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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
     รหัส            25541791103823 
  ภาษาไทย   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts Program in Tourism Industry 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)             ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)              ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)         Bachelor of Arts (Tourism Industry) 
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)          B.A. (Tourism Industry) 

 
3. วิชาเอก อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3.1 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว (Tourism) 
3.2 กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ (Hotel and Service) 

  
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย  
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ในระดับดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปรับปรุง
จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปิด
สอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
 - ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 
 - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
 
7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร 
 มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ภายในปี
การศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในสายงานด้านอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว ได้แก่ 

 8.1 มัคคุเทศก์น าเที่ยว  
 8.2 พนักงานโรงแรมในแผนกต่างๆ 
 8.3 พนักงานสายการบิน 
 8.4 นักพัฒนาการท่องเที่ยวในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
 8.5 ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 
 8.6 นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 
 8.7 เจ้าของธุรกิจบริการและธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
 8.8 ผู้จัดการประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ ระดับชาติและนานาชาติ 

(MICE: Meeting Incentive Convention Exhibition) 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
1 นางสาวพิมพ์ระว ีโรจน์รุ่ง

สัตย ์
 

31020xxxxxxxx รอง
ศาสตราจารย ์

 

Ph.D. (Tourism)  
M.S. (Hospitality and Tourism) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

James Cook University, Australia 
University of Wisconsin-Stout, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2548 
2542 
2537 

2 นางสาวมลทิชา แจ่ม
จันทร์ 

34699xxxxxxxx อาจารย ์ Ph.D. (Tourism studies)  
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

Rikkyo University, Japan 
มหาวิทยาลยัรังสติ 
สถาบันราชภฏัเพชรบุรี  

2561 
2552 
2545 

3 นางสาวมธุรส ปราบไพร ี
 

35012xxxxxxxx อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ) 
ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
วิทยาลัยครเูชียงใหม ่

2559 
 

2543 
2539 
2537 

4 นางสาวลัคนา ชูใจ 
 

37606xxxxxxxx อาจารย ์ ปร.ด. การจัดการ (แขนงวิชาอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว) 
บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
หลักสูตรนานาชาติ 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2557 
 

2549 
 

2545 
5 นางสาวอัจฉราวรรณ  

เพ็ญวันศุกร์  
 

37798xxxxxxxx อาจารย ์ ปร.ด. การจัดการ (แขนงวิชาอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์  
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2559 
 

2546 
2544 

6 นายณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง 
 

37699xxxxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)  
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2547 
2543 

หมายเหตุ ล าดับที่ 1-3 เป็นอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ล าดับที่ 4-6 เป็นอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ

3 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ให้ความส าคัญกับการการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจ การทางการค้าระหว่างประเทศ ประกอบกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของการพานิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ธุรกิจการท่องเที่ยวและการให้บริการนักท่องเที่ยว ดังนั้นการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรจึงต้องท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมและทันต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล สาขาวิชาฯ จึงอาศัยปัจจัยทางเศรษฐกิจ ทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ข้อตกลงอาเซียนด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว มาเป็นตัวบ่งชี้จุดมุ่งหมายในหลักสูตร ดังนั้น  หลักสูตรจึงมี
การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการไปตามความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
11.1.1 ความส าคัญของรายได้ของประเทศท่ีเกิดจากการท่องเที่ยวที่มีบทบาทสูงมากทั้งใน 

 ปัจจุบันและอนาคต 
11.1.2 การกระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มีผลตัวคูณสูง (Multiplier effect) 
11.1.3 การจ้างแรงงานที่เกิดจากการท่องเทีย่วมีอัตราสูงมาก เพราะอุตสาหกรรมการ  

           ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงาน 
11.1.4 การแข่งขันในระหว่างประเทศท่ีเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่ต้องการ 

           แรงงานที่มีความรู้และคุณภาพ 
11.1.5 การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ (Economic integration) ระหว่างประเทศในภูมิภาค 

           อาเซียน เช่น การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับชาติ 
           และในระดับอาเซียน 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
  11.2.1 การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศที่ต้องมีการจัดให้ 

         มีการส่งเสริมโดยการท่องเที่ยว 
 11.2.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ต้องเป็นไปในทางส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างมวลชน 
 และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

11.2.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว 
11.2.4 การใช้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยในการด ารงรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 

             มรดกทางประวัติศาสตร์ 
 11.2.5 การร่วมมือทางการศึกษาเพ่ือสร้างแนวทางในการแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีมาตรฐาน 
            ทางการท่องเที่ยว 
 11.2.6 การท่องเที่ยวต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 11.3  ข้อตกลงอาเซียนด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว 
 ข้อตกลงอาเซียนด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว 32 ต าแหน่งงาน หรือ ASEAN MRA on Tourism 
Professionals ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวใน
อาเซียน 2) แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการสอนและฝึกอบรม

  

4 
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บุคลากรวิชาชีพบริการการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานโดยใช้สมรรถนะหลัก (Competency-base) รวมทั้งเพ่ือ
เปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือและเพ่ิมขีดความสามารถในหมู่สมาชิกอาเซียน ซึ่งอาเซียนได้จัดท า 
“มาตรฐานสมรรถนะขั้น พ้ืนฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ ยวแห่ งอาเซียน ” (ASEAN Common 
Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2558 
 การศึกษาของสุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ เมื่อปี 2557 พบว่า ในภาพรวมแรงงานด้านท่องเที่ยวของ
ไทยใน 32 ต าแหน่งงาน ยังมีความขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพแรงงานใหม่ที่จบการศึกษาสาขา
โรงแรมและการท่องเที่ยวยังมีข้อจ ากัดในการท างานที่รู้แต่ทฤษฎี ซึ่งไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง อีกทั้ง
งานในบางต าแหน่งโดยเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติยังขาดแคลน เช่น งานแม่บ้าน พนักงานซักรีด รวมถึง
ความอ่อนทักษะด้านภาษาในการสื่อสารกับผู้รับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เป็นต้น 
  การเตรียมความพร้อมต้องท าทั้งแรงงานในระบบการศึกษาและแรงงานที่อยู่ในตลาด  โดยควร
เร่งรัดการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเร่ง
พัฒนาสมรรถนะก าลังแรงงาน ให้มีการจัดท ากรอบความร่วมมือเฉพาะกิจกับสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ให้น ามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนเป็นบรรทัดฐานในการ
จัดท าหลักสูตรและการฝึกอบรม ผลิตก าลังแรงงานในสาขานี้ให้มีศักยภาพสูงขึ้น  โดยเฉพาะด้านทักษะ
ภาษาต่างประเทศท่ียังเป็นจุดอ่อนของแรงงานไทยนั้น  
 สถาบันการศึกษาควรปรับหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นหลักสูตรเชิงลึกมากขึ้น การ
ฝึกงานของนักศึกษาควรเป็นการฝึกร่วมกับสถานประกอบการ โดยให้มีระยะเวลาการฝึกงานตั้งแต่    3 เดือน
ต่อเนื่องไปจนถึง 1 ปี หรือฝึกสม่ าเสมอตั้งแต่ปี 1-ปี 4 และจัดการฝึกงานให้อยู่ในช่วงที่มีความต้องการใช้
แรงงานสูงหรือ High Season เพ่ือได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง และให้เน้นบทบาทสมาพันธ์วิชาชีพในการ
ด าเนินการจะมีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐท าเอง 
 นอกจากนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ เน้นเรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัย
เป็นหลัก จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในยุค 
New Normal ซึ่งกระแสต่างๆ เหล่านี้จะถูกสอดแทรกในรายวิชา และเนื้อหาการเรียนการสอนของหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม่ ตัวอย่างเช่น รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รายวิชาการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รายวิชาโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยว รายวิชานโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว 
รายวิชาการประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยว รายวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการส าหรับการท่องเที่ยว 
รายวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และ รายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในโรงแรมและธุรกิจบริการ เป็นต้น 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  
  สืบเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สถานการณ์หรือการ
พัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และอนาคต ตลอดจนสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 12.1.1 หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง 
 เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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 12.1.2 จัดท าหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 
 12.1.3 หลักสูตรต้องมีแนวทางในการที่จะให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานใน 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 12.1.4 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้า ท าวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
 และสังคม 
 12.1.5 หลักสูตรต้องได้รับการพิจารณาให้มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น 
 12.1.6 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้ เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่ เป็นมาตรฐาน มี           
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 12.2.1 หลักสูตรนี้เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมน าความรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลใน
 งานที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ  
 12.2.2 หลักสูตรนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเน้นการสร้างและ
 พัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว อาหาร และเทคโนโลยี  
 12.2.3 หลักสูตรนี้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานที่มีการบริการวิชาการ
 เพ่ือพัฒนาสังคม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
 และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 12.2.4 หลักสูตรนี้มีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 ทางสาขาจึงก าหนดให้หลักสูตรให้มีกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาหรือหลักสูตร
อ่ืน และมีกลุ่ มรายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากสาขาวิชาหรือหลักสูตรอ่ืนสามารถมาเรียนได้                             
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  
 13.1  กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาหรือหลักสูตรอื่น 
   13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปิดสอนโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะครุศาสตร์ 
     13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกนเปิดสอนโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 13.2  กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจาก สาขาวิชาหรือหลักสูตรอ่ืนสามารถมาเรียนได้ 
  ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี   
 13.3  การบริหารจัดการ   
   13.3.1 มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดย สาขาวิชาหรือหลักสูตรอ่ืน เพ่ือให้ได้
   เนื้อหาความรู้และทักษะทางการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ ตามความต้องการของหลักสูตร 
  13.3.2 ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 ตัวแทนภาครัฐ ร่วมกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยสาขาวิชาหรือหลักสูตรอื่น 
  13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ
  เป็นระยะเพ่ือแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
         13.3.4 จัดให้มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้บัณฑิตปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง 



หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 คุณธรรมน ำควำมรู้ มุ่งสู่สำกล  
 
2. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร 
 กำรท่องเที่ยวเป็นอุตสำหกรรมที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของหลำยประเทศทั่ว
โลกรัฐบำลจึงให้ควำมส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลำด
ท่องเที่ยวโลกโดยเฉพำะประเทศในแถบเอเชียและอำเซียน ซึ่งกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asian 
Economics Community: AEC) ท ำให้ภูมิภำคอำเซียนเป็นภูมิภำคที่มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
สูงที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2556 คือร้อยละ 8.5 ก่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบุคลำกร
ทำงกำรท่องเที่ยวขึ้น สิ่งเหล่ำนี้ถือเป็นควำมท้ำทำยของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทย ภำรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยว
จึงเป็นภำรกิจที่ถูกผสำนให้สอดคล้องไปกับกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติและบูรณำกำรกำรท่องเที่ยวให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำเศรษฐกิจซึ่งหำกประเทศใดมีแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศที่ชัดเจนบนพ้ืนฐำน
ของเศรษฐกิจที่เข้มแข็งโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ดีทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์และบุคลำกรภำคกำร
ท่องเที่ยวมีศักยภำพด้วยแล้วจะเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศนั้นๆมีข้อได้เปรียบในกำรแข่งขัน
และสำมำรถพัฒนำกำรท่องเที่ยวของตนให้เติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 
 อย่ำงไรก็ตำมในสถำนกำรณ์ปัจจุบันนี้เกิดกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ อย่ำงรับผิดชอบขึ้นซึ่งเน้นเรื่อง
สุขอนำมัย และควำมปลอดภัยจำกโควิด-19 เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ควำมส ำคัญ โดยเฉพำะกำรท่องเที่ยวใน
ยุค New Normal กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท ำให้อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบซึ่ง
เป็นทั้งวิกฤติ และโอกำส เพรำะสิ่งที่เกิดข้ึนหลังจำกนี้ก็คือกำรปรับตัว เพื่อเปลี่ยนวิกฤตสู่โอกำสควำมยั่งยืน ซึ่ง
คือกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ซึ่งมิใช่เพียงกำรใส่ใจในสิ่งแวดล้อม แต่ยังต้องให้
ควำมส ำคัญกับมิติในด้ำนสังคม เศรษฐกิจและ ควำมปลอดภัยด้วย เครื่องมือที่ส ำคัญในยุคปัจจุบันคือ 
เทคโนโลยี ที่จะช่วยเพ่ิมคุณค่ำและประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยว อย่ำง AR และ VR กำรน ำเสนอข้อมูลเสมือน
จริงเพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ยังเกี่ยวเนื่องกับควำมปลอดภัยด้วย ทั้งเรื่องกำรจ ำกัดจ ำนวนคน 
รักษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล กำรลงทะเบียนผ่ำนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ หรือแพลตฟอร์ม Smart Map ซึ่ง
กระแสต่ำงๆ เหล่ำนี้จะถูกสอดแทรกในรำยวิชำ และเนื้อหำกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  
 ด้วยควำมส ำคัญดังกล่ำวหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จึงเป็นหลักสูตรปรับปรุงที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะและองค์ควำมรู้ของบุคลำกรใน
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวให้ทันต่อกระแสกำรปรับเปลี่ยนทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ได้แก่ กำรเติบโตและ
ขยำยตัวของกำรท่องเที่ยวโลกอย่ำงต่อเนื่อง ตำมกระแสโลกำภิวัตน์ (Globalization) กำรเชื่อมโยงของโลกทั้ง
ด้ำนเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีกำรเคลื่อนย้ำยของแรงงำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำร
ท่องเที่ยววิถีใหม่ รวมถึงกำรสร้ำงจุดแข็งด้ำนภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และทักษะกำรบริหำร
จัดกำรในอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวไทยที่เน้นกลไกในกำรสร้ำงบุคลำกรที่มี
คุณภำพให้สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลกภำยใต้กรอบดังนี้ 
 2.1 กำรส่งเสริมและพัฒนำให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณทำงวิชำชีพด้ำนอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว มีควำมรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม ตระหนักต่อกำรอนุรักษ์และหวงแหนมรดกไทย และ       
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กำรแสดงออกซึ่งควำมเป็นไทย เพ่ือก่อให้เกิดภำพลักษณ์และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อภำพรวมของประเทศ
เป็นส ำคัญ 
 2.2 กำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมรอบรู้ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ โดยมีกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย มุ่งเน้นกำรคิด กำรวิเครำะห์ และสังเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดองค์
ควำมรู้จำกกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมเข้ำด้วยกัน ซึ่งสำมำรถน ำควำมรู้ต่ำงๆ 
ไปประยุกต์ใช้กับกำรจัดกำรในระดับต่ำงๆ ทั้งท้องถิ่น สังคม และระดับประเทศ 
 2.3 กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีควำม
สอดคล้องกับกับมำตรฐำนทำงวิชำชีพทั้งในระดับประเทศ สมรรถนะอำเซียน (Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals: MRA-TP) และสำกล รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ใน
กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
 2.4 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิค กำรจัดกำร และกำรบริหำร โดยกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทำง
วิชำกำรและวิชำชีพผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ กำรค้นคว้ำ และกำรวิจัยด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม ตลอดจน
ธุรกิจบริกำรต่ำงๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมโลกำภิวัฒน์อยู่ตลอดเวลำ เพ่ือน ำไปสู่แนวทำงกำรแก้ปัญหำ แนว
ทำงกำรพัฒนำ และกำรจัดกำรตำมหลักกำรของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
และสอดคล้องกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร 
 
3. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว บูรณำกำรและประยุกต์ศำสตร์
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมำพัฒนำเป็นหลักสูตรวิชำชีพที่ทันสมัย เน้นทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ครอบคลุมกำร
วำงแผนและกำรพัฒนำ กำรบริหำร กำรบริกำร กำรสื่อสำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำษำต่ำงประเทศ กฎหมำย 
และกำรอนุรักษ์ควำมเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและของชำติ จัดกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนเป็นที่
ยอมรับของภำคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติและนำนำชำติ 
 
3.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว เป็นสำขำวิชำทำงด้ำน
สังคมศำสตร์ที่มีลักษณะส ำคัญ คือ กำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องมำพัฒนำหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นทำง
ทฤษฎี และปฏิบัติ ตลอดจนเป็นศำสตร์ที่ครอบคลุมกำรวำงแผน กำรพัฒนำ กำรบริหำร กำรบริกำร กำร
สื่อสำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรตลำด กำรวิจัย ภำษำต่ำงประเทศ กฎหมำย เป็นต้น  
 
3.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
3.3.1 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยวที่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีควำมรับผิดชอบโดย
ค ำนึงถึงจรรยำบรรณทำงวิชำชีพด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 



9 

 2) เพ่ือผลิตบัณฑิตด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยวที่มีทักษะและมีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ 
บูรณำกำรทักษะต่ำงๆ ในกำรท ำงำน โดยใช้หลักกำรคิด วิเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ 
ตลอดจนน ำองค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคม 
 3) เพ่ือผลิตบัณฑิตด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยวที่มีควำมรอบรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำม
คุณลักษณะและสมรรถนะระดับประเทศ อำเซียน และสำกล ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพ 
 4) เพ่ือผลิตบัณฑิตด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยวที่มีควำมเป็นมืออำชีพ ได้รับกำรยอมรับทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับสำกล 
 
3.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
  3.3.2.1 PLOs และประเภทของ PLOs  
 
   1) ความรู้และลักษณะทั่วไป (Generic Learning Outcome)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 มีควำมรู้ที่ทันสมัย ใฝ่รู้ สำมำรถพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนในวิชำชีพทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม

และบริกำร 
          
Sub 
PLO 

A1 แสดง สรุป และอธิบำยสถำนกำรณ์หรือกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเชื่อมโยงกับวิชำชีพ
ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำร (R, U) 

B1 ประยุกต์ใช้ควำมรู้ในวิชำชีพทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำรเพ่ือกำรแก้ปัญหำอย่ำง
มีเหตุผลและเป็นระบบ (Ap) 

C1 สืบค้น ศึกษำ วิเครำะห์ และบูรณำกำรควำมรู้ในวิชำชีพทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและ
บริกำรที่ทันสมัยร่วมกับศำสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (Ap) 

PLO2 คิดเป็น ท ำเป็น สำมำรถเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบและเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ 
          
Sub 
PLO 

A2 สำมำรถคิดวิเครำะห์ ประยุกต์กำรท ำงำนได้ตำมสถำนกำรณ์ที่ผันผวน (R, U) 
B2 สำมำรถปฏิบัติงำน เขียนโครงงำน จัดล ำดับ เปรียบเทียบ เชื่อมโยง ในกำรปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำง

ดี โดยอธิบำยได้อย่ำงสมเหตุสมผล (Ap) 
C2 สำมำรถประเมินปัญหำ แก้ไขตรงประเด็น และตัดสินใจได้ (Ap) 

PLO3 ใฝ่รู้ มีทักษะทำงปัญญำ และเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองและสำมำรถติดต่อสื่อสำร 
และใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่ำงดี 

          
Sub 
PLO 

A3 เรียนรู้ ในศำสตร์ของตน และศำสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนได้เป็นอย่ำงดี 
(R, Ap) 

B3 มีทักษะกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (An) 
C3 สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ สืบค้นและน ำเสนองำนได้เป็นอย่ำงดี (Ap) 

PLO4 มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและมีใจรักในงำนบริกำร รับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพ และสังคม 
          
Sub 
PLO 

A4 สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีควำมรับผิดชอบโดยค ำนึงถึงจรรยำบรรณทำงวิชำชีพด้ำน
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว (Ap, An) 

B4 มีใจรักในกำรบริกำร และบุคลิกภำพที่เป็นมิตร (U, An) 
  
 



10 

 2) ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO5 สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้พ้ืนฐำนในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในกำรประกอบ
อำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำร รวมทั้งสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 

          
Sub 
PLO 

A5 สำมำรถวิเครำะห์ควำมรู้ทำงทฤษฎี ทำงกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำรเพ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้ได้ในสำยงำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยว (An) 

B5 มีทักษะเฉพำะด้ำนทำงกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำร รวมถึงสำขำที่เกี่ยวข้องมำปฏิบัติได้
จริง (Ap, An) 

PLO6 มีบุคลิกภำพที่ด ีสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
          
Sub 
PLO 

A6 มีบุคลิกภำพที่ดี สำมำรถท ำงำนในอุตสำหกรรมท่องเที่ยวได้อย่ำงเหมำะสม (Ap)  
B6 มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในบทบำทผู้น ำหรือผู้ร่วมทีมงำน (An, C) 
C6 มีทักษะกระบวนกำรกลุ่มในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ (Ap, C) 

PLO7 สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรและปฏิบัติด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและ
บริกำร 

       
Sub 
PLO 

A7 สำมำรถใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรด้ำนกำรพูด กำรเขียน ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับโอกำส  
(Ap, An) 

B7 มีทักษะในกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศได้อย่ำงน้อย 1 ภำษำ (Ap) 
 C7 มีทักษะและสำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำงกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำรเพ่ือส่งเสริม

ให้เกิดกำรแสวงหำควำมรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบัน (Ap, E) 
PLO8 สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโดยน ำควำมรู้ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร

ท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำร 
        
Sub 
PLO 

A8 สร้ำงสรรค์ผลงำนและนวัตกรรมทำงกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำรให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน (E) 

B8 สำมำรถท ำงำนวิจัยด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำรหรือน ำกระบวนกำรวิจัยไปประกอบ
ใช้กับกำรเรียนรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำรรวมทั้งศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง (E, C) 

PLO9 สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำร 
        
Sub 
PLO 

A9 วำงแผนและจัดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำรรวมถึงศำสตร์ที่เก่ียวข้อง (E) 
B9 ออกแบบกิจกรรมและถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน (E, C) 

PLO 10 มีสมรรถนะทำงวิชำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำรและศำสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
        
Sub 
PLO 

A10 มีทักษะตำมเกณฑ์ของสมรรถนะด้ำนกำรท่องเที่ยวหรือสมรรถนะด้ำนกำรโรงแรมและบริกำร 
(C) 

B10 สำมำรถน ำสมรรถนะที่ได้มำตรฐำนมำประกอบเพื่อปฏิบัติงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวกำรโรงแรมและ
บริกำร (Ap, E) 
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  3.3.2.2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ของ 
Bloom’s taxonomy 

ล าดับ
ที ่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain  
(knowledge)  

(bloom’s Taxonomy) 
R U Ap An E C 

PLO1 มีควำมรู้ที่ทันสมัย ใฝ่รู้ สำมำรถพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนใน
วิชำชีพทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำร ✓ ✓ ✓    

PLO2 คิดเป็น ท ำเป็น สำมำรถเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็น
ระบบและเหมำะสมตำมสถำนกำรณ ์ ✓ ✓ ✓    

PLO3 ใฝ่รู้ มีทักษะทำงปัญญำ และเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเองและสำมำรถติดต่อสื่อสำร และใช้เทคโนโลยี
ได้เป็นอย่ำงด ี

✓  ✓ ✓   

PLO4 มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและมีใจรักในงำนบริกำร 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพ และสังคม 

 ✓ ✓ ✓   

PLO5 สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้พ้ืนฐำนในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำร รวมทั้งสำขำที่เก่ียวข้อง 

  ✓ ✓   

PLO6 มีบุคลิกภำพที่ดี สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน และมีทักษะใน
กำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

  ✓ ✓  ✓ 

PLO7 สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรและ
ปฏิบัติด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและบริกำร 

  ✓ ✓ ✓  

PLO8 สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโดยน ำควำมรู้ที่เกิดจำกกำรบูรณำ
กำรศำสตร์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและ
บริกำร 

    ✓ ✓ 

PLO9 สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยว  กำรโรงแรมและ
บริกำร 

    ✓ ✓ 

PLO10 มีสมรรถนะทำงวิชำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและ
บริกำรและศำสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

  ✓  ✓ ✓ 

 
หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่ำงๆ ตำมระดับกำรเรียนรู้ของ Bloom’s 
Taxonomy ; Remembering (R), Understanding (U), Applying (Ap), Analyzing (An), Evaluating (E), 
Creating (C) 
 



3.3.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยวที่ สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีควำมรับผิดชอบโดยค ำนึงถึงจรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยวที่มีทักษะและมี
ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ บูรณำกำรทักษะ
ต่ำงๆ ในกำรท ำงำน โดยใช้หลักกำรคิด วิเครำะห์ และกำร
แก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ ตลอดจนน ำองค์ควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคม 

✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยวที่มีควำมรอบรู้
และทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำมคุณลักษณะและสมรรถนะ
ระดับประเทศ อำเซียน และสำกล ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และคุณภำพ 

 ✓   ✓     ✓ 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยวที่มีควำมเป็น
มืออำชีพ ได้รับกำรยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
สำกล 

 ✓  ✓  ✓    ✓ 

หมายเหตุ: ใช้สัญลักษณ์ √ เพ่ือระบุกำรมีควำมสัมพันธ์ 
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง  
 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวมีแผนพัฒนำปรับปรุงที่มี

รำยละเอียดของแผนกำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์ และตัวบ่งชี้กำรพัฒนำปรับปรุง คำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ภำยใน 5 ปี นับจำกเปิดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร ดังนี้ 

 
แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐานและตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตำมควำม
เปลี่ยนแปลงของอุตสำหกรรม 
ท่องเที่ยวและควำมต้องกำรของ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม
และบริกำร 
 
 
 

1. สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำน
ภำครัฐและภำคเอกชน ผ่ำน
โครงกำรและกำรบริกำรวิชำกำร 
เพ่ือวิเครำะห์ควำมต้องกำรและ
แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงของ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
 

ตัวบ่งช้ี  
1. จ ำนวนหน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำร่วม
เครือข่ำยมีไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยงำน 
2. จ ำนวนหน่วยงำนภำคเอกชนที่เข้ำร่วม 
เครือข่ำยมีไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยงำน 
3. จ ำนวนครั้งในกำรประชุมร่วมกันมี      
ไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้งต่อปี 
หลักฐาน 
1. ค ำสั่งแต่งตั้ง 
2. รำยงำนกำรประชุม 
3. บันทึกกำรปรึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐ 
และภำคเอกชน 

2. ส ำรวจควำมต้องกำรของ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ ำนวนครั้งในกำรส ำรวจมีไม่น้อยกว่ำ  
2 ครั้ง ภำยในรอบ 5 ปี 
2. รำยงำนกำรส ำรวจแสดงข้อมูลอย่ำงน้อย  
3 ประเด็น คือ  
      - แนวโน้มของอุตสำหกรรม 
      - คุณสมบัติของแรงงำนที่เป็นที่  
        ต้องกำร  
      - ควำมรู้และทักษะด้ำนอุตสำหกรรม 
        ท่องเที่ยวที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำน 
หลักฐาน 
รำยงำนกำรส ำรวจ 

2. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน  
 
 
 
 
 
 

1.ส ำรวจควำมต้องกำรของ
นักศึกษำและผู้สอนทุกชั้นปีใน
ทุกรำยวิชำ 

ตัวบ่งชี้  
1. จ ำนวนครั้งในกำรส ำรวจมีไม่น้อยกว่ำ 
1 ครั้งต่อปี 
2. รำยงำนกำรส ำรวจแสดงข้อมูลอย่ำงน้อย 
3 ประเด็น คือ  

- รูปแบบและลักษณะของปัจจัย
สนับสนุนที่เป็นที่ต้องกำร 

- ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
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แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐานและตัวบ่งชี้ 
 
 

กำรจัดกำรและกำรใช้ปัจจัยสนับสนุน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

   - ควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำปรับปรุง     
     ปัจจัยสนับสนุนตำมข้อเสนอแนะ 
หลักฐาน 
รำยงำนกำรส ำรวจ 

2. จัดหำและจัดสรรทุนเพื่อ 
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนให้มีควำมทันสมัย
และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ ำนวนเงินทุนเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำไม่
น้อยกว่ำร้อยละ10 
2. จ ำนวนอุปกรณ์ กิจกรรมและโครงกำรที่ 
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
มีไม่น้อยกว่ำ 2 รำยกำรต่อปี 
หลักฐาน 
1. จ ำนวนเงินทุน 
2. จ ำนวนเงินรำยจ่ำย 
3. จ ำนวนอุปกรณ์กิจกรรมและโครงกำรที่
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

 
 

14 



หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ               

มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

  1) ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม-มีนาคม 
  2) การส าเร็จการศึกษา 
     ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ  
     (ภาคผนวก ซ หมวด 10) 
 2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา 
  เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
  พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ หมวด 4) 
 2.1.3 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ หมวด 7) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่าส าหรับนักศึกษา ปวส. 

สามารถยกเว้นหน่วยกิตได้ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

2.2.2 ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหรือกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน (รับตรง) 
2.2.4 ส าหรับนักศึกษาต่างชาติต้องผ่านการสอบข้อสอบวัดระดับภาษาไทยของสาขาวิชาฯ โดยผ่าน 
 คะแนนร้อยละ 60 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศไม่เท่ากัน และยังไม่สามารถสื่อสาร 
 เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
2.3.2 นักศึกษายังไม่มีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.3.3 นักศึกษาบางคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ยังไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับงานบริการ 
2.3.4 นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับงานบริการ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจ ากัดของนักศึกษาตามข้อ 2.3 
2.4.1 จัดทดสอบความสามารถทางภาษา เพ่ือการจัดหลักสูตรสอนเสริม โดยสถาบันจัดให้มี

 ห้องปฏิบัติการภาษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับผู้เรียน 
2.4.2 ก าหนดตารางเวลาให้นักศึกษาฝึกฝนความสามารถภาษาต่างประเทศ และระบบเทคโนโลยี

 สารสนเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.4.3 ก าหนดให้แต่ละรายวิชาสอดแทรกความรู้และทักษะทางด้านการบริการและการพัฒนา

 บุคลิกภาพ 
2.4.4 ประสานกับสถานประกอบการในการส่งนักศึกษาปี 2 หรือ ปี 4 เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 เพ่ือปรับทัศนคติและบุคลิกภาพให้เหมาะสมในงานบริการ 
2.4.5 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 

 .2 5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
ชั้นปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2564 ปี 25 56  ปี 25 66  ปี 2567 ปี 2568 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 0 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 0 0 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 0 0 0 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 0 0 60 60 

  หมายเหต ุรับกลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 1 ห้อง จ านวน 30 คน และ รับกลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ 1 ห้อง   
               จ านวน 30 คน รวมเป็นปีการศึกษาละ 60 คน 
 
 2.6 งบประมาณ  

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2564 ปี 25 56  ปี 25 66  ปี 2567 ปี 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษา 

ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 
 

2,400,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 36,000 72,000 108,000 144,000 144,000 
รวมรายรับ 636,000 1,272,000 1,908,000 2,544,000 2,544,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

ก. งบด าเนินการ      

เงินเดือน 
(ค่าจ้างอาจารย์ทุกคน
ในสาขาท้ังป ี
31,000 บาท x 5 คน x 
12 เดือน, 26,000 x 1 
คน x 12 เดือน) 

2,172,000 2,389,200 2,628,120 2,890,932 3,180,025 ได้รับ         
งบประมาณ
ประจ าปีจาก
มหาวิทยาลยั
โดยประมาณ

การ และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

10 ทุกปี 
ค่าตอบแทน 
(วิทยากร/อาจารย์พิเศษ 
ทั้งปีเช่น 7,200 บาท x 
8หลักสูตร x 2 เทอม) 

115,200 
 

126,720 
 

139,392 153,331 
 

168,664 
 

ค่าใช้สอย 200,000 
 

220,000 242,000 
 

266,200 
 

292,820 
 

ค่าวัสด ุ 100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 

รายจ่ายอื่น ๆ - - - - -  

รวม (ก) 2,587,200 2,845,920 3,130,512 3,443,563 3,787,919  

ข. งบลงทุน       

ค่าครุภณัฑ ์ - - - - -  

ค่าที่ดิน - - - - -  

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - -  

รวม (ข) - - - - -  

รวม (ก) + (ข) 2,587,200 2,845,920 3,130,512 3,443,563 3,787,919  

จ านวนนักศึกษา  60 120 180 240 240  

ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ใน
การผลิตนักศึกษาตาม
หลักสตูรนี ้

(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จ านวน 15,782 บาท/คน/ปี) 
 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
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หมายเหตุ 1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ 
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้           

แนวปฏิบัติการก าหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 2.8  ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พ.ศ. 2553 
(ภาคผนวก ซ หมวด 8) 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรแบบ 
ศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า           134 หน่วยกิต 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า           30 หน่วยกิต

 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      ไม่น้อยกว่า            12  หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              ไม่น้อยกว่า              3  หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์               ไม่น้อยกว่า              3  หน่วยกิต
 4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า            12  หน่วยกิต 

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน              ไม่น้อยกว่า           90 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      60  หน่วยกิต 
 2.1) วิชาเฉพาะบังคับ  ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต

 2.2) วิชาเฉพาะเลือก   ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต 
 2.2.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า             8  หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี                         ไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต  

 
หมายเหตุ 1) ในหมวด ข. ข้อ 2.1) วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชา    

ในกลุ่มวิชาการท่องเที่ยวหรือกลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง  
 2) ในหมวด ข. ข้อ 2.2) วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชา      

ในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว หรือ กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ 
กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ งไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเฉพาะภาษาต่างประเทศ               
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น       Non-Credit 
  Basic English 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน      3 (1-2-6) 
  English in Daily Life  
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป      3 (1-2-6) 
  English in General Situations 
2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ      3 (1-2-6) 
  English in Workplace 
2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3 (1-2-6) 
  Thai for Communication  
2220520  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ         3 (1-2-6) 
    Thai for Specific Purposes 
2220530  ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์       3 (1-2-6) 
  Thai for Critical thinking 

 
หมายเหตุ 

 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 2) หรือกรณีที่หลักสูตรมี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและ 
การสื่อสารเป็นไปตามเง่ือนไขของวิชาชีพนั้น ๆ 

 3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

  4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และรายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+  

  และรายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่ วไป  ให้มี ระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1  

  และรายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+   

  5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบก าหนดปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based 
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 โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับ      
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย  

 วิธีการก าหนดหน่วยกิตชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หลักสูตรอื่นๆท่ีใช้แนวปฏิบัติการก าหนดจ านวนหน่วยกิตในท านองเดียวกันนี้ ดังนี้ 

 3 (1-2-6) หมายถึง  
จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
1 บรรยาย/ทฤษฎี = 15ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 

 และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน4เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฎี 
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

 และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/
 ปฏิบัติ   

จ านวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 
 
 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

2810310  นันทนาการในชีวิตประจ าวัน 3 (1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 
2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (1-2-6) 
 Ethics and Social Responsibility 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต 3 (1-2-6) 
 Life skills and personal development in a dynamic world 
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร 3 (1-2-6) 

 Communication Psychology 
 

 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3 (1-2-6) 
 King Wisdom for Local Development 
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ 3 (1-2-6) 
 Phetchaburi Study for Entrepreneur 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน       3 (1-2-6) 
    Thai Society and the Current ASEAN Community 
2310410  พลเมืองที่เข้มแข็ง       3 (1-2-6) 
  Potency Citizen 

2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3 (1-2-6) 
    Basic Knowledge of Laws  
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3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล      3 (1-2-6) 
  Digital Media Production and Media Literacy 
3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3 (1-2-6) 
  Economics in Daily Life 
3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่       3 (1-2-6) 
 Modern Entrepreneur 
3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม      3 (1-2-6) 
  Leadership and Teamwork 
3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น      3 (1-2-6) 
  Basic E-Commerce 
4003110  ทักษะในศตวรรษที่21เพ่ือชีวิตและอาชีพ     3 (1-2-6) 
 21st Century Skills for Living and Occupations 

 
 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ  3 (1-2-6) 

    Sports for Health Development 
4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       3 (1-2-6) 
    World, Science and Technology 
4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว       3 (1-2-6) 
    Environment and Green Technology 
4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน         3 (1-2-6) 
    Chemistry in Daily Life 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ        3 (1-2-6) 
    Mathematics for Business 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ        3 (1-2-6) 
    Thinking and Decision Making 
4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ       3 (1-2-6) 
    Thai cooking and International cooking 
4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ       3 (1-2-6) 
    Dessert and Beverage for Business 
4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3 (1-2-6) 
    Conservation Biology and Plants 
5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3 (1-2-6) 
    Agriculture in Daily Life 
6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3 (1-2-6) 
    Renewable Energy and Energy Saving 
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6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น       3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for local development 
6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร        3 (1-2-6) 
    Conscious mind and Traffic Discipline 
7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต       3 (1-2-6) 
    Computer Skills in Dynamic World 
7003120 ทักษะการคิด        3 (1-2-6) 

Thinking Skills 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ        3 (1-2-6) 
  Life and Health 

 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า   90  หน่วยกิต 

  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ              ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
               โดยก าหนดให้ทั้งกลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและกลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการเรียนทุก
รายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

1740101 
 

1740102 
 
1740103 
 
1740104 
 
1740205 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Introduction to Tourism Industry 
การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Personality Development for Tourism Industry 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Basic  English for Tourism Industry 
จิตวิทยาบริการ 
Service Psychology 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
Tourist Behavior and Cross Cultural Communication 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 

1740206 
 
1740307 

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Professional Ethics and Laws for Tourism Industry 
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Marketing for Tourism Industry 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

1740308 การบัญชีเบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Introduction to Accounting for Tourism Industry 

3(3-0-6) 

1740309 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Information Technology for Tourism Industry 

3(3-0-6) 
 

1740410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Human Resource Management for Tourism Industry 

3(3-0-6) 
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2) กลุ่มวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต 
 โดยก าหนดให้กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและกลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการเรียนรายวิชา

เฉพาะบังคับและรายวิชาเฉพาะเลือกในแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 
 2.1) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 

