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หลักสูตรควบสองปริญญา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและการบริการ 
วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต (มรส.)  

กับ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (สจล.) 
 

…………………………………………………………………………………………………….………….……………………………………………………………… 
 

จุดเด่นของหลักสูตรควบสองปริญญา 
เป็นหลักสูตรควบ (ระยะเวลาเรียน 4 ปี) ที่น า “สองศาสตร์ที่แตกต่างกันมาเรียนควบคู่กัน”0ได้แก่0การจัดการ 

การท่องเที่ยวและการบริการ กับการบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ โดยผู้เรียนใช้เวลาเรียนเพียง 4 ปีเท่ากับการเรียน
ระดับปริญญาตรี 1 ปริญญาทั่วไป แต่จะได้รับปริญญาตรีใน0“สองศาสตร์”0จาก0“สถาบันระดับอุดมศึกษาสองสถาบัน”  
คือ มหาวิทยาลัยรังสิต กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยวิชาที่เรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับ “ปริญญา
อีกหนึ่งปริญญา” นั้น ล้วนเป็นแก่นของศาสตร์ที่บัณฑิตจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านั้น ได้แก่  

“ศาสตร์แห่งความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ”0นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาที่เป็นแกนหลักที่มีความจ าเป็น
ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการต้อนรับ จิตวิทยาในการให้บริการ การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน การเป็นมัคคุเทศก์และการน าเที่ยว การท่องเที่ ยวเรือส าราญ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลั่งไหลเดินทางมายังประเทศ
ไทย และสร้างรายได้จ านวนมหาศาลให้กับประเทศและกับผู้ประกอบธุรกิจบริการที่ เกี่ยวข้อง ก ารพัฒนาการท่องเที่ยว 
และอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง มีความสามารถ ทักษะ และศักยภาพ
พร้อมรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านการท่องเที่ยวในระดับชาติและระดับภูมิภาค เป็นต้น 

หลักสูตรควบสองปริญญานี้เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสองสถาบัน จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งด าน้ าระดับโลก 
มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ มีวิถีชีวิตชาวเลที่ควรแก่การสัมผัสและซึมซับให้ถ่องแท้ และยังเป็นหนึ่งในสี่จังหวัด  
ที่รัฐบาลประกาศให้อยู่ ใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยว Thailand Riviera” ซึ่งในอนาคตจะเกิดการจ้างงาน 
ด้านท่องเที่ยว บริการ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมาก 

รายวิชาด้านท่องเที่ยวและบริการในหลักสูตรควบสองปริญญานี้ ก าหนดให้นักศึกษาต้องไปเรียนบางวิชาที่สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เพื่อการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการจริง 
จัดท าทริปการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและผจญภัยด้วยตนเองในพื้นที่จริง และเข้าไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้าน ชาวเลในวิถีชีวิตประมง 
เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมชาวใต้แห่งดินแดนสองฝั่งทะเล (Land of the Two Oceans) 

“ศาสตร์แห่งความรู้ด้านบริหารและการเป็นผู้ประกอบการ” จะท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้รายวิชาที่เป็นแกนหลัก 
ด้านการบริหาร และการเป็นเจ้าของธุรกิจ เช่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การจัดการการผลิต การเงินธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
ทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมที่ จะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม (Entrepreneurship) โดยจะมีอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญ 
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังมาสอนให้ท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต  

เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองสถาบัน คือ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ จากมหาวิทยาลัยรังสิต และปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
และการเป็นผู้ประกอบการ0จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง0โอกาสในการเข้าสู่การมีงานท า 
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบริการ และการเป็นเจ้าของกิจการ ประกอบธุรกิจของตนเองจะมีมากขึ้น 
พร้อมประสบการณ์อันกว้างขวาง ทันโลก ทันการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต 
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แนวทางการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสตูรควบสองปริญญา สามารถท างานได้หลากหลาย ดังน้ี 
1. งานธุรกิจน าเที่ยว (Tour Business) น านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว โดยจัดให้มีบริการหรือการอ านวย 

  ความสะดวก อันได้แก่ สถานท่ีพัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือ บริการอื่นใด  
2. งานการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) กิจกรรมทุกรูปแบบที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษเพื่อให้เป็นเหตุการณ์ 

  ที่ส าคัญและน่าจดจ าโดยผ่านการคิดและวางแผนอย่างดีเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดขึ้น  
  โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์ 

3. งานบันเทิงและนันทนาการ (Recreation) การพัฒนาประสบการณ์ หรือคุณภาพชีวิต  โดยอาศัยกิจกรรม  
  นันทนาการต่างๆ เป็นสื่อ 

4. งานมัคคุเทศก์ (Tour Guiding) น านักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะชมสถานที่ 
  ต่างๆ และอธิบายความรู้ที่น่าสนใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งตอบค าถามอื่นๆ ดูแลอ านวย  
  ความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง 

5. งานอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality Industry) การประกอบกิจกรรมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ อ านวยความ 
  สะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ  

6. งานการเดินทาง (Travel) การเคลื่อนย้ายของคนจากที่ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว   
  การเยี่ยมญาติมิตรและเพื่อน การค้าขาย การติดต่อ   

7. งานในองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
8. งานบริการเรือส าราญ (Cruise Tourism) ต าแหน่งงานต่างๆ บนเรือส าราญ 
9. งานวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว (Tourism Planning and Development) นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
10. งานการตลาดท่องเที่ยว (Tourism Marketing) วิจัย พยากรณ์ เลือกสรรผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว 
11. การเป็นเจ้าของ/ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว (Entrepreneurship) 
12. งานการเงิน/บัญชีในธุรกิจท่องเที่ยว 
13. นักวิจัย ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดแนวคิดหรือข้อมูลใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
14. นักวิชาการการท่องเที่ยว 
 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
รับผู้สมัครที่จบระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตรอาชีวศึกษา หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และตามประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 

