
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2559 . 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว  

      ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts Program in Tourism Innovation  

2. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม    ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการท่องเที่ยว) 
 ชื่อย่อ   ศศ.บ. (นวัตกรรมการท่องเที่ยว)  

      ชื่อเต็ม      Bachelor of Arts Program in Tourism Innovation  
 ชื่อย่อ   B.A. (Tourism Innovation) 
 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ และวรรณคดีอังกฤษ 
2. มีความรอบรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างดี สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและ 
 ศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และวิชาชีพในอนาคต 

 
4. แนวทางการประกอบอาชีพ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการ
ใช้ภาษา ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพได้ คือ 

 1. อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 
      2. นักแปลภาษาอังกฤษเช่นแปลบทความข่าวเรื่องสั้นเป็นต้น 
 3. บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม พนักงานต้อนรับบ 
        เครื่องบิน 

4 บุคลากรในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
        เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ในหน่วยงานของรัฐ 

5. บรรณาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 เนื้อหาหลักสูตร 
5.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร            ไม่น้อยกว่า 138        หน่วยกิต  
5.2 โครงสร้างหลักสูตร    

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร         ไม่น้อยกว่า 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    ไม่น้อยกว่า    

    138 
      30 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

         -  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  4 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต 

         - กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก   5 หน่วยกิต 
         - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์  5 หน่วยกิต 

- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   3 หน่วยกิต 
   
        (2) หมวดวิชาเฉพาะ                         ไม่น้อยกว่า    96 หน่วยกิต 
         - วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                         ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
         - วิชาเฉพาะ 72 หน่วยกิต 
                    - วิชาเฉพาะเลือก                48 หน่วยกิต 

-  วิชาเฉพาะบังคับ 24 หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                         ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
(4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

  
5.3 รายวิชา  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ              4       หน่วยกิต 

  01321101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่     3 (3-0-6)  
          (Modern Entrepreneur) 

  01200101       การคิดเชิงนวัตกรรม     1 (1-0-2) 
    (Innovative Thinking) 

- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร            13      หน่วยกิต 
  01999021  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
    (Thai Language for Communication) 
  01371111  สื่อสารสนเทศ      1 (1-0-2) 
    (Information Media) 

และเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป “กลุ่มสาระภาษากับการ
สื่อสาร” ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

- กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก          5        หน่วยกิต 
  01999111  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน     2 (3-2-1) 
    (Knowledge of the Land) 
 และเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป “กลุ่มสาระพลเมืองไทย พลเมืองโลก”  
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 



- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์                  5     หน่วยกิต 
 01240011      การออกแบบในชีวิตประจ าวัน                         3 (3-0-6) 
           (Design in Everyday Life) 
และเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป “กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์” ไม่น้อยกว่า 3 

หน่วยกิต 
        -    กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                3       หน่วยกิต 

  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1 (0-2-1) 
    (Physical Education Activities) 

และเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป “กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข” ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
  

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต 

 

01390111 การท่องเที่ยวในพลวัตโลก  3 (3-0-6) 
 (Tourism in Global Dynamics)  

01390112 จิตวิทยาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่องานบริการ 3 (3-0-6) 
 (Psychology and Cross-culture Communication for Services)  
01390113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร 3 (3-0-6) 
 (Introduction to Lodging and Food Service Business)  
01390114 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การประชุม  

นิทรรศการและงานกิจกรรมพิเศษ 
3 (3-0-6) 

 (Introduction to MICE and Event Business) 
01390215 การขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 (Transportation for Tourism) 
01390216 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 (Tourist Behavior) 
01390217 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 
 (Information Technology for Tourism Industry)  
01390319 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 (Human Resource Management in Tourism Industry) 

 

- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  72 หน่วยกิต 
 

01390221 การจัดน าเที่ยวและงานมัคคุเทศก์ 3 (2-2-5) 
 (Organization of Tours and Tour Guiding)  

01390231 ทรัพยากรการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 (Global and Thai Cultural Tourism Resources)  

 01390341 การจัดการธุรกิจน าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  3 (3-0-6) 
 (Creative Tour Business Management) 

 01390342 การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยว  3 (3-0-6) 
 (Creative Marketing for Tourism)  



 01390343 วิธีเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยว  2 (2-0-4) 
 (Quantitative Methods in Tourism) 

 01390451 โครงงานนวัตกรรมการท่องเที่ยว  3 (1-4-6) 
  (Tourism Innovation Project) 

 

 01390452 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   3 (3-0-6) 
 (Sustainable Tourism Resource Development) 

 01390491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานเพื่อนวัตกรรมการท่องเที่ยว     3 (2-2-5) 
 (Basic Research Methodology for Tourism Innovation) 

 01390497 สัมมนา     1 (1-0-2) 
 (Seminar) 

 

- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก      48 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรมพิเศษ ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
01390361 การจัดการการประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3 (2-2-5) 

 (Meeting and Incentive Tour Management)  
01390362 การจัดการการประชุมนานาชาติ 3 (2-2-5) 

 (International Convention Management)  
01390363 การจัดการนิทรรศการ 3 (2-2-5) 

 (Exhibition Management)  
01390364 การจัดการเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ 3 (2-2-5) 