 2.1.1) วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  โดยก าหนดให้เรียนรายวิชาเฉพาะบังคับในกลุ่มวิชาการท่องเที่ยวดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
1741101 หลักการมัคคุเทศก์  

Principle of Tour Guiding 
3 (2-2-5) 

1741202 
 
1741203 
 
1741204 
 
1741305 

การวางแผนและการจัดน าเที่ยว 
Tour Planning and Operation 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
Historical and Cultural Tourism 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก 
Thailand and World Tourism Resources 
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
Sustainable Tourism Development 

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

1741306 
 
1741307 

หลักการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 
Principle of Travel Business 
การท่องเที่ยวชุมชน 
Community Tourism 

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

1741408 โลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยว 
Logistic for Tourism  

3 (3-0-6) 

1741481 สัมมนาด้านการท่องเที่ยว 
Seminar in Tourism  

3 (2-2-5) 

1741491 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว  
Tourism Research 

3 (2-2-5) 
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 2.1.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  โดยก าหนดให้ เรียนรายวิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ       

การท่องเที่ยว ดังนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
1742101 การท่องเที่ยวอาเซียน 3 (3-0-6) 
 ASEAN Tourism  
1742202 กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 
 Tourism Recreation Activities  
1742203 องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 Body of Knowledge and Local Wisdom for Tourism  
1742304 การจัดการการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 Interpretive Tourism Management  
1742305 ธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง 3 (2-2-5) 
 Airline Business and Reservation  
1742306 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3 (2-2-5) 
 Ecotourism  
1742307 การท่องเที่ยวทางทะเล 3 (2-2-5) 
 Marine Tourism   
1742308 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3 (2-2-5) 
 Agro Tourism   
1742309 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 (2-2-5) 
 Cultural Tourism  
1742410 การจัดโครงการการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 Tourism Project Management  
1742411 นโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 Tourism Policy and Planning  
1742412 การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 Tourism Impact Assessment  
1742413 การจัดการนวัตกรรมการบริการส าหรับการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) 
 Service Innovation Management for Tourism   
1742414 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 
 E-Commerce for Tourism Business  
1742415 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ 3 (3-0-6) 
 Responsible Management for Tourism Business  
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 2.2) กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ 
 2.2.1) วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

  โดยก าหนดให้เรียนรายวิชาเฉพาะบังคับในกลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ ดังนี้ 

กลุ่มวิชาการโรงแรม 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
1743101 หลักการโรงแรม 

Introduction to Hotel Management 
3 (3-0-6)  
 

1743202 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
Food and Beverage Operation 

3 (2-2-5) 

1743203 การจัดการงานแม่บ้าน 
Housekeeping Management 

3 (2-2-5) 

1743204 
 

การจัดการส่วนหน้า 
Front Office Operation 

3 (3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาการบริการ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
1743205 
 

การจัดการธุรกิจอาคารชุดและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ 
Condominium and Service Apartment Management 

3 (3-0-6) 
 

1743306 
 

การจัดการร้านอาหารและการจัดเลี้ยง 
Restaurant and Catering management 

3 (2-2-5) 
 

1743407 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา 
Health and Spa Business Management 

3 (2-2-5) 
 

1743408 
 

การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจบริการ 
Personnel Training and Development in Service Business 

3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
1743481 สัมมนาด้านการโรงแรมและบริการ 

Seminar in Hotel and Service 
3 (2-2-5) 

1743491 การวิจัยด้านการโรงแรมและบริการ 
Hotel and Service Research 

3 (2-2-5) 
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 2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  โดยก าหนดให้เรียนรายวิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ ดังนี้   

กลุ่มวิชาการโรงแรม 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

1744201 การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม 
Bar and Beverage Management 

3 (2-2-5) 

1744202 การด าเนินการบริการด้านไวน์     
Wine Service Operation 

3 (2-2-5) 

1744203 กลยุทธ์การผสมเครื่องดื่ม      
Strategy Mixing Beverage 

3 (3-0-6) 

1744204 การจัดการและด าเนินการงานแม่บ้าน   
Housekeeping Operating Management  

3 (2-2-5) 

1744305 การบริการฝ่ายห้องพัก      
Room Divisions Service 

3 (2-2-5) 

1744306 ทักษะการใช้ระบบโปรแกรมส่วนหน้า    
Skill for Use Front office Program  

3 (2-2-5) 

1744307 การจัดการโรงแรมเชิงกลยุทธ์      
Hotel Strategic Management  

3 (3-0-6) 

1744308 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงแรมและธุรกิจบริการ 
Environmental and Safety in Hotel and Service Business 

3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาการบริการ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

1744309 การสื่อสารในธุรกิจบริการ  
Communication in Service Business 

3 (3-0-6) 

1744310 การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ          
Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) 

3 (3-0-6) 

1744411 การจัดการงานอีเว้นท์      
Event Management 

3 (2-2-5) 

1744412 การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น                                
International and Local Cuisine Management                        

3 (2-2-5) 

1744413 การจัดการงานด้านต้นทุนเครื่องดื่ม    
Beverage Cost Control Management  

3 (3-0-6) 

1744414 การตลาดออนไลน์เพื่อการบริการ    
Service Online Marketing  

3 (3-0-6) 

1744415 การด าเนินงานด้านการบริการลูกค้าสัมพันธ์   
Customer Relationship Operation 

3 (3-0-6) 
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 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ) ไม่น้อยกว่า  15   หน่วยกิต 
 โดยก าหนดให้กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและกลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการเลือก      
เรียนกลุ่มภาษาต่างประเทศเพียง 1 กลุ่มภาษาดังนี้ 
  2.3.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1745101 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 
English for Tourism Industry 1 

3 (3-0-6) 

1745202 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 
English for Tourism Industry 2 

3 (3-0-6) 

1745203 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 
English for Tourism Industry 3 

3 (3-0-6) 
 

1745304 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานและการอาชีพ 1 
English for Operation and Career 1 

3 (3-0-6) 
 

1745305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานและการอาชีพ 2 
English for Operation and Career 2 

3 (3-0-6) 
 

 2.3.2) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1745111 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 

Japanese for Tourism Industry 1 
3 (3-0-6) 

1745212 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 
Japanese for Tourism Industry 2 

3 (3-0-6) 

1745213 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว3 
Japanese for Tourism Industry 3 

3 (3-0-6) 

1745314 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการปฏิบัติงานและการอาชีพ 1 
Japanese for Operation and Career 1 

3 (3-0-6) 

1745315 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการปฏิบัติงานและการอาชีพ 2 3 (3-0-6) 
 Japanese for Operation and Career 2  

 2.3.3) กลุ่มวิชาภาษาจีน 
รหัสวิชา        ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1745121 ภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 

Chinese for Tourism Industry 1 
3 (3-0-6) 

1745222 ภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว2  
Chinese for Tourism Industry 2 

3 (3-0-6) 

1745223 ภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 
Chinese for Tourism Industry 3 

3 (3-0-6) 

1745324 
 

ภาษาจีนเพ่ือการปฏิบัติงานและการอาชีพ 1  
Chinese for Operation and Career 1 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา         ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1745325 ภาษาจีนเพ่ือการปฏิบัติงานและการอาชีพ 2 

Chinese for Operation and Career 2 
 
3 (3-0-6) 

 
 ค. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1746201 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 (1-2-3) 
 Preparation for Practical Training in Tourism Industry  
 และ  
1746402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 6 (640) 
 Practical Training in Tourism Industry  
 หรือ  
1747201 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   2 (1-2-3) 
 Preparation for Co-operative Education  
 และ  
1747402 สหกิจศึกษา   6 (640) 
 Co-operative Education  

  
 ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

 โดยก าหนดให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ก็ได้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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 3.1.3 การจัดแผนการศึกษา  

  3.1.3.1 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
หมวดวิชา 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

 
หน่วยกิต 

 
ทฤษฎ ี

 
ปฏิบัต ิ

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

…….....…… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
…….……… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
…….……… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ)  

1740101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

1740102 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

1740103 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

รวม 18 12 6 36 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หมวดวิชา 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

 
หน่วยกิต 

 
ทฤษฎ ี

 
ปฏิบัต ิ

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ……….……… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

………….…… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
………….…… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 

1740104 จิตวิทยาบริการ 3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
 (กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว) 

1741101 หลักการมัคคุเทศก์ 3 2 2 5 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชาความสนใจ
เฉพาะการท่องเที่ยว) 

1742101 การท่องเที่ยวอาเซียน 3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชา

ภาษาต่างประเทศ) 

…….………… กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 

รวม 21 14 8 41 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 22 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎ ี
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป …….………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว) 

1741202 การวางแผนและการจดัน าเที่ยว 3 2 2 5 
1741203 

 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม 

3 2 2 5 

1741204 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก  3 3 0 6 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชาความสนใจ
เฉพาะการท่องเที่ยว) 

1742202 
 

กิจกรรมนันทนาการเพื่อ 
การท่องเทีย่ว  

3 2 2 5 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชา

ภาษาต่างประเทศ) 

…….………… กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 

รวม 18 13 8 33 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎ ี
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป …….………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

…….………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 

1740205 
 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ 
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

3 3 0 6 

1740206 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชา

ภาษาต่างประเทศ) 

…….………… กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 

หมวดวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1746201 
หรือ 

1747201 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือ 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   

2 1 2 3 

หมวดวิชาเลือกเสร ี …….………… …………….วิชาเลือกเสร…ี………… 3 2 2 5 
รวม 20 14 8 38 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 22 
 

หมายเหตุ วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เป็นวิชาที่เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในทักษะ            
ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และทักษะการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นการเบื้องต้น และนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องในรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในภาคเรียนถัดไป ดังนั้น นักศึกษาจะมีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา ใน
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎ ี
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ……………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 

1740307 
 

การตลาดเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว) 

1741305 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 3 3 0 6 
1741306 หลักการจดัการธรุกิจท่องเที่ยว 3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชาความสนใจ
เฉพาะการท่องเที่ยว) 

1742304 
 

การจัดการการสื่อความหมาย
ทางการท่องเที่ยว  

3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชา

ภาษาต่างประเทศ) 

……………… กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 

หมวดวิชาเลือกเสร ี ……………… ..............วิชาเลือกเสร…ี……………. 3 2 2 5 
รวม 21 18 4 41 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 22 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา 
 

รหสัวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎ ี
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 

1740308 
 

การบัญชีเบื้องต้นส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

1740309 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว) 

1741491 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว 3 2 2 5 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชาความสนใจ
เฉพาะการท่องเที่ยว) 

1742306 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3 2 2 5 
1743308 ธุรกิจการบินและการส ารองที่น่ัง 3 2 2 5 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชา

ภาษาต่างประเทศ) 

………….....… กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 

รวม 18 15 6 33 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎ ี
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 

1740410 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว) 

1741307 การท่องเที่ยวชุมชน 3 2 2 5 
1741408 โลจสิติกส์ส าหรับการท่องเที่ยว 3 3 0 6 
1741481 สัมมนาด้านการท่องเที่ยว 3 2 2 5 

รวม 12 10 4 22 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 14 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หมวดวิชา 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

 
หน่วยกิต 

 
ทฤษฎ ี

 
ปฏิบัต ิ

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
1746402 

หรือ 
1747402 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือ 
สหกิจศึกษา 

6 0 640 0 

รวม 6 0 640 0 
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 3.1.3.2 กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
หมวดวิชา 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

 
หน่วยกิต 

 
ทฤษฎ ี

 
ปฏิบัต ิ

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป …………....… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

………....…… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
……………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 

1740101 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

1740102 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

3 3 0 6 

1740103 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

รวม 18 12 6 36 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หมวดวิชา 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

 
หน่วยกิต 

 
ทฤษฎ ี

 
ปฏิบัต ิ

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป …………....… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

………....…… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
……………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 

1740104 
 

จิตวิทยาบริการ 
 

3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(กลุ่มวิชาการโรงแรม 

และบริการ) 

1743101 
 

หลักการโรงแรม 
 

3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชา

ภาษาต่างประเทศ) 

…………....… กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 

หมวดวิชาเลือกเสร ี ………....…… ..............วิชาเลือกเสร…ี……………. 3 2 2 5 
รวม 21 14 8 41 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 22 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎ ี
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป …………....… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(กลุ่มวิชาการโรงแรม

และบริการ) 

1743202 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 2 2 5 
1743203 การจัดการงานแม่บ้าน 3 2 2 5 
1743204 การจัดการส่วนหน้า 3 3 0 6 
1743205 การจัดการธุรกิจอาคารชุดและ

เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต ์
3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชา

ภาษาต่างประเทศ) 

…………....… กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 

รวม 18 14 6 34 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 20 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หมวดวิชา 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

 
หน่วยกิต 

 
ทฤษฎ ี

 
ปฏิบัต ิ

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ………………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

………………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 

1740205 
 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ 
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

3 3 0 6 

1740206 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชาความสนใจ
เฉพาะการโรงแรม

และบริการ) 

1744201 
 

การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม 
 

3 2 2 5 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชาการ

ภาษาต่างประเทศ) 

………………… กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 

หมวดวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1746201 
หรือ 

1747201 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือ      
การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา   

2 1 2 3 

รวม 20 14 8 38 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 22 

 

หมายเหตุ วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เป็นวิชาที่เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในทักษะด้านการ
ท่องเท่ียว การโรงแรม และทักษะการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นการเบื้องต้น และนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะดังกล่าวอย่างต่อเนื่ องใน
รายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในภาคเรียนถัดไป ดังนั้น นักศึกษาจะมีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2  
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎ ี
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ………………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาพื้นฐานวิชาชพี) 

1740307 
 

การตลาดเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(กลุ่มวิชาการโรงแรม

และบริการ) 

1743306 
 

การจัดการร้านอาหารและ 
การจัดเลี้ยง 

3 2 2 5 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชาความสนใจ

เฉพาะการโรงแรมและ
บริการ) 

1744306 ทักษะการใช้ระบบโปรแกรมส่วน
หน้า 

3 2 2 5 

1744310 
 
 

การจัดการประชุม การท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัลและการจัด
นิทรรศการ 

3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชา

ภาษาต่างประเทศ) 

………………… กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 

รวม 18 14 6 34 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 20 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หมวดวิชา 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

 
หน่วยกิต 

 
ทฤษฎ ี

 
ปฏิบัต ิ

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาพื้นฐานวิชาชพี) 

1740308 
 

การบัญชีเบื้องต้นส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

1740309 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(กลุ่มวิชาการโรงแรม

และบริการ) 

1743491 การวิจัยด้านการโรงแรมและ
บริการ 

3 2 2 5 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชาความสนใจ
เฉพาะการโรงแรม 

และบริการ) 

1744308 
 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัยในโรงแรมและ
ธุรกิจบริการ 

3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชา

ภาษาต่างประเทศ) 

………………… กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 

หมวดวิชาเลือกเสรี ………………… ..............วิชาเลือกเสร…ี……………. 3 2 2 5 
รวม 18 16 4 34 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 20 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎ ี
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 

1740410 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(กลุ่มวิชาการโรงแรม

และบริการ) 

1743407 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา 3 2 2 5 
1743408 

 
การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมใน
ธุรกิจบริการ 

3 3 0 6 

1743481 สัมมนาด้านการโรงแรมและ
บริการ 

3 2 2 5 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(กลุ่มวิชาความสนใจ
เฉพาะการโรงแรม) 

1744412 การจัดการอาหารนานาชาติและ
ท้องถิ่น 

3 2 2 5 

รวม 15 12 6 27 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หมวดวิชา 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

 
หน่วยกิต 

 
ทฤษฎ ี

 
ปฏิบัต ิ

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
1746402 

หรือ 
1747402 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือ 
สหกิจศึกษา 

6 0 640 0 

รวม 6 0 640 0 
  

 
  
3.1.4  ค าอธิบายรายวิชา 
 
 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
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3.2 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ 
 

ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี พ.ศ.  
ที่จบ 

ภาระงานสอน (ชั่วโมง./ปี) 

2564 2565 2566 2567 

1 
 

นางสาวพิมพ์ระว ี โรจน์รุ่งสตัย ์
 

รองศาสตราจารย ์
 

Ph.D. (Tourism)  
 
M.S. (Hospitality and 
Tourism) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

James Cook University, 
Australia 
University of Wisconsin-Stout, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2548 
 

2542 
 

2537 

24 24 24 24 

2 
 

นางสาวมลทิชา  แจ่มจันทร์  
 

อาจารย ์
 

Ph.D. (Tourism studies)  
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  

Rikkyo University, Japan
มหาวิทยาลยัรังสติ 
สถาบันราชภฏัเพชรบุรี  

2561 
2552 
2545 

24 24 24 24 

3 
 

นางสาวมธุรส  ปราบไพร ี
 

อาจารย ์
 

 

ปร.ด . (การจั ดการนวัตกรรม    
การท่องเที่ยวและบริการ) 
ศศ .ม . (การจั ดการมนุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อม) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิ ต  (การ
ท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
วิทยาลัยครเูชียงใหม ่

2559 
 

2543 
 

2539 
 

2537 

24 24 24 24 

4 
 

นางสาวลัคนา ชูใจ 
 

อาจารย ์
 

ปร.ด . การจัดการ (แขนงวิชา
อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว) 
บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและ   
การท่องเที่ยว) หลักสูตรนานาชาติ 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2557 
 
 

2549 
 

2545 

24 24 24 24 
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ล าดับ 
 

ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี พ.ศ.  
ที่จบ 

ภาระงานสอน (ชั่วโมง./ปี) 

2564 2565 2566 2567 

5 
 

นางสาวอัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร ์
 

อาจารย ์
 
 

ปร.ด . การจัดการ (แขนงวิชา
อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2559 
 
 

2546 
2544 

24 24 24 24 

6 
 

นายณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)  
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2547 
2543 

24 24 24 24 

หมายเหตุ   ล าดับที่ 1-3 เป็นอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ล าดับที่ 4-6 เป็นอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ 
  ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ.  
ที่จบ 

ภาระงานสอน (ชั่วโมง./ปี) 

2564 2565 2566 2567 

1 
 

นางสาวพิมพ์ระว ี โรจน์รุ่งสตัย ์
 

รองศาสตราจารย ์
 

Ph.D. (Tourism)  
 
M.S. (Hospitality and 
Tourism) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

James Cook University, 
Australia 
University of Wisconsin-Stout, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2548 
 

2542 
 

2537 

24 24 24 24 

2 
 

นางสาวมลทิชา  แจ่มจันทร์  
 

อาจารย ์
 

Ph.D. (Tourism studies)  
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  

Rikkyo University, Japan
มหาวิทยาลยัรังสติ 
สถาบันราชภฏัเพชรบุรี  

2561 
2552 
2545 

24 24 24 24 

3 
 

นางสาวมธุรส  ปราบไพร ี
 

อาจารย ์
 

 

ปร.ด . (การจั ดการนวัตกรรม    
การท่องเที่ยวและบริการ) 
ศศ .ม . (การจั ดการมนุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อม) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิ ต  (การ
ท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
วิทยาลัยครเูชียงใหม ่

2559 
 

2543 
 

2539 
 

2537 

24 24 24 24 

4 
 

นางสาวลัคนา ชูใจ 
 

อาจารย ์
 

ปร.ด . การจัดการ (แขนงวิชา
อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว) 
บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและ   
การท่องเที่ยว) หลักสูตรนานาชาติ 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2557 
 
 

2549 
 

2545 

24 24 24 24 

5 
 

นางสาวอัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร ์
 

อาจารย ์
 
 

ปร.ด . การจัดการ (แขนงวิชา
อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 

2559 
 
 

24 24 24 24 
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ล าดับ 
 

ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี พ.ศ.  
ที่จบ 

ภาระงานสอน (ชั่วโมง./ปี) 

2564 2565 2566 2567 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)  

มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2546 
2544 

6 
 

นายณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)  
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2547 
2543 

24 24 24 24 

หมายเหตุ   ล าดับที่ 1-3 เป็นอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ล าดับที่ 4-6 เป็นอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ 
  ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  
 

 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือการฝึกปฏิบัติงาน           
สหกิจศึกษาทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ ทั้งภาครัฐ อาทิ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เช่น โรงแรม บริษัทจัดน า
เที่ยว บริษัทสายการบิน ศูนย์การประชุม ธุรกิจภาคบริการต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ นักศึกษาจะอยู่ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์นิเทศก์ เป็นเวลา 4 เดือนทั้งนี้ สาขาวิชาฯ มีการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์
ภาคสนาม การจัดช่วงเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการจัดเวลาและ
ตารางสอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 นักศึกษาสามารถ 

 4.1.1 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพ่ิมทักษะและความช านาญในวิชาชีพ สามารถคิด 
วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
 4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างานรู้จักการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดปัญหาการท างาน และ
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4.1.4 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ 
 4.1.5 สื่อสารกบัผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับระดับการท างาน 

4.2 ช่วงเวลา 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดในภาคเรียนที่ 2 ของแผนการเรียน

ชั้นปีที่ 4 เป็นเวลา 4 เดือน จ านวนไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง ต่อเนื่องกัน 
 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวมระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ในปีถัดไป 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
ศึกษาความหมายความส าคัญบทบาทเป้าหมายของการวิจัยจรรยาบรรณของนักวิจัยการวิจัย           

เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณกระบวนการขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยก าหนดประเด็นปัญ หา           
การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการวิจัยตัวแปรและสมมติฐานการวิจัยประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือ
และการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนและน าเสนอรายงานการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.2.1 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพ่ือสามารถคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยในหัวข้อที่
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
 5.2.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างานเป็นทีมมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  
 5.2.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน และคิดค้นนวัตกรรมและหัวข้อใหม่ๆ เพ่ือลดปัญหา          
การท างาน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนในท้องถิ่นได้ 
 5.2.4 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มและอาจารย์ได้ 
 5.2.5 สื่อสารและเผยแพร่ผลการวิจัยแก่บุคคลภายในและภายนอกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 ช่วงเวลา 1 ภาคการศึกษา 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 3 (2-2-5) 
5.5 การเตรียมการ 
 5.5.1 เรียนรู้ทฤษฎี 
 5.5.2 ก าหนดหัวข้อ 
 5.5.3 ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม 
 5.5.4 ลงมือปฏิบัติ 
 5.5.5 สรุปและรายงานผล 

 5.6 กระบวนการประเมินผลรายงานผลเป็นระยะ ท ารายงานการวิจัยและวัดผลตามแนวการสอนที่
ก าหนด 
 
6. ข้อก าหนดเฉพาะกลุ่มวิชา 
 
 .16  ข้อก าหนดเฉพาะของกลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 

นักศึกษากลุ่มวิชาการท่องเที่ยวที่ประสงค์ยื่นขอรับใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ -บัตร              
สีบรอนซ์เงิน) จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะต้องออกภาคสนามครบตามเงื่อนไข
ของกรมการท่องเที่ยวหรือนักศึกษากลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ ที่แจ้งความจ านงและมีความประสงค์ยื่น
ขอรับใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ-บัตรสีบรอนซ์เงิน) จะต้องออกภาคสนามครบตามเงื่อนไข
ของกรมการท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้ 
 6.1.1 เส้นทาง/โปรแกรมการเดินทางทัศนศึกษา ที่นักศึกษากลุ่มวิชาการท่องเที่ยวหรือนักศึกษากลุ่ม
วิชาการโรงแรมและบริการที่ยื่นความประสงค์ขอออกภาคสนามเพ่ือขอรับใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ด้วย 
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก (กรณีพักค้างคืน) และค่าอาหารบางมื้อ นอกจากนี้ในการเดินทาง
ออกภาคสนามทุกครั้ง ทางสาขาวิชาฯ มีงบประมาณสนับสนุนการเดินทางด้วยทุกครั้ง 
 6.1.2 การออกภาคสนามของนักศึกษาทุกครั้งที่ทางสาขาวิชาฯ จัดขึ้น นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการเดินทางตามที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด และทางสาขาวิชาฯ จะจัดท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทุกครั้งตามเส้นทางท่ีได้ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง 
 6.1.3 เส้นทางที่ใช้ในการออกภาคสนาม เพ่ือศึกษานอกสถานที่เป็นไปตามที่ส านักงานทะเบียนธุรกิจ
น าเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ก าหนด กล่าวคือ มีเส้นทางบังคับทั้งหมด 12 เส้นทาง โดยทางสาขาวิชาฯ จะต้อง
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จัดเส้นทางที่ 1 ทุกครั้ง และให้เลือกอีก 4 เส้นทาง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและตามความต้องการใน
แต่ละภูมิภาคท่ีใกล้กับสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งรายละเอียดแต่ละเส้นทาง ดังนี้ 
  เส้นทางท่ี 1 พระบรมมหาราชวัง และวัดส าคัญในกรุงเทพมหานคร 
  เส้นทางท่ี 2 จังหวัดล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ และเชียงราย 
  เส้นทางท่ี 3 จังหวัดก าแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย 
  เส้นทางท่ี 4 จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ 
  เส้นทางท่ี 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี 
 เส้นทางที่ 6 จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และ

สุพรรณบุรี 
  เส้นทางท่ี 7 จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
  เส้นทางท่ี 8 จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง 
  เส้นทางท่ี 9 จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง 
  เส้นทางท่ี 10 จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี 
  เส้นทางท่ี 11 จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี และหนองคาย 
  เส้นทางท่ี 12 จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ สกลนคร และนครพนม 
  รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางบังคับเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจ       
น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป นอกจากนี้ ในการเดินทางศึกษานอก
สถานที่หรือการออกภาคสนาม ทางสาขาวิชาฯ จัดให้มีมัคคุเทศก์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติงานเป็นต้นแบบ
หรือเป็นตัวอย่างในเส้นทางที่ทางสาขาวิชาฯ ก าหนดตลอดจนเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า โดยให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติการน าเที่ยวในบทบาทของมัคคุเทศก์ตลอดเส้นทาง 
 
 6.2 ข้อก าหนดเฉพาะของกลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ 
 6.2.1 ในการฝึกภาคปฏิบัติในด้านโรงแรมและบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือโรงแรม
และธุรกิจบริการที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด โดยจัดให้เป็นคราวๆ ไปตามใบงานหรือสถานประกอบการก าหนดให้
โดยเวลาเข้ารับการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามวัน เวลา และชั่วโมงตามที่อาจารย์ผู้สอนได้แบ่ง ก าหนดไว้ 
ตลอดจนการแต่งกายให้เป็นไปตามเครื่องแบบของทางสาขาวิชาฯ ก าหนดกรณีไม่สามารถเข้าฝึกปฏิบัติงาน
ตามเวลาทีอ่าจารย์ผู้สอนก าหนดได้จะต้องแจ้งผู้สอนหรือฝ่ายบุคคลล่วงหน้า 
 6.2.2 การศึกษานอกสถานที่ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและบริการ
อย่างถ่องแท้ ซึ่งธุรกิจนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของที่พัก รูปแบบการบริการ ฯลฯ           
จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษานอกสถานประกอบการจริง ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดที่ใกล้เคียง โดยนักศึกษา
จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยทางสาขาวิชาฯ จะแจ้งให้ทราบรายละเอียด
การเดินทางและแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนการเดินทาง 
 6.2.3 เครื่องแบบและบุคลิกภาพ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ให้เป็นบุคคลผู้เหมาะสมกับ
การท างานในสายวิชาชีพนี้ ทางสาขาวิชาฯ จัดให้นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดสูท และชุดเครื่องแต่งกายประจ า
สาขา (โดยทางหลักสูตรเป็นผู้ก าหนด) นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่สะอาด ดูดี            
มีความเป็นระเบียบและเรียบร้อยตามทีห่ลักสูตรก าหนด 



 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
1.1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและมีใจรักในงาน
บริการ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
และสังคม 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตวิทยาบริการ เคารพใน
สิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคลการใช้เทคโนโลยี
ในงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ศึกษามา 

1. นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อน
และหลัง การเรียน  
2. ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการ 
แสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
3. ประเมินโดยนักศึกษาผู้ร่วมงาน 

1.2) เคารพกฎระเบียบ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

สอดแทรกจิตส านึกรักทรัพยากรธรรมชาติ  และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในบทเรียน 
จัดกิจกรรมร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. ด้านวิชาการ 
2.1) มีความรู้ พ้ื นฐานในศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้องทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดีสามารถ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 
และศึกษาต่อในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องวางพ้ืนฐานของศาสตร์
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   
มีการฝึกปฏิบั ติจริง แบบฝึกหัด โครงงาน  และ
กรณีศึกษาให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์จริง 

1. ประเมินจากการน าหลักการ ทฤษฎี ทางวิชาการ 
ใน การตอบปัญหา และการอภิปราย  
2. ประเมินจากการศึกษาค้นคว้าและจัดท ารายงาน 
การ ท าโครงงาน และการน าเสนอผลงาน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.2) มีความรู้ทั นสมัย  ใฝ่ รู้  มี ความสามารถ 
พัฒนาตนเองและพัฒนางานในวิชาชีพ 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องมีการต่อยอดความรู้พ้ืนฐาน
ในภาคบังคับ และปรับให้เกิดความทันสมัย มีโจทย์
ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพ 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา และการปฏิบัติ 
3.1) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

รายวิชามีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงานให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา 

1. การสอบวัดความสามารถในการคิดและใช้ทักษะ
แก้ไข ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา  
2. ก ารป ระ เมิ นผลจากผลงานที่ เกิ ด จากการใช้ 
กระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น 
ระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์ 
วิจารณ์กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ รายงานผลการ 
อภิปรายกลุ่ม การสัมมนา 

3.2) เป็นผู้ใฝ่รู้ มีทักษะทางปัญญา และเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกิดการคิด 
วิ เคราะห์  สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้ เท่ าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก มีความเพียร มุ่งมั่น 
มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นบุคคลที่รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

3.3) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะในศตวรรษที่  21 มีความสามารถคิด
วิเคราะห์ ทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม รู้ เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมั ย ให ม่  ก าร เป ลี่ ย นแป ลงของสั งคมและโลก            
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนา
ความรู้ งานวิจัย สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
3.4) เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ ออกแบบ

กิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้
ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เช่น สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชน เป็น
ต้น ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง 
และสังคม 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

การมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล ติดต่อ
ประสานงาน รวบรวมความรู้น าเสนอในชั้นเรียน และมี
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้ผ่านสื่อหรือเทคโนโลยีด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 

1. นักศึกษาประเมินตนเอง  
2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและการท างานเป็นกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมเมื่อลงพื้นที่ศึกษา 

4.2) มีบุคลิกภาพที่ดี  มีความสามารถท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืน มีทักษะการบริหารจัดการและ
ท างานเป็นหมู่คณะ 

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งของตนเองและการเข้า
สังคม ในแต่ละรายวิชาควรจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มเพ่ือ
สร้างการมีส่ วนร่วม การท างาน เป็ นที ม  มีความ
รับผิดชอบร่วมกัน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

4.3) มีความรับผิดชอบ และปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งและใส่ใจสังคม 

มีความรักชาติ รักท้องถิ่น เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีจิตส านึก รู้
คุณค่า และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตอาสาและมีความเป็น
ประชาธิปไตย มีความซื่อสัตย์และยึดมั่นในความ
ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและปฏิบัติ  

สามารถสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
ส่ งเสริมให้ เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การ
เผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้
รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ 

1.ประ เมิ นทั กษ ะการสื่ อ สารด้ วยภ าษ าพู ดจาก
พัฒนาการ การน าเสนอรายงาน การน าเสนอสัมมนา  
2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  
3. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีในการช่วยน าเสนอ 
และกระบวนการการเรียนรู้ 5.2) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ในกระบวนการเรียนรู้ 
สามารถใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนรู้ได้ดี 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมิน 

PLO1 มีความรู้ที่ทันสมัย 
ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานในวิชาชีพ
ทางด้านการท่องเที่ยว 
การโรงแรมและบริการ 

1. บรรยายทฤษฏีหลักการและการ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการและ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. ยกตัวอย่างสถานการณ์และการ
อภิปรายกลุ่ม โดยยึดผูเ้รียนเป็น
ศูนย์กลาง เพ่ือให้นักศึกษาได้น าองค์
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาหรือการแก้ไข
ปัญหากับสถานการณ์ต่างๆ 
3. ใช้กรณีศึกษาโดยเน้นเนื้อหาที่มี
ความทันสมัยและการประยุกต์ใช้กับ
ชุมชน 
4. ใช้การสอนแบบโครงงาน (Project 
Based Learning) เพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ และบูรณาการความรู้
ด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและ
บริการและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. การทดสอบทฤษฎีโดยการสอบย่อย สอบ
กลางภาค และสอบปลายภาค 
2. การน าเสนอรายงานหรือโครงงานและการ
ประเมินผลที่ได้รับจากงานมอบหมาย โดยมี
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
3. การประเมินผลจากการวิเคราะห์
สถานการณแ์ละกรณีศึกษางานที่มอบหมาย 
4. การสังเกตการปฏิบัติงานและ 
ผลสัมฤทธิ ์
 

PLO2 คิดเป็น ท าเป็น 
สามารถเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสมตาม
สถานการณ ์

1. คิดวิเคราะห์ ประยุกต์การท างานได้
ตามสถานการณ ์
2. ปฏิบัติงาน เขียนโครงงาน (Project) 
โดยน าทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์ได้
อย่างเหมาะสม 
3. ใช้กรณีศึกษาโดยเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง เป็นตัวอย่างการเรียนรู้
เพ่ือใช้ในอนาคต 
 

1. การทดสอบทฤษฎีโดยการสอบย่อย สอบ
กลางภาค และสอบปลายภาค 
2. การน าเสนอรายงานหรือโครงงานและการ
ประเมินผลที่ได้รับจากงานมอบหมาย โดยมี
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
3. การประเมินผลจากการวิเคราะห์
สถานการณ์และกรณีศึกษางานที่มอบหมาย 
4. การสังเกตการปฏิบัติงานและ 
ผลสัมฤทธิ ์

PLO3 ใฝ่รู้ มีทักษะทาง
ปัญญา และเรียนรู้ตลอด
ชีวิต รู้จักแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีได้เป็นอย่างด ี

1. บูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มา
ประกอบการเรียนรู้ และการท างาน 
2. มีการสื่อสาร การน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยทีี่
เหมาะสมเป็นเครื่องมือ 
3.เรียนรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  
4. ลงพ้ืนที่ศึกษาจริง 
5. มีการเสวนาเพ่ือการแลกเปลี่ยน

1. การน าเสนอรายงานหรือโครงงานและการ
ประเมินผลที่ได้รับจากงานมอบหมาย โดยมี
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
2. การประเมินผลจากการวิเคราะห์
สถานการณ์และกรณีศึกษางานที่มอบหมาย 
3. การสังเกตการปฏิบัติงานและ 
การเรียนรู้ การลงพ้ืนที่ 
4. ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่

48 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมิน 

เรียนรู ้ มอบหมาย 
PLO4 มีคุณธรรม 
จริยธรรม ถ่อมตนและมีใจ
รักในงานบริการ 
รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

1. มอบหมายงานทั้งในห้องเรียน และ
การเรียนรู้เพ่ิมเติม ทั้งแบบเดี่ยว และ
กลุ่ม 
2. ให้หลักการ แนวทางการท างานโดย
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชพี 
3. ส่งเสริมบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี 
โดยเข้าใจหลักการบริการตามมาตรฐาน 

1. การน าเสนอรายงานหรือโครงงานและการ
ประเมินผลที่ได้รับจากงานมอบหมาย โดยมี
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
2. การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
3. การสังเกตการปฏิบัติงานและประเมิน
ร่วมกัน 
4. ประเมินการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบโดยค านึงถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 
5. สังเกตบุคลิกภาพ และทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน 

PLO5 สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติในการ
ประกอบอาชีพด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรมและ
บริการ รวมทั้งสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

1. บรรยายทฤษฏีหลักการพ้ืนฐานใน
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมและ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. ยกตัวอย่างสถานการณ์และการ
อภิปรายกลุ่ม โดยยึดผูเ้รียนเป็น
ศูนย์กลาง เพ่ือให้นักศึกษาได้น าองค์
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาหรือการแก้ไข
ปัญหากับสถานการณ์ต่างๆ 
3. ฝึกทักษะภาคปฏิบัติพื้นฐานในด้าน
การท่องเที่ยวและการโรงแรมและ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้
ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติมาประยุกต์
ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบ
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม 
และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

1. การทดสอบทฤษฎีโดยการสอบย่อย สอบ
กลางภาค และสอบปลายภาค 
2. การน าเสนอรายงานหรือโครงงานและการ
ประเมินผลที่ได้รับจากงานมอบหมาย โดยมี
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
3. การสอบปฏิบัติจริงรายบุคคล และสอบ
ปฏิบัติจริงเป็นกลุ่มย่อย 
4. นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจริงในสถานประกอบการท่องเที่ยว
และการโรงแรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

PLO6 มีบุคลิกภาพที่ด ี
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และมีทักษะในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ 

1. บรรยายทฤษฏีหลักการด้าน
บุคลิกภาพในการบริการ ด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมและศาสตร์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
2. ส่งเสริมทักษะบุคลิกภาพในการ
บริการ ด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมและศาสตร์อื่นที่เกีย่วข้อง  
3. ส่งเสริมทักษะการใช้ความสามารถใน

1. การทดสอบความเข้าใจในองค์ความรู้ด้าน
บุคลิกภาพ 
2. การสอบปฏิบัติรายบุคคลด้านบุคลิกภาพ 
3. การประเมินผลการท าโครงงานแบบกลุ่ม
ย่อย 
4. การประเมินผลการจัดสัมมนาด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 



50 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 
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กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมิน 

การท างานร่วมกับผู้อื่น 
4. ส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการและ
ท างานเป็นหมู่คณะ 

PLO7 สามารถใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารและปฏิบัติด้าน
การท่องเที่ยว การโรงแรม
และบริการ 

1. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพ่ือรองรับ
การเปิดเสรีทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาด้าน
ภาษานอกห้องเรียนให้มากขึน้และ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
ภาษาอังกฤษ และภาษจีน 
3. เชื่อมโยงภาษาต่างประเทศกับงาน
วิชาการ 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รองรับการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 
5. จัดกิจกรรมการทดสอบความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นักศึกษาได้เรียนภาษาต่างประเทศในทุก
ภาคเรียน 
2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยสาขาวชิา/คณะ/
มหาวิทยาลัย 
3. มีรายวชิาที่ใช้เอกสารประกอบการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ 
4. การสอบผ่านในรายวชิาที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. ประกาศผลการทดสอบความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

PLO8 สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมโดยน าความรู้ที่
เกิดจากการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว การ
โรงแรมและบริการ 

1. สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม
ทางการท่องเที่ยว การโรงแรมและ
บริการได้อย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  
2. มีวิจัยด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม
และบริการ 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานและ
นวัตกรรม  
2. นักศึกษามีงานวิจัยในการบูรณาการ
เนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและ
บริการ 

PLO9 สามารถจัดการ
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 
การโรงแรมและบริการ 

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในรายวิชา 
กิจกรรมระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาให้เรียนรู้ด้านสถิติ การ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์กิจกรรม  เช่น 
การด าเนินงานโครงการ การประเมินผล
โครงการ การท าโครงงาน และการท า
วิจัย เป็นต้น  

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในรายวิชา กิจกรรม
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้
ด้านสถิต ิการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
กิจกรรม เช่น การด าเนินงานโครงการ การ
ประเมินผลโครงการ การท าโครงงาน และการ
ท าวิจัย 

PLO10 มีสมรรถนะทาง
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 

1. จัดแผนการศึกษาให้ครบตาม
หลักสูตร ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

1. การสอบผ่านในรายวชิาที่ก าหนดใน
หลักสูตร และมีความสามารถอธิบายหลักการ
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การโรงแรมและบริการ
และศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ศูนย์กลาง โดยใช้รูปแบบการสอนที่
หลากหลายในชั้นเรียน เช่น การ
บรรยาย สถานการณ์จ าลอง บทบาท
สมมติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและ
กัน เป็นต้น และการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามข้อสงสัย 
 2. เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอก
สถานที่ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม
และบริการ 
3. จัดให้มีอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากร
ภายนอกที่มีสมรรถนะทางวิชาชพี
เฉพาะด้าน 

และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของวิชาที่ศึกษา  
2. มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาใน
สาขาวิชาชีพและสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องด้าน
การท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ 
3. อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรภายนอก ร่วม
สอนให้ความรู้แก่นักศึกษา 

 
3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาพื้นฐาน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 (TQF: HEd.) ของ 5 ด้านมีดังนี้ 

 1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและ 
    การปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
 2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ 
   สังคม  
 3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
    ความเป็นมนุษย์ 
 4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
 5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
   1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
  1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมี 

การฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
   2) ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
   3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา  

   กรุณาและความเสียสละ 
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   4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
   5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 

  6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ 
   มหาวิทยาลัย 

   7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
   8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

  9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
6) ประเมินจากการแต่งกาย 
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ 
   ค้นพบ  

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต 

2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และน ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   

3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ 
   2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 

1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมและการน าเสนอผลการศึกษา 

 3) จัดกิจกรรมค่าย เพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง   
     การพูด การอ่าน และการเขียน 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ 
   อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก  
     สถานการณ์จริง 
 6) การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course   
      Management System: CMS Learning Management System: LMS 

7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
   2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
     1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
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     2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
     3) ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย 
     4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
     5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 

    6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆตามเกณฑ์  
       ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 

 7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
 2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง  
   สร้างสรรค์ 
 3) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
 4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน 
   การแก้ปัญหา 

   3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) กิจกรรมค่ายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง 
 2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่  
    ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
 3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
    ท ารายงาน 
 4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ   
   โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

   3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

 2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหาจากการฝึกปฏิบัติจริง 
    3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
    4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
  2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ 
     ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
  3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
  4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ 
     รับผิดชอบ 
  5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร 
     อย่างเหมาะสม 
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 6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

 และความรับผิดชอบ 
    1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า และการเป็น  
      สมาชิกกลุ่ม 

     2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม 
           ทักษะการอยู่ในสังคม 
     3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
     4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 

    5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิ 
       เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

     6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความ 
        คิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยเหตุผล 
     7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
     8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
 รับผิดชอบ 

     1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
     2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
     3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
     4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
     5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 

5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพ่ือก าจัด

ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์  
การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารสนทนาการและ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นการประชุม
ทางไกล (video-conferencing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็น
ประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ตและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตามค าแนะน าและ
สามารถทดลองท าได้ 

4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 
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5) สามารถใช้ความรู้ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ

แก้ปัญหา 
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้

ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
    2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
    3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  

  4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

        Curriculum  Mapping) 
  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
    1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและ 
       การปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
  1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ 
       สังคม  
  1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
                ความเป็นมนุษย์ 
  1.4 มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทาง 
       จิตใจ 
  1.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 2. ความรู้ 
  2.1 มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี 
        ที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต                         
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  2.2 มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และน ามา  
       ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ   
  2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2.4 รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ 
       ระดับนานาชาติ 
 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
  3.2 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง 
       สร้างสรรค์ 
  3.3 สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
  3.4 สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน 
       การแก้ปัญหา 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
  4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาใน  
       สถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่ม ทัง้ในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
  4.3 มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
  4.4 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ  
               ความรับผิดชอบ   
  4.5 มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร 
       อย่างเหมาะสม 
  4.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
       กับโอกาส และวาระ 
  5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลข่าวสาร  
       ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  5.3 สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล 
       ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ  
       ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
  5.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก 
       ปัจจุบัน 

5.5 สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล     
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. คุณ 
ธรรม

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย (ถ้ามี) 

PLO1 มีความรู้ที่ทันสมัย ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานในวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยว การ
โรงแรมและบริการ 

     - 

PLO2 คิดเป็น ท าเป็น สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมตามสถานการณ์ 

   
  - 

PLO3 ใฝ่รู้ มีทักษะทางปัญญา และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รู้ จั ก แส ว งห าความรู้ ด้ ว ย ตน เอ งและส าม ารถ
ติดต่อสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี 

     - 

PLO4 มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและมีใจรักในงาน
บริการ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

     - 

PLO5 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่
เกีย่วข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการประกอบ
อาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ 
รวมทั้งสาขาที่เก่ียวข้อง 
 

     - 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. คุณ 
ธรรม

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย (ถ้ามี) 

PLO6 มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
และมีทักษะในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

 
 

   
- 

PLO7 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารและปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม
และบริการ 

     - 

PLO8 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยน าความรู้ที่
เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ 

     - 

PLO9 สามารถจัดการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว การ
โรงแรมและบริการ 

     - 

PLO10 มีสมรรถนะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว การ
โรงแรมและบริการและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

     - 

หมายเหต:ุ ระบุสญัลักษณ์ √ ในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (TQF) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()  

 

รายวิชา\ผลการเรียนรู ้
1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

2220200  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                          

2220202  ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป                          

2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          

2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                          

2220530  ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห ์                          

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

2810310  นันทนาการในชีวิตประจ าวนั                          

2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม                          

2310010  ทักษะชวีิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต                          

3310810  จิตวิทยาการสื่อสาร                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู ้
1.  คุณธรรมและจริยธรรม 

 
 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์

2221210  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาท้องถิ่น                          

2310020  เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                          

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลก
ปัจจุบัน                          

2310410  พลเมืองที่เข้มแข็ง                          

2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                          

3211110  การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล                          

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          

3330020  ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่                          

3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเปน็ทีม                          

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น                          

4003110  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                          

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 

1810310  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                          

4400010  โลกกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                          

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว                          

4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู ้
1.  คุณธรรมและจริยธรรม 

 
2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                          

4430120  การคิดและการตัดสินใจ                          

4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ                          

4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ                          

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษแ์ละพืชพรรณ                          

5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน                          

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน                          

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

                         

6840110  จิตส านึกและวินยัจราจร                          

7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                          

7003120  ทักษะการคิด                          

8710010  ชีวิตและสุขภาพ                          

 
หมายเหต ุส ำหรับผู้สอนรำยวิชำใดๆ จ ำเป็นต้องจัดกำรสอนและวัดผลกำรเรียนรู้ (Learning outcome) ในควำมรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยต้องน ำไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  2. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ 
     การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
  3. แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืนมีจิตสาธารณะและจิตบริการ 
  4. มีวินัยในการท างาน มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองและรับผิดชอบต่องาน
     ที่ได้รับมอบหมาย และเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา องค์กร  
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1. ก าหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และให้จัดท ารายงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
  2. สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะและวิชาต่าง ๆ 
  3. สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เรียน 
  4. สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (ethic codes) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
  5. การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่าง ๆ 
  6. การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1. ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรงจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย 
  2. สังเกตการณ์แสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน 
  3. ท างานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน 
  4. ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก 
  5. ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
  6. ให้นักศึกษาตอบค าถามเกี่ยวกับกรณีศึกษาเชื่อมโยงด้านคุณธรรม จริยธรรมและ 
     จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.2.2 ด้านความรู้ 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1. มีความรู้ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
         อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
  2. สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติในงานอุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยวได้  
  3. สามารถน าความรู้ไปบูรณาการในการท างานอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวได้  
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1. การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 
  2. มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
  3. ท ารายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการท างานจริง ภาคปฏิบัติ 
  4. อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  5. การศึกษานอกสถานที่และท ารายงาน 
  6. สอนโดยการสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ 
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  7. การลงพ้ืนที่ศึกษาวิจัยตามหัวข้อที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1. ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
  2. ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
  3. ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน 
  4. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
  5. ประเมินจากกระบวนการวิจัย และรายงานผล 
 2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1. มีทักษะในการคิดเป็นระบบวิเคราะห์เสนอแนะสรุปประเด็นสาระและให้เหตุผลเพื่อ 
     การตัดสินใจได้ 
  2. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก 
        ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
  3. สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างาน 
      ให้เกิดประสิทธิผล 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1. กรณีศึกษาเก่ียวกับการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ รวมทั้งมีการวิจัย 
  2. การอภิปรายเป็นกลุ่ม 
  3. การท างานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา 
  4. การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการที่มีความส าเร็จในอาชีพ 
  5. ก าหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะจริง เช่น การค านวณการจัดการ การบริการ การ     
     ควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 
  6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการณ์จริง 
  7. การท างานนอกสถานที่ร่วมกับเครือข่าย เช่นชุมชน องค์กรด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม
และบริการ 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1. ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ท า 
  2. การสอบข้อเขียน 
  3. การเขียนรายงาน 
  4. การนิเทศนักศึกษา และคะแนนจากการประเมินการฝึกประสบการณ์จากสถาน 
      ประกอบการ 
  5. คะแนนการประเมินจากหน่วยงานที่ท างานร่วมกับนักศึกษา 
 2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1. มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และ 
        บทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ 
     ผู้ร่วมงาน 
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  2. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
    ความรับผิดชอบ 
  1. บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
  2. มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม 
  3. สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
  4. มีการด าเนินงานร่วมกันในลักษณะต่างๆระหว่างนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
     ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน 
  5. การฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ  
  1. ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 
  2. ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)   
  3. ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน 
  4. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
  5. ใช้ผลการประเมินจากผู้ที่มีส่วนร่วมในการท างานกับนักศึกษา 
  6. ใช้ผลการประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 
  1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด  
     การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นที่เหมาะสม 
  3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อ ติดต่อสื่อสารและเลือกรูปแบบการน าเสนอที่ 
     เหมาะสม 
  4. มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล 
     การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
   การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติโดยการ 
     สอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ 
  2. จัดห้องปฏิบัติการ ฝึกให้ใช้ซอฟต์แวร์ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือสายการบิน  
     ฯลฯ 
  3. ฝึกให้น าเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน 
  4. ฝึกการสื่อสารทางภาษาต่างประเทศด้วยน าเสนองาน ทดสอบ และอ่ืนๆ 
  5. บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ ในทุกรายวิชาที่ 
          สามารถท าได้ 
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  6. ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
 5) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ  
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า 
  2. ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน และรายงานการวิจัย 
  3. ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เช่นการน าเสนองาน 
  4. ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า 
  5. ต้ังค าถามแล้วสังเกตวิธีการตอบโดยการใช้การคิด วิเคราะห์ ประเมินผลจากการ 
     สื่อสารด้วยภาษาท้ังไทยและต่างประเทศ 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) จ าแนกตามรายวิชา  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ           

1740101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว           

1740102  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว           

1740103  ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว           

1740104  จิตวิทยาบริการ           

1740205  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม           

1740206  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

          

1740307  การตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว           

1740308  การบัญชีเบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว           

1740309  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว           

1740410  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

          

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว           

1741101  หลักการมัคคุเทศก์           

1741202  การวางแผนและการจัดน าเที่ยว           

1741203  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม           

1741204  ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก           

1741305  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน           
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1741306  หลักการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว   
        

1741307  การท่องเที่ยวชุมชน           

1741408  โลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยว           

1741481  สัมมนาด้านการท่องเที่ยว             

1741491  การวิจัยด้านการท่องเที่ยว           

1742101  การท่องเที่ยวอาเซียน           

1742202  กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว           

1742203  องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว           

1742304  การจัดการการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว           

1742305  ธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง           

1742306  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ           

1742307  การท่องเที่ยวทางทะเล            

1742308  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร           

1742409  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม            

1742310  การจัดโครงการการท่องเที่ยว           

1742411  นโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว           

1742412  การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยว           

1742413  การจัดการนวัตกรรมการบริการส าหรับการท่องเที่ยว           

1742414  ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว           

1742415  การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ           

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ           

1743101  หลักการโรงแรม           
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1743202  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม   
        

1743203  การจัดการงานแม่บ้าน           

1743204  การจัดการส่วนหน้า           

1743205  การจัดการธุรกิจอาคารชุดและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์           

1743306  การจัดการร้านอาหารและการจัดเลี้ยง           

1743407  การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา           

1743408  การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจบริการ           

1743481  สัมมนาด้านการโรงแรมและบริการ           

1743491  การวิจัยด้านการโรงแรมและบริการ           

1744201  การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม           

1744202  การด าเนินการบริการด้านไวน์           

1744203  กลยุทธ์การผสมเครื่องดื่ม           

1744204  การจัดการและด าเนินการงานแม่บ้าน            

1744305  การบริการฝ่ายห้องพัก           

1744306  ทักษะการใช้ระบบโปรแกรมส่วนหน้า           

1744307  การจัดการโรงแรมเชิงกลยุทธ์             

1744308  การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงแรมและธุรกิจบริการ            

1744309  การสื่อสารในธุรกิจบริการ           

1744310  การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ                     

1744411  การจัดการงานอีเว้นท์            

1744412  การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น           

1744413  การจัดการงานด้านต้นทุนเครื่องดื่ม           
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1744414  การตลาดออนไลน์เพื่อการบริการ   
         

1744415  การด าเนินงานด้านการบริการลูกค้าสัมพันธ์           

1746201  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว           

1746402  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว           

1747201  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา           

1747402  สหกิจศึกษา           

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์  หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่และมี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

 
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  เรียงตามวิชาในแผนการสอน 
 

ชั้นปีที่/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO

8 
PLO9 PLO10 

ชั้นปีที่ 1  
1740101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) R, U Ap Ap, An        

1740102  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)   
R, Ap, 

An 

U, 
Ap, 
An 

 
Ap, 

An, C 
Ap, 

An, E 
   

1740103  ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) R, U    Ap  
Ap, 
An 

   

1740104  จิตวิทยาบริการ 3(3-0-6)   
R, Ap, 

An 

U, 
Ap, 
An 

 
Ap, 

An, C 
Ap, 

An, E 
   

1741101  หลักการมัคคุเทศก์  3(2-2-5) R, U 
R, U, 
Ap 

 
Ap, 
An 

R, U  
Ap, 
An,E 

  Ap 

ชั้นปีที่ 2  

1740205  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) R, U U,Ap Ap Ap An   E E 
 
 

1740206  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3(3-0-6)  
R, U, 
Ap 

 
U, 
Ap, 

Ap, 
An 

Ap, 
An, C 
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ชั้นปีที่/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO

8 
PLO9 PLO10 

An 

1741202  การวางแผนและการจัดน าเที่ยว  3(2-2-5)  Ap An  An  Ap, E E  C 

1741203  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3(2-2-5) R, U Ap   
Ap, 
An 

 E    

1741204  ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก 3(3-0-6) R, U, Ap R, U, Ap     Ap, E  Ap,   

1746201  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2(1-2-3)  

R, U, 
Ap  

U, 
Ap, 
An 

Ap, 
An 

Ap, 
An, C 

   
Ap, E, 

C 

1747201  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(1-2-3)  

R, U, 
Ap  

U, 
Ap, 
An 

Ap, 
An 

Ap, 
An, C 

   
Ap, E, 

C 

ชั้นปีที่ 3  
1740307  การตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) R, U Ap R, Ap  An      

1740308  การบัญชีเบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) Ap  R, Ap  
R, U, 
Ap 

     

1740309  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)   Ap  An An, C Ap, E    
1741305  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)   R, Ap An, Ap An    E  

1741306  หลักการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6)     
An, 
Ap 

An, 
Ap, C 

  E  

1741491 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
R, U, 
Ap 

Ap 
R, Ap, 

An 
 An        E  
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ชั้นปีที่/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO

8 
PLO9 PLO10 

ชั้นปีที่ 4   
1740410  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

3(3-0-6) R, U Ap  U, An       

1741307  การท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5) 
R, U, 
Ap 

Ap, U U, Ap 
Ap 
 

   E    

1741408  โลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6)     An   E, C An, E  

1741481  สัมมนาด้านการท่องเที่ยว   3(2-2-5)   
R, Ap, 

An 
 

Ap, 
An 

  E, C E, C  

1746402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 6(640) Ap U, Ap  
Ap, 
An 

Ap, 
An 

    Ap 

1747402 สหกิจศึกษา 6(640) Ap U, Ap  
Ap, 
An 

Ap, 
An 

    Ap 

หมายเหตุ:   ระบุในช่องของ PLOs ด้วยสัญลักษณ์ R: Remembering, U: Understanding, Ap: Applying, An: Analyzing, E: Evaluating, C: Creatingตาม “Cognitive Domain” ระดับต่างๆ จากการเรียนรู้ของ Bloom’s 
Taxonomy และส าหรับ Psychomotor Domain (Skill)ใช้สัญลักษณ์ S, Affective Domain(Attitude)ใชส้ัญลักษณ์ At 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

72 



73 

  

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ 
 

ชั้นปีที่/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

ชั้นปีที่ 1  
1740101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) R, U Ap Ap,An        

1740102  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)   
R, Ap, 

An 

U, 
Ap, 
An 

 
Ap, 

An, C 

Ap, 
An, E 

   

1740103  ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) R, U    Ap  
Ap, 
An 

   

1740104  จิตวิทยาบริการ 3(3-0-6)   
R, Ap, 

An 

U, 
Ap, 
An 

 
Ap, 

An, C 

Ap, 
An, E 

   

1743101  หลักการโรงแรม 3(3-0-6) 
R, U, 
Ap 

 
R, Ap, 

An 
 

Ap, 
An 

  E, C  
Ap, E, 

C 

ชั้นปีที่ 2  
1740205  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) R, U U,Ap Ap Ap An   E E  

1740206  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3(3-0-6)  
R, U, 
Ap 

 

U, 
Ap, 
An 

Ap, 
An 

Ap, 
An, C 

    

1743202  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) R, U  
R, U 
AP 

Ap, 
An 

 An     
Ap, 
An 

1743203  การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) R, U  
R, U 
AP 

Ap, 
An 

 An     
Ap, 
An 
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ชั้นปีที่/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1743204  การจัดการส่วนหน้า 3(3-0-6) 
 

 Ap   
Ap, 
An 

Ap, 
An,C 

Ap,E E  
 

1743205  การจัดการธุรกิจอาคารชุดและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ 3(3-0-6)    

U, 
Ap, 
An 

Ap, 
An 

Ap, 
An, C 

Ap, 
An, E 

C  

 

1746201  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2(1-2-3)  

R, U, 
Ap  

U, 
Ap, 
An 

Ap, 
An 

Ap, 
An, C 

   

Ap, E, 
C 

1747201  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(1-2-3)  

R, U, 
Ap  

U, 
Ap, 
An 

Ap, 
An 

Ap, 
An, C 

   

Ap, E, 
C 

ชั้นปีที่ 3  
1740307  การตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) R, U Ap R, Ap  An      

1740308  การบัญชีเบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) Ap  R, Ap  
R, U, 
Ap 

     

1740309  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)   Ap  An An,C  Ap,E   

1743306  การจัดการร้านอาหารและการจัดเลี้ยง 3(2-2-5)   Ap  
Ap, 
An 

Ap, 
An, C 

Ap, E    

1743491  การวิจัยด้านการโรงแรมและบริการ 3(2-2-5) 
R, U, 
Ap 

Ap 
R, Ap, 

An 
 An     E  

ชั้นปีที่ 4   
1740410  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) R, U Ap  U, An       
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ชั้นปีที่/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1743407  การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา 3(2-2-5) 
 

 Ap  
Ap, 
An 

Ap, 
An, C 

Ap, E   
 

1743408  การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)  
R, U, 
Ap 

 

  

Ap, 
An 

Ap, 
An, C 

 

 E, C E, C  

1743481  สัมมนาด้านการโรงแรมและบริการ 3(2-2-5)   
R, Ap, 

An 
 

Ap, 
An 

  E, C E, C  

1746402  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 6(640) Ap U, Ap  
Ap, 
An 

Ap, 
An 

    Ap 

1747402  สหกิจศึกษา 6(640) Ap U, Ap  
Ap, 
An 

Ap, 
An 

    Ap 

หมายเหตุ:   ระบุในช่องของ PLOs ด้วยสัญลักษณ์ R: Remembering, U: Understanding, Ap: Applying, An: Analyzing, E: Evaluating, C: Creatingตาม “Cognitive Domain” ระดับต่างๆ จากการเรียนรู้ของ Bloom’s 
Taxonomy และส าหรับ Psychomotor Domain (Skill)ใช้สัญลักษณ์ S, Affective Domain(Attitude)ใช้สัญลักษณ์ At 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา/ผลการเรียนรู ้
 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะห์เชงิตัวเลขการสื่อสาร

และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน                 

กลุม่วิชาพื้นฐานวิชาชพี                 

1740101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                 

1740102  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                 

1740103  ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่ออตุสาหกรรมท่องเที่ยว                

1740104  จิตวิทยาบริการ                 

1740205  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                 

1740206  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                 

1740307  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว                

1740308  การบัญชีเบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                

1740309  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                 

1740410  การจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                 

วิชาเฉพาะบังคับ (กลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเท่ียว)                 

1741101  หลักการมัคคุเทศก์                 

1741202  การวางแผนและการจัดน าเที่ยว                 

1741203  การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม                

1741204  ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยและโลก                 

1741305  การพัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน                 

1741306  หลักการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียว                

1741307  การท่องเท่ียวชุมชน                

1741408  โลจิสติกส์ส าหรับการท่องเท่ียว                 

1741481  สัมมนาด้านการท่องเท่ียว                   

1741491  การวิจัยดา้นการท่องเท่ียว                
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รายวิชา/ผลการเรียนรู ้
 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะห์เชงิตัวเลขการสื่อสาร

และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
กลุ่มเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะกลุ่มวิชาการท่องเท่ียว)                

1742101 การท่องเท่ียวอาเซียน                 

1742202 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเท่ียว                 

1742203  องค์ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว                 

1742304 การจัดการการสื่อความหมายทางการทอ่งเที่ยว                 

1742305  ธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง                 

1742306  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                 

1742307  การท่องเท่ียวทางทะเล                  

1742308  การท่องเท่ียวเชิงเกษตร                 

1742409  การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม                 

1742310  การจัดโครงการการท่องเท่ียว                 

1742411  นโยบายและการวางแผนการท่องเท่ียว                 

1742412  การประเมินผลกระทบทางการท่องเท่ียว                 

1742413  การจัดการนวัตกรรมการบรกิารส าหรับการท่องเท่ียว                 

1742414  ธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสส์ าหรับธุรกจิการท่องเท่ียว                 

1742415  การจัดการธุรกจิการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ                 

วิชาเฉพาะบังคับ (กลุ่มวิชาการโรงแรม)                 

1743101  หลักการโรงแรม                 

1743202  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม                 

1743203  การจัดการงานแม่บา้น                 

1743204  การจัดการส่วนหนา้                 

1743205  การจดัการธรุกจิอาคารชุดและเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต์                 

1743306  การจัดการร้านอาหารและการจัดเล้ียง                

1743407  การจัดการธุรกจิสุขภาพและสปา                 

1743408  การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจบริการ                 

1743481  สัมมนาด้านการโรงแรมและบริการ                 
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รายวิชา/ผลการเรียนรู ้
 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะห์เชงิตัวเลขการสื่อสาร

และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
1743491  การวิจัยดา้นการโรงแรมและบริการ                

กลุ่มเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะกลุ่มวิชาการโรงแรม)                

1744201  การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม                 

1744202  การด าเนินการบริการด้านไวน์                 

1744203  กลยุทธ์การผสมเครื่องดื่ม                 

1744204  การจัดการและด าเนินการงานแม่บ้าน                  

1744305  การบริการฝ่ายห้องพัก                 

1744306  ทักษะการใช้ระบบโปรแกรมส่วนหน้า                 

1744307  การจัดการโรงแรมเชิงกลยุทธ์                   

1744308  การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงแรมและธุรกิจ
บริการ 

                

1744309  การสื่อสารในธุรกิจบริการ                 

1744310  การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัด  
              นิทรรศการ           

                

1744411  การจัดการงานอีเว้นท ์                  

1744412  การจัดการอาหารนานาชาตแิละท้องถิ่น                

1744413  การจัดการงานด้านต้นทุนเครื่องดื่ม                 

1744414  การตลาดออนไลน์เพื่อการโรงแรม                  

1744415  การด าเนินงานด้านการบริการลูกค้าสัมพันธ ์                 

กลุ่มวิชาเฉพาะภาษาต่างประเทศ                 

หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 

1746201  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                 

1746402  ฝึกประสบการณ์วิชาชพีอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                 

1747201  การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา                 

1747402  สหกิจศึกษา                 
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปี 
ข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

ชั้นปีที่ 1 
   

   
 

   
มีความรอบรู้ทางวิชาการในศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

 
 

    
 

   

ชั้นปีที่ 2 
   

   
 

   
มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตามหลักการและทฤษฎีทางด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้และเหตุผลในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

      
 

   

ชั้นปีที่ 3 
   

   
 

   
มีทักษะ ประสบการณ์ด้านการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

  
 

 
      

ชั้นปีที่ 4 
     

  
  

 
มีสมรรถนะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ 
และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง      
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
 หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
ประกอบด้วย กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 (หมวด 7 ภาคผนวก ซ) 
  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 1) การทวนสอบในระดับสาขาวิชา 
 มีคณะกรรมการทวนสอบระดับสาขาวิชาในการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการก าหนดระบบและกลไกการด าเนินการทวนสอบ ในรูปแบบคณะกรรมการ 
 2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
 มีการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยสาขาวิชาจะด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทุกด้านอย่างเป็น
ระบบ นอกจากนั้นจะมีการประเมินผลการเรียนรู้จากหลายแหล่ง เช่น จากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นการยืนยันผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
  2) การตรวจสอบจากสถานประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 
  3) การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพในด้านของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 3.1 มีความประพฤติดี 
 3.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 3.4 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล 
 3.5 ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 3.6 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
 3.7 สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นนักศึกษานอกภาคเวลา 
      ปกต ิ



หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 

 หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีการก าหนดเรื่องการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร                 
ซึ่งได้มุ่งเน้นด้านการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  และการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์           
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดหลักสูตรการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ 
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.3 จัดระบบแนะน าระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่  
1.4 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ     

การจัดท ารายละเอียดรายวิชา (course specification) 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1    การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการ
สอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 

2.1.2     สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะ 
ความคิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ช านาญการ 
 2.2    การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 
2.2.2 พัฒนาและสนับสนุนงบประมาณให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อท างานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงาน

ดีเด่น 
2.2.3 จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ งานวิจัยในการพัฒนางานด้านวิชาการให้อาจารย์ 
2.2.4 จัดอบรมหรือให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ 
2.2.5 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่  
2.2.6 สนับสนุนให้ผู้สอนได้รับประสบการณ์จริง โดยส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการและ      

จัดสวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร 
2.2.7 สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ

สังคม เพ่ือให้สามารถน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.8 เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อต าราเรียนใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

รวมทั้งอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 
2.2.9 จัดโครงการศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศมอบประกาศ

เกียรติคุณและให้รางวัล เพ่ือธ ารงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ 
2.2.10 เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เชื่อมโยงกับองค์กรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยมีบทบาทใน

การเป็นที่ปรึกษา 



หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
 สาขาวิชาได้ก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 6 คน เพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
คณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายและปฏิบัติตามความเหมาะสม 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการก าหนดการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้  และ
ภาวะการมีงานท า นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ท าการส ารวจความ     พึง
พอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และจะแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้  
รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 
3. นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา  และ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ดังนี้  
 3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีการสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญา สุขภาพกายและทัศนคติ 
 3.2 หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา  
  (1) ก าหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
  (2) มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และมี
การวันและเวลาที่นักศึกษาจะสามารถเข้ารับค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืนๆ 
สามารถขอรับค าปรึกษาจาก อาจารย์ที่ปรึกษาได้  
  (3) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่อง
ทั่วไป สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ 
  3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่         
ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  (1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเพชรบุรี 
  (2) คุณสมบัติของผู้สมัคร 
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  - ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทด้านการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  - มีประสบการณ์ในการท างาน อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 
  (3) การคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบสอนโดยคณะกรรมการที่
    คณบดีแต่งตั้ง 
 4.2. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
    คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาสรรหาและด าเนินการแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
    คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน     
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ  
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต 
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตร  
 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่ง  สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตร  แสดงความ
เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อ  ครบวงรอบ
การศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี  
 5.2 การเรียนการสอน  
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้ สอนในรายวิชา โดยค านึ งความรู้ความสามารถและ  
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา  
 5.3 การประเมินผู้เรียน  
 หลักสูตรมีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตัว
นักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายได้ล่วงหน้า 4 ปี ซึ่งช่วยในการวางแผนงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปีให้
สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์การเงินยังน ามาใช้ในการวาง
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพ่ิมกิจกรรมและโครงการที่จะเพ่ิมรายได้ให้กับ
สาขาวิชา การจัดสรรจ านวนรายวิชาและชั่วโมงของอาจารย์ให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินรายได้           
การวางแผน การจัดหา การใช้ และการเพ่ิมจ านวนทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 สาขาวิชามีข้อมูลแสดงความพร้อมของทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสาร 
อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีหนังสือด้านการการท่องเที่ยว การโรงแรม
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และบริการ รวมถึง ฐานข้อมูลให้นักศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้สาขาวิชาฯ ยังเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์การ
ฝึกด้านทักษะโรงแรม ดังต่อไปนี้  
 

อุปกรณ์ด้าน Bar & Beverage  อุปกรณ์การจัดโต๊ะอาหารสากล 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ล าดับที่ รายการ จ านวน 

1 Muddle 3 1 Plate Mat 10 
2 Pourer 3 2 จาน Main (เล็ก) 10 
3 เช็คเกอร์ (เล็ก) 2 3 จาน Main (ใหญ่) 10 
4 เช็คเกอร์ (ใหญ่) 3 4 จานรองกาแฟ 30 
5 เช็คเกอร์ (กลาง) 3 5 จานหวาน 20 
6 เหยือกน้ า 12 6 แจกันทรงต่างๆ 15 
7 แก้ว Long drink 21 7 ช้อนกาแฟ 30 
8 แก้ว On the rock 5 8 ช้อนซุป 30 
9 แก้วแชมเปญ 8 9 ช้อนหวาน 30 
10 แก้วแฟนซี 3 10 ช้อนหวาน 30 
11 แก้วไวน์แดง  5 11 ชุดขวดเกลือ พริกไทย 20 
12 แก้วไวน์แดง 4 12 ชุดช้อนส้อม 50 
13 แก้วไวน์ขาว 6 13 ถ้วยกาแฟ 20 
14 แก้วกาแฟ 20 14 ถ้วยซุป 30 
15 แก้วคราฟ 9 15 ถาดพลาสติก 15 
16 แก้วคอกเทล 18 16 ผ้า Napkin 100 
17 แก้วทิวลิป 4 17 ผ้า Skirt   20 
18 แก้วน้ า  30 18 ผ้าคาดโต๊ะ 10 
19 แก้วบรั่นดีใหญ่/เล็ก 11 19 ผ้าปูโต๊ะ 10 
20 แก้วมาการิต้า 5 20 มีดแกะสลัก 10 
21 แก้วลิเคียว 10 21 มีดเนย 30 
22 ขวดซ้อมบาร์เทนเดอร์ 20 22 มีดเนื้อ 30 
23 จานรองแก้ว 20  23 มีดเนื้อเล็ก 30 
24 จิกเกอร์ 3  24 มีดปอกผลไม้ 10 
25 ที่คีบน้ าแข็ง 7  25 ส้อมหวาน 30 

 
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา วารสารทาง
วิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพ่ือการจัดหา รวมทั้งคณาจารย์
ร่วมกันประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ประสานงานกับ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เก่ียวข้อง เพื่อบริการให้คณาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อการสอนอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
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 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน ด าเนินการ
ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศน
อุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้อง  ประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
 
7. การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 7.1 จัดการฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่และการบริหาร (เช่น การตรวจสอบ บัญชี 
การวางแผน การบริหารเวลา ฯลฯ) 
 7.2 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานในหน่วยงานอื่น 
 7.3 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานในโครงการบริการทางวิชาการ และโครงการวิจัยของสาขาวิชา 
 

8. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปี
ที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
  

11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
 

12. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

  
   

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 9 10 11 11 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 10 11 11 

 

 



 

 

หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
   
 หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีการก าหนดเรื่องกระบวนการการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของการสอน การประเมินหลักสูตรในภาพรวม การประเมินผล      
การด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร รวมถึงกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 
1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินกลยุทธ์การสอนมีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า  
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์  การสอน 
ส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม 
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน  

1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผล 
การสอบ    

1.1.4 การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนาและ 
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่ต้องการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยคณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 
 1.2.2  การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรมงานที่ 
มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 
 1.2.3  การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนของ 
นักศึกษาและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา 
 1.2.4  การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยผ่านประธานสาขาวิชาฯ และคณบดี 

 
2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษาและบัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ 
 2.2  ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอน
และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร  
 2.3  ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต 
การวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ก้าวขึ้นไปสู่
ต าแหน่งระดับผู้น าในองค์กร 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในระดับภาควิชาของสาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยคณบดี 
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
มีการน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากนั้น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชาและมีการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
 
 



 

 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น     Non-Credit  

 Basic English 
  การใช้ค า ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
 ส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย เน้นฝึกปฏิบัติ
 แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
   The use of words, sentences, and English grammar basics required in daily 
 life particularly in the factual section, introducing oneself and others, the answer 
 questions about personal information, as well as the use of English for 
 communication in a familiar situation, focus on the integrated practice from a 
 variety of relevant case studies 
 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน      3 (1-2-6) 

 English in Daily Life  
  การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทางไวยากรณ์
 ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค า การเรียงล าดับค า รูปแบบประโยคในกาลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการ
 สื่อสารในชีวิตประจ าวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
 หลากหลาย 
   Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using 
 basic knowledge of English grammar, function of words, word order, and 
 sentence patterns in basic tense for communication in daily life, focus on the 
 integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
2220202  ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป   3 (1-2-6)
  English in General Situations 
  การพัฒ นาทั กษะการฟั ง การพูด  การอ่านและการเขี ยนภาษาอังกฤษ เพ่ื อ 
 การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ ส านวน และ
 โครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
 เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
  Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 
 communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and grammar 
 in both familiar and unfamiliar situations, focus on the integrated practice from a 
 variety of relevant case studies 
 
2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ   3 (1-2-6) 
  English in Workplace 
  ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมี
 รูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
 เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย  
   English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex 
 structures and forms of formal language use, focus on the integrated practice 
 from a variety of relevant case studies 

 
2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3 (1-2-6) 
 Thai for Communication  
  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลัก
 จากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้
 น้ าเสียงในการพูกสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่างๆ 
 เขียนผลงานประเภทต่างๆตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นฝึก
 ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง อย่างหลากหลาย 
   Use Thai language to communication property according to the situation. 
 Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use 
 critical  thinking in things that being seen, speaking with positive communication 
 on various occasions, and in various language levels. Using tones of voice to 
 communicate. Read aloud according to orthography. Read for comprehension 
 from various types of writing, writing various types of works according to the 
 principles of writing, having manners for listening, speaking, reading and writing, 
 focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ           3 (1-2-6) 
    Thai for Specific Purposes 
  การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการพูด
 การเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียนจดหมาย
 ธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ  การสื่อสาร
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1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

 ธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
 จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

   The development of language skills to effectively with occupation
 focusing on speaking, writing on various occasions, commenting, business 
 negotiations, business letter writing, business communication through writing,  
 writing of the press releases on business, business communications and business 
 negotiation in real situations through social media,  focus on the integrated 
 practice from a variety of relevant case studies 
 
2220530  ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์        3 (1-2-6) 
      Thai for Critical thinking  
 หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับสารจาก
 การฟัง และการอ่านสามารถน าสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และน าเสนอได้  การฟัง
 เพ่ือจับใจความการฟังเพ่ือการวิเคราะห์การฟังเพ่ือการตีความการฟังอย่างมีวิจารณญาณ 
 รวมถึงการอ่านเพ่ือจับใจความการอ่านเพ่ือการวิเคราะห์การอ่านเพ่ือการตีความและการอ่าน
 อย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา -
 การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and 
 synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able to apply the 
 obtained data toward the processes of analytical thinking and presentation, 
 listening for comprehension, listening for data analysis, listening for 
 interpretation, the use of judgment for listening including comprehensive 
 reading, reading for analysis, reading for interpretation and critical reading, social 
 communication and real situations, focus on the integrated practice from a 
 variety of relevant case studies 
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
   
2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม         3 (1-2-6) 
   Ethics and Social Responsibility 
  ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิตตาม
 หลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการด าเนินชีวิตที่
 สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตาม
 หลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหา
 อย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้
 อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The meaning and the importance of ethics and corporate social 
 responsibility, humans and the use of reason and ethics, understanding and life 
 in accordance with the principle of science, philosophy, and religion, ethics 
 concepts, the values and lifestyles consistent with the truth of the world and 
 life, the development of their physical, verbal, and ethics, as a religious 
 principles and ethical morality for good life, the development of intellectual and 
 creative problem solving, the development of life skills in various fields for
 peaceful living together with other people and society, focus on the integrated 
 practice from a variety of relevant case studies 
 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต        3 (1-2-6) 
   Life skills and personal development in a dynamic world 
  ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ทักษะการเรียนรู้ต่อการด ารงชีวิต
 ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาใน
 การศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม การจัดการ
 ภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะและการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 
 เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, 
 Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology and ethics, 
 the philosophy for oneself learning, personal and personality development, 
 human relations and teamwork, management of conflicts and the health 
 promotion, and problem solving skills in the society of change, focus on the 
 integrated practice from a variety of relevant case studies 
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2810310  นันทนาการในชีวิตประจ าวัน   3 (1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 
  ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการกับ
 คุณภาพชีวิตหลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
 ให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคมเพ่ือสร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จักรัก
 ตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
 เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The meaning characteristics and scope of recreation .The importance of 
 recreation and quality of life, Principles of selection of recreational activities in 
 daily  life Practice recreation activities suitable for body development Mind, 
 emotion, society. To create self-worth Know yourself And live happily in 
 society, focus on  the integrated practice from a variety of relevant case studies 
  
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร       3 (1-2-6) 
   Communication Psychology  
  แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่าง
 บุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร 
 โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อ
 ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการ
 ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ
 ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
 การชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนเน้นฝึก
 ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 
   The concepts and process of communication, how to study  
 communications in the organization, communication between group and 
 organization, a good messenger and receiver, reflections of the communication, 
 the organization structure related to the efficiency of communication, the impact 
 of communications on job performance, the job satisfaction and organizational 
 commitment including the application of psychological knowledge to enhance 
 efficiency in communication that occur in the organization such as public 
 relations with the psychological, management of rumors, the motivation to 
 persuade and an analysis of personal body language, volunteer for community 
 development, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
 studies  
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2221210  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      3 (1-2-6) 
 King Wisdom for Local Development 
    ศึ กษ าแนวคิ ด  ห ลั ก การทรงงาน  หลั กป รั ชญ าเศ รษ ฐกิ จพอ เพี ย ง  แนวคิ ด 
   การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์
   ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ชุมชนและสังคมตามพระบรมราโชบาย 
   เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 
 development, principles of the royal projects, as well as analyze the intelligent 
 learning approach for pilot community development based on the king wisdom 
 and including the application of the obtained knowledge from the sufficiency 
 economy to solve actual problems in their own daily lives and communities 
 focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies. 
 
