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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จำนวนหนวยกิตรวม 
    จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 126 หนวยกิต  
 

  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
   นักศึกษาจะตองลงทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา 126 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชา
ตาง ๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้  
 
 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126  หนวยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หนวยกิต 
 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12  หนวยกิต 
 - กลุมวิชาภาษา  3  หนวยกิต 
 - กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 15  หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 84  หนวยกิต 
 - กลุมวิชาแกน 24  หนวยกิต 
 - กลุมวิชาเอกบังคับ  30  หนวยกิต 
  - กลุมวิชาเอกเลือก 15  หนวยกิต 

  - กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 15  หนวยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หนวยกิต 
4. หมวดฝกประสบการณวิชาชีพ     6  หนวยกิต 
     - เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1  หนวยกิต 

     - สหกิจศึกษา 5  หนวยกิต 
 
  

bangkok



 

-6- 
 

 3.1.3   รายวิชา 
  สัญลักษณและขอตกลงตาง ๆ ที่ปรากฏในรายวิชาตามหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริการการทองเที่ยวของวิทยาลัยดุสิตธานี มีดังตอไปนี้ 
   ระบบรหัส 
   รหัสวิชา ประกอบดวย ตัวอักษร 2 ตัว ตามดวยเลขอารบิก 4 หลัก 

 ความหมายของรหัส 
  1)   ตัวอักษร  หมายถึง   หมวดหรือกลุมวิชา เชน    
   วค (MS) หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   ภษ (LA) หมายถึง กลุมวิชาภาษา 
   มศ (HU)  หมายถึง   กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
   นบ (SI) หมายถึง  กลุมวิชาสาขานวัตกรรมการบริการการทองเที่ยว 
   2)   ตัวเลข มีความหมายดังตอไปนี้  
   เลขลำดับที่หนึ่ง   หมายถึง ระดับชั้นปที่วิชานั้นเปดสอน 
   เลขลำดับที่สอง หมายถึง ประเภทของวิชาในกลุมวิชานั้น ๆ 
       1  หมายถึง กลุมวิชาแกนในสาขานวัตกรรมการบริการการทองเที่ยว 

   2  หมายถึง กลุมวิชาเอกบังคับในสาขานวัตกรรมการบริการการทองเที่ยว 
   3  หมายถึง กลุมวิชาเอกเลือกในสาขานวัตกรรมการบริการการทองเที่ยว  
   8  หมายถึง กลุมวิชาสัมมนา และกลุมวิชาวิจัย 

   9  หมายถึง หมวดฝกประสบการณวิชาชีพ 
   เลขตัวที่สามและสี่ หมายถึง ลำดับของรายวิชาที่จัดอยูในประเภทเดียวกัน 
   
  ตัวอยางเชน 
 นบ2104  วิวัฒนาการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว หมายถึง กลุ มวิชาแกนนวัตกรรมการบริการการ
ทองเที่ยว ชั้นปที่ 2 กลุมวิชาแกน ลำดับวิชาที่ 4  
 นบ2201 การออกแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค หมายถึง กลุมวิชาสาขานวัตกรรมการบริการการ
ทองเที่ยว ชั้นปที่ 2 กลุมเอกบังคับ ลำดับวิชาที่ 1 
  

จำนวนหนวยกิต 
 ประกอบดวยตัวเลขอารบิก 4 ตัว ตัวแรกอยูหนาวงเล็บ สามตัวหลังอยูในวงเล็บ มีขีดคั่นระหวางเลข 
เลขทั้งสี่ตัวดังกลาวหมายถึง จำนวนหนวยกิต จำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี จำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ
และจำนวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองของรายวิชานั้น ๆ ดังนี้คือ 
 ตัวเลขที่หนึ่ง  หมายถึง  จำนวนหนวยกิตของรายวิชานั้น ๆ 
 ตัวเลขที่สอง  หมายถึง  จำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีตอสัปดาหตอภาคการศึกษา 
รายวิชาที่เรียนภาคทฤษฎี 1 ชั ่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  มีจำนวนหนวยกิตเทากับ 1 หนวยกิต
 ตัวเลขที่สาม  หมายถึง  จำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติตอสัปดาหตอภาคการศึกษารายวิชาที่เรียน
ภาคปฏิบัติ 2 หรือ 3 ชั่วโมง ตอสัปดาห ตอภาคการศึกษา มีจำนวนหนวยกิตเทากับ 1 หนวยกิต 

bangkok



 