 (Festival and Special Event Management) 
01390365 การจัดการสถานที่จัดงาน 3 (3-0-6) 
 (Venue Management)  
01390366 งานกิจกรรมในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6) 
 (Event as Marketing Communication Tool)  
 
2) กลุ่มวิชาธุรกิจที่พักและบริการอาหาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
01390344 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า  3 (2-2-5) 

 (Front Office Operations and Management) 
01390372 การด าเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (2-2-5) 

 (Food & Beverage Service Operations)  
01390373 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 3 (2-2-5) 

 (Housekeeping Operations and Management)  
01390374 การด าเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง 3 (2-2-5) 

 (Catering Operations and Management)  
01390375 หลักศิลปะการประกอบอาหาร 3 (2-3-6) 

 (Principles of Culinary Arts) 
 

 

01390376 หลักศิลปะการท าขนมอบ 3 (2-3-6) 



 (Principles of Baking and Pastry Arts)  
01390377 การจัดการร้านอาหาร 3 (2-2-5) 

 (Restaurant Management)  
01390471 การวางแผนและการจัดการทรัพยากรกายภาพในอุตสาหกรรมการบริการ 3 (3-0-6) 

 (Hospitality Facilities Planning and Management)  
01390472 การจัดการรายได้ในอุตสาหกรรมการบริการ 3 (3-0-6) 

 (Revenue Management in the Hospitality Industry)  
01390473 การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ 3 (3-0-6) 
 (Quality Management in the Hospitality Industry)  
01390474 การจัดซื้อส าหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3 (3-0-6) 
 (Purchasing for Hospitality Industry)  

 
3) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 
จ านวน 5 รายวิชา (15 หน่วยกิต) ซึ่งจะต้องศึกษามาจากกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต ในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปมาก่อนแล้ว และศึกษาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสองภาษาใดภาษาหนึ่งเพียงภาษาเดียว 
จ านวน 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) 

 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
   
(4) หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ        ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในช่วงภาคฤดูร้อนตั้งแต่ชั้นปีที่ 2ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมงต่อ
ครั้ง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมงในหมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

01390490   สหกิจศึกษา  6 
                 (Co-operative Education)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายของรหัสประจ าวิชาในหลักสูตร   
         ความหมายของเลขรหัสประจ า วิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วยตัวเลข 8 หลักมีความหมายดังนี้ 
เลขล าดับที่ 1 – 2 (01)                                หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 

เลขล าดับที่ 3 – 5 (390)                                                 หมายถึง สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

เลขล าดับที่ 6                                                                      หมายถึง ระดับชั้นปี 
เลขล าดับที่ 7 มีความหมายดังต่อไปนี้  
                 1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
                 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว  
                 3 หมายถึง กลุ่มวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยว  
                 4 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการและการตลาดการท่องเที่ยว  
                 5 หมายถึง กลุ่มวิชาการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว  
                 6 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัลการประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรมพิเศษ 

 

                 7 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  
                 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา วิจัย และปัญหาพิเศษ  
เลขล าดับที่ 8                                                                        หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่ม 



6. แผนการศึกษา 
    6.1แนวการจัดชั้นเรียนแต่ละภาคการศึกษาตามหลักสูตรสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01200101  การคิดเชิงนวัตกรรม  1(1-0-2)  
01240011 การออกแบบในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
01390113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  3(3-0-6) 
01390114 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 

การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรมไทยศึกษา 
3(3-0-6) 

01999021       ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษากับการสื่อสาร 

3(- -) 
 

2(- -) 
          3(- -) 

รวม 21( - - ) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01390215 การขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
01390216 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
01390217 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(2-2-5)  
01390231 ทรัพยากรการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษากับการสื่อสาร  3( - - ) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาอยู่ดีมีสุข  2(- -)  
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  3( - - ) 

รวม 17( - - ) 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  2(3-2-1)  
01132101      ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 3(3-0-6)  
01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
01371111 สื่อสารสนเทศ  1(1-0-2)  
01390111 การท่องเที่ยวในพลวัตโลก  3(3-0-6) 
01390112 จิตวิทยาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่องานบริการ  3(3-0-6) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 3( - - ) 

รวม 18( - - ) 
 



ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01390221 การจัดน าเที่ยวและงานมัคคุเทศก์  3(2-2-5)  
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 

การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 
วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 

3(2-2-5) 
 
 
3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3(- - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  3(- - ) 

รวม 21( - - ) 

 
ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01390452  การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวัล การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษงานอาชีพ  3(--) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง  3(--) 

รวม 18( - - ) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01390318 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
01390342 การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
01390343 วิธีเชิงปริมาณเพ่ือการท่องเที่ยว  2(2-0-5)  
01390491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
01390497 สัมมนา 1(1-0-1)  
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น

รางวัล การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 
วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 
วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง 

3(2-2-5) 
 
 
3(- -) 
 
3(- -) 

รวม 21(--) 
 
 
 



ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01390341 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6)  
01390451 โครงงานนวัตกรรมการท่องเที่ยว 

วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  
วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง  

3(1-4-6) 
3(--) 
 
3(--) 

 วิชาเลือกเสรี 
วิชาเลือกเสรี 

3(--) 
3(--) 
 

รวม 18( - -)   
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01390490  สหกิจศึกษา 6 
รวม 6 

 
 

 


