

    กจ.ม. การจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 2546     
    รป.บ. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2545     
5 3 9698 00007 78 1 อาจารย ์ นางสาวธิดากาญจน์    

ศิษฎิโกวทิ 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 
2545 270 270 

 
270 270 

   
 

บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 

2543     

6 3 9301 00362 90 3 อาจารย ์ นางสาวปิยะกาญจน์ 
สุพรรณชนะบุรี *  

M.A. Business 
Management 

Kingston University, UK 2549 270 270 
 

270 270 

  
 
 
 
 
 

 

 

ศ.บ. การเงินการธนาคาร 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2547     
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ท่ี 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 
สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2562 

7 5 9499 90000 83 6 อาจารย ์ นางสาวปิยะนุช   
ปรีชานนท ์

Ph.D. 
 

Marketing Nottingham Trent University, 
UK 

2552 270 270 
 

270 270 

    M.B.A. 
 

Marketing Keller Graduate School of 
Management,  U.S.A. 

2542     

    บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลยัรังสิต 2538     

8 3 9201 00768 61 6 อาจารย ์ นายพงศกร พิชยดนย*์ กจ.ม. การตลาด มหาวทิยาลยัมหิดล 2549 270 270 270 270 
    สส.บ. สารสนเทศศึกษา มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 2546     
9 3 9599 00398 92 7 อาจารย ์ นายพงษพ์ิช  เพชรสกลุวงศ ์ Ph.D. Risk Management 

and Insurance 
Feng Chia University, Taiwan 2554 270 270 

 
270 270 

   
 

วท.ม. 
 

สถิติประยกุต ์
(สาขาวิชาเอกวิทยา 
การประกนัภยั) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

2544     

   
 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์  
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 2542     

10 3 8006 00244 01 3 
 

อาจารย ์ นางสาวมะลิวลัย ์  
กาพยเ์กิด* 

ศศ.ม. การจดัการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยันเรศวร ศูนยว์ทิย
บริการ กรุงเทพมหานคร 

2554 270 270 
 

270 270 

    ศศ.บ. พฒันาการ
ท่องเท่ียว 
 
 
 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2546     
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ท่ี 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 
สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2562 

11 3 8201 00144 46 0 อาจารย ์ นางสาวเมธาว ีวอ่งกิจ Doctor of Hotel 
and Tourism 
Management 

Hotel and Tourism 
Management  

The Hong Kong Polytechnic 
University  

2555 270 270 
 

270 270 

   

 

Master of 
International 
Tourism and 
Hospitality 

Management 

International 
Tourism and 
Hospitality 
Management  

Griffith University, Australia 2549     

   

 

บธ.บ. การจดัการ 
การโรงแรม 
(เกียรตินิยมอนัดบั
หน่ึง) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2547     

12 3 8001 01707 61 1 อาจารย ์ นางสาววรางคณา  
ตนัฑสนัติสกลุ 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2547 270 270 
 

270 270 

    บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2544     
13 
 

1 9299 00004 62 1 อาจารย ์ นางสาววภิาดา  
เถาธรรมพิทกัษ*์ 

บธ.ม. การจดัการการ
บริการและการ
ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2551 270 270 
 

270 270 

   
 

บธ.บ. การจดัการ 
 
 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2549 
 

    



 

 

48 

ท่ี 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2562 

14 1 8099 00002 47 5 อาจารย ์ นายวสุิทธ์ิ   เหมหมนั วท.ม. สถิติประยกุตแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
(สาขาวชิาเอก
วทิยาการประกนัภยั
และการบริหาร
ความเส่ียง) 

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหาร
ศาสตร์ 

2554 270 270 
 

270 270 

   

 

    บธ.บ. การประกนัภยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2550     
15 3 9098 00931 99 2 อาจารย ์ นายวญิญู  วฒันยนตกิ์จ บธ.ม. การตลาด มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2548 270 270 270 270 
    บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2543     

16 1 8097 00084 85 1 อาจารย ์ นายสิปวชิญ ์ วงศสุ์วฒัน์* วท.ม. สถิติประยกุตแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
(สาขาวิชาเอกวิทยาการ
ประกนัภยัและการ
บริหารความเส่ียง) 

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหาร
ศาสตร์ 

2555 270 270 
 

270 270 

    บธ.บ. การประกนัภยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2551     
17 3 9201 00770 46 7 อาจารย ์ นางสาวสุธิภรณ์  ตรึก

ตรอง* 
บธ.ม. บริหารทรัพยากร

มนุษยแ์ละองคก์าร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2550 270 270 

 
270 270 

    สต.บ. ประกนัภยั 
 
 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2546     
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ท่ี 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 
สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2562 

18 1 9099 00107 76 4 อาจารย ์
 

นางสาวอภิสรา  
ตนัตสุทธิกลุ 

บธ.ม. การจดัการการ
ท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2556 
 

270 270 
 

270 270 

    
 

ประกาศนียบตัร
บณัฑิต 

วชิาชีพครู มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 2553     

    บธ.บ. 
 