โครงสร้างหลักสูตร   
หลักสตูร 4 ปี มีหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสตูร 162 หน่วยกิต  
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  
  

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม 

114,900 123,700 127,000 31,400 397,000 
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ค่าใช้จ่ายภาค S/64 
 

ค่าชุดพละ อุปกรณ์การแต่งกาย ค่าบ ารุงและอื่นๆ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าหน่วยกิต รวม 

720 380 14,000 500 11,200 26,800 

 
ค่าบ ารุงและอื่นๆ ประกอบด้วย 

1.  ค่าบ ารุงการศึกษาภาคพิเศษภาคละ   5,000  บาท 
2.  ค่าประกันของเสยีหาย   8,000  บาท 
3.  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่       300  บาท 
4.  ค่าประกันอุบัตเิหตุปลีะ         500  บาท 
5.  ค่าท าบัตรนักศึกษา        200  บาท 
  รวม            14,000  บาท 
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แผนการศึกษา 
(เรียน 162 หน่วยกิต เพ่ือรับ 2 ปริญญา) 

ชั้นปีที่ 1 (45 หน่วยกิต) ชั้นปีที่ 2 (45 หน่วยกิต) 

ภาคการศึกษา S 
RSU 111   สังคมธรรมาธิปไตย  
ENL 125   ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก  
RSU xxx   รายวิชาศึกษาทั่วไป 1 (จากกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8)  
ภาคการศึกษา 1 
ENL 126   ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิง และการออกแบบ  
RSU xxx   รายวิชาศึกษาทั่วไป 2 (จากกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8)  
RSU xxx   รายวิชาศึกษาทั่วไป 3 (จากกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8)  
RSU xxx   รายวิชาศึกษาทั่วไป 4 (จากกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที ่8)  
RSU 112   กีฬาเพื่อสุขภาพ  
TRM 101  อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ   
TRM 110  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการต้อนรับ  
ภาคการศึกษา 2 
XXX xxx   รายวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ 
               ระหว่างประเทศ (1) (จากกลุ่มที่ 2.2) 
XXX xxx   รายวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ 
               ระหว่างประเทศ (2) (จากกลุ่มที่ 2.2)   
RSU xxx    รายวิชาศึกษาทัว่ไป 5 (จากกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8)  
TRM 111   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม  
TRM 115   จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
XXX XXX   กลุ่มวิชาเลือกภาษา 1 

ภาคการศึกษา 1  
TRM 201   อารยธรรมเปรียบเทียบ 
TRM 211   ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว  
TRM 318   จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม แลพกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
               อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
TRM 320   พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการบริการ 
TRM 338   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ 
XXX XXX  .กลุ่มวิชาเลือกภาษา 2  
ภาคการศึกษา 2 
TRM 225   งานมัคคุเทศก์  
TRM 226   การวางแผนและการจัดการธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจตวัแทนน าเท่ียว 
TRM 314   การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียว 
TRM 315   โลจิสติกส์การท่องเท่ียว 
TRM 401   ระบบสารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  
XXX XXX   กลุ่มวิชาเลือกภาษา 3  
ภาคการศึกษา 3 (ฤดูร้อน) (เรียนที่ มรส. สอนโดยคณาจารย์จาก สจล.)
11536116   การจัดการโครงการ 
11536209   สถิติธุรกิจ 
11546223   การภาษอีากรธุรกิจ                                      
 

ชั้นปีที่ 3 (48 หน่วยกิต) ชั้นปีที่ 4 (24 หน่วยกิต) 

ภาคการศึกษา 1  
TRM 317   การตลาดดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  
TRM 329   ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
TRM 445   การจัดการธุรกจิ MICE 
ACC 100    การบัญชีการเงิน   
MGT 202   องค์การและการจัดการ (วชิาเลือกเสรี 1)   
XXX XXX   กลุ่มวิชาเลือกภาษา 4  
ภาคการศึกษา 2 
TRM 430   สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
               และการบริการ 
TRM 449   การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
TRM 446  การจัดการการท่องเท่ียวโดยเรือส าราญ 
TRM 447  การจัดการการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
MGT 416   การจัดการเชิงกลยุทธ์ (วิชาเลือกเสรี 2)  
ACC 103   .การบัญชีเพื่อการจัดการ   
XXX XXX   วิชาชีพเลือกทางภาษา 5 
ภาคการศึกษา 3 (ฤดูร้อน) (เรียนที่ มรส. สอนโดยคณาจารย์จาก สจล.)
11536203   การเงินธุรกิจ 
11536210   การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
11546220   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ภาคการศึกษา010(เรียนที่0สจล.0วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สอนโดย
คณาจารย์จาก สจล.) 
11546518   การจัดการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและผจญภยั 
11546519   การจัดการการท่องเท่ียวชมุชน 
11546520   การจัดการการท่องเท่ียวเพื่อการด าน้ าและการอนุรักษ์ 
11536107   การจัดการการผลิตและการปฏิบัตกิาร 
11536124   การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ (ไม่มีหน่วยกิต) 
11546117   การจัดตั้งธุรกิจ Star up 
11566403   ระบบการจัดการคุณภาพ 
ภาคการศึกษา 2 
TRM492     สหกิจศึกษาส าหรับการจัดการการท่องเท่ียวและการบริการ 
 
  *** เมื่อฝึกงานเสร็จแล้วต้องมีสัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษ แบบ TOEIC 
ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือเทียบเท่า เพื่อส าเร็จการศึกษา ***  
 

 