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ   3 (1-2-6) 
 Phetchaburi Study for Entrepreneur 
  ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ อิ ท ธิ พ ล
 ของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภู มิ ปั ญ ญ า
 ท้องถิ่น  อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเ พ ช ร บุ รี 
 ปัญหาและการใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการแก้ปัญหาทางสังคม  แนวท า ง ก า ร
 พัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมือง
 เพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชรทฤษฏี
 และฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่าง
 เมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่ างตลอดจนการสืบทอด
 วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
 เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Geography, history of Phetchaburi province and local nearby, tribes and 
 ethnicities, the influence of geography and history affecting  on cultural, society, 
 art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions, study of the 
 project under the Royal Initiative of His Majesty the Kin gin Phetchaburi 
 province, ploblem and the use of the approach of the Royal Initiative of His 
 Majesty the King in solving social problems, approach for local development, 
 Phetchaburi craftsmanship, content, inspiration, and the process of creating a 
 Phetchaburi’s skilled craftsmanship, the philosophical constructs,  beliefs, 
 wisdom and unique in condtruction of Phetchaburi crafsmanship, the theory 
 and the integrated practice from a variety of the relevant case studies such as 
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 the appreciation of the craft and practice to create the craft as well as cultural 
 and tradition succession of Phetchaburi province, focus on the integrated 
 practice from a variety of relevant case studies 

 

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน         3 (1-2-6) 
   Thai Society and the Current ASEAN Community 
    สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา  
   ค่านิยมท่ีมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครอง 
   ระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบันประชาคม 
   อาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี 
   สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย 
   ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน 
   สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของ
   ชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การน าเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ 
   ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิก เน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
   บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The Thai social in the past to the present, the governor of Thailand's 
 historical past, values oriented public interests, the values of the citizenship, way 
 of democratic citizenship, current Thai public administration system, ASEAN 
 community, intercultural communication, the mobility of labor, technology and 
 innovation, stability, human trafficking problems, drugs, environmental and 
 international relations, learn about the practice in data searching,  concepts 
 presentation, knowledge development, ideas, attitudes, and appropriated values, 
 culture and tourism in the Asia-Pacific context, focus on the integrated practice 
 from a variety of relevant case studies  
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2310410  พลเมืองที่เข้มแข็ง   3 (1-2-6) 
 Potency Citizen 
  วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ
 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
 เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติ
 ธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบ
 การปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่
 ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ
 เคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิต
 สาธารณะ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
  Analyze, design practice, create projects, and behave that express for 
 human dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom 
 and peaceful in Thai society and international community in accordance with 
 the principles of tolerance, create and comply with social rules and basic laws 
 related to democratic way of life with the King as Head of State, have strong 
 citizenship and respect other people’s right, have a volunteer spirit and public 
 mind, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย          3 (1-2-6) 
   Basic Knowledge of Laws  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตาม
 ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
 สัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตาม 
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และ 
 บูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจ าวันแนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล 
 การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและคอรัปชั่นระบบและกลไกการ
 ตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
 และประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงาน เน้นการ
 ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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  General knowledge of law with relationship and need to be used in daily 
 life according to the change of social phenomena in present situation, study of 
 the principle of law and jurisprudence of the public law and private law, 
 principle of basic rights and freedoms based on the Constitution law, study  the 
 basic knowledge about civil and commercial law, criminal law, civil  procedure 
 law and criminal procedure law, the application and implementation  of the law 
 to be effectively in daily lives, concepts, theory and good governance, the 
 performance of the organization based on good governance, fraud and 
 corruption, system and mechanism of the inspection of fraud and corruption, 
 policies and measures to prevent and resolve the problem of corruption and 
 misconduct including transparency and build faith in performance, focus on the 
 integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
3211110  การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล      3 (1-2-6) 
 Digital Media Production and Media Literacy 
   ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิง
 สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อใน
 บริบทสังคมข้อมูล  ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทัน  
 หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หลักการ
 หลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
 กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Meaning of media, type of media, principles of digital media production, 
 practice creating creative digital media, publishing media online. The significance 
 of media literacy in the context of information society, impact of the media, 
 skills and elements analysis of media for literacy, the principle and access 
 information from mass media to achieve maximum benefit, the principle of 
 avoiding media cause harmful to themselves and the society in various forms, 
 focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3 (1-2-6) 
 Economics in Daily Life 
  หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า 
 พฤติกรรมผู้บริโภคลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
 หลักการค านวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังการค้าและ
 การเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงิน การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน
 การบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของ
 บุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินส าหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและ
 เครื่องใช้ที่จ าเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของ
 บุคคล การออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุ เน้นการฝึก
 ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Basic principles of economics, determinants of supply and demand of the 
 product, consumer behavior, an important characteristic of goods market having 
 perfect competitive and imperfect competitive, calculation method of national 
 income, finance and banking, monetary and fiscal policy, international trade and 
 finance in the balance of payments, the application of principles of economics in 
 daily life, personal financial management, personal financial planning, personal 
 financial statements, individual income, income management, housing 
 finance, financial terms of the vehicles and equipment needed to manage 
 personal debt, risk management and insurance of persons, savings and 
 investment of individuals, financial planning in each age, focus on the integrated 
 practice from a variety of relevant case studies 
 
3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่      3 (1-2-6) 
 Modern Entrepreneur 
  บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ  
 ทางด้านการบริหารธุรกิจการควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การด าเนินการของธุรกิจขนาดย่อม
 แบบต่างๆการเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัลการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การมีวิสัยทัศน์ใ น ก า ร
 พัฒนาองค์กรธุรกิจ  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จ การจัดท าแผน
 ธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
 กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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  The role of small business in the economy, method of establishment of a 
 business organization, responsibility in the field of business administration, 
 financial control and business, the implementation of various small businesses,
 starting business in the digital era, problem solving and decision making, the 
 vision in the development of the business enterprise, the characteristics of 
 entrepreneurship success, business plan preparation and experimental practice 
 as a new entrepreneur, focus on the integrated practice from a variety of 
 relevant case studies 
 
3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม      3 (1-2-6) 
 Leadership and Teamwork 
  ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า รูปแบบของผู้น า บทบาท
 ของผู้น าและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้น า ทักษะ
 การท างานเป็นทีมมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหา
 ร่วมกันการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณเพ่ืองานอาชีพ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
 บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles, the 
 role of a good leader and follower, the psychology and leadership skills, 
 personality development for leaders, teamwork, interpersonal relationship in the 
 teamwork, group process and solving problems together, the development of 
 the personality, and the public speaking training for careers, focus on the 
 integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น      3 (1-2-6)  
 Basic E-Commerce 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและ
 เครื่องมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ตัวแบบ ธุรกิจของการพาณิชย์
 อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
 กับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เน้นการ
 ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and tools 
 on the Web for e-commerce, the business model of electronic commerce, 
 electronic payment systems, legal and ethical issues related to electronic 
 commerce, Business trial using electronic commerce, focus on the integrated 
 practice from a variety of relevant case studies 
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4003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ      3 (1-2-6) 
 21st Century Skills for Living and Occupations 
    สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือ
   พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่  21 
   เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by  
 integrating application for important skills development for life and careers in 
 21st century effectively, focus on the integrated practice from a variety of 
 relevant case studies 
 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ          3 (1–2–6) 
   Sports for Health Development 
    วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกก าลังกาย 
   การว่ายน้ าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย 
   ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพ่ือสุขภาพและการควบคุม 
   น้ าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่
   ดี กีฬาเพ่ือการนันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ
   กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
   อย่างหลากหลาย 
   The purpose and benefits of sport for health, model and methods for 
 exercise, swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness for 
 ages, precautions and prevention of injuries from sports, sports health and go on 
 diet, recreation, tactics, rules of competition and courtesy of a player and a good 
 sport spectators, the sports for recreation including single and team sport that 
 student can choose what interests, sports for development of the holistic 
 health, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        3 (1-2-6) 
   World, Science and Technology 
    บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้าน
   พลังงานและภาวะโลกร้อนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการเกษตรและ
   อุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่างๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิต
   ประจ าวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี  
   เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ 
   สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจ
   ปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
   หลากหลาย 
   The roles of science and technology in the development of community, 
 the nation of energy, global warming, the natural resources and environment,  
 agricultural and agricultural industry, critical thinking skills, able to understand in 
 problem and use science and technology to solve the various fields of problem, 
 development of science and technology, the use of chemicals in daily life, the 
 impact of chemicals on the  environment, sun’s radiation and radioactive 
 materials, home appliances and electrical equipment, the impact of scientific 
 advances towards humans, social, environment and culture, use scientific 
 analysis to understand and solve the problems in their lives, focus on the 
 integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว        3 (1-2-6) 
   Environment and Green Technology 
    ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติการวางแผนการใช้
   ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรม          
   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทของภัยพิบัติทาง
   ธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกัน
   อันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
   เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   The importance of the environment, the utilization of natural resources, 
 planning the use of resources, technology in preventing and solving 
 environmental problems, skills to create innovative environment for sustainable 
 development, natural disasters, the classification of natural disasters, causes and 
 the risky areas to natural disasters, effects and protection from natural disasters, 
 green technology and environmental development for sustainable, focus on the 
 integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน          3 (1-2-6) 
   Chemistry in Daily Life 
    ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความสะอาด 
   สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์  
   ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญาไทยการดื่ม 
   การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี 
   ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือการเกษตร การแพทย์ 
   ความงามและการด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมี 
   เบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
   Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste, 
 cleaning agents, food additives, milk and milk’s products, cosmetics, papers, the 
 glue, resins, cement, drugs including the agricultural products, chemistry and 
 Thai wisdom, drinking, eating or health care, the relationship of Thai wisdom and 
 the use of chemistry knowledge, chemical reaction in Thai wisdom, Thai wisdom 
 and the application of medicinal plants for agriculture, medicine, the beauty and 
 life including the use of chemicals in the right way,  and detoxcification of hazard 
 chemicals, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
 studies 
 

4430110 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ         3 (1-2-6) 
   Mathematics for Business 
    คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้า       
   ที่ใช้ในการช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ  และคณิตศาสตร์
   ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิต
   ประจ าวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
   หลากหลาย 
   Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of 
 progressive tax rate used for payment of the electricity and water supply, the 
 interest charged, installment system, actuarial science, critical thinking skills in 
 mathematics, preliminary statistics analysis to solve problems in daily life and 
 business problems, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
 case studies 
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

4430120 การคิดและการตัดสินใจ           3 (1-2-6) 
   Thinking and Decision Making 
    หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ         
   การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ
   แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น  และการน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
   ในชีวิตประจ าวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
     The principle and process of human thinking, creativity, systematic  
   thinking, information analysis, logic and reasoning, decision processes, the  
   process of scientific knowledge acquisition, linear programming and its  
   application in solving  problems in their daily life, focus on the integrated  
   practice from a variety of relevant case studies 
 
4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ        3 (1-2-6) 
   Thai cooking and International cooking 
  อาหารหลัก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมี 
 สุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรคการถนอมอาหาร ความปลอดภัยในการบริโภค
 อาหาร คุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพื่อสุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพ่ือ
 การประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
 หลากหลาย 
   The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote 
 good health, Food to prevent disease and cause diseases, food preservation, 
 food safety, Nutritional value of food, Healthy food ,Popular cooking for career 
 or extra income, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
 studies 
 
4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ         3 (1-2-6) 
   Dessert and Beverage for Business 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขนมไทยและเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าประกอบ
   ขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการธุรกิจ ปฏิบัติ
   ท าขนมไทยและเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพการ 
   เรียนรู้ทักษะทางการท าเครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพ่ือสามารถน าไป
   ประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
   หลากหลาย 
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
   Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and 
 equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing principles, packing 
 measures, marketing principles and business management, Practice in making 
 Thai desserts and bakery, principles and technology of beverage production, 
 Healthy drinks, learning to drink, marketing and beverage business management, 
 be able to work and be self-reliant, focus on the integrated practice from a 
 variety of relevant case studies 
 
4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3 (1-2-6) 
   Conservation Biology and Plants 
  หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
 วิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
 เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ  
 ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจ าวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและ
 โครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพื้นที่ 
 อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ความส าคัญ
 และคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้
 ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ
 เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   Principles and biological theories related to conservation, critical thinking 
 skills and problem solving skills in the conservation of biodiversity, changes in 
 biodiversity, the application of biotechnology in various areas including 
 agricultural, food and medical in daily life, the ethics of conservation, the 
 interference and community structures of organism, the relevance of human, the 
 design and management of conservation areas, the political  economy of 
 conservation, the importance and value of the florae to life, diversity of the 
 florae, the local wisdom in the application of the florae, critical thinking and 
 problem solving skills in conservation and development of the florae, focus on 
 the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน          3 (1-2-6) 
   Agriculture in Daily Life 
    เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่งเพาะปลูก 
   การจัดการทรัพยากรทางน้ าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
   เพ่ือนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้
   ด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถน าไปประกอบ
   อาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
   อย่างหลากหลาย 
   Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy, 
 cultivation management, water resources management, the management of 
 coastal and marine resources, planting and animal husbandry for recreation and 
 usefulness in daily life, learning agricultural skills to survive, organic farming to 
 safety, agriproduct processing with ability to apply as professional career for 
 sustainable self-reliance, focus on the integrated practice from a variety of 
 relevant case studies 
 
6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน        3 (1-2-6) 
   Renewable Energy and Energy Saving 
    พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่า
   ไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่
   ยั่งยืน ในโครงการพระราชด าริ การประหยัดพลังงานส าหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงาน
   อุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการ 
   ประหยัดพลังงานการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน 
   เพ่ือเน้นรากฐานการพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
   กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
   The basic knowledge and energy technology, energy and electrical 
 energy, introduction to electrical charges, Thailand and world energy  situation,
 study on technology of sustainable energy in the Royal initiative projects of His 
 Majesty the King, energy saving for a house and industrial buildings, energy-saving 
 devices, approach to energy saving and technology for energy saving, the 
 integration of renewable energy technologies and energy needs of the 
 community focusing on the foundation development of stability and 
 sustainability of the energy, focus on the integrated practice from a variety of 
 relevant case studies 
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น       3 (1-2-6) 
   Innovation Creative for local development 
     ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอด
   ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
   การเขียนแผนการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนา
   ผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อ
   ยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 
   ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
     Meaning, importance, composition, theory of creativity. The development 
   of creative thinking towards innovation. Design concepts, thinking process and 
   writing an operation plan. Apply appropriate application of technology. Adding 
   value and developing products creatively. Learning principles of creative  
   management, intellectual property, and commercialization as well as developing 
   creative thinking to solve problems that occur within the local community, focus 
   on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร          3 (1-2-6) 
   Conscious mind and Traffic Discipline 
    ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจรการตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติและ 
   พฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัยการขับขี่เพ่ือประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย  
   วิเคราะห์พฤติกรรมการขับข่ี การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่จิตส านึกในความปลอดภัย
   ในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
  Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection, 
 Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, safe driving practice, 
 analyze driving behavior, examination and evaluation of driving behavior, 
 Consciousness in traffic safety, focus on the integrated practice from a variety of 
 relevant case studies 
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต       3 (1-2-6) 
   Computer Skills in Dynamic World 

 องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ การน าเสนอผลงานการ
สื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ การก าหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ ทักษะ
การค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีวิจารณญาณและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรม
ทางด้านระบบปฏิบัติการประมวลผลค า ตารางการค านวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกีย่วข้องอย่างหลากหลาย 
  Essential elements of information and communication technology, the 
use of information and communication technologies, reporting, creating 
spreadsheets, presentations, network communication and the effectively uses of 
information technology and modern communication as well as investigation of 
the law relating to the use of the computer and information technology,  ethics 
and the health of computer users, critical thinking skills to use technology and 
the creatively use of information technology including the practice in operating 
system program, data searching, word processor program, spreadsheet and the 
presentations. Practicing the operating system program data query, word 
processing, spreadsheet and presentation, computer application to relate with 
the changes in dynamic world, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

 
7003120 ทักษะการคิด      3 (1-2-6) 
 Thinking Skills 

 วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา 
เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์
แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลการเลือกใช้
แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจ
บนพื้นฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 Analysis, design and present how to problems solving, critical thinking, 
creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in term of language and 
symbolic, and pattern of explaining the phenomena that occur in everyday life. 
Analysis of problems solving, choosing appropriate approaches, analyze and 
explain information in today’s global and making decisions based on data, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ      3 (1-2-6) 
 Life and Health 

 ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร 
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การ
สุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
สุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพวิธีจัดการดูแล
ผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, 
herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, food 
consumption in the balance, food sanitation, nutritional status, consumption 
behavior, environment and factors affecting health, care promotion and health 
risks, holistic health care with traditional medicine, national health security, 
methods for adult and gerontological nursing, resuscitation, approaches of care 
for disaster victims, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน        
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
1740101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     3(3-0-6) 

Introduction to Tourism Industry 
  ขอบเขตของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ความหมาย ความส าคัญ
แนวโน้ม และสถานการณ์ พัฒนาการแต่ละยุค บทบาทผลกระทบด้านบวกและด้านลบ 
ระบบการท่องเที่ยว องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยว
หน่วยงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กรณีศึกษาระดับประเทศอาเซียนและระดับโลก 
  Scopes of tourism hospitality, definitions, importance, tourism 
components, trends and present situation, positive and negative impacts, 
tourism marketing, roles of the governmental and private sectors in tourism 
industry development and case study in the nation, ASEAN and global levels 
are included. 
 

1740102 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
 Personality Development for Tourism Industry 

  แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพบุคลิกภาพของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการศิลปะการต้อนรับในงาน
บริการการสื่อสารในงานบริการมนุษยสัมพันธ์ในงานบริการหลักการพูดในที่สาธารณะ 

  Basic concepts and theories of personality; personality of tourism 
industry personnel; personality development for hospitality industry; arts of 
welcoming in service; communication and customer relation for service; 
principles of public speaking 

 
1740103 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว     3(3-0-6) 

 English for Tourism Industry 
    ความรู้เบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการศึกษาทักษะภาษา
  อังกฤษขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษในงาน
  บริการส่วนต่างๆ ของโรงแรม และธุรกิจบริการ 

Basic knowledge for tourism industry by focusing on basic skills 
providing information in English for tourists; English usage in different sections 
of hotel  operations and service business 
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1740104 จิตวิทยาบริการ          3(3-0-6) 

Service Psychology 
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความ

ต้องการของบุคคลพฤติกรรมและคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของนักท่องเที่ยว ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีทางจิตวิทยาในงานบริการหลักในการบริการให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานการสร้ าง
ความประทับใจในงานบริการเทคนิคการจูงใจลูกค้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
งานบริการ 

 Basic concepts of service psychology; psychological theories relating 
to personal needs, behavior, unique characteristics of tourists; psychological 
theory application; service principles; standard of creating service satisfaction; 
customer motivating techniques; prevention and revision of service problems 

 
1740205 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

Tourist Behavior and Cross Cultural Communication 
 พฤติกรรมของนักท่องเที ่ยวที ่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ทฤษฎีการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรมอิทธิพลของความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์
การเดินทาง การจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวตามหลักสากล เพื่อตอบสนองความ
ต้องการตามความจ าเป ็นของนักท่องเที ่ยวอย่างมีประส ิทธิภาพการวิจัยพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 

 The differences behavior of tourists in cultural communication, 
theories of cross cultural communication, influence of language and culture 
differences and travel objectives. This study also includes the categorization 
of tourists based on international standards. This is to be able to effectively 
respond to tourists’ wants and needs. Implementing research in tourist 
behavior 
 

1740206 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
      Professional Ethics and Laws for Tourism Industry 

 บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้า และ
สังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและการ
โรงแรมทั้งในและระหว่างประเทศกรณีศึกษาจากการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
   Roles and responsibilities of tourism and hotel businesses to 
customers and society, concepts of business ethics, laws for the tourism and 
hotel industries are explored with both national and international case studies 
of the implementation of the laws in the tourism industry are included 
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1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1740307 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว       3(3-0-6) 

Marketing for Tourism Industry 
  ความหมาย ความส าคัญ และส่วนประกอบของตลาดการท่องเที่ยว เทคนิคการ
ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวการจัดล าดับ
ความส าคัญของตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมของการตลาดการท่องเที่ยว หลักการและ
กระบวนการในการวางแผน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท าตลาด เทคนิคและกลยุทธ์ในการ
พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียน
แผนงานการตลาดการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว  
  The meaning, significance and components of tourism market; public 
relations techniques; marketing operations of businesses related to the 
tourism industry and services; market segmentation; tourist behavior; 
prioritizing the target market; travel marketing mix; planning principles and 
processes; factors that affect marketing; techniques and strategies for the 
development of domestic and international tourism markets; guidelines and 
techniques for writing marketing plans; situation analysis and tourism 
environment 
 

1740308     การบัญชีเบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
Introduction to Accounting for Tourism Industry 
  ทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชีความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชีหลักการและระบบการบันทึกบัญชีและการเงินในธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจโรงแรม 
และธุรกิจบริการที่ส าคัญ กลยุทธ์การจัดการรายได้และควบคุมต้นทุนการท างบการเงิน
ประจ างวด รายงานประจ าปี  
  Theories and concepts of accounting; meaning, objectives, benefits 
of accounting data; principles and systems of accounting and finance 
recording in tourism businesses, hotel businesses and important service 
businesses; revenue management and cost control strategies; implementing 
periodic financial statements annual report 
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1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1740309 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
 Information Technology for Tourism Industry 
   ความหมายขอบเขตประเภทลักษณะ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
 วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลการสืบค้นข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์การจัดชุด สินค้า 
 ข้อมูล การก าหนดราคาระบบการช าระเงิน ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ และความเป็น
 ส่ วนบุ คคลและทรัพย์ สิ นทางปัญ ญ า การจั ดการด้ าน  การตลาดธุรกิ จพ าณิ ชย์
 อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketing) และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยวและการ 
 โรงแรม ได้แก่ สายการบิน โรงแรม บริษัทน าเที่ยว และองค์กรทางการท่องเที่ยว  

  Terminology, scope, categorization and characteristics of information 
technology systems, analysis, data storage, information search of printed and 
electronic media, arrangement of products, information, payment systems, 
computer security, privacy and intellectual property rights, E-marketing 
management and E-tourism business such as airlines, hotels, travel agencies 
and tourism organizations 
 

1740410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 Human Resource Management for Tourism Industry 

ทฤษฎี แนวคิดและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขอบข่ายและหน้าที่
ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งานการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ การจัดการก าลังคนการสรรหาการคัดเลือกการฝึกอบรมการพัฒนาการ
ประเมินผลปัจจัยและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวและ
โรงแรม 

Theories, concepts and principles about human resource 
management are core of the subject, include scopes, responsibilities and 
steps in human resource management and practically, work analysis, strategic 
planning, man power management, recruitment, selection, training, 
development, evaluation, factors and problems relating to human resource 
management in tourism and hotel business are studied 
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2) กลุ่มวิชาเฉพาะ 
2.1) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 

2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1741101 หลักการมัคคุเทศก์          3(2-2-5) 
Principles of Tour Guide 

 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ บุคลิกภาพ คุณลักษณะ จรรยาบรรณ มารยาท 
และการวางตัวของมัคคุเทศก์ บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์กับความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศไทยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ เทคนิคการน าเที่ยว การวางแผนและ
การแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ (พิธีการเข้าและออกเมือง 
กิจกรรมนันทนาการ การให้ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น) และการฝึกปฏิบัติน า
เที่ยวนอกสถานที่ตามเส้นทางบังคับของการท่องเที่ยว การเป็นหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader)และ
การเตรียมพร้อมเพ่ือการสอบใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) 
  The basic concepts of guiding tours such as personality, 
characteristics, ethics, manners, roles and duties of a tour guide. General 
knowledge  about Thailand and the tour business, touring  techniques, planning 
and solving problems, related activities (immigration, recreation activities, 
security, and basic first aid) are also included.  Practical guiding a tour from the 
Ministry of Tourism’s forced routes, the basic concepts of Tour leader and the 
preparation for taking exam for guide license. 

 
1741202 การวางแผนและการจัดน าเที่ยว        3(2-2-5) 

Tour Planning and Operation 
  ประเภท รูปแบบ กระบวนการ องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยว  การ
เตรียมการ การส ารวจเส้นทาง การวางแผนการใช้งบประมาณ การด าเนินการผลก าไรทางธุรกิจ 
การจัดรายการน าเที่ยวโดยค านึงถึงความต้องการทางการตลาด กฎหมายและความปลอดภัย 
  Types, patterns, processes, components of tour operations, 
preparation, routing survey, budget planning, performance, and business income, 
tour planning and operation that is based on market demand, laws and security 
are also included 
 

1741203 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม      3(2-2-5) 
 Historical and Cultural Tourism 

  ความหมายลักษณะและองค์ประกอบของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรูปแบบ
 และกิจกรรมผลกระทบ แนวทางการวางแผน การจัดการ การอนุรักษ์และ พัฒนาการ 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ กรณีศึกษาหรือการศึกษานอก
 สถานที ่
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2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
  The meaning of historical and cultural tourism, principles and 

 components of historical and cultural tourism, including patterns, activities,  and 
 impacts, the ways of tourism planning, operational of management and 
 development in historical and cultural tourism by case study or field trips 

 
1741204 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก       3(3-0-6) 

Thailand and World Tourism Resources 
ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก 

ประกอบด้วยด้านทรัพยากรด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวมรดก
โลก การประเมินผลกระทบ แนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   
   Definitions, importance, types and characteristics of Thai and world 
tourism resources including natural, historical, cultural sites, consist of World 
heritage sites and memory of the world are designed includes tourism impact 
assessment and guidelines for conservation and management of sustainable 
tourism resources. 
 

1741305 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน       3(3-0-6) 
 Sustainable Tourism 

 ความหมาย หลักการ แนวคิด รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว แนวทางการวางแผนพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยบูรณาการกับศาสตร์พระราชา  

   Definitions, principles, concepts, patterns and activities of  sustainable 
 tourism, related theories, Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC),
 stakeholder roles and stakeholder involvement and guidelines to create 
 sustainable tourism planning and management which integrate with the 
 wisdom of the Wisdom of the Monarch. 
 
1741306 หลักการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 

 Principles of Travel Business 
ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบและลักษณะของธุรกิจการท่องเที่ยว ประเภทและ

องค์ประกอบของธุรกิจการท่องเที่ยว )ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่
ระลึก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจน าเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ ธุรกิจ

งและนันทนาการ บทบาทการบันเทิ และหน้าที่ของธุรกิจการท่องเที่ยว ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาของธุรกิจการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจการท่องเที่ยว แนวโน้มของธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 
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2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

   Terminology, importance, patterns and characteristic of a travel 
business including the types and components of a travel business   

  (accommodations, transportation, souvenir shops, food and beverage, touring 
  and other related travel businesses such as entertainment and recreational 
  businesses).  Roles and duties, working process and marketing, problems and 
  solutions in a travel business will be included. Relations among travel businesses 
  and trends in the travel business industry are studied 
 
1741307  การท่องเที่ยวชุมชน          3(2-2-5) 
 Community-based Tourism 

ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะและองค์ประกอบของชุมชน ความสัมพันธ์
ระหว่างการท่องเที่ยวกับชุมชน การสร้างทัศนคติที่ดี การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย 
บทบาทของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว การวางแผนและ พัฒนาการ ท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
ยั่งยืน การจัดท าโครงการด้านการท่องเที่ยว กระบวนการจัดโครงการ การเขียนโครงการ 
กรณีศึกษาการบริหารโครงการท่องเที่ยวชุมชน 
  Terminology, importance, characteristic, component of community, 
relation between tourism and community, good attitude building, capacity 
building, network building, community role in tourism management, planning 
and sustainable development for community, besides  process of project 
management, project writing, case of project administration of community-based 
tourism 
 

1741408  โลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยว        3(3-0-6) 
Logistics for Tourism Industry 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งทางบก  ทางเรือและทางอากาศรูปแบบของการ
ขนส่ง  หลักการรับผู้โดยสาร กฎระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งบทบาทของรัฐบาลต่อการขนส่ง
ผู้โดยสาร โดยการศึกษาวิเคราะห์ถึงยานพาหนะที่ให้บริการการก าหนดเวลาการส่งเสริมการขาย
บริการปัญหาในด้านการแข่งขันและการร่วมมือระหว่างการขนส่งประเภทต่างๆรวมทั้งการ
อ านวยความสะดวกและการควบคุม การขนส่งผู้โดยสาร 
 Basic knowledge of transportation; land transport, water transport and 
air transport, passenger on board services, logistics rules and regulations, the 
government policy of passengers transportation, timing, service up selling, 
competitive issues in transportation and operation controlling         
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 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1741481 สัมมนาด้านการท่องเที่ยว          3(2-2-5) 

Seminar in Tourism Industry 
 ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาในเชิง

 กรณีศึกษา อภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านต่างๆ ในปัจจุบัน โดยน า
 ความรู้และเทคนิคต่างๆ ทางการจัดการมาประยุกต์ใช้ และน าผลการศึกษามาอภิปรายเพ่ือหา
 ข้อสรุปจากการศึกษา 

 Study and analyze situations, trends, problems and solutions in case 
 studies, discuss current problems in tourism industry by presenting various 
 knowledge and techniques management, applied and bring results of the 
 discussion to find the conclusion from the study 

 
1741491 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว         3(2-2-5) 

Tourism Industry Research 
   ความหมายความส าคัญบทบาทเป้าหมายของการวิจัยจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณกระบวนการขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย
 ก าหนดประเด็นปัญหาการทบทวนวรรณกรรมตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย ประชากรกลุ่ม
 ตัวอย่างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การลงพ้ืนที่ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
 เพ่ือน าเสนอผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยว  

  Terminology, importance, role and aims of research, and research 
ethics, include qualitative and quantitative research, the research process, 
research problem choosing, literature review, defining research variables and 
hypothesis, population and sample selection, research tools and data collection, 
field study, data analysis, writing to report research finding for tourism 
 

 2.1.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1742101 การท่องเที่ยวอาเซียน         3(3-0-6) 
  ASEAN Tourism 

 ประวัติ ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน กลไก และกฎบัตรอาเซียน           
การพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมอาเซียน การตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ
สมรรถนะอาเซียนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
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2.1.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

 History of ASEAN and also mechanism, ASEAN charter, visions, 
objectives, goals, structure, and free trade area, tourism development of ASEAN 
community including countries, This provides the understanding of tourism 
marketing, tourist behavior and the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Tourism Professionals or ASEAN MRA on TP. 

 
1742202 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว       3(2-2-5) 

Tourism Recreation Activities 
  ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์และประเภทกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะ

 กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยวที่ดี การศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการจัดกิจกรรม
 นันทนาการ หลักการและวิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว เกมส์และกิจกรรม
 นันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว การฝึกทักษะในการเป็นผู้น านันทนาการที่ดี ตลอดจนการเรียนรู้
 ทักษะภาคปฏิบัติการเป็นผู้น ากิจกรรมนันทนาการจากบุคคลในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการ
 ต่างๆ และการจัดกิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่ รวมถึงหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

  Terminology, importance, objectives and types of recreation, 
 comprising the characteristics of good recreational tourism activities, 
 recreational equipment, principles and instruction of recreational tourism, 
 games and  tourism recreation activities are also studied, involving good 
 recreation  leadership  skills, skills studied from experts at tourism 
 destinations and arranging recreational activities outdoors and First Aid. 

 
1742203 องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว        3(3-0-6) 
 Body of Knowledge and Local Wisdom for Tourism 
    ความหมายความส าคัญประเภทกระบวนการถ่ายทอดและสืบทอดองค์ความรู้
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว แนวทางในการพัฒนาการจั ดการ
  การอนุรักษ์องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษาและฝึก 
  ปฏิบัติภาคสนาม 
    Meanings, significance, types, knowledge transfer and inheritance 
  process of local knowledge; local identities for tourism;  guidelines for the  
  development, management, conservation of body of knowledge and local  
  knowledge to promote tourism; case studies and field practice 
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  2.1.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1742304 การจัดการการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
  Interpretive Tourism Management 

  ความหมาย ความส าคัญลักษณะ ประเภท รูปแบบเครื่องมือในการสื่อความหมาย
  ที่เหมาะสมและสร้างสรรค์วิธีการสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการสื่อความหมายทาง
  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม การรวบรวมข้อมูล การเขียนคู่มือการสื่อความหมายเพ่ือให้ตรงกับ
  กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายรวมถึงสะท้อนอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว 
  บทบาทของนักสื่อความหมาย โดยใช้กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติลงพ้ืนที่ 

   Meaning, importance, characteristics, types, forms of tools in suitable 
  and creative interpretation; effective methods of interpretation; environmental 
  and cultural interpretation techniques and data collection; ways of interpretative 
  handbook writing for target tourists including reflecting destinations’ and  
  communities’ identities; roles of interpreter by using cases and field studies  
 
1742305 ธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง        3(2-2-5) 

Airline Business and Reservation 
องค์ประกอบพ้ืนฐานของธุรกิจสายการบินที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน 

ได้แก่  ภาษาความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบินซึ่งครอบคลุมโครงสร้างองค์กรของสาย
การบิน การด าเนินงานกฎระเบียบของรัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
การศึกษาเรื่องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการส ารอง ที่นั่ งสายการบินในระบบต่างๆ รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการธุรกิจการบินภายในประเทศและต่างประเทศ 

   Basic elements of the airline industry business including the language, 
terminology and scope of airline business are covered in this course. It covers 
the organizational structure of airlines, flight operations, government regulations, 
and airline related organizations. A study of airline computer reservation systems, 
problems and obstacles in airline business in both domestic and international 
flights are studied. 