การจดัการ 
การท่องเท่ียว  
(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2552     

19 3 9001 00435 81 1 อาจารย ์ นายอมัมาน โสดาหวนั บธ.ม. การจดัการการ
ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2554 270 270 
 

270 270 

   
 

บธ.บ. การเงินและการ
ธนาคาร 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2541     

20 1 9299 00272 41 2 อาจารย ์ นายธนโชค  
กาญจนนนัทวงศ ์

วท.ม. สถิติประยกุตแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(สาขาวิชาเอกวิทยาการ
ประกนัภยัและการ
บริหารความเส่ียง) 

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหาร
ศาสตร์ 

2558 270 270 
 

270 270 

   
 

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยกุต ์
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

2555     

21 1 9305 000 90 025  อาจารย ์ นางสาวนิตยา พร้าวราม บธ.ม การจดัการการ
ท่องเท่ียว  

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2558     

 
   ศศ.บ. การโรงแรม  

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวชิยั สงขลา 

2552     
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3.2.2. อาจารย์พเิศษ   
ที ่ ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒ ิ
1 นายมาฆฤกษ ์ชูช่วย อาจารย ์ บธ.ม การจดัการการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2557 
บธ.บ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช, 2546 
Certificate Program in National Master of Assessor (Food And Beverage) 
Bangkok University, Thailand and Angliss Institute, Melbourne, Victoria, Australia 
Certificate Program (Aviation) of Attendance for Cabin Crew Preparation 
Élan Institute, North Sydney, New South Wales, Australia 

2 นางสาวเลิศศิริ พวงแกว้ อาจารย ์ คศ.ม.คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ,2551 
คศ.บ.คหกรรมศึกษา-อาหารและโภชนาการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีชยั, 2548 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  (สหกจิศึกษา หรือ ฝึกงาน) 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ณัฑิต มีความตอ้งการใหบ้ณัฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ

ก่อนเขา้สู่การท างานจริง ดงันั้น ในหลกัสูตรจึงมีแผนการเรียน 2  แผน ไดแ้ก่ 
แผน  ก  สหกิจศึกษา     ซ่ึงจะจดัอยู่ในกลุ่มวิชาชีพบงัคบั ให้นักศึกษาไดป้ฏิบติังานจริงในสถาน

ประกอบการ โดยมีการน าความรู้ท่ีไดม้าบูรณาการกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  แผน ข  ฝึกงาน   ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงาน ตรงตามสาขาวิชา  เ พ่ือให้ เ รียนรู้สภาพ 

การปฏิบติังานจริง 
 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 

1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเข้าใจในหลกัการ  
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

2. บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพ่ือน าไปแกปั้ญหาทางการจดัการรัฐกิจและวิสาหกิจ โดยใช ้
หลกัธรรมาภิบาลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. มีมนุษยสมัพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
4. มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตวัให้

เขา้กบัสถานประกอบการได ้
5. มีจิตสาธารณะ ความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคร์วมถึงภาวะผูน้ า  

ไปใชป้ระโยชนใ์นงานได ้
 
4.2  ช่วงเวลา 

แผน ก  สหกิจศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 2    ของปีการศึกษาท่ี 4  
แผน ข  การฝึกงาน    ภาคการศึกษาท่ี 2    ของปีการศึกษาท่ี 4 

 
4.3  การจดัเวลาและตารางสอน 

จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
1) การฝึกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาท่ี 2   ของปีการศึกษาท่ี 4  จัดในเดือนมกราคม ถึง เดือน

พฤษภาคม จดัเตม็เวลา เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 400 ชัว่โมงต่อเน่ืองกนั 
2) การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4     จัดในเดือน

มกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม รวมเวลา 16 สปัดาห ์จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั      
                              ไม่มี 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา     

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
(1) ทางกาย 

- การแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
- ใชท่้าทางในการแสดงออกอยา่งเหมาะสม 
- สร้างบุคลิกภาพในการเคล่ือนไหว 

