
สมอ.08 

 
การปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ า 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ 
 (หลกัสูตรนานาชาต)ิ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)   

วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวทิยาลยัรังสิต 
-----------------------------------  

 
1.  หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวน้ีไดรั้บทราบ/รับรองการเปิดสอนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
     เม่ือวนัท่ี   10 มกราคม 2557 
2.  สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั ไดอ้นุมติัการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังน้ีแลว้ในการประชุม   
 คร้ังท่ี    1/2562    เม่ือวนัท่ี  20  มีนาคม 2562 
3.  หลกัสูตรปรับปรุงการแกไ้ขน้ี เร่ิมใชก้บันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1  
 ปีการศึกษา 2561  เป็นตน้ไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ข 
  เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในการปฏิบติังาน   
5. สาระในการปรับปรุงแกไ้ข  
 5.1   ขอปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ดงัน้ี 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ 
 (หลกัสูตรนานาชาต)ิ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)   

วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

ล าดบัท่ี 
รายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

(เดิม) 
ล าดบัท่ี 

รายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
(ท่ีขอปรับปรุง) 

1. นางสาวณิชา ชวลิต 1. คงเดิม 
2. ดร. ม.ร.ว. ภูมินทร์ วรวรรณ 2. คงเดิม 
3. นางสุทธิพร เสฏฐิตานนัท์ 3. คงเดิม 
4. ดร. สุพจน์ จิตสุทธิญาณ   ตดัออก 
5. นายนครินทร์ ทัง่ทอง 4. คงเดิม 
  5. ผศ.ดร.พรพิมล ชุติศิลป์ 
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รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  และอาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ (เดมิ) 

ล าดบั
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงาน
สอน 

(ชม./สัปดาห์) 
จากสถาบัน ปี 

1. อาจารย ์ นางสาวณิชา ชวลิต 3100901117530 ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
การจดัการการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

2546 
2549 

6 

2. อาจารย ์ ม.ร.ว. ภูมินทร์ วรวรรณ 5100400024349 B.S. 
 

บธ.ม. 
ปร.ด. 

 Landscape Architecture 
 
การจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

California Polytechnic University, 
U.S.A. 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2515 
 

2544 
2549 

9 

3. อาจารย ์ นายสุพจน์ จิตสุทธิญาณ 
 

3100201712435 สถ.บ. 
อ.ม. 
ปร.ด. 

ออกแบบอุตสาหกรรม 
ปรัชญา  
การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2514 
2518 
2552 

9 

4. อาจารย ์ นางสุทธิพร เสฏฐิตานนัท ์ 3101000643658 B.A.  
 

M.A. 
 

ปร.ด. 

Political Science  
 
International Hotel and Tourism 
Management  
ผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  

The Australian National University, 
Australia  
Schiller International University, UK 
 
มหาวทิยาลยัรังสิต   

2536 
 

2539 
 

2560 

9 

5. อาจารย ์ นายนครินทร์ ทัง่ทอง 3180600298187 
  

วท.บ. 
ศศ.ม. 

สถิติประยกุต ์
การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2540 
2555 

9 
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รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  และอาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ (ใหม่) 

ล าดบั
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงาน
สอน 

(ชม./สัปดาห์) 
จากสถาบัน ปี 

1. อาจารย ์ นางสาวณิชา ชวลิต 3100901117530 ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
การจดัการการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

2546 
2549 
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2. อาจารย ์ ม.ร.ว. ภูมินทร์ วรวรรณ 5100400024349 B.S. 
 

บธ.ม. 
ปร.ด. 

 Landscape Architecture 
 
การจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

California Polytechnic University, 
U.S.A. 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2515 
 

2544 
2549 

9 

3. อาจารย ์ นางสุทธิพร เสฏฐิตานนัท ์ 3101000643658 B.A.  
 

M.A. 
 

ปร.ด. 

Political Science  
 
International Hotel and Tourism 
Management  
ผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  

The Australian National University, 
Australia  
Schiller International University, UK 
 
มหาวทิยาลยัรังสิต   

2536 
 

2539 
 

2560 

9 

4. อาจารย ์ นายนครินทร์ ทัง่ทอง 3180600298187 วท.บ. 
ศศ.ม. 

สถิติประยกุต ์
การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2540 
2555 

9 

5. ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางพรพิมล  ชุติศิลป์ 3100800603421 ศศ.บ 
M.A. 

 
M.A. 

 
Ph.D. 

 

ภาษาศาสตร์ 
English 
 
Linguistics 
 
Linguistics 
 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
Colorado State University, Ft. 
Collins, Colorado, U.S.A. 
University of Illinois, Urbana 
Champaign, Illinois, U.S.A.  
University of Illinois, Urbana 
Champaign, Illinois, U.S.A. 