 
1742306 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ         3(2-2-5) 
 Ecotourism 
    ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว แนวคิด หลักการ             

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การ
จัดการที่ พักที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสื่อความหมายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม                        
ขีดความสามารถในการรองรับการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว มาตรฐานการท่องเที่ยว แนวทางการ
พัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาชุมชนหรือพ้ืนที่ ที่ประสบ
ความส าเร็จ 
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 2.1.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
    Definitions, relation between environment and tourism, concepts, 

principle of ecotourism management, local people participation, ecolodge 
management, concepts of natural and cultural interpretation, carrying capacity, 
ecotourism marketing, ecotourism standard and guidelines of sustainable 
ecotourism development and management. Case study or best practice areas. 

  
1742307 การท่องเที่ยวทางทะเล         3(2-2-5) 
  Marine Tourism  
    ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศทางทะเลกับการท่องเที่ยว แนวคิด 

หลักการการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล
การสื่อความหมายทางธรรมชาติ ขีดความสามารถในการรองรับ มาตรฐานการท่องเที่ ยวทาง
ทะเล แนวทางการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชน
หรือพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ 

    Meaning, relationships between marine ecosystems and tourism, 
concepts, principles of marine tourism management; environmental and marine 
ecosystem impacts; natural interpretation; carrying capacity; marine tourism 
standards; sustainable development and management of marine tourism; case 
studies of successful communities or areas 

 
1742308 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร         3(2-2-5) 
  Agrotourism 

 ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะและองค์ประกอบของการเกษตร ความสัมพันธ์
ระหว่างการท่องเที่ยวกับการเกษตร รูปแบบและกิจกรรม การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรอย่างยั่งยืน การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ผลกระทบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาชุมชนหรือพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ 
 

The meaning, significance, characteristics and composition of agriculture; 
relationship between tourism and agriculture; forms and activities; planning and 
development of sustainable agricultural tourism; application of the sufficiency 
economy concepts for agricultural tourism development; impacts of agricultural 
tourism; case studies of successful communities or areas 
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2.1.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1742309 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม         3(2-2-5) 
  Cultural Tourism 
    ความหมาย แนวคิดทางวัฒนธรรม ความส าคัญ ประเภท รูปแบบ ปัจจัยที่ส่งเสริม
  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศักยภาพ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักการอนุรักษ์ 
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมการบูรณาการและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว
  เชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น กระบวนการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจาก 
  การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติลงพ้ืนที่ 

     Meaning, concepts, importance, types and forms of culture; factors 
  that promote cultural tourism, potentials, standards of cultural tourism  
  destinations; conservation principles; destinations and products development; 
  integrating and linking cultural routes in community; value adding in economic 
  and social value from cultural tourism management by using cases and field 
  studies  

 
1742410 การจัดโครงการการท่องเที่ยว        3(3-0-6) 
 Tourism Project Management 
   แนวคิดของการจัดท าโครงการด้านการท่องเที่ยว กระบวนการจัดโครงการ       
 การออกแบบโครงการ การจัดองค์กรของโครงการ เทคนิคที่ ใช้ในการบริหารโครงการ          
 การจัดสรรทรัพยากรในการท างาน การน าโครงการไปปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน     
 การบริหารและการด าเนินงาน การเขียนโครงการ กรณีศึกษาการบริหารโครงการในทางการ
 ท่องเที่ยวโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 
   Tourism Project Management definition and significance of project 
 management; project process management; project resources management; 
 using technology for management and operation; project report and focus on 
 learning by various case studies  
  
1742411 นโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว       3(3-0-6)  
  Sustainable Tourism Policy and Planning 

  ความหมาย แนวคิดความส าคัญ ประเภท การจัดท านโยบายและแผนการวิเคราะห์ 
  นโยบาย และแผนงาน ขั้นตอนการวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การก ากับติดตาม  แ ล ะ ก า ร
  ประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคการก าหนดนโยบาย กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
  จัดท าแผน ศึกษากรณีศึกษาจากแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว และ
  การเชื่อมโยงผลจากการวิเคราะห์แผนต่างๆ อย่างบูรณาการโดยใช้กรณีศึกษา 
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  2.1.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

  Meaning, important concepts, types, policy making and plans; policy 
  and plan analysis; planning steps, Implementation of the plan, monitoring and 
  evaluation, problems and obstacles in policy formulation; the process of creating 
  participation in the formulation of the plan; study case studies from various level  
  plans related to tourism development and integrated linking the results from 
  various plan analysis by using case studies 
 
1742412 การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Tourism Impact Assessment 

  ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
  แนวคิด หลักการการประเมินผลกระทบ ความส าคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับ เทคนิค ข้ันตอน 
  วิธีการในการประเมินผลกระทบในสถานการณ์ต่างๆทั้งก่อน ระหว่างและหลังการด าเนิน  

กิจกรรมการท่องเที่ยวการรายงาน มาตรการในการติดตาม การวางแผนการบริหารจัดการ 
  ผลกระทบ กรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการประเมินผล 
  กระทบทางการท่องเที่ยวในชุมชน 

  Impact of tourism on economy, society, culture and environment;
  concepts, principles of impact assessment, importance, benefits, techniques, and 
  methods for assessing impact in various situations before, during and after  
  tourism activities; report, monitoring measures, impact management and  
  planning; case studies both domestically and internationally including the  
  practice of assessing tourism impacts in the community 

 
1742413 การจัดการนวัตกรรมการบริการส าหรับการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
             Service Innovation Management for Tourism 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการรูปแบบและการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมการบริการในการท่องเที่ยว องค์ประกอบ กระบวนการ และวิธีการด าเนินการสร้าง
นวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ การพัฒนานวัตกรรมการบริการ
เพ่ือการแข่งขัน และการใช้กรณีศึกษา 

    Principles and concepts about service innovation; models and  
  applications of service innovation in the tourism industry; components,  
  processes and methods of creating service innovation; factors that create service 
  innovation; development of service innovation for competition and case studies 
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  2.1.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1742414 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
  E-commerce for Tourism Business 
  ความหมาย แนวคิดความส าคัญ สถานการณ์ แนวโน้ม องค์ประกอบการประยุกต์
 ใช้การสร้างเว็บไซต์ และช่องทางในการสื่อสารทางอิเลคทรอนิคส์เพื่อการด าเนินธุรกิจทาง 
 การท่องเที่ยวประเภทต่างๆปัญหาและอุปสรรค กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการพัฒนา
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยวในอนาคตโดยใช้กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ 
  Meaning, concepts, importance, situations, trends, components, 
 application, website creation and electronic communication channels for various 
 types of tourism business operations; problems and barriers, related laws; future 
 development of tourism electronic commerce by using case studies and practice 
 
1742415 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ    3(3-0-6) 
  Responsible Management for Tourism Business  
  ความหมาย แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจประเภทมิติของความรับผิดชอบต่อ
 สังคมของธุรกิจจริยธรรมทางการท่องเที่ยวโลกการวางแผน นโยบายแนวทางการด าเนินงานการ
 ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม โดยใช้กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติลงพ้ืนที่ 
  Meaning, concept, social responsibility of business, types, dimension 
 of corporate social responsibility of business, world tourism ethics, planning,
 policy, operations guidelines, designing, suitable activities by using case 
 studies and field study  
 

2.2) กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ 
2.2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

กลุ่มวิชาการโรงแรม 
 

1743101 หลักการโรงแรม          3(3-0-6) 
  Introduction to Hotel Management 

 ความเป็นมาของกิจการโรงแรม การแบ่งประเภทและระบบการบริหารงานโรงแรม
ในรูปแบบต่างๆโครงสร้างของการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในกิจการโรงแรม การจัดสาย
งาน การก าหนดหน้าที่การด าเนินงานของแผนกและฝ่ายต่างๆการติดต่อสัมพันธ์กับโรงแรมใน
เครือและนอกเครือ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและควบคุม
กิจการโรงแรม ความรับผิดชอบ ผู้ใช้บริการของโรงแรม และมารยาทของพนักงาน ข้อบกพร่อง
และแนวการแก้ไขในการด าเนินกิจการโรงแรม 
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2.2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 History of hotel business, categories of types and systems of 
administration in different forms, organizational structures and internal controls, 
hotel business, job operations, job descriptions of different departments and 
different sectors such as front desk, housekeeping, food and beverage, hotel 
services, human resources, connections with chain and non-chain hotels as well 
as other related organizations such as travel agents and souvenir shops, laws 
about hotel operations and control, responsibilities, hotel customers, hotel 
employees’ manners, problems and problem and solving of hotel activities are 
included 

 
1743202 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม        3(2-2-5) 

Food and Beverage Operation 
 ความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มการบริการและการอาหารและ

เครื่องดื่มทั้งในและนอกโรงแรม ลักษณะและประเภทของห้องอาหารต่างๆ  รูปแบบของการ
บริการในห้องอาหารแต่ละประเภท และกระบวนการขั้นตอนของการบริการและวิธีการการ
ให้บริการ เทคนิคบริการ จิตวิทยาบริการ องค์ประกอบของห้องอาหาร การแบ่งสายงานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เครื่องมือของใช้ในห้องอาหารประโยชน์การใช้งานของแผนกบริการ
อาหารและเครื่องดื่มภาษาอังกฤษส าหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่มการจัดการและควบคุม
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม การจัดระบบงานและบุคลากรของแผนก ตลอดจนการท างานร่วมกับ
แผนกอ่ืนๆ ในโรงแรม 

Hotel food and beverage operations and restaurant both internal and 
external management, the different characteristics and types of restaurants, 
patterns of services in different types of restaurants, process and steps of 
services including methods, techniques, psychology and components of 
restaurants, job operations and responsibilities, restaurant tools and the benefits 
of usage, English for food and beverage service,  managing and controlling in 
terms of food and beverage, food and beverage system and personal 
management including working with other departments in hotel 

 
1743203 การจัดการงานแม่บ้าน         3(2-2-5) 

Housekeeping Management 
ความเป็นมาของอุตสาหกรรมโรงแรมกับงานแม่บ้าน ประเภทของงานแม่บ้าน 

โครงสร้างการบริหารงานในแผนกแม่บ้าน บุคลิกลักษณะและลักษณะที่ดีของพนักงานแม่บ้าน 
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้านในต าแหน่งต่างๆ และงานสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในโรงแรม การจัดการงานแม่บ้าน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการจัดการงาน
แม่บ้าน 
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2.2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 History  of the hotel housekeeping section, types of housekeeping 
jobs, administrative structure of housekeeping, good personality and 
characteristics of housekeepers, responsibilities of different positions in the 
housekeeping department, hygiene and security in the hotel, housekeeping 
management, including problems and obstacles of housekeeping management 
 

1743204 การจัดการส่วนหน้า         3(3-0-6) 
Front Office Operation 

 หน้าที่และความรับผิดชอบการให้บริการส่วนหน้าของโรงแรม ได้แก่ งานส ารอง
ห้องพัก การบริการด้านสัมภาระและกระเป๋าเดินทางของผู้เข้าพัก การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ
ของโรงแรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ประเภทของห้องพัก การติดต่อสื่อสารในงาน
ส่วนหน้ากับผู้เข้าพักและส่วนต่างๆ การจัดท าบัญชีการเงิน บัญชีห้องพัก และการคิดค่าใช้จ่าย
ทุกชนิดจากแผนกต่างๆ บุคลิกภาพ มารยาท และคุณสมบัติของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรม 

    Duties and responsibilities of service in the front section of a hotel 
  such as reservations, baggage services for customers, giving hotel information, 
  adapted computer programs, types of rooms, communication between the front 
  office and guests and also other sections of the hotel, accounting arrangements, 
  guest folios, calculation of all expenses from different sections, personality, 
  manners and qualifications of hotel front office staff 

 
กลุ่มวิชาการบริการ 

   
1743205 การจัดการธุรกิจอาคารชุดและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์     3(6-0-3) 

(Condominium and Service Apartment Management) 
ความเป็นมาของธุรกิจที่พัก ความหมายและลักษณะของธุรกิจอาคารชุดและ

เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ การแบ่งประเภทและระบบการบริหารงานในรูปแบบต่างๆ การศึกษา
โครงสร้างการปฏิบัติงาน การจัดสายงานและการก าหนดหน้าที่ ความเป็นไปได้ในการก่อตั้งธุรกิจ
อาคารชุดและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ขนาดต่างๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนิน
ธุรกิจธุรกิจอาคารชุดและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
  Accommodation business history, definition and characteristics of 
the condominium and service apartment business, classification and 
management systems in different forms, performance structure study, organizing 
and assigning duties, possibility of establishing condominium and service 
apartment business of different sizes, problems and solutions in the businessof 
condominium and service apartment 
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2.2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1743306 การจัดการร้านอาหารและการจัดเลี้ยง       3(2-2-5) 
  Restaurant and Catering Management 

  ศึกษาและปฏิบัติงานด้านหลักการจัดการร้านอาหารและการจัดเลี้ยง อุปกรณ์ 
เครื่องมือและเครื่องใช้ส าหรับร้านอาหารและงานจัดเลี้ยง วิธีการทางการรับรองงานจัดเลี้ยงใน
โอกาสต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ความสัมพันธ์ของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การจัดรายการอาหารส าหรับร้านอาหาร การบริหารงานบุคลากรและวิธีการให้บริการใน
ร้านอาหารและงานจัดเลี้ยง และการวางแผนการบริหารงานร้านอาหาร 
  Study and work for concepts of restaurant and catering management, 
instrument and appliance for restaurant and catering organizational 
management, accredited methods for receptions on various occasions both on 
and off the premises, the relationship of the catering department to the relevant 
departments, Planning and preparation of food menus, human resource 
management and service implementation for restaurant and catering, restaurant 
planning and management 
 

1743407 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา        3(2-2-5) 
Health and Spa Business Management 
  ความหมายความส าคัญวิวัฒนาการบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ 

 สปา แนวคิดในการประกอบธุรกิจรูปแบบการจัดการการตลาดและการด าเนินธุรกิจสุขภาพ
 และสปา ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจสุขภาพ 

The terminology, importance, development and role of health and 
spa business, the concepts of the business, patterns, management, marketing 
and operation of a health business including related laws of the business. 

 
1743408 การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจบริการ      3(3-0-6) 

Personnel Training and Development in Service Business 
 แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจบริการ ความส าคัญในการวางแผนและนโยบายด้าน
บุคลากรรวมทั้งการพยากรณ์ก าลังคนในระยะสั้นและระยะยาวในธุรกิจบริการ การส ารวจและ
วิเคราะห์ก าลังคนที่มีอยู่และความสามารถของบุคลากรการจัดล าดับความส าคัญของต าแหน่ง
พนักงานในธุรกิจบริการ การคัดเลือกพนักงาน การศึกษาวิธีการจัดการฝึกอบรมเทคนิคการ
ฝึกอบรมแบบต่างๆการประเมินผลและปัญหาในการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร 
 Trends in service business expansion, the importance of planning and 
policies for human resources, both short and long term manpower forecasting, 
exploring and analysis of existing manpower and their abilities, ranking order of 
employees’ positions, employee selection, consisting of training methods, 
techniques, evaluation and problems in human resource development and training 
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2.2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ 
 

4813174  สัมมนาด้านการโรงแรมและบริการ       3(2-2-5) 
Seminar in Hotel and Service 

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาในเชิง
 กรณีศึกษาอภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจโรงแรมและบริการด้านต่างๆ ในปัจจุบัน โดย
น าความรู้และเทคนิคต่างๆ ทางการจัดการมาประยุกต์ใช้ และน าผลการศึกษามาอภิปรายเพื่อหา
ข้อสรุปจากการศึกษา 

Study and analyze situations, trends, problems and solutions in case 
studies, discuss current problems in hotel and service business by presenting 
various knowledge and techniques management, applied and bring results of the 
discussion to find the conclusion from the study 

 
1743491 การวิจัยด้านการโรงแรมและบริการ       3(2-2-5) 

Hotel and Service Research 
   ความหมายความส าคัญบทบาทเป้าหมายของการวิจัยจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณกระบวนการขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย
 ก าหนดประเด็นปัญหาการทบทวนวรรณกรรมตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย ประชากรกลุ่ม
 ตัวอย่างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การลงพ้ืนที่ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
 เพ่ือน าเสนอผลการวิจัยด้านการโรงแรมและบริการ  

  Terminology, importance, role and aims of research, and research ethics, 
include qualitative and quantitative research, the research process, research problem 
choosing, literature review, defining research variables and hypothesis, population and 
sample selection, research tools and data collection, field study, data analysis, writing to 
report research finding for hotel and service business 

 
2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

กลุ่มวิชาการโรงแรม 
 
1744201 การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม        3(2-2-5) 

Bar and Beverage Management       
   การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบาร์และเครื่องดื่ม การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

 และการดูแลรักษาความสะอาดของบาร์ ประเภทของเครื่องดื่ม สูตรการผสมเครื่องดื่ม และ
 ทักษะในการผสมเครื่องดื่ม รวมถึงการเสิร์ฟ มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานฝ่ายบาร์และ  
 เครื่องดื่ม 
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2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
   Bar and Beverage Operation, Preparing for Bar and Beverage 

 equipments, Beverage types, Mocktail and Cocktail recipe and Mixing Beverage   
 including service, etiquette and ethics of Bar and Beverage staff  

 
1744202  การด าเนินการบริการด้านไวน์        3(2-2-5) 

 Wine Service Operation 
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการระบุและแยกความแตกต่างระหว่างไวน์แต่ละชนิด 

องุ่นที่  ใช้ในการผลิตไวน์ประเทศผู้ผลิตและข้ันตอนพ้ืนฐานในการผลิตไวน์การอ่านฉลากและการ
ประเมินไวน์ การจัดเก็บไวน์การชิมและประเมินไวน์ด้วยสายตาและการดมกลิ่น การน าเสนอ
รายการไวน์การแนะน าไวน์ให้เข้ากับอาหารและการบริการไวน์ การจัดการค าติชมไวน์จากลูกค้า 

   Knowledge and skills about identifying and differentiating about wine 
 types, grapes used in the wine production, countries of wine production, basic 
 steps in wine production, reading labels and evaluating wines, storing wine, 
 tasting and evaluating wine by sight and smell;  presentation of wine list; 
 suggestion of wine to match food and wine service; managing wine from 
 customer feedback 

 
1744203 กลยุทธ์การผสมเครื่องดื่ม         3(3-0-6) 

 Strategy Mixing Beverage 
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่มหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คุณสมบัติ จรรยาบรรณของพนักงานฝ่ายบริการเครื่องดื่มความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ การดูแลรักษาการจัดเตรียมในการบริการเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม การให้บริการ
เครื่องดื่ม และฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม การบริการเครื่องดื่ม 

Beverages and beverage mixing; types of beverages; responsibilities; 
ethical qualifications of beverage service staff; knowledge about equipment, 
tools, maintenance, preparation of beverage service; mixed beverage; serving 
beverage; and practice mixing beverage and beverage service 

 
1744204 การจัดการและด าเนินการงานแม่บ้าน       3(2-2-5) 

 Housekeeping operating management  
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม โครงสร้างงานแม่บ้านโรงแรมการ

ก าหนดต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแผนก การวางแผนการจัดหาบุคลากรการจัดเก็บ
ข้อมูลการจัดท าห้องพักตามมาตรฐานการท าความสะอาดบริเวณสาธารณะ งานห้องผ้า ห้องดอกไม้ การ
ควบคุมการเบิกจ่ายของใช้ประจ าวัน การตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักการจัดเอกสารเกี่ยวกับงาน
แม่บ้านสุขอนามัย และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการฝึกปฏิบัติงานแม่บ้านโรงแรม 
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2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

    Hotel housekeeping management; hotel housekeeping structure; 
  determination of the position and responsibility of staff in the department;  
  planning;  recruitment; data storage; arranging a standard room; public area  
  cleaning, fabric room work, flower room, daily expense disbursement  control; 
  checking room; preparation of documents relating to housekeeping, hygiene 
  and work safety; practicing hotel housekeeping 

 
1744305 การบริการฝ่ายห้องพัก         3(2-2-5) 

 Room Divisions service  
หลักการจัดองค์การและหน้าที่ต่างๆ ของฝ่ายห้องพัก วางนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่า

ห้องพัก วิธีการท าใบรับรองจองห้องพัก การจัดเก็บบัตรลงทะเบียน การจัดจองห้องพักเป็นกลุ่ม 
การรับรองห้องพักแบบไม่มีข้อตกลงกันมาก่อน การรับเงินล่วงหน้าหรือเงินมัดจ า การจองห้อง
ผ่านกลุ่มบริษัทโรงแรม (Chain Hotel) การยกเลิกการจอง การควบคุมสถานภาพทางด้าน
ห้องพัก ราคาห้องพัก และกลวิธีในการก าหนดนโยบายการตลาดของคู่แข่งขันต่างๆ งานสัมพันธ์
กับแผนกบริการอื่นๆ  

    Principles of organization and duties arrangement of room division;  
  Establish a policy regarding room rates; methods of creating a booking  
  confirmation; Storing registration cards; arranging group reservations; approving 
  non-agreement room; accepting advance payments or deposits; reservation 
  through a chain hotel; reservation cancellation; controlling of room status, room 
  rates, and strategies for determining marketing policies of  competitors; working 
  other service departments 
 
1744306   ทักษะการใช้ระบบโปรแกรมส่วนหน้า       3(2-2-5) 
        Skill for use Front office Program 

หน้าที่และความรับผิดชอบการให้บริการส่วนหน้าของโรงแรม ได้แก่ งานส ารอง
ห้องพัก การบริการด้านสัมภาระและกระเป๋าเดินทางของผู้เข้าพัก การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ
ของโรงแรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ประเภทของห้องพัก การติดต่อสื่อสารในงาน
ส่วนหน้ากับผู้เข้าพักและส่วนต่างๆ การจัดท าบัญชีการเงิน บัญชีห้องพัก และการคิดค่าใช้จ่าย
ทุกชนิดจากแผนกต่างๆ ในระบบโปรแกรมส่วนหน้า บุคลิกภาพ มารยาท และคุณสมบัติของ
พนักงานส่วนหน้าของโรงแรม 

Duties and responsibilities of the hotel's front desk include reservation, baggage 
and luggage services, providing information about hotel operations; using applied computer 
program; room type; communication in the front work with guests and other parts; financial 
accounting, room accounting; and all kinds of cost from different departments in the front 
program system; personality, etiquette, and qualifications of the front desk staff of a hotel 
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2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1744307 การจัดการโรงแรมเชิงกลยุทธ์          3(3-0-6) 

      Hotel Strategic Management  
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่น ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรมการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกการวางแผน และการเพ่ิมผลผลิตของธุรกิจ การ
ตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการขยายธุรกิจ กรณีศึกษา 

Concepts of strategic management applied to the hotel business; analysis of 
internal and external environments, planning and business productivity; examination, and 
evaluation of business expansion options; case studies 

 
1744308 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงแรมและธุรกิจบริการ  3(3-0-6) 

Environmental and Safety in Hotel and Service Business 
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานโรงแรมและธุรกิจบริการ การใช้
พลังงานทดแทนการอนุรักษ์และผลกระทบของพลังงานต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับงาน
โรงแรมและธุรกิจบริการ กฎหมายสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ศึกษาเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงแรมและธุรกิจบริการ การป้องกันอันตรายจากการใช้
อุปกรณ์ ไฟฟ้า แก๊สหุงต้ม สารเคมี การป้องกันและระงับอัคคีภัย การตรวจสอบความปลอดภัย
ในโรงแรมและธุรกิจบริการ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่ใช้ในโรงแรมและธุรกิจ
บริการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการด าเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน   

The use of natural resources and the environment in hotel and service 
business work; using renewable energy; conservation and impact of energy on the 
environment related to hotel and service business work, environmental law, preventive 
measures and problem solving; study about accidents, the causes of accidents in hotels 
and service business, prevention of hazards from the use of electrical equipment, gas, 
chemicals, prevention and fire suppression; hotel and service business security checking, 
mark and safety symbols used in hotels and service business, first aid and actions in a 
case of emergency 

 
กลุ่มวิชาการบริการ 
 
1744309 การสื่อสารในธุรกิจบริการ (Communication in service business)  3(3-0-6) 

ความหมายและความส าคัญของการสื่อสาร รูปแบบของการสื่อสาร การสื่อสารใน
งานบริการ คุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ดี เทคนิคในการสื่อสารเพื่อการสร้างความประทับใจใน
การบริการ ปัญหาในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการบริการ 
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2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
Meaning and importance of communication, forms of 

communication, service communication, good qualification of service staff,  
communication techniques for creating service impression,  communication 
problems, communication problem troubleshooting, analyzing problem 
situations about communication, implementation in everyday life and in service 

 
1744310 การจัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ  3(3-0-6) 
 Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) 
    ความหมาย ประเภทและรูปแบบของการจัดการประชุมการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น

รางวัลและการจัดนิทรรศการ การบริหารและการจัดการการตลาดตลอดจน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ 

Terminology, categories and types of meeting arrangements, 
incentives, conventions and exhibitions (MICE), administration, management, 
marketing and related organizations including problems and obstacles in MICE 
management 

 
1744411 การจัดการงานอีเว้นท์        3(2-2-5) 
  Event Management 

 ประเภทและลักษณะของงานอีเว้นท์ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การวางแผน การจัด
 งาน ขั้นตอนและกระบวนการจัดงานการจัดการด้านการเงิน การออกแบบและตกแต่งงาน
 เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการจัดงาน การให้บริการและการอ านวยความสะดวก             
 แก่ผู้เข้าร่วมงานหลักการต้อนรับและให้บริการแขกพิเศษหรือบุคคลส าคัญให้ฝึกปฏิบัติการจัด
 งานอีเว้นท์ และให้มีการศึกษานอกสถานที่ในแหล่งที่มีการจัดการอีเว้นท์น าเสนอวิเคราะห์
 ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูการจัดการอีเว้นท์ต่างๆ 

     Types and characteristics of events; creative thinking techniques; 
 planningtasks; steps and procedures for organizing financial management; 
 event design and decoration; technology and equipment used in the event; 
 services and facilitation for event participants; welcoming concepts and 
 serving special guests or important people; practice organizing the event and 
 provide field study in an event-managed location; present analyzing  knowledge 
 gained from the study of event management  
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2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1744412 การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น       3(2-2-5) 
International and Local Cuisine Management 

ความรู้ทั่วไปของอาหาร วัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารประเภทต่างๆ การคัดเลือกและ
การถนอมอาหารประเภทต่างๆ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารอย่างถูกต้อง 
ค าศัพท์การประกอบอาหาร การเตรียมอาหาร การประกอบอาหารประเภทต่างๆและการตกแต่ง
อาหาร ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน 

General knowledge of food and raw material usage in different kinds 
of  food, selection and preservation of different kinds of food, collecting utensils 
and tools used in cooking food, vocabulary about cooking food, food 
preparation, cooking and decorating different kinds of food,  including practical 
experience and a study trip 
 

1744413 การจัดการงานด้านต้นทุนเครื่องดื่ม       3(3-0-6) 
  Beverage cost control Management  

  แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ต้นทุนต่อเนื่อง และต้นทุนขาย ต้นทุนและประเภทของ
ต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วยและต้นทุนขาย ยอดขายและหน่วยของยอดขาย การควบคุมการจัดซื้อ
อาหาร วงจรระบบการซื้อ การเลือกผู้ขายและการซื้อในปริมาณที่เหมาะสม 

Cost concept; continuous cost and cost of sales, cost and types of 
cost,  cost unit and cost of sales, sales and units of sales, food purchasing 
control, the purchasing system lifecycle, choosing vendors and purchase in right 
amount 

 
1744414 การตลาดออนไลน์เพื่อการบริการ       3(3-0-6) 
  Service Online Marketing    

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตลาดออนไลน์ในการบริการ
 รูปแบบและประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
 ออนไลน์ ตลาดเป้าหมาย แนวโน้มการตลาดออนไลน์จรรยาบรรณ กฎหมายและองค์การที่
 เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เก่ียวข้องกับ ก า ร ต ล า ด
 ออนไลน์ 

Study and practice the principles and processes of online marketing 
in service; forms and benefits of online marketing; factors affecting online 
purchasing decisions; target markets; online marketing trends; ethics, laws  and  

  organizations related to online marketing; information and communication  
  technology related to online marketing 
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2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1744415 การด าเนินงานด้านการบริการลูกค้าสัมพันธ์      3(3-0-6) 

 Customer Relationship Operation 
  ความหมายและความส าคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์ในการสร้าง

 ความสัมพันธ์โปรแกรมการสร้างความจงรักภักดีการวิ เคราะห์ผลก าไรจากลูกค้าเพ่ือ           
 การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมห่วงโซ่ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับผลก าไร การน า
 ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 

Meaning and importance of customer relationship management; 
strategies for building relationships; loyalty program; customer profit analysis for 
appropriate resource allocation; chain of relationship between satisfaction and 
profits; application of customer relationship management systems in real situations 

 
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ) 

2.3.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1745101 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1      3(3-0-6) 

English for Tourism Industry 1 
  เนื้อหาต่างๆ ที่มีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกใช้ค าศัพท์ ส านวนต่างๆ และ
ประโยคพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการสื่อสารทางด้านการท่องเที่ยว การต้อนรับ ตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มารยาทไทย ศีลธรรม เทศกาลและอาหารไทย 
  Content relating to tourism industry vocabulary, expressions and 
basic sentences practiced in tourism communications including welcoming guest, 
content about traditions, manners, morals, festivals, and Thai food are studied 

 
1745202 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2      3(3-0-6) 

English for Tourism Industry 2 
  ศึกษาต่อเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1โดยศึกษา

ค าศัพท์ระดับที่สูงขึ้นเกี่ยวกับการสนทนาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
การแก้ปัญหาและการร้องทุกข์ การแนะน าลูกค้า การอธิบายเกี่ยวกับที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวก 
การบริการ ร้านค้าของที่ระลึก วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  

  Continuation of English for Tourism Industry 1; advanced vocabulary 
relating to more complex conversations in various situations of tourism industry; 
problem solving and complaints, giving advice to customers, explaining about 
accommodations,  service facilities, souvenir shops; learning ways of English self 
study 
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2.3.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     
 
1745203 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3      3(3-0-6) 

English for Tourism Industry 3 
ศึกษาต่อเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 ศึกษาการใช้

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่ส าคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับที่สูงขึ้น เช่นการให้
ข้อมูล กิจกรรมนันทนาการการวางแผนการเดินทางและการท างานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

Continuation of English for Tourism Industry 2; study advanced 
English in different important situations about tourism industry such as giving 
information, recreation activities; travel planning and working in tourism industry; 
effective English communication 

 
1745304 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและการอาชีพ 1     3(3-0-6) 

English for Operation and Career 1 
  ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการโรงแรมและความแตกต่างของโรงแรมแต่ละประเภท 
โครงสร้างแผนกต่างๆ ของโรงแรม พนักงานโรงแรม และลักษณะการท างานโรงแรม ค าศัพท์
พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม และการสนทนาสื่อสารกับลูกค้าในแผนกต่างๆ ของโรงแรม 
ได้แก่ แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน   
  Basic information about the hotel and different types of hotels, the 
structure of different hotel departments, hotel employees and hotel job 
descriptions, vocabulary of the hotel business, conversations with customers in 
different departments such as the receptionists, food and beverage personnel 
and housekeeping 

  
1745305 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและการอาชีพ 2     3(3-0-6) 

English for Operation and Career 2 
  ศึกษาต่อเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานและการอาชีพ 1 ศึกษา

สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นและในประเทศ การคมนาคม และสินค้าท้องถิ่นนานาชนิด เพ่ิมพูน
ทักษะการพูดและการฟังเพ่ือใช้ในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ผู้เรียนควรมีพ้ืนฐานที่ดีด้าน
ความรู้ความสามารถในการจัดรายการน าเที่ยว ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น าเที่ยว  

  Continuation of English for Operation and Career 1;  study local and 
national destination information, transportation and various local products,; 
speaking and listening skills about providing information for tourists; good basic 
knowledge of tour operations; practical training for being tour guide 
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2.3.2) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1745111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1       3(3-0-6) 
  Japanese for Tourism Industry 1 
    ศึกษาการออกเสียง ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ค าศัพท์ และส านวนเพ่ือ
  การสื่อสารขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน และการท่องเที่ยว  
    Studying Japanese sound system, Hiragana, Katakana, vocabularies, 
  and expressions for basic communication in daily life and tourism 
 
1745212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2       3(3-0-6) 
  Japanese for Tourism Industry 2 
   พัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น และทักษะเพ่ือ
 การสื่อสารขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน และการท่องเที่ยวในบริบทที่หลากหลาย  
    Developing knowledge in Japanese vocabularies, expressions, and 
  structures and skills in basic communication in daily life and tourism in various 
  contexts  

 
1745213 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3       3(3-0-6) 
  Japanese for Tourism Industry 3 

ฝึกทักษะการใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น และการสื่อสารขั้น
พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน และการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่หลากหลาย    

Practicing the use of Japanese vocabularies, expressions, and 
structures and skills in basic communication in daily life and tourism in various 
situations 

 
1745314 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการปฏิบัติงานและการอาชีพ 1      3(3-0-6) 
  Japanese for Operation and Career 1 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น เพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพด้าน
ธุรกิจการท่องเที่ยว 

    Studying Japanese vocabularies, expressions, and structures for  
  communication in tourism business 
 
1745315 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการปฏิบัติงานและการอาชีพ 2      3(3-0-6) 
  Japanese for Operation and Career 2 

ฝึกทักษะการใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น เพ่ือการสื่อสารในงาน
อาชีพด้านธุรกิจการท่องเที่ยว 

    Practicing Japanese vocabularies, expressions, and structures for  
  communication in tourism business 
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2.3.2) กลุ่มวิชาภาษาจีน    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
      

1745121    ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1       3(3-0-6) 
Chinese for Tourism Industry 1  
  ระบบการเขียนภาษาจีน ระบบการออกเสียงสัทอักษรพินอิน โดยเน้นให้ออกเสียง

 ตามแบบมาตรฐานจีนกลาง ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึกสนทนาที่ใช้ในชีวิต 
 ประจ าวัน และบทสนทนาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ สามารถ
 สรุปและตอบค าถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆได้ รวมทั้งเรียนรู้ค าศัพท์ประมาณ 300 ตัว 

Chinese writing system; Pinyin pronunciation system with emphasis 
on pronunciation as in Mandarin standard; study basic sentence patterns and      
grammar; focusing on conversation in daily life and conversation related to the 
tourism industry; practice reading short  messages;  able to summarize and       
answer questions; writing simple sentences Including learning about 300       
vocabularies 

 
1745222    ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2       3(3-0-6) 

Chinese for Tourism Industry 2 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน ไวยากรณ์และรูปประโยคที่

ซับซ้อนขึ้นฝึกทักษะภาษาในสถานการณ์ต่างๆ และบทสนทนาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว             
ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้กว้างขวางข้ึน โดยการเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม ได้
เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมเติมประมาณ 400 ตัว 

Practice language skills including listening, speaking, reading and 
writing grammar and more complex sentence patterns; practice language skills in 
various situations and conversations related to the tourism industry that will be 
used in daily life spaciously by focusing on correctly and appropriately use of 
language; learning about 400 additional words 

 
74521 23   ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3       3(3-0-6) 

Chinese for Tourism Industry 3 
  ศึกษาต่อจากภาษาจีน 2 เรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประโยค และส านวนเฉพาะที่ใช้ในการสนทนาทั่วไป
พร้อมทั้งเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่อีกประมาณ 500 ตัว 

    Further study from Chinese 2; learn language usage in conversation in 
  various situations in the tourism industry; learn the sentences and specific  
  idioms used in general conversation, as well as learning about 500 new words 
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  2.3.2) กลุ่มวิชาภาษาจีน    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1745324 ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติงานและการอาชีพ 1      3(3-0-6) 
  Chinese for Operation and Career 1 
   ศึกษาค าศัพท์ และฝึกทักษะการฟังและพูด ในการใช้ภาษาและส านวนภาษาจีน             
 ที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ โดยจัดสถานการณ์       
 จ าลองในการปฏิบัติงาน  

  Study vocabularies and practice listening and speaking skills in the 
use of Chinese language and idioms relating to tourism industry and recommend                 
tourist attractions in the country by organizing simulations in job operations 

  
5217453  ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติงานและการอาชีพ 2 3(3-0-6) 

 Chinese for Operation and Career 2 
    ค าศัพท์ และส านวนที่ใช้ในการท่องเที่ยวในประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย                   
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย รวมทั้งศึกษาศัพท์ และส านวนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว การให้ข้อมูล
  ที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับการคมนาคม ข้อมูลทางด้านมารยาท และวัฒนธรรม
  ท้องถิ่นโดยมีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง   

Vocabularies and idioms used in tourism in Thailand; Thai art and 
culture, Thai local knowledge Including vocabularies study and expressions used 
in tourism business; providing necessary information for tourists; information 
about transportation, etiquette information and local culture by practicing in real 
situations 
 

ค. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   
1746201 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     2(1-2-3) 

Preparation for Practical Training in Tourism Industry 
  จัดให้ผู้เรียนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการฝึกทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับงานบริการและการฝึกในองค์การหรือ
หน่วยงานสถานประกอบการณ์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยฝึกปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาจัดให้มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน
ตลอดจนอภิปรายปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
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ค. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

Preparing for practical training in the Tourism industry, practicing 
skills relating to service and initially be trained in an organization or tourism 
enterprises by both theoretical and practical studies, arranging for an orientation 
and post training about practical training including a seminar about problems 
and problem solving in the tourism industry 

 
1746402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     6(640) 

Practical Training in Tourism Industry 
 จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในองค์การ

หน่วยงานหรือสถานประกอบการณ์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยฝึกงานทั้งด้านภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาจัดให้มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน
ตลอดจนอภิปรายปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 

Training in tourism industry organizations, institutes, or enterprises 
using both theoretical and practical studies, arranging for an orientation and post 
training about the practical training including a seminar about problems and 
solving problems in the tourism industry 