-7- 
 

 ตัวเลขที่สี่  หมายถึง  จำนวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาหตอภาคการศึกษารายวิชาที่เรียน
ภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา มีจำนวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองเทากับ 2 ชั่วโมง รายวิชาท่ี
เรียนภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ตอสัปดาหตอภาคการศึกษา มีจำนวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองเทากับ 1 ชั่วโมง 
 
  ตัวอยางเชน 
 3(3-0-6)  แสดงวาเปนวิชาที่เรียนภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา ไมมีการเรียน
ภาคปฏิบัติ จำนวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาจำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต 
 3(2-2-5)  แสดงวาเปนวิชาที่เรียนภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา เรียน 
ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา จำนวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมงตอสัปดาหตอ   ภาค
การศึกษาจำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต 
  วิชาบังคับกอน  หมายถึงวิชาที่กำหนดไวในหลักสูตรใหศึกษากอน  นักศึกษาตองสอบผานวิชาท่ี
บังคับกอนจึงจะมีสิทธิเรียนรายวิชานั้น ๆ ได 
  วิชาบังคับรวม  หมายถึงวิชาที่กำหนดไวใหเรียนดวยกันในภาคการศึกษาเดียวกัน  
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โครงสรางหลักสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กำหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนี้  
 

 1.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กำหนดใหเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต  
รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต วิชาบังคับกอน 
วค1204 
MS1204 

ความเปนพลเมืองดิจิทัล 
Digital Citizenship 

3(3-0-6) - 

วค2202 
MS2202 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Usage 

3(3-0-6) - 

วค3203 
MS3203 

การจัดการสิ่งแวดลอมเชิงสรางสรรคเพื่องานบริการ 
Creative Environment Management for Service 

3(3-0-6) - 

วค3204 
MS3204 

ผูนำนันทนาการและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ 
Recreation Leader and Activities for Health 

3(3-0-6) - 

  
 1.2  กลุมวิชาภาษา กำหนดใหเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต วิชาบังคับกอน 
ภษ1103 
LA1103 

ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 
Language, Thought and Communication 

3(3-0-6) - 

 
  1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กำหนดใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต วิชาบังคับกอน 
มศ1104 
HU1104 

ศาสตรและศิลปในงานบริการ 
Science and Arts in Services 

3(3-0-6) - 

มศ1303 
HU1303 

ประชาคมอาเซียนและโลกยุคใหม 
ASEAN Community and The New World 

3(3-0-6) - 

มศ2105 
HU2105 

จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
Service Psychology in Tourism Industry 

3(3-0-6) - 

มศ4106 
HU4106 

การทองเที่ยวตามรอยวรรณกรรมและสื่อบันเทิง 
Literature and Pop Culture Tourism 

3(3-0-6) - 

สศ1301 
SS1301 

มรดกไทยและอารยธรรมศึกษา 
Thai Heritage and Civilization Studies 

3(3-0-6) - 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ กำหนดใหเรียนไมนอยกวา 84 หนวยกิต ดังนี้  
 2.1  กลุมวิชาแกน กำหนดใหเรียนไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต วิชาบังคับกอน 
นบ1101 
SI1101 

วัฒนธรรมองคกรและการพัฒนาบคุลากรดานนวัตกรรมการบริการ 
Organization Culture and Human Resource 
Development in Service Innovation 

3(3-0-6) - 

นบ1102 
SI1102 

ความคิดสรางสรรคและนวตักรรมการบริการ 
Creative and Service Innovation 

3(3-0-6) - 

นบ2104 
SI2104 

วิวัฒนาการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
Evolution in Tourism Industry 

3(3-0-6) - 

นบ2106 
SI2106 

นวัตกรรมการตลาดบริการรวมสมยั 
Contemporary Service Marketing Innovation 

3(3-0-6) - 

นบ2109 
SI2109 

ความแตกตางทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักทองเที่ยว 
Cross-Cultural and Tourist Behavior 

3(3-0-6) - 

นบ3107 
 

SI3107 

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับธรุกิจในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว 
Professional Ethics and Laws for Business in Tourism 
Industry 

3(3-0-6) - 

นบ3108 
SI3108 

นวัตกรรมธรุกิจเกดิใหมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
Innovative Start-up in Tourism Industry 

3(2-2-5) - 

นบ4801 
SI4801 

ระเบียบวิธีวิจยัในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
Research Methodology in Tourism Industry 

3(2-2-5) - 

 
 2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ กำหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต วิชาบังคับกอน 
นบ2201 
SI2201 

การออกแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
Creative Tourism Design 