2512 
2517 

 
2523 

 
2526 

6 
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6. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแก้ไข  เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดงัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ 

(มคอ.1) 
โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรใหม่ 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาชีพ  70 หน่วยกิต 70 หน่วยกิต 
      - วชิาชีพ-บงัคบั  40 หน่วยกิต 40 หน่วยกิต 
      - วชิาชีพ-เลือก  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
          ก.  วชิาชีพ-เลือกภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
          ข.  วชิาชีพ-เลือกทัว่ไป  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 
 
 
             รับรองความถูกตอ้งของขอ้มลู 
 
     (ลงช่ือ)  
 

      (ผศ. ดร. นเรฏฐ ์ พนัธราธร) 
    ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

     อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต  
    วนัท่ี 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

___________________________________________________________________________   
 

1. ช่ือ-สกลุ    นางสาวณิชา ชวลิต 
2. เลขประจ าตวัประชาชน  3100901117530 
3. คุณวุฒ/ิสาขาเอก/สถาบัน  ศศ .บ  (การท่องเท่ียวและการโรงแรม)  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  2546 

ศศ.ม. (การจดัการการท่องเท่ียว) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 2549 
 

4. ผลงานทางวชิาการ 
4.1 งานวจิยั 

- ธีรวุฒ แสงศรี ณิชา ชวลิต และอธิป จนัทร์สุริย์. (2559). ความส าเร็จของธุรกิจบริการบนฐาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท. ในการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
คร้ังท่ี 11 พหุวฒันธรรม: โอกาสและความทา้ทาย. 25 มีนาคม 2559. มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต. 
กรุงเทพฯ. 525-546. 

- ณิชา ชวลิต และสุทธิพร เสฏฐิตานนัท์. (2561). การเตบิโตในอนาคตและคุณภาพของนักท่องเที่ยว
สูงอายุ. ในการประชุมวิชาการระดบัชาติคร้ังท่ี 7 วิทยาการจดัการวิชาการ 2018: การวิจยัและ
นวตักรรมเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินสู่ประเทศไทย 4.0. ก าแพงเพชร. กมุภาพนัธ์ 2561. 397-406. 

 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

- การท่องเท่ียวและการบริการสากล 
- พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
- การจดัการธุรกิจสายการบิน 

 
5. รายวชิาทีส่อน 

- IHI 101 การท่องเท่ียวและการบริการสากล     3(3-0-6) 
- IHI 105 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว     3(3-0-6) 
- IHI 210 การท่องเท่ียวเพ่ือนกัท่องเท่ียวกลุ่มความสนใจพิเศษ  3(3-0-6)                 
- IHI 313 การจดัการธุรกิจสายการบิน    3(3-0-6) 
- IHI 343 การท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค ์   3(3-0-6) 
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แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

___________________________________________________________________________ 
 

1. ช่ือ-สกลุ   ม.ร.ว. ภูมินทร์ วรวรรณ 
2. เลขประจ าตวัประชาชน  5100400024349 
3. คุณวุฒ/ิสาขาเอก/สถาบัน B.S. (Landscape Architecture), California Polytechnic  

University, U.S.A. 2515 
บธ.ม. (การจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2544 
ปร.ด. (การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเท่ียว) มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 2549 

4. ผลงานทางวชิาการ 
4.1 งานวจิยั 

- ม.ร.ว.ภูมินทร์ วรวรรณ. (2560). การท่องเทีย่วทางวฒันธรรมของทวาราวดใีนศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวชิาการระดบัชาติ    คร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2560: ASEAN 
50 PLUS : Uniqueness in Diversity. กรุงเทพฯ. สิงหาคม 2560. 306-322.  

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
- การจดัการอุตสาหกรรมบริการอยา่งย ัง่ยนื 
- ภูมิศาสตร์เพ่ือธุรกิจการท่องเท่ียว 
 

5. รายวชิาทีส่อน 
- IHI 104 การจดัการอุตสาหกรรมบริการอยา่งย ัง่ยนื    3(1-4-4) 
- IHI 213 ภูมิศาสตร์เพ่ือธุรกิจการท่องเท่ียว     3(2-2-5) 
- IHI 383 หลกัการจดัการกิจกรรมพิเศษ     3(3-0-6) 
- IHI 484 การจดัการประชุม      3(2-2-5) 
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แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

__________________________________________________________________________ 
 

1. ช่ือ-สกลุ   นางสุทธิพร เสฏฐิตานนัท ์
2. เลขประจ าตวัประชาชน  3101000643658 
3. คุณวุฒ/ิสาขาเอก/สถาบัน B.A.  (Political Science), The Australian National University, Australia 2536 

M.A. (International Hotel and Tourism Management), Schiller International 

University, UK 2539 

ปร.ด. (ผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง) มหาวทิยาลยัรังสิต 2560 

4. ผลงานทางวชิาการ 
4.1 งานวจิยั 

- ณิชา ชวลิต และสุทธิพร เสฏฐิตานนัท.์ (2561). การเตบิโตในอนาคตและคุณภาพของนักท่องเที่ยว
สูงอายุ. ในการประชุมวิชาการระดบัชาติคร้ังท่ี 7 วิทยาการจดัการวิชาการ 2018: การวิจยัและ
นวตักรรมเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินสู่ประเทศไทย 4.0. ก าแพงเพชร. กมุภาพนัธ์ 2561. 397-406. 