 
หรือ 
 
1747201 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา       2(1-2-3) 
  Preparation for Co-operative Education 

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน  การพัฒนา
บุคลิกภาพ เพ่ือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการเขียนรายงาน และการน าเสนอโครงการ 
  Principles, concepts, and processes of co-operative education are 
studied including the rules and regulations about basic knowledge and 
techniques in job applications, basic knowledge of the practical work, ethics in 
careers, communications, human relations in the workplace, personality 
development for working, quality administration in organization, report writing 
techniques and project presentation 
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ค. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1747402 สหกิจศึกษา           6(640) 
Co-operative Education 

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ การจัดท า
รายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า 
หรือพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
   Based on co-operative education guidelines, students will be trained 
in organizations for 1 semester as a normal employee, co-operatively between 
the university and that particular organization, including writing a report and 
present their job training results, the evaluation will be from student’s adviser 
from the university and the supervisor from the tourism enterprise who 
supervised the student’s practical training 

 
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
  วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

 



ภาคผนวก ข 
โครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา 
       หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พ.ศ. 2564 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร
เป็น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เพราะมีความครอบคลุมทั้งใน
ศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การ
โรงแรม การบริการ และศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภาษาไทย   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาไทย     หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program in  Tourism Industry 
  

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)     ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)     ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 

 
มีการเปลี่ยนแปลงช่ือปริญญา
ให้สอดคล้องกับช่ือหลักสูตร 

ช่ือย่อ (ภาษาไทย)      ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) ช่ือย่อ (ภาษาไทย)      ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  
   
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (Tourism Industry)  
   
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)   B.A. (Tourism and Hotel) ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)  B.A. (Tourism Industry) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
โครงสร้างหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  มีการปรับจ านวนหน่ วยกิต 

ล ด ล ง เพ ร า ะ  มี ก า ร แ ย ก
โครงสร้างหลักสูตรเป็น 2 กลุ่ม
วิ ช า ไ ด้ แ ก่  ก ลุ่ ม วิ ช า ก า ร
ท่องเที่ ยวและกลุ่ มวิชาการ
โรงแรมและบริการ เพื่อให้มี
รายวิชามีความชัดเจนและตรง
กับสายงานในวิชาชีพมากข้ึน 
 
ในหมวด 2.1) วิชาเฉพาะบังคับ 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เลือก
เรี ย น จ าก ร าย วิ ช า ใน ก ลุ่ ม   
วิชาการท่องเที่ ย วหรือกลุ่ ม
วิชาการโรงแรมและบริการ 
กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง และ ใน
หมวด 2.2) วิชาเฉพาะเลือก ไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เลือก
เรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชา
ความสนใจเฉพาะ กลุ่มวิชาการ
ท่องเที่ยว หรือ กลุ่มวิชาการ
โรงแรมและบริการ กลุ่มวิชาใด
วิชาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วย
กิ ต  แ ล ะ ก ลุ่ ม วิ ช า เฉ พ า ะ
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกิต 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี             จ านวนหน่วยกติ ไม่น้อยกว่า  158  หน่วยกิต หลักสตูรปริญญาตรี 4 ปี            จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  134  หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโนลย ี ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
    
    

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 24   หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90   หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  60 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 60   หน่วยกิต     2.1) วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

2.1.1) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว                    ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต   
2.1.2) กลุ่มวิชาการโรงแรม ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต   

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต     2.2) วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2.2.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 15   หน่วยกิต 2.2.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
2.2.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 15   หน่วยกิต 2.2.1) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกิต ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี             ไม่น้อยกว่า   8 หน่วยกิต 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี                                   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1) กลุ่ มวิชาภาษา
และการสื่อสารให้
นักศึกษาเลือกเรียน
ภ าษ าอั งกฤษ ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วย
กิต และเลือกเรียน
กลุ่มวิชาภาษาและ
การสื่ อส าร วิ ช า
อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต 

1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรยีนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา               ชื่อวิชา              หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา          ชื่อวิชา              หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3–0–6) 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (1-2-6)  
1540202  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 3(3–0–6) 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 (1-2-6) 
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห ์ 3(3–0–6) 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 (1-2-6) 
1540204 ภาษาไทยส าหรบัคร ู 3(3–0–6) 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 (1-2-6)  
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3–0–6) 2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (1-2-6) 
1550102  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3–0–6) 2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ   3 (1-2-6) 
1550103  ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3(3–0–6) 2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห ์ 3 (1-2-6)  
1550104  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3–0–6)     
1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3–0–6)     
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน 3(3–0–6)     
1550107 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู 3(3–0–6)     
1560101 ภาษาพม่าเบื้องต้น 3(3–0–6)     
1560102 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  3(3–0–6)     
1570101  ภาษาจีนเบื้องต้น 3(3–0–6)     
1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3–0–6)     
1580101  ภาษาฮินดีเบื้องต้น  3(3–0–6)     
1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร 3(3–0–6)     
1590101  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   3(3–0–6)     
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1610101  ภาษาเขมรเบื้องต้น  3(3–0–6)     
1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 3(3–0–6)     
1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  3(3–0–6)     
1620102  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3–0–6)     
1630101  ภาษามลายูเบื้องต้น  3(3–0–6)     
1630102  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3–0–6)     
1640101  ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 3(3–0–6)     
1640102  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  3(3–0–6)     
2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ยึดตามระบบการ

จัดการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรุ ี

รหัสวิชา            ชื่อวิชา               หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา              ชื่อวิชา               หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1050101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3–0–6) 2810310  นันทนาการในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล 3(3–0–6) 2221310 จริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคม 3 (1-2-6) 
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง 3(3–0–6) 2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต 3 (1-2-6) 
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร 3(3–0–6) 3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร 3 (1-2-6) 
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3–0–6)     
1520101 ทักษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ  3(3–0–6)     
1520102 ทักษะคิดเชิงระบบ 3(3–0–6)     
1520103 การคิดเชิงสร้างสรรค ์ 3(3–0–6)     
2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์ 3(3–0–6)     
2010102 ช่างเมืองเพชร 3(3–0–6)     
2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์  3(3–0–6)     
2060101 สุนทรียภาพทางดนตร ี

 
3(3–0–6)     
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3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   
รหัสวิชา               ชื่อวิชา               หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา                ชื่อวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3(3–0–6) 2221210   ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 (1-2-6) ยึดตามระบบการ

จัดการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรุ ี

2500101 การเมืองและการปกครองไทย 3(3–0–6) 2310020  เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ 3 (1-2-6) 
2500102 วิถีไทย 3(3–0–6) 2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน  3 (1-2-6) 
2500103 ความเป็นพลเมือง 3(3–0–6) 2310410  พลเมืองที่เข้มแข็ง  3 (1-2-6) 
2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3–0–6) 2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  3 (1-2-6) 
2500105 เพชรบุรีศึกษา 3(3–0–6) 3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั 3 (1-2-6)  
2500106 อาเซียนศึกษา 3(3–0–6) 3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (1-2-6)  
2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  3(3–0–6) 3330020  ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ 3 (1-2-6)  
2500108 ความรับผิดชอบต่อตนเอง  3(3–0–6) 3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3 (1-2-6)  
2500109 สังคมน่าอยู่  3(3–0–6) 3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องตน้ 3 (1-2-6)  
2500110  อัตลักษณไ์ทย  3(3–0–6) 4003110 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3 (1-2-6)  
2560111 การต่อต้านการทุจรติคอรัปชั่น 3(3–0–6)     
2560101 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3–0–6)     
3560101 การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องต้น 3(3–0–6)     
3560102  ทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม  3(3–0–6)     
3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3–0–6)     
3560504  การบริหารการเงินส่วนบุคคล 3(3–0–6)     
3600101 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องตน้ 3(3–0–6)     
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4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  4) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
รหัสวิชา            ชื่อวิชา               หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา             ชื่อวิชา               หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ยึดตามระบบการ

จัดการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรุ ี

4010701  โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3–0–6) 1810310 กีฬาเพือ่พัฒนาสุขภาพ 3 (1-2-6) 
4010702 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3–0–6) 4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (1-2-6) 
4010703  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3–0–6) 4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยสีีเขียว 3 (1-2-6) 
4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ 3(3–0–6) 4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน 3 (1-2-6) 
4020101   เคมีในชีวิตประจ าวัน 3(3–0–6) 4430110 คณิตศาสตร์ส าหรับธรุกิจ 3 (1-2-6) 
4020102   เคมีและภูมปิัญญาไทย 3(3–0–6) 4430120 การคิดและการตัดสินใจ 3 (1-2-6)  
4030001   ชีววิทยาเชิงอนุรักษ ์ 3(3–0–6) 4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ  3 (1-2-6)  
4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3–0–6) 4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ 3 (1-2-6)  
4030003    เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวนั 3(3–0–6) 4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ 3 (1-2-6)  
4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3–0–6) 5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 3 (1-2-6)  
4040102 การคิดและการตัดสินใจ 3(3–0–6) 6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 3 (1-2-6)  
4070301  การสร้างเสริมสุขภาวะ 2(1–2–3) 6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 (1-2-6)  
4070302 สุขภาพครอบครัว 2(1–2–3) 6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร 3 (1-2-6)  
4080101  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 2(1–2–3) 7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต 3 (1-2-6)  
4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต 2(1–2–3) 7003120 ทักษะการคิด 3 (1-2-6)  
4080103 รูปร่างและการควบคมุน้ าหนัก 2(1–2–3) 8710010  ชีวิตและสุขภาพ 3 (1-2-6)  
4080104  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2(1–2–3)     
4080105 ทักษะการว่ายน้ า 2(1–2–3)     
4090101 อาหารนานาชาติเบื้องต้น 3(2–2–5)     
4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจ าวัน 3(3–0–6)     
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4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2–2–5)     
5000101 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(2–2–5)     
5040606 การเลีย้งสัตว์เพื่อการนันทนาการ 3(2–2–5)     
5060609 ทรัพยากรทางน้ าและการอนุรักษ ์ 3(2–2–5)     
5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจ าวัน 3(2–2–5)     
5070613  ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(2–2–5)     
5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3–0–6)     
5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(2–2–5)     
5540602 พลังงานทดแทน 3(3–0–6)     
5540603 การประหยัดพลังงาน 3(3–0–6)     
5570103 ไฟฟ้าส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2–2–5)     
5580704 เทคโนโลยีอัจฉรยิะ 3(2–2–5)     
5590101 การขับขี่ปลอดภัย 3(2–2–5)     
5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น 3(3–0–6)     
7130401 การใช้ซอฟต์แวร์จัดท าเอกสารงานค านวณ 3(2–2–5)     
7130402 การใช้เทคโนโลยีเพือ่น าเสนองาน 3(2–2–5)     
7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับคร ู 3(2–2–5)     
8010801  การช่วยฟื้นคืนชีพ 2(1–2–3)     
8010802  การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบตั ิ 2(1–2–3)     
8010804 ชีวิตและสุขภาพ 2(1–2–3)     
8010805 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย 2(1–2–3)     

145 



 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                           ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 
1. วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                  ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา             ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1741101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว             3(3-0-6) 
1741102   การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว            3(3-0-6) 
1741103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจส าหรับ 
              อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                        3(3-0-6) 
1742104  จิตวิทยาบริการ                     3(3-0-6) 
1742105  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม         3(3-0-6) 
1743106  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรบัการท่องเที่ยว 
              และการโรงแรม                                                   3(3-0-6) 
1743107  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(3-0-6) 
1744108  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม  3(3-0-6) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                             ไม่น้อยกว่า   90  หน่วยกิต 
1) วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ                                ไม่น้อยกวา่  30  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1740101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                3(3-0-6) 
1740102  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว          3(3-0-6) 
1740103 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว             3(3-0-6) 
1740104  จิตวิทยาบริการ                          3(3-0-6) 
1740205  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
1740206  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับ 
              อุตสาหกรรมท่องเที่ยว                                          3(3-0-6) 
1740307  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว                          3(3-0-6) 
1740308  การบัญชีเบ้ืองต้นส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว             3(3-0-6) 
1740309  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว        3(3-0-6) 
1740410  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

การจัดรายวิชามีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
พ .ศ .2553  (ม ค อ . 1 ) แ ล ะ
ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

2) กลุ่มวชิาเฉพาะ                                       ไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                             ไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต  
โดยเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้แก ่

2) กลุ่มวชิาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 60  หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต  
โดยเลือกเรยีนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาการท่องเที่ยว หรือกลุ่มวิชาการโรงแรม
และบริการ ได้แก่ 

ได้มีการปรับกลุ่มวิชาเฉพาะ
ด้านเพื่อให้มีความชัดเจนและ
เห ม าะสม ใน การแยก กลุ่ ม
วิช าการท่ อ งเที่ ย วและการ
โรงแรมและบริการ มีการปรับ
รายวิชาให้มีความทันสมัยและ
ครอบคลุมด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

2.1.1) กลุ่มวิชาการท่องเท่ียว                                         30  หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาการท่องเท่ียว ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา                    ชื่อวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1741201   หลักการมัคคเุทศก ์                 3(2-2-5) 1741101  หลักการมัคคุเทศก ์                                     3(2-2-5)  
1741202  ผลกระทบการท่องเท่ียว                 3(3-0-6) 1741202 การวางแผนและการจดัน าเที่ยว                         3(2-2-5) 
1742203  การวางแผนและการจดัรายการน าเที่ยว               3(3-0-6) 1741203 การท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรม                3(2-2-5) 
1742204   ธุรกิจการบินและการส ารองที่น่ัง                3(3-0-6) 1741204 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก                         3(3-0-6)  
1742205   ทรัพยากรการทอ่งเที่ยวไทยและโลก                3(3-0-6) 1741305   การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                         3(3-0-6) 
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1743206  การตลาดและการบัญชีส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว            3(3-0-6) 
1744207   การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                3(3-0-6) 
1744208  การท่องเที่ยวชุมชน                 3(2-2-5) 
1744209  หลักการจดัการธรุกิจการท่องเที่ยว                           3(3-0-6) 
1744210   โลจิสติกสส์ าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว               3(3-0-6) 
1744211  องค์ความรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น                           3(3-0-6) 
1744212  การวิจัยและการสัมมนาด้านการท่องเที่ยว                      3(2-2-5) 

1741306  หลักการจดัการธรุกิจการท่องเที่ยว                         3(3-0-6) 
1741307 การท่องเที่ยวชุมชน                                     3(2-2-5) 
1741408  โลจสิติกสส์ าหรับการท่องเที่ยว                         3(3-0-6) 
1741481  สัมมนาด้านการท่องเที่ยว                                     3(2-2-5) 
1741491  การวิจัยด้านการท่องเที่ยว                                     3(2-2-5) 

 

2.1.2) กลุ่มวิชาการโรงแรม                               30   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา              หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1741301  หลักการโรงแรม                  3(3-0-6) 
1741302   การบริการอาหารและเครื่องดื่ม                3(2-2-5) 
1742303   การจัดการงานแม่บา้น                 3(2-2-5) 
1742304   การจัดการส่วนหน้า                 3(3-0-6) 
1743305   การบริการจดัเลี้ยง                 3(2-2-5) 
1743306   การจัดการภัตตาคารและงานครวั                3(2-2-5) 
1743307   การจัดการโรงแรม                 3(3-0-6)  
1744308   การตลาดและการบัญชีส าหรับธุรกิจการโรงแรม               3(3-0-6) 
1744309  การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรม               3(3-0-6) 
1744310   การจัดการธุรกิจที่พักและอาคารชุด                3(3-0-6) 
1744311   การจัดการกิจกรรมในธุรกิจโรงแรม                3(3-0-6) 
1744312  การวิจัยและการสัมมนาด้านการโรงแรม               3(2-2-5) 

2.1.2) กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาการโรงแรม 
รหัสวิชา ชื่อวิชา              หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1743101  หลักการโรงแรม                3(3-0-6)           
1743202  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม              3(2-2-5)                        
1743203  การจัดการงานแม่บ้าน               3(2-2-5)      
1743204  การจัดการส่วนหน้า               3(3-0-6) 
กลุ่มวชิาการบริการ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา              หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1743205    การจัดการธุรกจิอาคารชุดและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต ์ 3(3-0-6) 
1743306   การจัดการร้านอาหารและการจัดเลีย้ง                       3(2-2-5) 
1743407   การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา    3(2-2-5)                    
1743408    การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจบริการ             3(3-0-6) 
กลุ่มวชิาการโรงแรมและบริการ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา              หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1743481   สัมมนาดา้นการโรงแรมและบริการ                            3(2-2-5) 
1743491   การวิจัยด้านการโรงแรมและบริการ                           3(2-2-5) 
 

ได้มีการปรับกลุ่มวิชาเฉพาะ
ด้านเพื่อให้มีความชัดเจนและ
เห ม าะสม ใน การแยก กลุ่ ม
วิช าการท่ อ งเที่ ย วและการ
โรงแรมและบริการ มีการปรับ
รายวิชาให้มีความทันสมัยและ
ครอบคลุมด้านธุรกิจโรงแรม 

147 



 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                         ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
โดยเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะและกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
2.2.1 กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา              หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1741401  การท่องเท่ียวอาเซียน                 3(3-0-6) 
1742402  กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว                3(2-2-5) 
1743403  การจัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อ                            3(2-2-5) 
              เป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ  
1743404   การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น               3(2-2-5) 
1743405   การจัดการธรุกิจสุขภาพและสปา                3(3-0-6) 
1743406   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                 3(3-0-6) 
1743407  การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม                           3(2-2-5) 
1743408   การพูดและน าเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว         3(3-0-6) 
 
 

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                    ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
โดยเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะและกลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ ได้แก ่
2.2.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะกลุม่วิชาการท่องเท่ียว                              
                                                        ไม่น้อยกว่า    15   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา              หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1742101 การท่องเที่ยวอาเซียน 3(3-0-6) 
1742202 กิจกรรมนันทนาการเพือ่การท่องเที่ยว 3(2-2-5)  
1742203 องค์ความรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว          3(3-0-6) 
1742304 การจัดการการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว              3(3-0-6) 
1742305 ธุรกิจการบินและการส ารองที่น่ัง                                3(2-2-5) 
1742306 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                                            3(2-2-5) 
1742307 การท่องเที่ยวทางทะเล                                           3(2-2-5) 
1742308  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร               3(2-2-5) 
1742309 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                      3(2-2-5) 
1742410 การจัดโครงการการท่องเที่ยว                                    3(3-0-6) 
1742411  นโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว                        3(3-0-6) 
1742412  การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยว                      3(3-0-6) 
1742413  การจัดการนวัตกรรมการบริการส าหรับการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 
1742414  ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
1742415  การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ       3(3-0-6) 

ได้มีการเพิ่มรายวิชาเฉพาะ
เลือก กลุ่มวิชาความสนใจ
เฉพาะกลุม่วิชาการท่องเที่ยว 
ให้มีความหลากหลายและ
ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบันทางด้านการทอ่งเที่ยว
มากยิ่งข้ึน 
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   2.2.2) กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะกลุม่วิชาการโรงแรมและบริการ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ไ ด้ มี ก า ร เ พิ่ ม

ร า ย วิ ช า เฉ พ า ะ
เลื อ ก  ก ลุ่ ม วิ ช า
ความสนใจเฉพาะ
ก ลุ่ ม วิ ช า ก า ร
โรงแรมและบริการ 
ใ ห้ มี ค ว า ม
หลากหลายและ
ทั น ส มั ย  ทั น ต่ อ
ส ถ า น ก า ร ณ์
ปั จจุบั นทางด้ าน
การโรงแรมมาก
ยิ่งข้ึน 

   กลุ่มวชิาการโรงแรม 
รหัสวิชา                 ชื่อวิชา             หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

   1744201  การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
   1744202 การด าเนินการบริการด้านไวน ์ 3(2-2-5) 
   1744203 กลยุทธ์การผสมเครื่องดืม่  3(3-0-6) 
   1744204 การจัดการและด าเนินการงานแมบ่้าน  3 (2-2-5) 
   1744305 การบริการฝ่ายห้องพัก 3(2-2-5) 
   1744306 ทักษะการใช้ระบบโปรแกรมส่วนหน้า  3(2-2-5) 
   1744307 การจัดการโรงแรมเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
   1744308 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงแรมและธุรกิจบริการ 3(3-0-6) 
   กลุ่มวชิาการบริการ 

รหัสวิชา                    ชื่อวิชา            หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
   1744309 การสื่อสารในธุรกิจบริการ 3(3-0-6) 
   1744310 การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจดันิทรรศการ           3(30-6) 
   1744411 การจัดการงานอีเว้นท์ 3(2-2-5)       
   1744412 การจัดการอาหารนานาชาติและทอ้งถิ่น  3(2-2-5) 
   1744413 การจัดการงานด้านต้นทุนเครื่องดืม่ 3(3-0-6) 
   1744414 การตลาดออนไลน์เพื่อการบริการ 3(3-0-6) 
   1744415 การด าเนินงานด้านการบริการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
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2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                          ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ได้แก ่ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และ  
ภาษาจีน 

2.2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะกลุม่วิชาภาษาต่างประเทศ    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ได้มีการปรับช่ือ
รายวิชาเฉพาะกลุ่ม
วิชาภาษา 
ต่างประเทศ ท้ัง 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาญี่ปุ่น และ
ภาษาจีน ให้มี
ความเฉพาะจงกับ
สายวิชาชีพมาก
ยิ่งข้ึน  

ให้เลือกเรียนจากกลุม่วิชาใดกลุม่วิชาหนึ่ง ได้แก ่
2.2.3.1) ภาษาอังกฤษ   

 รหัสวิชา        ชื่อวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   1745101 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 3(3-0-6) 
   1745202 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 3(3-0-6) 
   1745203 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 3(3-0-6) 
   1745304 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและการอาชีพ 1 3(3-0-6) 
   1745305 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและการอาชีพ 2 3(3-0-6) 
   2.2.3.2)  ภาษาญ่ีปุ่น  
   รหัสวิชา        ชื่อวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   1745111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1   3(3-0-6) 
   1745212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 3(3-0-6) 
   1745213 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 3(3-0-6) 
   1745314 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการปฏิบตัิงานและการอาชีพ 1 3(3-0-6) 
   1745315 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการปฏิบตัิงานและการอาชีพ 2 3(3-0-6) 
   2.2.3.3)  ภาษาจีน  
   รหัสวิชา       ชื่อวิชา                หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   1745121 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1                              3(3-0-6) 
   1745222 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2                              3(3-0-6) 
   1745223 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3                              3(3-0-6) 
   1745324 ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติงานและการอาชีพ 1                       3(3-0-6) 
   1745325 ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติงานและการอาชีพ 2                       3(3-0-6) 
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ค. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  

ปรับจ านวนช่ัวโมง
การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ / สหกิจ
ศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบของ
สถานประกอบการ 

รหัสวิชา        ชื่อวิชา             หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา        ชื่อวิชา       หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1746201 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว        2(1-2-3) และ 1746201 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว        2(1-2-3) และ 
1743602 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                 6(850) หรือ 1746402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                  6(640) หรือ 
1742603 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                              2(1-2-3) และ 1747201 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                              2(1-2-3) และ 
1743604 สหกิจศึกษา                                                                6(850) 1747402 สหกิจศึกษา    6(640) 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี                                             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ง. หมวดวิชาเลือกเสรี                             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เลือกเรยีนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยั 

วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เลือกเรยีนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยั 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พ.ศ. 2564 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

1.  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
(ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 

1.  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

1.  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

 

1741101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ             
         อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
         Introduction to Tourism  
         Industry 
ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ประเภท 
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม และ
ธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบ แนวโน้ม 
นโยบายและสถานการณ์การท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันทั้ งในระดับประเทศ อาเซียนและ
ระดับโลก องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

1740101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  
             อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
             Introduction to Tourism   
             Industry 
ขอบเขตของอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว ความหมาย ความส าคัญแนวโน้ม 
และสถานการณ์ พัฒนาการแต่ละยุค บทบาท
ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ระบบการ
ท่องเที่ ยว องค์ประกอบของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยวหน่วยงาน
และธุรกิจที่เก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกรณีศึกษา
ระดับประเทศอาเซียนและระดับโลก 

1740101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  
          อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
           Introduction to Tourism       
           Industry 
ขอบเขตของอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว ความหมาย ความส าคัญแนวโน้ม 
และสถานการณ์ พัฒนาการแต่ละยุค บทบาท
ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ระบบการ
ท่องเที่ยว องค์ประกอบของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยวหน่วยงาน
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
ใน ก า รพั ฒ น า อุ ต ส าห ก รรม ท่ อ ง เที่ ย ว
กรณีศึกษาระดับประเทศอาเซียนและระดับ
โลก 
 
 

ห ลั ก ก า ร แ น ว คิ ด เบื้ อ ง ต้ น 
อ งค์ ป ร ะ ก อ บ  พั ฒ น าก า ร
บ ท บ าท  ค ว าม ส า คั ญ ข อ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ทั้งรายวิชาเทียบเท่ากับเนื้อหา
ค ว า ม รู้ เบื้ อ ง ต้ น เกี่ ย ว กั บ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
มคอ.1  
วิชา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

1740102  การพัฒนาบุคลิกภาพใน  
              อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
           Personality Development for 
            Tourism Industry 
แนวคิดพื้ นฐานและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
บุ ค ลิ กภ าพ บุ ค ลิ กภ าพ ของบุ ค ล ากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลิกภาพ
ในอุตสาหกรรมบริการ ศิลปะการต้อนรับใน
งานบริการ การสื่อสารในงานบริการมนุษย
สัมพั น ธ์ ใน งานบริการ  หลักการพู ด ในที่
สาธารณะ 

1740102  การพัฒนาบุคลิกภาพใน  
              อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
              Personality Development        
              For Tourism Industry 
แนวคิดพื้ นฐานและทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับ
บุ ค ลิ ก ภ าพ บุ ค ลิ ก ภ าพ ขอ งบุ ค ล าก ร ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลิกภาพ
ในอุตสาหกรรมบริการศิลปะการต้อนรับในงาน
บริการการสื่อสารในงานบริการมนุษยสัมพันธ์
ในงานบริการหลักการพูดในที่สาธารณะ 

1740102  การพัฒนาบุคลิกภาพใน  
              อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
              Personality Development        
              For Tourism Industry 
แนวคิดพื้ นฐานและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
บุ คลิ กภ าพ บุ ค ลิ กภ าพ ของบุ ค ล ากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลิกภาพ
ในอุตสาหกรรมบริการศิลปะการต้อนรับใน
งานบริการการสื่อสารในงานบริการมนุษย
สั มพั น ธ์ ใน งานบริก ารหลั กการพู ด ใน ที่
สาธารณะ 

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

1741103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง   
      ธุรกิจส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       
       3 (3-0-6) 
      Business English Communication   
      for Tourism Industry 
ศึกษาค าศัพท์เฉพาะและส านวนภาษาอังกฤษ
ที่ใช้ในการสื่อสารในสถานการต่างๆ ในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรม ได้แก่ การสมัครงาน 
การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์
งาน การรับโทรศัพท์ การเขียนจดหมายธุรกิจ

1740103  ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อ  
          อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

 English for Tourism and Hotel 
ความรู้เบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
โดยมุ่งเน้นการศึกษาทักษะภาษาอังกฤษขั้น
พื้ น ฐาน เพื่ อ ใช้ ใน การให้ข้ อมู ลต่ า งๆ  แก่
นักท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการ
ส่วนต่างๆ ของโรงแรม และธุรกิจบริการ 

1740103  ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อ  
         อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

 English for Tourism and Hotel 
ความรู้เบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
โดยมุ่งเน้นการศึกษาทักษะภาษาอังกฤษขั้น
พื้ น ฐาน เพื่ อ ใช้ ในการให้ข้อมู ลต่ างๆ  แก่
นักท่องเที่ ยว การใช้ภาษาอังกฤษในงาน
บริการส่วนต่างๆ ของโรงแรม และธุรกิจ
บริการ 

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ประเภทต่างๆ การสอบถามข้อมูล การสั่งซื้อ 
การยืนยัน 
1742104  จิตวิทยาบริการ  3(3-0-6) 
             Service Psychology 
แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับจิตวิทยาบริการ ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ
บุคคล พฤติกรรมและคุณลักษณะที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของนักท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีทางจิตวิทยาในงานบริการ หลักในการ
บริการให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐานการสร้าง
ความประทับใจในงานบริการ เทคนิคการจูงใจ
ลูกค้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
งานบริการ 

1740104 จิตวิทยาบริการ    3(3-0-6) 
            Service Psychology 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการทฤษฎี
ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ
บุ คคลพฤติ ก รรมและคุณ ลั กษณ ะที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของนักท่องเที่ยว ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาในงานบริการหลักในการบริการให้
มีประสิทธิภาพมาตรฐานการสร้างความ
ประทับใจในงานบริการเทคนิคการจูงใจลูกค้า
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน
บริการ 

1740104  จิตวิทยาบริการ 3(3-0-6) 
              Service Psychology 
แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับจิตวิทยาบริการทฤษฎี
ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ
บุคคลพฤติกรรมและคุณ ลั กษณ ะที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของนักท่องเที่ยว ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาในงานบริการหลักในการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานการสร้างความ
ประทับใจในงานบริการเทคนิคการจูงใจลูกค้า
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน
บริการ 

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับความต้องการของบุคคล การ
ประยุกต์และน าไปใช้ ในงาน
บริการด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรม เนื้อหาครอบคลุมทั้ ง
รายวิชาเที ยบ เท่ ากับ เนื้ อหา
จิตวิทยาบริการ 
มคอ.1  
วิชา : จิตวิทยาการบริการ 

1742105 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ  
             สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  Tourist Behavior and Cross     
   Cultural Communication 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรม ทฤษฎีการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม อิทธิพลของความแตกต่างทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมที่มีต่อการสื่อสารกับชน

1740205 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ  
             สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

   Tourist Behavior and Cross     
   Cultural Communication 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่าง
ทางด ้านวัฒนธรรม ทฤษฎีการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมอิทธิพลของความแตกต่างทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์การเดินทาง 

1740205  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ 
             สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  Tourist Behavior and Cross     
  Cultural Communication 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรม ทฤษฎีการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมอิทธิพลของความแตกต่างทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม ว ัตถ ุป ระส งค ์ก าร

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวลักษณะ
นั ก ท่ อ ง เที่ ย วที่ แ ต ก ต่ า ง ใน
หลักการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่
สามารถประยุกต์ ใช้กั บการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึง
การเพิ่มมิติการวิจัยพฤติกรรม
นักท่ องเที่ ยว โดยบู รณ าการ
เนื้อหาเข้าด้วยกันทั้งรายวิชา
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ชาติต่างๆ วัตถุประสงค์การเดินทาง การ
จ าแนกประเภทของนักท่องเที ่ยวตามหลัก
สากล เพื่อตอบสนองความต้องการตามความ
จ าเป็นของนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

การจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวตามหลัก
สากล เพื่อตอบสนองความต้องการตามความ
จ าเป็นของนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
การวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

เ ด ิน ท า ง  ก า ร จ า แ น ก ป ร ะ เภ ท ข อ ง
นักท่องเที่ยวตามหลักสากล เพื่อตอบสนอง
ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ต า ม ค ว า ม จ า เป ็น ข อ ง
นักท่องเที ่ยวอย่างมีประสิทธิภาพการวิจัย
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

เที ยบ เท่ ากับ เนื้ อหาลักษณะ
พฤติกรรมนักท่อง เที่ยวและการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
มคอ.1  
วิชา : ลักษณะและพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว 
วิ ช า  : ก า ร สื่ อ ส า ร ข้ า ม
วัฒนธรรม 

1743106 จรรยาบรรณวิชาชีพและ  
             กฎหมาย ส าหรับการท่องเที่ยว     
             และการโรงแรม 3(3-0-6) 
            Professional Ethics and Laws  
            for Tourism and Hotel 
บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้า และ
สังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและ
การโรงแรมทั้ ง ใน และระหว่ า งป ระ เท ศ 
กรณีศึกษาจากการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

1740206 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 
     ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
     Professional Ethics and Laws for   
     Tourism Industry 
บทบาท  และความรับผิ ดชอบของธุรกิ จ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้า และ
สังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและการ
โรงแรมทั้งในและระหว่างประเทศกรณีศึกษา
จากการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

1740206 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 
     ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
     Professional Ethics and Laws for   
     Tourism Industry 
บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้า และ
สังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและ
การโรงแรมทั้ งในและระหว่ างป ระ เทศ
กรณีศึกษาจากการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

จรรยาบรรณและกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม  
ทั้งรายวิชาทั้งรายวิชาเทียบเทา่
กับเนื้อหาการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์
มคอ.1  
วิชา : จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายส าหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

1744309 การตลาดในธุรกจิโรงแรม           
             3 (3-0-6) 
             Hotel Marketing 
ความหมาย ความส าคัญ และส่วนประกอบ
ของตลาดในธุรกิจโรงแรม การจัดการตลาดใน
ธุรกิจโรงแรม พฤติกรรมการบริโภคของ
นักท่ องเที่ ยว  การคัดเลื อกและจัดล าดับ
ความส าคัญของตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทางการ
ท่องเที่ยว การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์
การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม 
 

 1740307  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรม 
               ท่องเที่ยว              (3-0-6) 
          Marketing for Tourism Industry 
ความหมาย ความส าคัญ และส่วนประกอบของ
ตลาดการท่องเที่ยว เทคนิคการประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการบริโภคของ
นักท่องเที่ยว การจัดล าดับความส าคัญของ
ตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมของการตลาดการ
ท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการ
วางแผน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท าตลาด 
เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ แนวทาง
และเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด การ
วิ เคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
ทางการท่องเที่ยว 

1740307 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรม 
            ท่องเที่ยว             (3-0-6) 
        Marketing for Tourism Industry 
ความหมาย ความส าคัญ และส่วนประกอบ
ข อ งต ล าด ก า รท่ อ ง เที่ ย ว  เท ค นิ ค ก า ร
ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานด้านการตลาด
ของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการ
บ ริ โภคของนั กท่ องเที่ ย ว  การจั ดล าดั บ
ความส าคัญของตลาดเป้าหมาย ส่วนประสม
ของการตลาดการท่องเที่ยว หลักการและ
กระบวนการในการวางแผน  ปั จจั ยที่ มี
ผลกระทบต่อการท าตลาด เทคนิคและกลยุทธ์
ในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวทัง้ภายใน
และต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการ
เขี ยนแผนงานการตลาด  การวิ เค ราะ ห์
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทางการ
ท่องเที่ยว 

ความส าคัญของการตลาดการ
ท่องเที่ยว ทั้งรายวชิาเทียบเท่า
กับเนื้อหาการตลาดการ
ท่องเที่ยว 
มคอ.1  
วิชา : การตลาดการท่องเที่ยว 

1743206 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจ 
     การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (3-0-6)   
     Accounting and Financial for      

1740308 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับ    
           อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
         Introduction to Accounting for  

1740308 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับ    
           อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
         Introduction to Accounting for  

ความส าคัญของการด าเนินการ
ทางการบัญชีและงบการเงินใน
ธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งรายวิชา

156 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

     Tourism and Hotel Business 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยว การจัด
องค์กรของธุรกิจน าเที่ยว บทบาทหน้าที่ของ
แผนกบัญชีและการเงิน ความหมายของการ
บัญชี สมการบัญชี หลักการบันทึกบัญชี การ
วิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกรายการค้า 
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีต่อบุคคลที่
เกี่ยวข้องความหมายของงบการเงิน ประเภท
ของงบการเงิน องค์ประกอบของงบการเงิน 
ฝึกปฏิบัติการทางบัญชีเบื้องต้นและฝึกการ
วิเคราะห์งบการเงิน 

           Tourism Industry) 
ทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชี ความหมาย 
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
หลักการและระบบการบันทึกบัญชีและการเงิน
ในธุรกิจน าเที่ ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ
บริการที่ส าคัญ กลยุทธ์การจัดการรายได้และ
ควบคุมต้นทุน การท างบการเงินประจ างวด 
รายงานประจ าปี 

           Tourism Industry) 
ทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชี ความหมาย 
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของข้อมูลทางการ
บัญชี หลักการและระบบการบันทึกบัญชีและ
การเงินในธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และ
ธุรกิจบริการที่ส าคัญ กลยุทธ์การจัดการรายได้
และควบคุมต้นทุน การท างบการเงินประจ า
งวด รายงานประจ าปี 

เทียบเท่ากับ เนื้อหาการบัญชี
และการเงินส าหรับธุรกิจการน า
เที่ยว 
มคอ.1  
วิชา : การบัญชีและการเงิน
ส าหรับธุรกิจการน าเที่ยว 

1743107  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ  
          ท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
             Information Technology for  
             Tourism and Hotel 
ความหมาย ขอบเขต ประเภท ลักษณะ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ 
จัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ การจัดชุดสินค้า ข้อมูล
การก าหนดราคา ระบบการช าระเงิน ความ
มั่นคงทางคอมพิวเตอร์ และความเป็นส่วน

1740309 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ  
            อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
            Information Technology for   
            Tourism Industry 
ความหมายขอบเขตประเภทลักษณะ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ วิเคราะห์ 
จัดเก็บข้อมูลการสืบค้นข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็คทรอนิคส์การจัดชุดสินค้าข้อมูล 
การก าหนดราคาระบบการช าระเงิน ความ
มั่นคงทางคอมพิวเตอร์ และความเป็นส่วน

1740309 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ  
            อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
            Information Technology for   
            Tourism Industry 
ความหมายขอบเขตประเภทลักษณะ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ 
จัดเก็บข้อมูลการสืบค้นข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็คทรอนิคส์การจัดชุดสินค้าข้อมูล 
การก าหนดราคาระบบการช าระเงิน ความ
มั่นคงทางคอมพิวเตอร์ และความเป็นส่วน