ท่ีประทบัใจ 
- เรียนรู้มารยาทสากล การแสดงสีหนา้ 

 
- บรรจุในวิชามคัคุเทศก ์
- ฝึกการแสดงออกในหอ้งเรียน 
- ฝึกแสดงท่าทางและการเคล่ือนไหว 
- บรรจุค าสอนในรายวิชา 
- ฝึกและแสดงบทบาทในหอ้งเรียน 

2. ทางวาจา 
- ใชว้าจาสุภาพตลอดเวลา 
- รู้จกักาละเทศะในการพูดตามสถานการณ์ 
- มีความสามารถในการอธิบายหรือส่ือสาร 
- เรียนรู้ความเหมาะควรในการพูดกบับุคคล 

ทุกระดบั 
- ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ 

 
- บรรจุในวิชามคัคุเทศก ์
- แสดงบทบาทในหอ้งเรียนโดยสมมุติ

สถานการณ์ 
- ฝึกพูดอธิบายโดยการเล่าเร่ือง 
- ฝึกโดยใชบ้ทบาทในหอ้งเรียน 
- ฝึกภาษาในหอ้งปฏิบติัการทางภาษา 

3. ทางใจ 
- มีจิตส านึกในการบริการ 
-  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ 

รู้จกั ใหอ้ภยั 
- มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง 
- เรียนรู้ Service Mind 

 
- บรรจุในวิชามคัคุเทศก ์
- สอนประวติัของผูมี้ช่ือเสียงในดา้นการ 

บริการท่ีประสบความส าเร็จหรือเชิญวิทยากร
ท่ีประสบความส าเร็จในงานวิชาชีพมาพูด 

- บรรจุในวิชาชีพและวิชาชีพเลือกของสาขา 
4. ศักยภาพอ่ืน ๆ 

- แสวงหาความรู้ ช่างสงัเกต 
- ตดัสินปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 
- มีเทคนิคในการต่อรอง 
- แกปั้ญหาร้องเรียน 
- ความช านาญเฉพาะดา้นในศาสตร์การ

จดัการการท่องเท่ียว 

 
- บรรจุในวิชามคัคุเทศก ์
- สอบภาคปฏิบติัในหอ้งเรียน 
- สอนเชิงวิชาการและกรณีศึกษา 
- ฝึกโดยใชก้รณีศึกษา 
- การฝึกปฏิบติับทบาทสมมติและ 

ฝึกปฏิบติัภาคสนาม 
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
(Learning outcome standards of the undergraduate curriculum of business administration in Tourism 
Management) 

2.1 การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  (Moral and ethical development) 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Learning outcomes on morality and ethics) 

1) มีความซ่ือสตัย ์สุจริต และสามารถจดัการปัญหาดา้นจริยธรรม และความขดัแยง้ระหวา่ง
ผลประโยชนท่ี์ไดรั้บกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(Have honesty; be able to deal with problems of ethics and conflicts between benefits and 
professional ethics) 

2) มีวินยั มีความตรงต่อเวลา ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์รและสงัคม 
(Have self-principle, punctuality; follow rules and regulations of organizations and 
societies)  

3) มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน และการ
ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นอยา่งสม ่าเสมอ 
(Have a positive attitude to his/her career; show moral and ethical values in working and 
treating other people) 

4) มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี มีความสียสละ จิตสาธารณะและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือการพฒันา เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้น และมีภาวะผูน้ า 
(Have responsibility; be a good member; make personal sacrifice; have public mind; do 
activities; be a good role model; have leadership skills)  

5) ตระหนกัและเห็นคุณค่าในความต่างและหลากหลายของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และนานาชาติ 
(Realize and recognize the value of local and international cultural differences and 
diversity) 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(Teaching strategies for moral and ethical learning development) 
1) สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ 

(Add the teaching of morality and ethics to specific lessons) 
2) สอนโดยใชก้รณีศึกษาและอภิปรายร่วมกนั 

(Teach by using case studies and discussions) 
3) การแสดงออกอนัเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูส้อน 

(Behave like a good role model)  
4) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวินยั เนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา 

(Train the students to have self-principle and punctuality) 
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5) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และการทศันศึกษาเก่ียวกบั
คุณธรรม จริยธรรมทางการจดัการการท่องเท่ียว 
(Organize teaching and learning activities through real-life situations and field trips in  
tourism management morality and ethics) 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(Strategies for evaluation of moral and ethical learning outcomes) 
1) สงัเกตการแสดงพฤติกรรมระหวา่งผูเ้รียนร่วมกนัและกบัผูส้อนทุกคน 