3(2-2-5) - 

นบ2203 
SI2203 

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจสุขภาพและความงาม 
Service Innovation in Wellness and Aesthetic Business 

3(2-2-5) - 

นบ2204 
SI2204 

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ 
Service Innovation in Food and Beverage Business 

3(2-2-5) - 

นบ2205 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5) - 

bangkok



 

-10- 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต วิชาบังคับกอน 
SI2205 Service Innovation in Entertainment Business 

นบ2206 
SI2206 

การปฏิบัติงานและการออกแบบพื้นทีใ่หบริการเชิงสรางสรรค 
Creative Service Space Design and Operations 

3(2-2-5) - 

นบ3207 
SI3207 

นักออกแบบการเดินทาง 
Travel Stylist 

3(2-2-5) - 

นบ3208 
SI3208 

การออกแบบบริการ 
Service Design 

3(2-2-5) - 

นบ3209 
SI3209 

การออกแบบและสรางสรรคประสบการณสำหรับการจดังาน 
Creative Experience Design for Event  

3(2-2-5) - 

นบ3211 
SI3211 

การออกแบบสินคาของที่ระลึก 
Souvenirs Design 3(2-2-5) - 

นบ3212 
SI3212 

การออกแบบงานมัคคุเทศก 
Tour Guiding Design 3(2-2-5) - 

 
 2.3  กลุมวิชาเอกเลือก กำหนดใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต วิชาบังคับกอน 
นบ3301 

 
SI3301 

การผลิตสื่อประชาสัมพันธดวยนวตักรรมในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 
Innovative Multimedia Production in Tourism Industry 

3(2-2-5) - 

นบ3302 
SI3302 

การออกแบบที่พักเชิงสรางสรรค 
Creative Lodging Design 3(2-2-5) - 

นบ3303 
SI3303 

การทองเที่ยวเชิงอาหาร 
Gastronomy Tourism 3(3-0-6) - 

นบ3304 
SI3304 

ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม 
Mixology 3(2-2-5) - 

นบ3305 
SI3305 

การออกแบบเมืองเกาเพื่อการทองเที่ยว 
Old Town Design for Tourism 

3(2-2-5) - 

นบ3307 
SI3307 

ศิลปะในประเทศไทย 
Arts in Thailand 

3(3-0-6) - 

นบ3310 
SI3310 

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจการเดินทาง 
Service Innovation in Travel Business 3(3-0-6) - 

bangkok



 

-11- 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต วิชาบังคับกอน 
นบ3311 
SI3311 

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 
Computer Aided Design 3(2-2-5) - 

นบ4308 
SI4308 

ศิลปะการถายภาพและการเขียนบทวิจารณทางการทองเที่ยว 
Art of Photography and Tourism Review Writing 3(2-2-5) - 

นบ4309 
SI4309 

ความรวมมือดานการออกแบบนวตักรรมการบริการ 
Collaboration for Service Innovation Design 3(2-2-5) - 

นบ4312 
SI4312 

ธุรกิจการบินและการสำรองที่น่ัง 
Airline Business and Reservation 

3(2-2-5) - 

นบ4802 
SI4802 

การสัมมนาดานนวัตกรรมการบรกิารในยุคดิจิทลั 
Seminar of Service Innovation in Digital Age 

3(2-2-5) - 

 
2.4  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กำหนดใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต วิชาบังคับกอน 
ภษ1301 
LA1301 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
English for Communication 1 

3(3-0-6) - 

ภษ2302 
LA2302 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 

3(3-0-6) 
ภษ1301 
LA1301 

ภษ3303 
LA3303 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
Business English 1 

3(3-0-6)  

ภษ4304 
LA4304 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2 

3(3-0-6) 
ภษ3303 
LA3303 

นบ3306 
SI3306 

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 
English for Hospitality Business 

3(3-0-6) - 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  
  นักศึกษาตองศึกษาวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่วิทยาลัยเปดสอนโดยการ
แนะนำของอาจารยที่ปรึกษา หรือหัวหนาภาควิชา หรือรายวิชาที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่ไดรับ
การรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 
4.  หมวดฝกประสบการณวิชาชีพ 
  นักศึกษาทุกคนจะตองปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 4 เดือน       (16 
สัปดาห) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต วิชาบังคับกอน 
นบ4901 
SI4901 

เตรียมความพรอมสหกจิศึกษา 
Pre Co-operative Education 

1(0-2-1) 
- 

นบ4902 
SI4902 

สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 5 

นักศึกษาตองผานกลุมวิชาเอกบังคับ 
และวิชา นบ4901 เตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษา กอนลงทะเบียน 
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