ค ว าม รู้ พื้ น ฐ า น ข อ ง ระ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
ซอฟแวร์ส าหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม จรรยาบรรณ
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการท่องเที่ยว 
ทั้งรายวิชาทั้งรายวิชาเทียบเท่า
กับเนื้อหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

บุคคลและทรัพย์สินทางปัญญาการจัดการด้าน 
การตลาดธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-
marketing) และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้แก่ สาย
การบิน โรงแรม บริษัทน าเที่ยว และองค์กร
ทางการท่องเที่ยว 

บุคคลและทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการด้าน 
การตลาดธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์  (E-
marketing) และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้แก่ สาย
การบิน โรงแรม บริษัทน าเที่ยว และองค์กร
ทางการท่องเที่ยว 

บุคคลและทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการ
ด้าน การตลาดธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
( E-marketing) แ ล ะ ธุ ร กิ จ พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ได้แก่ สายการบิน โรงแรม บริษัทน า
เที่ยว และองค์กรทางการท่องเที่ยว 

มคอ.1  
วิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
 

1744108 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
         ส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม        
         3(3-0-6) 
        Human Resource Management   
        for Tourism and Hotel 
ทฤษฎี แนวคิดและหลักการในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายและหน้าที่ความ
รับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ การจัดการก าลังคน การสรรหา การ
คัด เลื อก  การฝึกอบรม การพัฒ นา การ
ประเมินผล ปัจจัยและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยว
และโรงแรม    
 

1740410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   
   ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 3 (3-0-6) 
        Human Resource Management   
        for Tourism and Hotel 
ทฤษฎี แนวคิดและหลักการในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขอบข่ายและหน้าที่ความ
รับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การวิเคราะห์งานการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์  การจัดการก าลั งคนการสรรหาการ
คัดเลือกการฝึกอบรมการพัฒนาการประเมินผล
ปัจจัยและปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 

1740410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   
  ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
        Human Resource Management   
        for Tourism and Hotel 
ทฤษฎี แนวคิดและหลักการในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขอบข่ายและหน้าที่ความ
รับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การวิเคราะห์งานการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ การจัดการก าลังคนการสรรหาการ
คั ด เลื อ ก ก า รฝึ ก อบ รม ก ารพั ฒ น าก าร
ประเมินผลปัจจัยและปัญหาที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวและ
โรงแรม 
 

ห ลั ก ก า ร แ น ว คิ ด เบื้ อ ง ต้ น 
อ งค์ ป ร ะ ก อ บ  พั ฒ น าก า ร
บ ท บ าท  ค ว าม ส า คั ญ ข อ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ทั้งรายวิชาเทียบเทา่กับเนื้อหา
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
มคอ.1  
วิชา : การจัดการทรัพยากร
มนุษย ์
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 

 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต) 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต) 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต) 

 

(1) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

(1) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

(2) กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ 
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

 

1741201  หลักการมัคคุเทศก์ 3 (2-2-5)  
              Principles of Tour Guiding 
แนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับมัคคุเทศก์ บุคลิกภาพ 
คุณลักษณะ จรรยาบรรณ มารยาทและการ
วางตัวของมัคคุเทศก์บทบาทและหน้าที่ของ
มัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์กับความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ
ประเทศไทยและธุรกิจที่เก่ียวข้องกับมัคคุเทศก์ 
การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เท ค นิ ค
การน าเที่ยวการวางแผนและการแก้ไขปัญหา
ในการน า เที่ ย ว  กิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
มัคคุเทศก์ (พิธีการเข้าและออกเมืองกิจกรรม
นันทนาการการให้ความปลอดภัยและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น) และการฝึกปฏิบัติน าเที่ยว
นอกสถานที่ ตามเส้ นทางบั งคับของการ
ท่องเที่ยว  

1741101  หลักการมัคคุเทศก์      3 (2-2-5) 
              Principles of Tour Guide 
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ บุคลิกภาพ 
คุณลักษณะ จรรยาบรรณ มารยาท และการ
วางตัวของมัคคุเทศก์ บทบาทและหน้าที่ของ
มัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์กับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ประเทศไทยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ 
เทคนิคการน าเที่ยว การวางแผนและการแก้ไข
ปัญหาในการน าเที่ยว กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
มัคคุเทศก์ (พิธีการเข้าและออกเมือง กิจกรรม
นันทนาการ การให้ความปลอดภัยและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น) และการฝึกปฏิบัติน าเที่ยว
นอกสถานที่ ต าม เส้ นท างบั งคับ ของการ
ท่องเที่ยว การเป็นหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) 
แ ล ะ ก า ร เต รี ย ม พ ร้ อ ม เพื่ อ ก า รส อ บ ใบ

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

หลักการ หน้าที่ จรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก์ เทคนิคการน า
เที่ ยวของมัคคุ เทศก์ประเภท
ต่างๆการอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
และการเป็นหัวหน้าทัวร์เดินทาง
ไปต่างประเทศ  
ทั้งรายวิชาเทียบเท่ากับเนื้อหา
งานมัคคุเทศก ์
มคอ.1  
วิชา : งานมัคคุเทศก์ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)  
1742203  การวางแผนและการจัดรายการ 
              น าเที่ยว    3 (3-0-6) 
           Tour Planning and Operation 
ประเภท รูปแบบ กระบวนการ องค์ประกอบ
ของการจัดการท่องเที่ยวการเตรียมการ การ
ส ารวจเส้นทาง การวางแผนการใช้งบประมาณ 
การด าเนินการผลก าไรทางธุรกิจ  การจัด
รายการน าเที่ยวโดยค านึงถึงความต้องการ
ทางการตลาด กฎหมายและความปลอดภัย  

1741202  การวางแผนและการจัดน าเที่ยว  
              3 (2-2-5) 
            Tour Planning and Operation 
ประเภท รูปแบบ กระบวนการ องค์ประกอบ
ของการจัดการท่องเที่ยวการเตรียมการ การ
ส ารวจเส้นทาง การวางแผนการใช้งบประมาณ 
การด าเนินการผลก าไรทางธุรกิจ  การจัด
รายการน าเที่ยวโดยค านึงถึงความต้องการ
ทางการตลาด กฎหมายและความปลอดภัย 

 
 
 

ไม่ม ี

โดยปรับ เน้นให้ผู้ เรียนมีการ
จัดการวางแผนรายการน าเที่ยว
ที่มีคุณภาพและความ ปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว 
 
มคอ.1  
วิชา : การวางแผนและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

 
 
 

ไม่ม ี

1741203 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
           และวัฒนธรรม          3 (2-2-5) 
         Historical and Cultural Tourism 
ความหมาย ลักษณะและองค์ประกอบของ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รูปแบบและ
กิจกรรม ผลกระทบ แนวทางการวางแผน การ
จัดการ การอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้
กรณีศึกษาหรือการศึกษานอกสถานที่ 
 
 

 
 
 

ไม่ม ี

มุ่ งเน้ น ให้ผู้ เรียนมีความรู้ ใน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ไทย เพื่อน าไปประยุกต์ใช้งาน
และ น าเสนอความเป็นไทย 
มคอ.1  
วิชา : การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
วิชาใหม่เฉพาะบังคับของ
วิชาเอกการท่องเที่ยว  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

1742205 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและ  
            โลก 3 (3-0-6) 
           Thailand and World Tourism     
            Resources 
ความหมาย ประเภทลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
ลั ก ษ ณ ะ ท า งภู มิ อ า ก าศ  ค ว า ม ห ม า ย 
ความส าคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากร
การท่องเที่ยวของไทยและของโลก ทั้งทาง
ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก แหล่งท่องเที่ยว 
ความทรงจ า โดยแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ 
ปัจจัยที่มีผลต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว การ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว องค์กรที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า รท่ อ ง เที่ ย ว ทั้ ง ใน แ ล ะ
ต่างประเทศ 

1741204 ทรัพยากรการทอ่งเที่ยวไทยและ  
            โลก 3 (3-0-6) 
            Thailand and World Tourism     
            Resources 
ความหม าย  ค วามส าคัญ  ป ระ เภ ท ของ
ท รั พ ย า ก รก า รท่ อ ง เที่ ย ว ไท ย แ ล ะ โล ก 
ประกอบด้วยด้านทรัพยากรด้านธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลก การประเมินผลกระทบ แนวทางการ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน   
 

 
 
 

ไม่ม ี

แน วคิ ด ขอ งท รัพ ย ากรการ
ท่องเที่ยวการพัฒนาและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
และศิลปวัฒนธรรม  
ทั้งรายวิชาทั้งรายวิชาเทียบเท่า
กั บ เนื้ อ ห า ท รั พ ย า ก ร ก า ร
ท่องเที่ยวไทยและโลก 
การพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 
มคอ.1  
วิชา :  การพัฒนาทรัพยากร
การท่องเที่ยว 

174420  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง    
            ยั่งยืน              3 (3-0-6) 
   Sustainable Tourism Development 
ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ 
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สถานการณ์ 
แนวโน้ ม  ผลกระทบจากการพัฒนาการ

1741305 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง   
            ยั่งยืน                      3 (3-0-6) 
            Sustainable Tourism 
ความหมาย หลักการ แนวคิด รูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดและ

 
 
 
 

ไม่ม ี

แนวคิดการพัฒ นาและการ
จัดการอย่ างยั่ งยืน  การวาง
แ ผ น พั ฒ น า โด ย ค า นึ ง ถึ ง
เศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์
กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ท่องเที่ยว รวมถึงแนวทางการพัฒนาและ การ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณา
การรูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆ เข้าด้วยกัน 
รวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อผู้พิการ (Tourism 
for all) จ ากกรณี ศึ กษ าใน ป ระ เทศและ
ต่ างประเทศ  การจัดท าแผนพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นกรณีศึกษา
ในการฝึกปฏิบัติท าแผน พัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโลกบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายการท่องเที่ยว แนวทางการวางแผน
พัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยบูรณาการกับศาสตร์พระราชา  
 

ทั้งรายวิชาเทียบเทา่กับเนื้อหา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
มคอ.1  
วิชา :  การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

1744209หลักการจัดการธุรกจิการท่องเที่ยว  
            3 (3-0-6) 

 Principles of Travel Business 
ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบและลักษณะ
ขอ งธุ รกิ จ ก ารท่ อ ง เที่ ย ว  ป ระ เภ ท แล ะ
องค์ประกอบของธุรกิจการท่องเที่ยว (ธุรกิจที่
พักแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจจ าหน่ายสินค้า
ของที่ระลึก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจ
น าเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ 
ได้แก่  ธุรกิจการบัน เทิ งและนันทนาการ 
บทบาทและหน้าที่ของธุรกิจการท่องเที่ยว การ
ด าเนิ น งานและการตลาดของธุรกิจการ

1741306 หลักการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว  
             3 (3-0-6) 

  Principles of Travel Business 
ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบและลักษณะ
ข อ งธุ รกิ จ ก า รท่ อ ง เที่ ย ว  ป ระ เภ ท แ ล ะ
องค์ประกอบของธุรกิจการท่องเที่ยว )ธุรกิจที่
พักแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจจ าหน่ายสินค้า
ของที่ระลึก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจ
น าเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ 

น เทิ งและนันทนาการ ได้แก่  ธุรกิจการบั
บทบาทและหน้าที่ของธุรกิจการท่องเที่ยว 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของธุรกิจการ

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

แนวคิด การวางแผน การ
จัดการ การควบคุม และการ
ติดตามประเมนิผลในการ
ด าเนินงานด้านธุรกิจท่องเที่ยว 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้ง
รายวิชาเทียบเท่ากบัเนื้อหาการ
จัดการธุรกิจน าเที่ยวและการ
จัดการตัวแทนเดินทางการ
ท่องเที่ยว 
 
มคอ.1  
วิชา :  การจัดการธุรกิจน า
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ท่องเที่ยว ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของ
ธุรกิจการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่าง
ธุรกิจการท่องเที่ยว แนวโน้มของธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 

ท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจการ
ท่องเที่ยว แนวโน้มของธุรกิจการท่องเที่ยว 
 

เที่ยว 
         การจัดการตัวแทนเดิน
ทางการท่องเที่ยว 
 

1741307 การท่องเที่ยวชุมชน 3 (2-2-5) 
           Community-based Tourism 
ความหมาย  ความส าคัญ  ลั กษ ณ ะและ
องค์ประกอบของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่าง
การท่องเที่ยวกับชุมชน การสร้างทัศนคติที่ดี 
การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่ าย 
บทบาทของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว การ
วางแผนและ พัฒนาการ ท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
ยั่งยืน การจัดท าโครงการด้านการท่องเที่ยว 
กระบวนการจัดโครงการ การเขียนโครงการ 
กรณีศึกษาการบริหารโครงการท่องเที่ยวชุมชน 

1741307 การท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5) 
            Community-based Tourism 
ความ หมาย  ค วามส าคัญ  ลั กษ ณ ะและ
องค์ประกอบของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่าง
การท่องเที่ยวกับชุมชน การสร้างทัศนคติที่ดี 
การพัฒ นาศั กยภาพ  การสร้างเครือข่ าย 
บทบาทของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว การ
วางแผนและ พัฒนาการ ท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
ยั่งยืน การจัดท าโครงการด้านการท่องเที่ยว 
กระบวนการจัดโครงการ การเขียนโครงการ 
กรณีศึกษาการบริหารโครงการท่องเที่ยวชุมชน 
 

 
 
 
 

ไม่ม ี

หลั กการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ ยวชุมชน การพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน แนวคิดการให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยว  
ทั้งรายวิชาเทียบเท่ากับเนื้อหา
การท่องเที่ยวชุมชนและการจัด
โครงการการท่องเที่ยวกับการ
จัดการโครงการการท่องเที่ยว 
มคอ.1  
วิชา :  การท่องเที่ยวชุมชน 
         การจัดการโครงการ
การท่องเที่ยว 

1744212 โลจิสติกส์ส าหรับอตุสาหกรรม  
             การท่องเที่ยว           3 (3-0-6) 
           Logistics for Tourism Industry 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการขนส่งทางบก  ทาง

1741408  โลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยว 
             3 (3-0-6) 
           Logistics for Tourism Industry 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งทางบก  ทาง

 
 
 

ไม่ม ี

ระบบการขนส่งทางบก ทางน้ า 
ทางอากาศ ส าหรับอุตสาหกรรม
ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว ทั้ ง ร า ย วิ ช า
เทียบเท่ากับโลจิสติกส์ส าหรับ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

เรือและทางอากาศรูปแบบของการขนส่ง  
หลักการรับผู้โดยสาร กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ขนส่ ง  บทบาทของรัฐบาลต่อการขนส่ ง
ผู้ โด ย ส า ร  โด ย ก ารศึ ก ษ าวิ เค ราะ ห์ ถึ ง
ยานพาหนะที่ให้บริการ     การก าหนดเวลา  
การส่งเสริมการขายบริการ  ปัญหาในด้านการ
แข่งขันและการร่วมมือระหว่างการขนส่ง
ประเภทต่างๆ  รวมทั้งการอ านวยความสะดวก
และการควบคุม การขนส่งผู้โดยสาร 

เรือและทางอากาศรูปแบบของการขนส่ ง  
หลักการรับผู้โดยสาร กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ขนส่งบทบาทของรัฐบาลต่อการขนส่งผู้โดยสาร 
โดยการศึ กษาวิ เคราะห์ถึ งยานพาหนะที่
ให้บริการการก าหนดเวลาการส่งเสริมการขาย
บริการปัญหาในด้านการแข่งขันและการร่วมมือ
ระหว่างการขนส่งประเภทต่างๆรวมทั้งการ
อ านวยความสะดวกและการควบคุม การขนส่ง
ผู้โดยสาร 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ทั้งรายวิชาเทียบเท่ากับเนื้อหา     
โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
มคอ.1  
วิชา :  โลจิสติกส์ส าหรบั
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

1743308 สัมมนาการท่องเที่ยวและการ  
             โรงแรม  3 (2-2-5) 
          Seminar in Tourism and Hotel  
ศึ ก ษ า แ ล ะ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด
ประชุมสัมมนาขั้นตอน  รูปแบบ เอกสาร 
สถานที่  วัสดุอุปกรณ์ในการประชุม ศึกษา
ประเด็นและสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมผ่านการจัด
สัมมนาและการจัดท ารายงาน 

1741481สัมมนาด้านการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
   Seminar in Tourism Industry 

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์  แนวโน้ม 
ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาในเชิงกรณีศึกษา 
อภิป รายปัญ หาที่ เกิดขึ้น ใน อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวด้านต่างๆ ในปัจจุบัน โดยน าความรู้
และเทคนิคต่างๆ ทางการจัดการมาประยุกต์ใช้ 
และน าผลการศึกษามาอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
จากการศึกษา 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ 
4813174  สัมมนาด้านการโรงแรมและ 

             บริการ                    3(2-2-5) 
   Seminar in Hotel and Service 

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์  แนวโน้ม 
ปั ญ ห า  แล ะวิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญ ห า ใน เชิ ง
กรณีศึกษา อภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
โรงแรมและบริการด้านต่างๆ ในปัจจุบัน โดย
น าความรู้และเทคนิคต่างๆ ทางการจัดการมา
ประยุกต์ใช้ และน าผลการศึกษามาอภิปราย
เพื่อหาข้อสรุปจากการศึกษา 
 

ความส าคัญของการฝึกการ
แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นที่ เกิดขึ้น
จริง การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่
ผลการวิจัย 
ทั้งรายวิชาเทียบเทา่กับเนื้อหา
การจัดสัมมนาการท่องเที่ยว 
มคอ.1  
วิชา :  การสัมมนาการ
ท่องเที่ยว 
         การสัมมนาการโรงแรม 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

1744210   การวิจัยด้านอุตสาหกรรมการ 
               ท่องเที่ยว      3 (2-2-5) 
              Tourism Industry Research 
ความหมาย ความส าคัญ บทบาท เป้าหมาย
ของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ
วิจัยเชิงคุณภาพ  และการวิจัยเชิงปริมาณ 
กระบวนการขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย 
ก า ห น ด ป ระ เด็ น ปั ญ ห า  ก า รท บ ท ว น
วรรณกรรมการเขียนโครงการ ตัวแปรและ
สมมติฐานการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียน แ ล ะ น า เ ส น อ
รายงานการวิจัยเพื่อการจัดการและการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแก่ท้องถิ่น 

1741491  การวิจัยด้านการท่องเที่ยว  
             3 (2-2-5) 
             Tourism Industry Research 
ความหมายความส าคัญบทบาทเป้าหมายของ
การวิจัยจรรยาบรรณของนักวิจัย การวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณกระบวนการ
ขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยก าหนดประเด็น
ปัญหาการทบทวนวรรณกรรมตัวแปรและ
สมมติฐานการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การลง
พื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน 
เพื่อน าเสนอผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยว  

1743491 การวิจัยด้านการโรงแรมและ  
             บริการ                    3 (2-2-5) 

     Hotel and Service Research 
ความหมายความส าคัญบทบาทเป้าหมายของ
การวิจัยจรรยาบรรณของนักวิจัย การวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณกระบวนการ
ขั้นตอนของการด าเนินการวิจั ยก าหนด
ประเด็นปัญหาการทบทวนวรรณกรรมตัวแปร
และสมมติฐานการวิจั ย  ป ระชากรกลุ่ ม
ตัวอย่างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การลงพื้นที่  การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงาน เพื่อน าเสนอผลการวิจัยด้านการ
ท่องเที่ยว  

ความส าคัญของการวิจัยด้าน
การท่องเที่ยว แนวคิด ทฤษฎี
การวิจัย ขั้นตอนการด าเนินการ
วิ จั ย  การล งมื อส ารวจและ
ปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่  รวมถึง
ฝึกการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นที่
เกิดขึ้นจริง การจัดสัมมนาเพื่อ
เผยแพร่ผลการวิจัย  
ทั้งรายวิชาเทียบเทา่กับเนื้อหา
การจัดสัมมนาการท่องเที่ยว 
มคอ.1  
วิชา :  การส ารวจและวิจัย
ส าหรับการท่องเที่ยว 

1741301  หลักการโรงแรม  3 (3-0-6) 
     Principles of Hotel Business 

ความเป็นมาของกิจการโรงแรม โครงสร้างของ
การปฏิบัติงานและการควบคุมภายในกิจการ
โรงแรม การจัดสายงาน การก าหนดหน้าที่การ
ด าเนินงานของแผนกและฝ่ายต่างๆ เป็นต้นว่า 
ฝ่ายบริการส่วนหน้า ฝ่ายแม่บ้าน ฝ่ายอาหาร 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

กลุ่มวิชาการโรงแรม 
1743101 หลักการโรงแรม 3 (3-0-6) 
   Introduction to Hotel Management 
ความเป็นมาของกิจการโรงแรม การแบ่ง
ประเภทและระบบการบริหารงานโรงแรมใน
รูปแบบต่างๆ โครงสร้างของการปฏิบัติงาน
และการควบคุมภายในกิจการโรงแรม การจัด

โครงสร้างของการปฏิบัติงาน
และการควบคุมภายในกิจการ
โรงแรม การจัดสายงาน การ
ก าหนดหน้าที่การด าเนินงาน
ของแผนกและฝ่ายต่างๆ การ
ติดต่อสัมพันธ์กับโรงแรม 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ฝ่ายเครื่องดื่ม แผนกบริการภายในโรงแรม 
การบริหารงานบุคคล การติดต่อสัมพันธ์กับ
โรงแรมในเครือและนอกเครือ ตลอดจน
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  ได้แก่ บริษัทน า
เที่ยว ร้านขายของที่ระลึก กฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม ความ
รับผิดชอบ  ผู้ ใช้บ ริการของโรงแรม และ
มารยาทของพนักงาน ข้อบกพร่องและแนว
การแก้ไขในการด าเนินกิจการโรงแรม 

สายงาน การก าหนดหน้าที่การด าเนินงานของ
แผนกและฝ่ายต่างๆ การติดต่อสัมพันธ์กับ
โรงแรมในเครือและนอกเครือ ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ กฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม ความ
รับผิดชอบ ผู้ ใช้บริการของโรงแรม และ
มารยาทของพนักงาน ข้อบกพร่องและแนว
การแก้ไขในการด าเนินกิจการโรงแรม 

ทั้งรายวิชาเทียบเท่ากับเนื้อหา
การวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
โรงแรม      
มคอ.1  
วิชา :  การวางแผนและ
พัฒนาธุรกิจโรงแรม 

1741302 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  3(2-2-5) 

 Food and Beverage Operation 
การบริการอาหารและเครื่องดื่มนอกโรงแรม 
และในโรงแรม พร้อมทั้งการด าเนินการจัดการ
ห้องอาหารทั้งในและนอกโรงแรม ลักษณะ
และประเภทของห้องอาหารต่างๆ  รูปแบบ
ของการบริการในห้องอาหารแต่ละประเภท 
และกระบวนการขั้นตอนของการบริการและ
วิธีการการให้บริการ เทคนิคบริการ จิตวิทยา
บริการ องค์ประกอบของห้องอาหาร การแบ่ง
สายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ เครื่องมือ

 
 
 
 

ไม่ม ี

1743202  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
   3(2-2-5) 

 Food and Beverage Operation 
ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่มการบริการและการอาหารและ
เครื่องดื่มทั้งในและนอกโรงแรม ลักษณะและ
ประเภทของห้องอาหารต่างๆ  รูปแบบของ      
การบริการในห้องอาหารแต่ละประเภท และ
กระบวนการขั้นตอนของการบริการและ
วิธีการการให้บริการ เทคนิคบริการ จิตวิทยา
บริการ องค์ประกอบของห้องอาหาร การแบ่ง
สายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ เครื่องมือ

ห ลั ก ก า ร  ห น้ า ที่  ค ว า ม
รับผิดชอบ ในการด าเนิน งาน
และการจัดการ และการฝึก
ปฏิบัติในงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้สอดคล้องกับการ
บริการของโรงแรมในปัจจุบัน  
ทั้งรายวิชาเทียบเทา่กับเนื้อหา
การด าเนินงานและการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม และการ
จัดการอาหารและเครื่องดื่มให้มี
ความทันสมัยในระดบัสากล 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ของใช้ในห้องอาหารประโยชน์การใช้งาน 
ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารยุโรป
และเครื่องดื่ม  
 

ของใช้ในห้องอาหารประโยชน์การใช้งานของ
แ ผ น ก บ ริ ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ เค รื่ อ ง ดื่ ม
ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการอาหารและ
เครื่องดื่มการจัดการและควบคุมด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม การจัดระบบงานและบุคลากร
ของแผนก ตลอดจนการท างานร่วมกับแผนก
อ่ืนๆ ในโรงแรม 

มคอ.1  
วิชา :  การด าเนินงานและ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
         การจัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม 
 

1742303  การจัดการงานแม่บ้าน   
              3 (2-2-5) 

     Housekeeping Manageme 
ความเป็นมาของอุตสาหกรรมโรงแรมกับงาน
แม่บ้าน ประเภทของงานแม่บ้าน โครงสร้าง
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ใ น แ ผ น ก แ ม่ บ้ า น  
บุคลิกลักษณะและลักษณะที่ดีของพนักงาน
แม่บ้าน ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แผนกแม่บ้ านในต าแหน่งต่ างๆ  และงาน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในโรงแรม การ
จัดการงานแม่บ้าน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ของการจัดการงานแม่บ้าน 
 
 

 
 
 
 

ไม่ม ี

1743203  การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) 
             Housekeeping Management 
ความเป็นมาของอุตสาหกรรมโรงแรมกับงาน
แม่บ้าน ประเภทของงานแม่บ้าน โครงสร้าง
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ใ น แ ผ น ก แ ม่ บ้ า น 
บุคลิกลักษณะและลักษณะที่ดีของพนักงาน
แม่บ้าน ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แผนกแม่บ้ านในต าแหน่งต่ างๆ และงาน
สุขอนามัยและ   ความปลอดภัยในโรงแรม 
การจัดการงานแม่บ้าน รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคของการจัดการงานแม่บ้าน 

หลักการ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และการฝึกปฏิบัติใน
งานแมบ่้าน  
ทั้งรายวิชาเทียบเทา่กับเนื้อหา
การด าเนินงานและการจัดการ
งานแมบ่้าน 
 
มคอ.1  
วิชา :  การด าเนินงานและการ
จัดการงานแม่บ้าน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

1742304  การจัดการส่วนหน้า 3 (3-0-6) 
              Front Office Operation 
หน้าที่และความรับผิดชอบการให้บริการส่วน
หน้าของโรงแรม ได้แก ่งานส ารองห้องพัก การ
บริการด้านสัมภาระและกระเป๋าเดินทางของผู้
เข้ าพั ก การให้ข้อมูล เกี่ ยวกับกิจการของ
โรงแรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
ประเภทของห้องพัก การติดต่อสื่อสารในงาน
ส่วนหน้ากับผู้เข้าพักและส่วนต่างๆ การจัดท า
บัญ ชีการเงิน  บัญ ชี ห้องพั ก  และการคิ ด
ค่าใช้จ่ายทุกชนิดจากแผนกต่างๆ บุคลิกภาพ 
มารยาท และคุณสมบัติของพนักงานส่วนหน้า
ของโรงแรม 

 
 
 

ไม่ม ี

1743204  การจัดการส่วนหน้า 3 (3-0-6) 
             Front Office Operation 
หน้าที่และความรับผิดชอบการให้บริการส่วน
หน้าของโรงแรม ได้แก่ งานส ารองห้องพัก 
การบริการด้านสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง
ของผู้เข้าพัก การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของ
โรงแรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
ประเภทของห้องพัก การติดต่อสื่อสารในงาน
ส่วนหน้ากับผู้เข้าพักและส่วนต่างๆ การจัดท า
บัญชีการเงิน  บัญ ชี ห้องพั ก  และการคิ ด
ค่าใช้จ่ายทุกชนิดจากแผนกต่างๆ บุคลิกภาพ 
มารยาท และคุณสมบัติของพนักงานส่วนหน้า
ของโรงแรม 

หลักการ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และการฝึกปฏิบัติใน
งานบริการส่วนหน้า  
ทั้งรายวิชาเทียบเทา่กับเนื้อหา
การด าเนินงานและการจัดการ
งานบริการส่วนหน้า 
มคอ.1  
วิชา :  การด าเนินงานและการ
จัดการงานบริการส่วนหน้า 
 

1743307  การจัดการโรงแรม 3 (3-0-6)  
              Hotel Management 
ความเป็นมาของธุรกิจ โรงแรม  การแบ่ ง
ประเภทและระบบการบริหารโรงแรมใน
รูปแบบต่างๆ การศึกษาโครงสร้างของการ
ปฏิบัติงาน การจัดสายงาน การก าหนดหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  และความสัมพันธ์
ระหว่างแผนกต่างๆ ในโรงแรม ความเป็นไปได้

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

กลุ่มวิชาการบริการ 
1743205 การจัดการธุรกิจอาคารชุดและ  
             เซอร์วิสอะพารต์เมนต์ 3 (3-0-6)  
             Condominium and Service     
             Apartment Management  
ความเป็นมาของธุรกิจที่พัก ความหมายและ
ลักษณะของธุรกิจอาคารชุดและเซอร์วิสอะ
พาร์ตเมนต์  การแบ่งประเภทและระบบการ

หลักการจัดการธุรกิจโรงแรม 
ระบบการบริหารงานภายใน
โรงแรม และการด าเนินการการ
ก่อตั้งโรงแรม  
ทั้งรายวิชาเทียบเทา่กับเนื้อหา
การวางแผน การพัฒนา และ
การบริหารจัดการโรงรม 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ในการก่อตั้งโรงแรมการตลาดธุรกิจโรงแรม 
พระราชบัญญัติโรงแรม รูปแบบการให้บริการ
ของโรงแรม ระบบการบริหารและพัฒนา
บุคลากร จิตวิทยาในการให้บริการในงาน
โรงแรม  ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการ
ด าเนินกิจการโรงแรม  
 

บริหารงาน ในรูปแบบต่ า งๆ  การศึ กษ า
โครงสร้างการปฏิบัติงาน การจัดสายงานและ
การก าหนดหน้าที่ ความเป็นไปได้ในการก่อตั้ง
ธุรกิจอาคารชุดและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
ขนาดต่างๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินธุรกิจธุรกิจอาคารชุดและ
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

มคอ.1  
วิชา :  การวางแผนและพัฒนา
ธุรกิจโรงแรม 

1743305   การจัดเลี้ยง 3(3-0-6) 
     Catering Service 
การบริหารและการให้บริการในงานจัดเลี้ยง 
โครงสร้างการบริหารงานของแผนกจัดเลี้ยง
และความสัมพันธ์ของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนก
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการจัดเลี้ยงประเภท
ต่ า งๆทั้ ง ใน และนอกสถาน ที่  ก ารเลื อก
เครื่องมือและอุปกรณ์ครัวและอุปกรณ์ในการ
บริการ การตกแต่งภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง 
การจัดแสดงอาหารในภัตตาคารและงานจัด
เลี้ยง การวางแผนและวิธีการท าเมนูอาหาร 
การควบคุมดูแลงานและการจัดท ารายงาน 
มารยาทและการปฏิบัติในการต้อนรับ และ
การบริการ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

1743306 การจัดการร้านอาหารและการจัด  
             เลี้ยง          3 (2-2-5) 
Restaurant & Catering Management 
ศึกษาและปฏิบัติงานด้านหลักการจัดการ
ร้านอาหารและการจัดเลี้ยง อุปกรณ์ เครื่องมือ
และเครื่องใช้ส าหรับร้านอาหารและงานจัด
เลี้ยง วิธีการทางการรับรองงานจัดเลี้ยงใน
โอ ก าส ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ใน แ ล ะ น อก ส ถ าน ที่ 
ความสัมพันธ์ของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกต่างๆ 
ที่ เกี่ยวข้อง การจัดรายการอาหารส าหรับ
ร้านอาหาร การบริหารงานบุคลากรและ
วิธีการให้บริการในร้านอาหารและงานจัดเลี้ยง 
และการวางแผนการบริหารงานร้านอาหาร 

หลั กก ารจั ด ก ารภั ต ต าค าร 
หลักการจัดการงานครัว การ
ว า ง แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
ภัตตาคาร แนวโน้มภัตตาคาร
แป ล ก ให ม่ ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
สถานการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
รวมถึงหลักการ หน้าที่  ความ
รับผิดชอบ และทักษะการฝึก
ปฏิบัติในงานบริการจัดเลี้ยงของ
นักศึกษา  
ทั้งรายวิชาเทียบเท่ากับเนื้อหา
การด าเนินงานการจัดการงาน
บริการจั ด เลี้ ย ง  การจั ดการ
ภัตตาคารการด าเนินงานและ

169 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

การจัดการครัว 
มคอ.1  
วิชา :  การจัดการภัตตาคาร 
         การด าเนินงานและการ
จัดการครัว 
         การด า เนิ น งานและ
บริการจัดเลี้ยง 

1743403 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา   
   3 (3-0-6) 
            Health and Spa Business     
            Management 
ความหมาย ความส าคัญ วิวัฒนาการ บทบาท
ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ  ส ป า 
แนวคิดในการประกอบธุรกิจ รูปแบบ การ
จัดการ การตลาด และการด าเนินธุรกิจ
สุขภาพ แล ะสป า  ต ลอด จน กฎ ห ม ายที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจสุขภาพ 
 

 
 
 
 

ไม่ม ี

1743407 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
   3(2-2-5) 
             Health and Spa Business   
             Management 
ความหมายความส าคัญวิวัฒนาการบทบาท
ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา แนวคิด
ในการประกอบธุรกิจรูปแบบการจัดการ
การตลาดและการด า เนิ น ธุ รกิ จสุ ขภาพ
และสปา ตลอดจนกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจสุขภาพ 

รูปแบบการจัดการการตลาด 
และการด าเนินธุรกิจสุขภาพ
และสปา และบูรณาการกับการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ทั้งรายวิชาเทียบเทา่กับเนื้อหา
การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและการจัดการสปา 
มคอ.1  
วิชา :  การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การจัดการสปา 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 

 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต) 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต) 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต) 

 

(2) กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ 
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

(1) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

(2) กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

 

1744310  การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมใน  
              ธุรกิจโรงแรม  3 (3-0-6) 
          Hotel Personnel Training and                       
          Development 
แนวโน้มการขยายตั วของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ความส าคัญในการวางแผนและ
นโยบายด้านบุคลากร รวมทั้งการพยากรณ์
ก าลังคนในระยะสั้นและระยะยาวในโรงแรม 
การส ารวจและวิเคราะห์ก าลังคนที่มีอยู่และ
ความสามารถของบุคลากร  การจัดล าดับ
ความส าคัญของต าแหน่งพนักงานในโรงแรม 
การคัดเลือกพนักงาน ศึกษาวิธีการจัดการ
ฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่างๆ การ
ประเมินผลและปัญหาในการพัฒนา และการ
ฝึกอบรมบุคลากร               

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

1743408 การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมใน   
             ธุรกิจบริการ          3 (3-0-6)     
           Personnel Training and   
     Development in Service Business 
แนวโน้ มการขยายตั วขอ งธุ รกิ จบ ริก าร 
ความส าคัญในการวางแผนและนโยบายด้าน
บุคลากร รวมทั้งการพยากรณ์ก าลังคนในระยะ
สั้นและระยะยาวในธุรกิจบริการ การส ารวจ
แ ล ะ วิ เค ร า ะ ห์ ก า ลั ง ค น ที่ มี อ ยู่  แ ล ะ
ความสามารถของบุคลากร การจัดล าดับ
ความส าคัญของต าแหน่งพนักงานในธุรกิจ
บริการ การคัดเลือกพนักงาน  การศึกษา
วิธีการจัดการฝึกอบรม  เทคนิค      การ
ฝึกอบรมแบบต่างๆ การประเมินผลและปัญหา
ในการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร 

เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ ใน 
มคอ .1  ตาม อัตลั กษ ณ์ ขอ ง
หลั กสู ตรและวิสั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 

 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต) 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

 

(2) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะกลุ่มวิชาการ
ท่องเที่ยว (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะกลุ่มวิชาการ
โรงแรมและบริการ  
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

 

1741202 การท่องเที่ยวอาเซียน  3 (3-0-6) 
                ASEAN Tourism 
ประวัติความเปน็มาของประชาคมอาเซียน 
กลไก และกฎบัตรอาเซียน วสิัยทัศน ์
วัตถุประสงค์เปา้หมาย โครงสร้าง เขตการค้า
เสรี สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ผลกระทบ แนวโน้ม ทิศ
ทางการเปลีย่นแปลง พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
กฎหมาย และการเคลื่อนย้ายแรงงานดา้นการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมถึงรูปแบบ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงหรือการท่องเทียวชายแดน 
 
 

1742101 การท่องเที่ยวอาเซียน 3 (3-0-6) 
   ASEAN Tourism 
ประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียน 
กลไก และกฎบัตรอาเซียน การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมอาเซียน การตลาด
และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและสมรรถนะ
อาเซียนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

1742204 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการ 
             ท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 

  Tourism Recreation Activities 
ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์และ
ประเภทกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะกิจกรรม
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวที่ดี การศึกษา
อุปกรณ์ ต่ างๆ ประกอบการจัดกิจกรรม
นันทนาการ หลักการและวิธีการจัดกิจกรรม
นันทนาการเพื่ อการท่องเที่ ยว  เกมส์และ
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว การฝึก
ทักษะในการเป็นผู้น านันทนาการที่ดี ตลอดจน
การเรียนรู้ทักษะภาคปฏิบัติการเป็นผู้น า
กิ จกรรมนท นาการจากบุ คคล ใน แหล่ ง
ท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการต่างๆ และการจัด
กิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่  

1742202 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการ    
            ท่องเที่ยว  3 (2-2-5) 