(Observe student behavior and behavior between students and teachers) 
2) ท างานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน 

(Work in groups; reports)  
3) ก าหนดหวัขอ้ทางคุณธรรม จริยธรรมใหพู้ดแสดงออก 

(Set topics of morality and ethics for students to talk about) 
4) ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยองคก์รท่ีผูเ้รียนเขา้ฝึกงาน 

(Evaluate job training by organizations)  
5) ประเมินจากคะแนนการสอบในแต่ละรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

(Evaluate performances from exam results) 
6) สร้างแบบสอบถามใหผู้ป้กครองตอบ ส ารวจความคิดเห็นของผูป้กครอง 

(Write questionnaires for parents to survey their opinions)  
 

2.2 ความรู้ (Knowledge) 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Learning outcomes on knowledge) 

1) มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเท่ียวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอย่างกวา้งขวาง เป็นระบบ
เป็นสากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 
(Have knowledge of tourism both in theoretical and practical sections which is systematic 
and kept up-to-date)  

2) มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Have knowledge by integrating multiple sciences) 

3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจยัเพ่ือแกไ้ขปัญหาและต่อยอดองคค์วามรู้ในงาน
อาชีพ 
(Have knowledge of research processes and methodologies to solve problems and further 
knowledge)  
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้  
(Teaching strategies for knowledge learning development) 
1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 

(Lecture; ask and answer questions) 
2) มอบหวัขอ้เร่ืองใหค้น้ควา้และท ารายงานทั้งเด่ียวและกลุ่ม 

(Assign students to search for information according to the given topics; make reports by 
individuals and groups) 

3) ท ารายงานเปรียบเทียบความรู้จากหอ้งเรียนกบัการท างานจริง ภาคปฏิบติั 
(Make reports comparing in-class knowledge with real-life work) 

4) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยใหผู้ส้อนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
(Use group discussion to answer questions) 

5) การศึกษานอกสถานท่ีและท ารายงาน 
(Join field trips and write reports) 

6) สอนโดยการสาธิตและฝึกภายในหอ้งปฏิบติัการ 
(Perform teaching based on “demonstration technique”; practice in classrooms) 

7) เนน้การเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Team) 
(Focus on team-based learning) 

8) เน้นการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา 
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้น 
(Perform teaching based on “active learning” in line with each course characteristics and 
content) 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(Strategies for evaluation of knowledge learning outcomes) 
1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบติั โดยการสอบยอ่ย และใหค้ะแนน 

(Evaluate performances using quizzes) 
2) ทดสอบโดยการสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลายภาค 

(Evaluate performances using midterm and final exams) 
3) ประเมินผลจากการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายและรายงาน 

(Evaluate the assigned work and reports) 
4) ประเมินจากรายงานท่ีใหค้น้ควา้ 

(Evaluate the assigned reports) 
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         2.3 ทักษะทางปัญญา (Intellectual skills) 

2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   (Learning outcomes on intellectual skills) 

1) มีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ และสังเคราะห์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามหลกัการและตามขั้นตอน รวมทั้งหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม
ทั้งเชิงกวา้งและเชิงลึก 
(Be able to analyze the causes of problems, arguments and synthesize correctly according 
to the principles and steps; think about in-depth protection and problem solving strategies 
appropriately) 

2) มีความสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติัไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
และการปฏิบติังานจริงตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(Be able to apply knowledge both in theoretical and practical sections to fieldwork practice 
and real-life work appropriately) 

3) สามารถประยกุตใ์ชน้วตักรรมจากภาคธุรกิจ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และจากศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งมาพฒันาทกัษะการท างานใหเ้กิดประสิทธิผล 
(Be able to apply innovations from private sector, local wisdom and multiple sciences to 
working skill development)  
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(Teaching strategies for intellectual skills learning development) 
1) กรณีศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการบิน และการวิจยั 

(Case studies of tourism businesses, hotel businesses, airline businesses and research) 
2) การอภิปรายเป็นกลุ่ม 

(Group discussions) 
3) การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหค้น้ควา้หรืองานเก่ียวกบัการพฒันา 

(Assigned work or development work) 
4) การบรรยายโดยผูเ้ช่ียวชาญหรือผูป้ระกอบการท่ีมีความส าเร็จในอาชีพ 