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
- การด าเนินการและจดัการโรงแรม 
- การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมบริการ 

5. รายวชิาทีส่อน 
-   IHI 102 จิตวทิยาการบริการและการส่ือสารขส้มวฒันธรรม   3(3-0-6) 
- IHI 211  การด าเนินการและจดัการธุรกิจโรงแรม    3(3-0-6) 
- IHI 301 การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมบริการ   3(3-0-6) 
- IHI 451 การจดัการท่ีพกัตากอากาศและสปา     3(3-0-6) 
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แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

___________________________________________________________________________ 
 

1. ช่ือ-สกลุ   นายนครินทร์ ทัง่ทอง 
2. เลขประจ าตวัประชาชน  3180600298187 
3. คุณวุฒ/ิสาขาเอก/สถาบัน วท.บ. (สถิติประยกุต)์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 2540 

ศศ.ม. (การท่องเท่ียว) มหาวทิยาลยัรังสิต 2555 
     

4. ผลงานทางวชิาการ 
4.1 งานวจิยั 

-     พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเรือส าราญชาวต่างชาติในท่าเรือแวะพกัภูเก็ต ในการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุมคร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 14 ธนัวาคม 
2560 กรุงเทพฯ 1981-1990 

  
4.2 เอกสารประกอบการสอน 

-   การจดัการหอ้งพกัและส่วนหนา้ 
-   การจดัการการท่องเท่ียวเรือส าราญ 
-   การท่องเท่ียวย ัง่ยนื 
 

5. รายวชิาทีส่อน 
- IHT 305 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศนเ์ชิงผจญภยัและเชิงการแพทย ์   3(2-2-5) 
- IHT 332 การจดัการประชุม     3(2-2-5) 
- IHT 335 การวางแผนและการจดังานเทศกาลและมหกรรม  3(2-2-5) 
- IHT348  การจดัการหอ้งพกัและส่วนหนา้    3(2-2-5) 
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แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

___________________________________________________________________________ 
1. ช่ือ – สกลุ       ผศ. ดร. พรพิมล ชุติศิลป์ 
2. เลขประจ าตวัประชาชน   3100800603421 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั   ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2512 

       M.A. (English) Colorado State University, Ft. Collins, Colorado,  U.S.A. 2517 
 M.A. (Linguistics) University of Illinois, Urbana Champaign, Illinois, U.S.A. 2523 
 Ph.D. (Linguistics) University of Illinois, Urbana Champaign, Illinois, U.S.A. 2526 
  
     4.  ผลงานทางวชิาการ   

4.1 บทความทางวชิาการ 
เสาวลกัษณ์ รัตนสิริปัญญา พรพิมล ชุติศิลป์. (2558). บุคลิกภาพของผูสู้งอายุท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ
เดินทางท่องเท่ียว: กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่.  รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 3. วทิยาลยันวตักรรมสงัคม. 7 พฤษภาคม 2558.  264-272. 
 

  ชยานีโยธาสมุทร พรพิมล ชุติศิลป์. (2560). ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ชมชาวไทยต่อคุณภาพการบริการของ 
               หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 6 
               “ASEAN 50 PLUS: Uniqueness in Diversity.” วนัท่ี 18 สิงหาคม 2560. ส านกังานใหญ่บริษทัการบินไทย 
               จ ากดั (มหาชน)จดัพิมพแ์ละเผยแพร่โดยมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต. 257 - 268. 
 
  อุทยัรัตน์ เฉลิมพนัธ์ พรพิมล ชุติศิลป์. (2561). คุณภาพการบริการของตลาดนดัจตุจกัรท่ีมีผลต่อ 
               ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 
               มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี 2561. 4 พฤษภาคม 2561. 813-821. 
 
4.2 เอกสารประกอบการสอน   

              - IHI 104 การจดัการอุตสาหกรรมการบริการอยา่งย ัง่ยนื     
  -   IHT301  ศิลปะการตอ้นรับและการพฒันาบุคลิกภาพ     
  -   IHI 412     การจดัการกลยทุธ์และสถานการณ์ปัจจุบนัในอุตสาหกรรมบริการ   
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     5. รายวชิาท่ีสอน   
 1.  IHI 104 การจดัการอุตสาหกรรมการบริการอยา่งย ัง่ยนื   3(1-4-4)  

2. IHT301  ศิลปะการตอ้นรับและการพฒันาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 
3. IHI 412          การจดัการกลยทุธ์และสถานการณ์ปัจจุบนัในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 