(Lectures are given by experts or successful entrepreneurs) 
5) ก าหนดใหมี้รายวิชาท่ีตอ้งใชท้กัษะการค านวณ 

(Courses using calculating skills) 
 
 
 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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  (Strategies for evaluation of intellectual skills learning outcomes) 
1) ประเมินผลจากผลงานท่ีมอบหมายใหท้ า 

(Assigned work) 
2) การสอบขอ้เขียน 

(Examinations) 
3) การเขียนรายงาน 

(Reports) 
 

2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
(Interpersonal relationship skills and responsibility) 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ
(Learning outcomes on interpersonal relationship skills and responsibility) 
1) สามารถปฏิบติัและรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามหนา้ท่ีและบทบาทของตนในกลุ่ม

งานไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูร่้วมงานและแกไ้ขปัญหากลุ่ม 
(Be able to perform and be responsible for assignments according to their duties and roles 
appropriately; be a part of a group to help partners and solve problems) 

2) สามารถพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเ น่ือง  และตรงตาม 
มาตรฐานสากล 
(Be able to develop themselves; continuously develop a profession according to the 
international standard)  

3) สามารถปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และสามารถท างานกบั
ผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
(Be able to adjust, listen to, tolerate, have a good relationship and work with other people 
in an organization) 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 
(Teaching strategies for interpersonal relationship skills and responsibility learning 
development) 
1) บรรจุเน้ือหาความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในรายวิชาชีพ 

(Add the contents of the responsibility for people who are concerned) 
2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มยอ่ย และแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกนัในกลุ่ม 

(Assign students to work in groups and share responsibilities by taking turns doing work) 
3) สอนโดยใชก้รณีศึกษา 

  (Teach by using case studies) 



 

 

58 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(Strategies for evaluation of interpersonal relationship skills and responsibility learning 
outcomes) 
1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผูเ้รียนในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ างาน 

(Evaluate group work and individual work) 
2) ประเมินตนเอง และประเมินซ่ึงกนัและกนั (Peer) 

(Evaluate themselves and their peers) 
3) สงัเกตพฤติกรรมในการเรียน 

(Observe study behavior) 
4) ใชผ้ลการประเมินจากการฝึกงาน 

(Use the internship assessment results) 
 

2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Numerical analytical skills, communication skills and information technology usage) 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
( Learning outcomes concerning numerical analytical skills, communication skills and 
information technology usage) 
1) สามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(Be able to listen to, speak, read and write foreign languages effectively) 
2) สามารถส่ือสารกบัชาวต่างชาติไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์และวฒันธรรม 

(Be able to appropriately communicate with foreigners according to situations and cultures)  
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร และการน าเสนอขอ้มูลไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(Be able to use the information technology to communicate and present the information 
efficiently) 

4) สามารถใชเ้ทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย 
และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
(Be able to use basic mathematical and statistical techniques to process, interpret and 
analyze data) 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ    
(Teaching strategies for numerical analytical skills, communication skills and information 
technology usage learning development) 
1) ทดสอบระดบัความสามารถทางภาษาในการติดต่อกบัคนไทยและต่างชาติ โดยการสอบ

ขอ้เขียนและการสมัภาษณ์ 
(Evaluate students’ language proficiency by using examinations and interviews) 

2) ฝึกใหน้ าเสนอผลงานท่ีคน้ควา้ดว้ยตนเองในหอ้งเรียน 
(Practice presentation skills in classrooms) 

3) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์  เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือส่ือต่าง ๆ ในทุกรายวิชาท่ี
สามารถท าได ้
(Integrate the use of computers, networks, software and materials with all courses teachers 
can) 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Strategies for evaluation of numerical analytical skills, communication skills and 
information technology usage learning outcomes) 
1) ประเมินผลโดยการสอบขอ้เขียนและปากเปล่า 

(Evaluate performances using written and oral examinations) 
2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 

(Evaluate presentations) 
3) ประเมินผลจากการใชค้อมพิวเตอร์ 

(Evaluate computer uses) 
4) ประเมินผลจากการสรุปหวัขอ้ท่ีมอบหมายใหค้น้ควา้ 

(Evaluate briefs of assigned topics) 
5) ตั้งค าถามแลว้สงัเกตวิธีการตอบ (โดยจบัเวลา) 

(Ask questions and observe students’ answer techniques by setting the timer) 
6) ประเมินผลจากการยอ่เร่ืองท่ีใหอ่้านในหอ้งเรียน 

(Evaluate summaries of stories that students read in classrooms) 
 