   Tourism Recreation Activities 
ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์และ
ประเภทกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะกิจกรรม
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวที่ดี  การศึกษา
อุปกรณ์ ต่ างๆ  ป ระกอบการจั ดกิ จกรรม
 นันทนาการ หลักการและวิธีการจัด
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว เกมส์
และกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว การ
ฝึกทั กษะในการเป็นผู้ น านันทนาการที่ ดี 
ตลอดจนการเรียนรู้ทักษะภาคปฏิบัติการเป็น
ผู้น ากิจกรรมนันทนาการจากบุคคลในแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการต่างๆ และการจัด
กิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่  รวมถึง
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

หลักการจัดกิจกรรมเพื่อการ
ท่ องเที่ ยวเชิ งกีฬ า และการ
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว  
ทั้งรายวิชาเทียบเท่ากับเนื้อหา
การจัดกิจกรรมนันทนาการและ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
 
มคอ.1  
วิชา :  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

1744211 การจัดการองค์ความรู้และภูมิ  
            ปัญญาท้องถิ่น          3 (3-0-6) 
             Body of Knowledge and    
             Local Wisdom  
ความหมายความส าคัญและประเภทขององค์

1742203 องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
            เพื่อการท่องเที่ยว     3 (3-0-6) 
           Body of Knowledge and Local  
            Wisdom for Tourism 
ความหมายความส าคัญประเภทกระบวนการ

 
 
 
 

ไม่ม ี

เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ ใน 
มคอ .1  ตาม อัตลั กษ ณ์ ขอ ง
หลั กสู ตรและวิสั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ความรู้และภูมิ ปัญ ญ าท้ องถิ่ น  ศึกษาถึ ง
กระบวนการถ่ายทอดและสืบทอดองค์ความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งหาแนวทางการ
พัฒนาจัดการและอนุรักษ์องค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ถ่ายทอดและสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว 
แนวทางในการพัฒนาการจัดการการอนุรักษ์
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
การท่ องเที่ ยว กรณี ศึกษาและฝึกปฏิ บั ติ
ภาคสนาม 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

1742304 การจัดการการสื่อความหมาย 
             ทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
     Interpretive Tourism Management 
ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ประเภท 
รูปแบบเครื่องมือในการสื่ อ ความหมายที่
เหมาะสมและสร้างสรรค์วิธีการสื่อความหมาย
ที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการสื่อความหมายทาง
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม การรวบรวมข้อมูล 
การเขียนคู่มือการสื่อความหมาย เพื่อให้ตรงกับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายรวมถึงสะท้อนอัต
ลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว
บ ท บ าท ข อ งนั ก สื่ อ ค วาม ห ม าย  โด ย ใช้
กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติลงพื้นที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ ใน 
มคอ .1  ตาม อัตลั กษ ณ์ ขอ ง
หลั กสู ตรและวิสั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 

 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต) 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

 

(2) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะกลุ่มวิชาการ
ท่องเที่ยว (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะกลุ่มวิชาการ
โรงแรมและบริการ (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
กิต) 

 

1743405  ธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง
    3(3-0-6) 

 Airline Business and 
Reservation 

องค์ประกอบพื้นฐานของธุรกิจสายการบินที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ได้แก ่ภาษา 
ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน ซึ่ง
ครอบคลุมโครงสร้างองค์กรของสายการบิน 
การด าเนินงาน กฎระเบียบของรัฐบาล และ
หน่ วยงาน ที่ เกี่ ย วข้ องกับ ธุ รกิ จการบิ น  
การศึกษาเร่ืองการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ
ส ารอง ที่นั่งสายการบินในระบบต่างๆ รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการธุรกิจการ
บินภายในประเทศและต่างประเทศ 

1742305 ธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง 
   3(2-2-5)     
Airline Business and Reservation 
องค์ประกอบพื้นฐานของธุรกิจสายการบินที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ได้แก่ ภาษา
ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบินซึ่ง
ครอบคลุมโครงสร้างองค์กรของ      สายการ
บิน การด าเนินงานกฎระเบียบของรัฐบาลและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการบินการศึกษา
เรื่องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการส ารอง ที่
นั่งสายการบินในระบบต่างๆ รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการด า เนิ น การธุรกิจการบิ น
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

การด าเนินงานด้านธุรกิจการ
ขนส่งทางอากาศและการบิน 
โปรแกรมส าเร็จรูปในการส ารอง
ที่นั่ง และการบริหารการจัดการ
ท่าอากาศยาน 
ทั้งรายวิชาเทียบเทา่กับเนื้อหา
การออกบัตรโดยสารและการ
ด าเนินงานของธุรกิจการบนิ 
 
มคอ.1  
วิชา :  การจัดการธุรกิจการ
บิน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

1743404  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ3 (3-0-6) 
              Ecotourism 
ค ว าม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ร ะ บ บ นิ เว ศ  ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ แนวคิดพัฒนาการ 
องค์ประกอบ รูปแบบ แนวทางการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน พื้นที่อุทยาน
และพื้ นที่ ส าธารณ ะ  การจั ดการตลาด  
ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในด้าน
ต่างๆ และรูปแบบการอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 

1742306  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  3(2-2-5) 
              Ecotourism 
ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
กั บ ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว  แ น ว คิ ด  ห ลั ก ก า ร             
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    
การจัดการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
สื่อความหมายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม                        
ขีดความสามารถในการรองรับการตลาดเพื่อ
การท่องเที่ยว มาตรฐานการท่องเที่ยว แนวทาง    
การพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาชุมชนหรือพื้นที่ที่
ประสบความส าเร็จ 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

หลักการเกี่ยวกับการจัดการการ
ท่ อ ง เที่ ย ว   เชิ ง วั ฒ น ธ รรม 
น โย บ า ย  ก า ร ว า ง แ ผ น  ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และบูรณา
ก า ร กั บ ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
ประวัติศาสตร์ 
ทั้งรายวิชาเทียบเท่ากับเนื้อหา
วิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และบูรณาการกับการท่องเที่ยว
ทางทะเลและเชิงเกษตร 
มคอ.1  
วิชา :  การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
         การจัดการการ
ท่องเที่ยวทางทะเล 
         การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 
 
 

176 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

 
 
 
 

ไม่ม ี

1742307   การท่องเที่ยวทางทะเล 3(2-2-5) 
     Marine Tourism  
ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ
ทางทะเลกับการท่องเที่ยว แนวคิด หลักการ
การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลการ
สื่อความหมายทางธรรมชาติ ขีดความสามารถ
ในการรองรับ มาตรฐานการท่องเที่ยว      ทาง
ทะเล แนวทางการพัฒนาและการจัดการการ
ท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน กรณีศึ กษา
ชุมชนหรือพื้นที่ที่ประสบความส าเร็จ 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 

เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ ใน 
มคอ .1  ตาม อัตลั กษ ณ์ ขอ ง
หลั กสู ตรและวิสั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

1742308  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-2-5) 
    Agrotourism 
ความ หม าย  ค วาม ส าคัญ  ลั กษ ณ ะแล ะ
องค์ประกอบของการเกษตร ความสัมพันธ์
ระหว่างการท่องเที่ยวกับการเกษตร รูปแบบ
และกิจกรรม การวางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน การประยุกต์
แน วคิ ด เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย งม า ใช้ ใน ก า ร
พัฒนาการท่องเที่ยว   เชิงเกษตร ผลกระทบ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาชุมชนหรือ

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ ใน 
มคอ .1  ตาม อัตลั กษ ณ์ ขอ ง
หลั กสู ตรและวิสั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

พื้นที่ที่ประสบความส าเร็จ 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1742309 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
             3(2-2-5) 
   Cultural Tourism 
ความหมาย แนวคิดทางวัฒนธรรม ความส าคัญ 
ประเภท รูปแบบ ปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิ งวัฒนธรรม ศักยภาพ มาตรฐานแหล่ ง
ท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม หลักการอนุ รักษ์ 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวและผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมการบูรณาการและเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น กระบวนการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้
กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติลงพื้นที่ 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ ใน 
มคอ .1  ตาม อัตลั กษ ณ์ ขอ ง
หลั กสู ตรและวิสั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1742410 การจัดโครงการการท่องเที่ยว 
            3(3-0-6) 
            Tourism Project Management 
แนวคิ ดของการจั ดท า โครงการด้ านกา ร
ท่ องเที่ ย ว กระบวนการจัด โครงการการ
ออกแบบโครงการ การจัดองค์กรของโครงการ 
เทคนิคที่ใช้ในการบริหารโครงการการจัดสรร

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ ใน 
มคอ .1  ตาม อัตลั กษ ณ์ ขอ ง
หลั กสู ตรและวิสั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ทรัพยากรในการท างาน การน าโครงการไป
ปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหาร
และการด า เนิ น งาน  การเขี ยน โครงการ 
กรณีศึกษาการบริหารโครงการในทางการ
ท่องเที่ยว โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่
หลากหลาย 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1742411 นโยบายและการวางแผนการ   
            ท่องเที่ยว          3(3-0-6)  
Sustainable Tourism Policy &Planning 
ความหมาย แนวคิดความส าคัญ ประเภท การ
จัดท านโยบายและแผนการวิเคราะห์  น โยบาย 
และแผนงาน ขั้นตอนการวางแผนการน าแผน
ไปปฏิบัติ การก ากับติดตาม แ ล ะ ก า ร
ประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคการก าหนด
นโยบาย กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน ศึกษากรณีศึกษาจากแผนระดับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
และการเชื่อมโยงผลจากการวิเคราะห์แผน
ต่างๆ อย่างบูรณาการโดยใช้กรณีศึกษา 
 
 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ ใน 
มคอ .1  ตาม อัตลั กษ ณ์ ขอ ง
หลั กสู ตรและวิสั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1742412 การประเมินผลกระทบทางการ 
             ท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
    Tourism Impact Assessment 
ผลกระทบของการท่องเที่ ยวด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  แนวคิด 
หลักการการประเมินผลกระทบ ความส าคัญ 
ประโยชน์ที่จะได้รับ เทคนิค ขั้นตอนวิธีการใน
การประเมินผลกระทบในสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ก่อน ระหว่างและหลังการด าเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว การรายงาน มาตรการในการติดตาม 
การวางแผนการบริหารจัดการผลกระทบ 
กรณีศึกษาทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงการฝึกปฏิบัติการประเมินผลกระทบ
ทางการท่องเที่ยวในชุมชน 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ ใน 
มคอ .1  ตาม อัตลั กษ ณ์ ขอ ง
หลั กสู ตรและวิสั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1742413 การจัดการนวัตกรรมการบริการ 
             ส าหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6)    
             Service Innovation   
             Management for Tourism 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการ
บริการ รูปแบบและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
การบริการในการท่องเที่ยว องค์ประกอบ 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ ใน 
มคอ .1  ตาม อัตลั กษ ณ์ ขอ ง
หลั กสู ตรและวิสั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

กระบวนการ และวิธีการด าเนินการสร้าง
นวัตกรรมการบริการ ปั จจัยที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
นวัตกรรมการบริการ การพัฒนานวัตกรรมการ
บริการเพื่อการแข่งขัน และการใช้กรณีศึกษา 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1742414 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
          ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
     E-commerce for Tourism Business 
ความหมาย แนวคิดความส าคัญ สถานการณ์ 
แนวโน้ม องค์ประกอบการประยุกต์ ใ ช้ ก า ร
สร้างเว็บไซต์ และช่องทางในการสื่อสารทาง
อิเลคทรอนิคส์เพื่อการด าเนินธุรกิจทางการ
ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ปัญหาและอุปสรรค 
กฎหมายที่เก่ียวข้องแนวโน้มการพัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยวในอนาคตโดย
ใช้กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ ใน 
มคอ .1  ตาม อัตลั กษ ณ์ ขอ ง
หลั กสู ตรและวิสั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1742415 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว  
             อย่างมีความรับผิดชอบ 3(3-0-6) 
    Responsible Management   
             for Tourism Business  
ความหมาย แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
ประเภทมิติของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ ใน 
มคอ .1  ตาม อั ตลั กษ ณ์ ขอ ง
หลั กสู ตรและวิสั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

จริยธรรมทางการท่องเที่ยวโลกการวางแผน 
นโยบายแนวทางการด าเนินงาน การ ออกแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสม โดยใช้กรณีศึกษาและการ
ฝึกปฏิบัติลงพื้นที่ 

1743306  บาร์และเครื่องดื่ม 3 (2-2-5) 
              Beverage Operation 
การปฏิบัติงานเก่ียวกับบาร์และเคร่ืองดื่ม การ
เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และ      
การดูแลรักษาความสะอาดของบาร์ ลักษณะ
ประเภทของเคร่ืองดื่ม สูตรค็อกเทล ค าศัพท์ที่
เก่ียวข้องกับเครื่องดื่ม ความรู้และทักษะใน
การผสมเครื่องดื่ม รวมถึงการเสิร์ฟ มารยาท 
และจรรยาบรรณของพนักงานฝา่ยบาร์และ
เครื่องดื่ม 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

กลุ่มวิชาการโรงแรม 
1744201 การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม  
             3 (2-2-5) 
        Bar and Beverage Management  
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบาร์และเครื่องดื่ม การ
เตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  และการ
ดูแลรักษาความสะอาดของบาร์ ประเภทของ
เครื่องดื่ม สูตรการผสมเครื่องดื่ม และทักษะใน
การผสมเครื่องดื่ม รวมถึงการเสิร์ฟ มารยาท
และจรรยาบรรณของพนักงานฝ่ายบาร์และ
เครื่องดื่ม 

หลักการวางแผนการจัดการ 
และ การด าเนินงานธุรกิจสโมสร 
แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร บ า ร์ แ ล ะ
เครื่องดื่มในธุรกิจสโมสร 
ทั้งรายวิชาเทียบเทา่กับเนื้อหา
การจัดการสโมสรและบาร์ 
 
มคอ.1  
วิชา :  การจัดการสโมสรและ
บาร์  

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1744202 การด าเนินการบริการด้ านไวน์
  3 (2-2-5) 

Wine Service Operation 
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการระบุและแยก
ความแตกต่างระหว่างไวน์แต่ละชนิด องุ่นที่ 
ใช้ในการผลิตไวน์ประเทศผู้ผลิตและขั้นตอน

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

182 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

พื้นฐานในการผลิตไวน์การอ่านฉลากและ         
การประเมินไวน์ การจัดเก็บไวน์การชิมและ
ประเมินไวน์ด้วยสายตาและการดมกลิ่น            
การน าเสนอรายการไวน์การแนะน าไวน์ให้เข้า
กับอาหารและการบริการไวน์ การจัดการค าติ
ชมไวน์จากลูกค้า 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 
 
 

ไมมี่ 
 

1744203 กลยุทธ์การผสมเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
Strategy Mixing Beverage 

เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ประเภทของ
เครื่องดื่มหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ 
จรรยาบรรณของพนักงานฝ่ายบริการเคร่ืองดืม่ 
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ 
การดูแลรักษาการจัดเตรียมในการบริการ
เครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม การให้บริการ
เครื่องดื่ม และฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม 
การบริการเคร่ืองดื่ม 

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 

ไมมี่ 

1744204 การจัดการและด าเนินการงาน  
             แม่บ้าน         3 (2-2-5) 
              Housekeeping operating       
              Management  
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

  โครงสร้างงานแม่บ้านโรงแรม          การก าหนด
ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานใน
แผนก การวางแผนการจัดหาบุคลากร         การ
จัดเก็บข้อมูล การจัดท าห้องพักตามมาตรฐาน การ
ท าความสะอาดบริเวณสาธารณะ งานห้องผ้า ห้อง
ดอกไม้ การควบคุมการเบิกจ่ายของใช้ประจ าวัน 
การตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพัก การจัด
เอกสารเกี่ยวกับงานแม่บ้านสุขอนามัย และความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติงาน
แม่บ้านโรงแรม 
 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1744305 การบริการฝ่ายห้องพัก 3 (2-2-5) 
Room Divisions service 

หลักการจัดองค์การและหน้าที่ต่างๆ ของฝ่าย
ห้องพัก วางนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าห้องพัก 
วิธีการท าใบรับรองจองห้องพัก การจัดเก็บ
บัตรลงทะเบียน การจัดจองห้องพักเป็นกลุ่ม        
การรับรองห้องพักแบบไม่มีข้อตกลงกันมา
ก่อน การรับเงินล่วงหน้าหรือเงินมัดจ า การ
จองห้องผ่ านกลุ่ มบ ริษั ท โรงแรม (Chain 
Hotel) การยกเลิ กการจอง การควบคุ ม

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

สถานภาพทางด้านห้องพัก ราคาห้องพัก และ
กลวิธีในการก าหนดนโยบายการตลาดของคู่
แข่งขันต่างๆ งานสัมพันธ์กับแผนกบริการอ่ืนๆ 

 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 

ไม่ม ี

1744306 ทักษะการใช้ระบบโปรแกรมส่วน 
             หน้า 3(2-2-5) 
     Skill for use Front office Program  
หน้าที่และความรับผิดชอบการให้บริการส่วน
หน้าของโรงแรม ได้แก่ งานส ารองห้องพัก การ
บริการด้านสัมภาระและกระเป๋าเดินทางของผู้
เข้ าพั ก การให้ข้อมูล เกี่ ยวกับกิจการของ
โรงแรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
ประเภทของห้องพัก การติดต่อสื่อสารในงาน
ส่วนหน้ากับผู้เข้าพักและส่วนต่างๆ การจัดท า
บัญ ชีการเงิน  บัญ ชี ห้องพั ก  และการคิ ด
ค่าใช้จ่ายทุกชนิดจากแผนกต่างๆ ในระบบ
โปรแกรมส่วนหน้า บุคลิกภาพ มารยาท และ
คุณสมบัติของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรม 

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 
เน้นการภาคปฏบิัติ ทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม
ส าเร็จรปู 

 
 
 
 

 
 
 
 

1744307 การจั ดการโรงแรมเชิ งกลยุทธ์  
  3 (3-0-6) 

Hotel Strategic Management  
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่น ามา

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ไม่ม ี
 

ไมมี่ 
 

ประยุกต์ ใช้ ใน ธุรกิจ โรงแรม          การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
การวางแผน และการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ    
การตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการ
ขยายธุรกิจ กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1744308 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความ  
             ปลอดภัยในโรงแรมและธุรกิจ  
             บริการ                   3(3-0-6)              
              Environmental and Safety   
          in Hotel and Service Business 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
งานโรงแรมและธุรกิจบริการ การใช้พลังงาน
ทดแทน การอนุรักษ์และผลกระทบของ
พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม ที่ เกี่ยวข้องกับงาน
โรงแรมและธุรกิจบริการ กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ศึกษา
เก่ียวกับอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ในโรงแรมและธุรกิจบริการ การป้องกัน
อันตรายจากการใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้า แก๊สหุงต้ม 
สารเคมี การป้องกันและระงับอัคคีภัย การ
ตรวจสอบความปลอดภัยในโรงแรมและธุรกิจ

เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ ใน 
มคอ .1  ตาม อัตลั กษ ณ์ ขอ ง
หลั กสู ตรและวิสั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 
เน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในโรงแรม เพื่อ
รักษาสิ่ งแวดล้ อม  และเพิ่ ม
คุณค่าให้กับโรงแรม เน้นด้าน
การรั กษ าความ  ป ลอด ภั ย
ภ าย ใน โรงแ รม  แล ะค วาม
ปลอดภัยของผู้ มาพัก การปฐม
พยาบาล เบื้องต้น   ซึ่ งความ
ปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญมากของ
ธุรกิจ โรงแรม 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

บริการ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความ
ปลอดภัยที่ใช้ในโรงแรมและธุรกิจบริการ การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการด าเนินการเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 
 

ไม่ม ี
 

กลุ่มวิชาการบริการ 
1744309 การสื่อสารในธุรกิจบริการ  
             3(3-0-6)   
Communication in service business 
ความหมายและความส าคัญของการสื่อสาร 
รูปแบบของการสื่อสาร การสื่อสารในงาน
บริการ คุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ดี เทคนิค
ในการสื่อสารเพื่อการสร้างความประทับใจใน
การบริการ ปัญหาในการสื่อสาร การแก้ไข
ปั ญ ห า เกี่ ย ว กั บ ก า รสื่ อ ส า ร  วิ เค ร า ะ ห์
สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการบริการ 
 
 
 
 
 

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

1743401 การจัดการประชุมการท่องเที่ยว 
เพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ  
            3 (3-0-6) 
    Meeting Incentive Convention anก  
     Exhibition (MICE) 
ความหมาย ประเภทและรูปแบบของการ 
ประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ       
การจัดทรรศการ การบริหารและการจัดการ 
การตลาด ตลอดจน องค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ 

1744310 การจัดการประชุมการท่องเที่ยว 
เพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ       
            3(3-0-6) 
   Meeting Incentive Convention anก  
   Exhibition (MICE) 
ความหมาย ประเภทและรูปแบบของการ
จัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและ
การจัดนิทรรศการ การบริหารและการจัดการ
การตลาดตลอดจน องค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ 
 

1744310 การจัดการประชุมการท่องเที่ยว 
เพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ       
             3(3-0-6) 
   Meeting Incentive Convention anก  
   Exhibition (MICE) 
ความหมาย ประเภทและรูปแบบของการ
จัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
และการจัดนิทรรศการ การบริหารและการ
จัดการการตลาดตลอดจน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ 
 
 

ก ารก าห น ด น โย บ าย  ก า ร
วางแผน การจัดการ เกี่ยวกับ
การประชุม การท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล การจัดนิทรรศการ 
แ ล ะ ก า รอ อ ก แ บ บ ก า รจั ด
กิจกรรมรปูแบบต่างๆ  
ทั้งรายวิชาเทียบเทา่กับเนื้อหา
การจัดการ   การประชุม 
นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล 
มคอ.1  
วิชา :  การจัดการการประชุม 
นิทรรศการ   
         และการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1744411  การจัดการงานอีเว้นท์  3 2-2-5) 
   Event Management 
ประเภทและลักษณะของงานอีเว้นท์ เทคนิค
การคิดเชิงสร้างสรรค์ การวางแผนการจัดงาน 
ขั้นตอนและกระบวนการจัดงานการจัดการ
ด้านการเงิน การออกแบบและตกแต่งงาน

เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ ใน 
มคอ .1  ตาม อัตลั กษ ณ์ ขอ ง
หลั กสู ตรและวิสั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน การ
ให้บริการและการอ าน วยความสะดวก             
แก่ผู้เข้าร่วมงานหลักการต้อนรับและให้บริการ
แขกพิเศษหรือบุคคลส าคัญให้ฝึกปฏิบัติการจัด
งานอีเว้นท์ และให้มีการศึกษานอกสถานที่ใน
แหล่งที่มีการจัดการอีเว้นท์น าเสนอวิเคราะห์
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูการจัดการอีเว้นท์
ต่างๆ 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1744412 การจัดการอาหารนานาชาติและ 
             ท้องถิ่น         3 (2-2-5) 

   International and Local    
   Cuisine Management 

ความรู้ทั่ วไปของอาหาร วัตถุดิบที่ ใช้ เป็น
อาหารประเภทต่างๆ การคัดเลือกและการ
ถนอมอาหารประเภทต่างๆ การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการประกอบอาหารอย่างถูกต้อง 
ค าศัพท์  การประกอบอาหาร การเตรียม
อาหาร การประกอบอาหารประเภทต่างๆ 
และการตกแต่งอาหาร ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดู
งาน 
 

เป็นการคัดเลือกและการถนอม
อาหารประเภทต่างๆ การใช้
เค รื่ อ งมื อ  อุ ป ก รณ์ ใน ก า ร
ประกอบอาหารอย่างถูกต้อง 
ทั้ งรายวิชาเที ยบ เท่ าเนื้ อหา
วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร อ า ห า ร
นานาชาติ/ท้องถิ่น  และการ
ออกแบบอาหาร  
 มคอ.1 
วิ ช า  : ก ารจั ด ก ารอ าห าร
นานาชาติ/ท้องถิ่น  
           การออกแบบอาหาร 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1744413 การจัดการงานด้านต้นทุน   
             เครื่องดื่ม          3 (3-0-6) 
  Beverage cost control Management  
แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ต้นทุนต่อเนื่อง และ
ต้นทุนขาย ต้นทุนและประเภทของต้นทุน 
ต้นทุนต่อหน่วยและต้นทุนขาย ยอดขายและ
หน่วยของยอดขาย การควบคุมการจัดซื้อ
อาหาร วงจรระบบการซื้อ การเลือกผู้ขายและ
การซื้อในปริมาณที่เหมาะสม 

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1744414 การตลาดออนไลน์เพื่อการบริการ            
             3 (3-0-6) 
   Service Online Marketing    
ศึกษ าและปฏิบั ติ เกี่ ยวกับหลั กการและ
กระบวนการตลาดออนไลน์ในการบริการ
รูปแบบและประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ ตลาดเป้าหมาย แนวโน้มการตลาด
ออนไลน์ จรรยาบรรณ กฎหมายและองค์การ
ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ เกี่ยวข้องกับ
การตลาดออนไลน์ 

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1744415 การด าเนินงานด้านการบริการ    
             ลูกค้าสัมพันธ์       3 (3-0-6) 
     Customer Relationship Operation 
ความหมายและความส าคัญของการจัดการ
ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์  ก ล ยุ ท ธ์ ใน ก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์  โปรแกรมการสร้างความ
จงรักภักดี การวิเคราะห์ผลก าไรจากลูกค้า
เพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม ห่วงโซ่
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับผล
ก าไรการน าระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 

 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

 

(2) กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ 
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะกลุ่มวิชาการ
ท่องเที่ยว  (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะกลุ่มวิชาการ
โรงแรมและบริการ   
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

(2.1) ภาษาอังกฤษ 
1741501 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  
            และการโรงแรม    3 (3-0-6) 

English for Tourism and Hotel 
ความรู้เบื้องต้นส าหรับการท่องเที่ยวและการ
โร งแ รม  โด ย มุ่ ง เน้ น ก า รศึ ก ษ าทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการให้ข้อมูล
ต่างๆ   แก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ การแนะน า
สถานที่ ท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณสถานต่างๆ ในประเทศไทย ตลอดจน
อธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
และวิถีชี วิตของชาวไทยแก่นักท่อง เที่ ยว 
รวมถึง การใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการ
โรงแรม ได้แก่ การให้บริการส่วนหน้า บริการ
ในห้องอาหาร และการให้บริการงานแม่บ้าน 

(2.1) ภาษาอังกฤษ 
1745101 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม  
             ท่องเที่ยว 1       3 (3-0-6) 

English for Tourism Industry 1 
เนื้อหาต่างๆ ที่มีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึก
ใช้ค าศัพท์ ส านวนต่างๆ และประโยคพื้นฐาน
เพื่อใช้ในการสื่อสารทางด้านการท่องเที่ยว การ
ต้ อ น รั บ  ต ล อ ด จ น เนื้ อ ห า เกี่ ย ว กั บ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย มารยาทไทย 
ศีลธรรม เทศกาลและอาหารไทย 

(2.1) ภาษาอังกฤษ 
1745101 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม  
             ท่องเที่ยว 1       3 (3-0-6) 

English for Tourism Industry 1 
เนื้อหาต่างๆ ที่มีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึก
ใช้ค าศัพท์ ส านวนต่างๆ และประโยคพื้นฐาน
เพื่อใช้ในการสื่อสารทางด้านการท่องเที่ยว 
ก ารต้ อน รับ  ต ลอด จน เนื้ อ ห า เกี่ ย วกั บ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มารยาทไทย 
ศีลธรรม เทศกาลและอาหารไทย 

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

 

1742504  ภาษาอังกฤษโรงแรม 13(3-0-6) 
              English for Hotel 1 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรมและ

1745202 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม  
             ท่องเที่ยว 2  3(3-0-6) 

   English for Tourism Industry 2 

1745202 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม  
             ท่องเที่ยว 2 3 (3-0-6) 

 English for Tourism Industry 2 

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ความแตกต่างของโรงแรมแต่ละประเภท 
โครงสร้างแผนกต่างๆ ของโรงแรม พนักงาน
โรงแรม และลักษณะการท างานโรงแรม 
ค าศัพท์พื้นฐานที่เก่ียวกับการโรงแรม และการ
สนทนาสื่อสารเบื้องต้นกับลูกค้าโรงแรมใน
แผนกต่างๆ ของโรงแรม ได้แก่ แผนกต้อนรับ 
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน 

ศึกษาต่อเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  1 โดยศึกษาค าศัพท์
ระดับที่ สู งขึ้นเกี่ยวกับการสนทนาสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว           
การแก้ปัญหาและการร้องทุกข์ การแนะน าลูกค้า 
การอธิบายเกี่ยวกับที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวก 
การบริการ ร้านค้าของที่ ระลึก วิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

ศึกษาต่อเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 โดยศึกษาค าศัพท์
ระดับที่สูงขึ้นเก่ียวกับการสนทนาสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว           
การแก้ปัญหาและการร้องทุกข์ การแนะน าลูกค้า 
การอธิบายเกี่ยวกับที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวก 
การบริการ ร้านค้าของที่ระลึก วิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

 

1741502 ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์ 1 
             3 (3-0-6) 
             English for Tour Guide 1 
เนื้อหาต่างๆ ที่มีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึก
ใช้ค าศัพท์ ส านวนต่างๆ และประโยคพื้นฐาน
เพื่อใช้ในการสื่อสารทางด้านการท่องเที่ยว 
ตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย มารยาทไทย ศีลธรรม เทศกาล
และอาหารไทย 

 

1745203 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม 
            ท่องเที่ยว 3       3(3-0-6) 

   English for Tourism Industry 3 
ศึกษาต่อเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
อุ ต ส าหกรรมท่ อ ง เที่ ย ว  2 ศึ กษ าการใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่ส าคัญใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับที่สูงขึ้น เช่น 
การให้ข้อมูล กิจกรรมนันทนาการการวาง
แผนการเดินทางและการท างานในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมี

1745203 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม 
            ท่องเที่ยว 3       3(3-0-6) 

 English for Tourism Industry 3 
ศึกษาต่อเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว  2 ศึ กษ าการใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่ส าคัญใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับที่สูงขึ้น เช่น 
การให้ข้อมูลกิจกรรมนันทนาการการวาง
แ ผ น ก า ร เดิ น ท า ง แ ล ะ ก า ร ท า ง า น ใน
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว  การสื่ อสาร

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
1743505 ภาษาอังกฤษโรงแรม 23(3-0-6) 

    English for Hotel 2  
ศึกษาต่อเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
โรงแรม 1 โดยศึกษาค าศัพท์ระดับสูงเกี่ยวกับ
การสนทนาสื่อสารกับลูกค้าโรงแรมใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่ซับซ้อนยากขึ้น ได้แก ่การ
แก้ปัญหาและการร้องทุกข์ การแนะน าลูกค้า 
การอธิบายเกี่ยวกับที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวก 
การบริการของทางโรงแรม ร้านค้าของที่ระลึก 
ธนาคาร และการบริการสาธารณะ และการสร้าง
สื่อโฆษณาโรงแรม 

1745304  ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน  
              และการอาชีพ 1      3(3-0-6) 
              English for Operation and    
               Career 1 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการโรงแรมและความ
แตกต่างของโรงแรมแต่ละประเภท โครงสร้าง
แผนกต่างๆ ของโรงแรม พนักงานโรงแรม และ
ลักษณะการท างานโรงแรม ค าศัพท์พื้นฐานที่
เกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม และการสนทนา
สื่อสารกับลูกค้าในแผนกต่างๆ ของโรงแรม 
ได้ แก่  แผนกต้ อน รับ  แผนกอาห ารและ
เครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน   

1745304 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน  
              และการอาชีพ 1 3(3-0-6) 
              English for Operation and   
              Career 1 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการโรงแรมและความ
แตกต่างของโรงแรมแต่ละประเภท โครงสร้าง
แผนกต่างๆ ของโรงแรม พนักงานโรงแรม 
และลักษณะการท างานโรงแรม ค าศัพท์
พื้นฐานที่เกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม และการ
สนทนาสื่อสารกับลูกค้าในแผนกต่างๆ ของ
โรงแรม ได้แก่ แผนกต้อนรับ แผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน   

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

 

1742503 ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์ 2
   3(3-0-6)  

    English for Tour Guide 2  
ศึกษาต่อเนื่ องจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับมัคคุเทศก์ 1 เกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่น 

1745305 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน  
             และการอาชีพ 2 3(3-0-6) 
             English for Operation and  
             Career 2 
ศึกษาต่อเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ

1745305  ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน  
             และการอาชีพ 2 3 (3-0-6) 
             English for Operation and   
             Career 2 
ศึกษาต่อเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สถานที่พัก การ
คมนาคม และสินค้าท้องถิ่นนานาชนิด พร้อม
ทั้งท าแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟังและ
พู ด เพื่ อ ใช้ ใน ก า ร ให้ ข้ อ มู ล ดั งก ล่ า วแ ก่
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ผู้เรียนควรมีพื้นฐานที่ดีด้าน
ความรู้ความสามารถในการจัดรายการการ
ท่องเที่ยว และภาษาที่ใช้ในการการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 

ปฏิบัติงานและการอาชีพ 1 ศึกษาสถานที่
ท่ องเที่ ยวในท้ องถิ่นและในประเทศ การ
คมนาคม และสินค้าท้องถิ่นนานาชนิด เพิ่มพูน
ทักษะการพูดและการฟังเพื่อใช้ในการให้ข้อมูล
แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ผู้เรียนควรมีพื้นฐานที่ดี
ด้านความรู้ความสามารถในการจัดรายการน า
เที่ยว ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น าเที่ยว 

การปฏิบัติงานและการอาชีพ 1 ศึกษาสถานที่
ท่องเที่ ยวในท้องถิ่นและในประเทศ การ
คมนาคม และสินค้าท้องถิ่นนานาชนิด เพิ่มพูน
ทักษะการพูดและการฟังเพื่อใช้ในการให้
ข้อมูลแก่นักท่ องเที่ ยว ทั้ งนี้ ผู้ เรียนควรมี
พื้นฐานที่ดีด้านความรู้ความสามารถในการจัด
รายการน าเที่ยว ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น าเที่ยว 

(2.2) ภาษาญี่ปุน่ 
1561101  ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5)       
             Japanese 1 
ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนอยา่งบูรณาการ
เพื่อการสื่อสาร ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้น
พื้นฐาน และค าศัพท์ประมาณ 350 ค า และ
ฝึกฝนตัวอักษร ฮิรางานะ คะตะคานะ และ
ตัวอักษรคันจิระดับต้น 20 ตัว 

(2.2) ภาษาญี่ปุน่ 
1745111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรม  
            ท่องเที่ยว 1       3(3-0-6) 
     Japanese for Tourism Industry 1 
ศึกษาการออกเสียง ตัวอักษรฮิระงะนะและคะ
ตะคะนะ ค าศัพท์ และส านวนเพื่อการสื่อสาร
ขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน และการท่องเที่ยว  

(2.2) ภาษาญี่ปุน่ 
1745111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรม       
             ท่องเที่ยว 1         3(3-0-6) 
     Japanese for Tourism Industry 1 
ศึกษาการออกเสียง ตัวอักษรฮิระงะนะและคะ
ตะคะนะ ค าศัพท์ และส านวนเพื่อการสื่อสาร
ขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ าวนั และการท่องเที่ยว
  

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

 

1561102  ภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 
             Japanese 2 

1745212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรม 
            ท่องเที่ยว 2          3(3-0-6) 

1745212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรม 
             ท่องเที่ยว 2              3(3-0-6)     

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่น 1 
ในบริบทที่ หลากหลาย ศึกษาโครงสร้าง
ประโยค ค าศัพท์ใหม่ 450 ค า และอักษรคันจิ
เพิ่มเติม 80 ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการฟัง
พูดอ่านเขียนในระดับที่สูงขึ้น  

     Japanese for Tourism Industry 2 
พัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์  ส านวน และรูป
ป ร ะ โย ค ภ า ษ า ญี่ ปุ่ น  แ ล ะ ทั ก ษ ะ เพื่ อ           
การสื่อสารขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน และ
การท่องเที่ยวในบริบทที่หลากหลาย  

Japanese for Tourism Industry 2 
พัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ ส านวน และรูป
ป ระ โย ค ภ า ษ าญี่ ปุ่ น  แ ล ะ ทั ก ษ ะ เพื่ อ           
การสื่อสารขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน และ
การท่องเที่ยวในบริบทที่หลากหลาย 

มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 
 

1562103  ภาษาญี่ปุ่น 3       3(2-2-5) 
             Japanese 3 
เพิ่ มพู น ทั กษ ะทั้ ง  4  อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจาก
ภาษาญี่ปุ่น 2 โดยเน้นการฝึกทักษะทั้งด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อ
การสื่อสารข้อมูลและความคิดได้อย่างถูกต้อง 
ศึกษาโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้ง
ค าศัพท์ใหม่ 350 ค า และตัวอักษรคันจิเพิ่มอีก 
100 ตัว 

1745213 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรม  
            ท่องเที่ยว 3     3 (2-2-5) 
      Japanese for Tourism Industry 3 
ฝึกทั กษะการใช้ค าศัพท์  ส านวน  และรูป
ประโยคภาษาญี่ปุ่น และการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
ในชี วิ ตป ระจ าวัน  และการท่ อ ง เที่ ย ว ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย  

1745213 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรม  
            ท่องเที่ยว 3    3(2-2-5) 
    Japanese for Tourism Industry 3 
ฝึกทักษะการใช้ค าศัพท์  ส านวน และรูป
ประโยคภาษาญี่ปุ่น และการสื่อสารข้ันพื้นฐาน
ในชี วิตประจ าวัน  และการท่ องเที่ ยว ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย  

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

 

1562104  ภาษาญี่ปุ่น 4 3(2-2-5) 
             Japanese 4 
เสริมสร้างความช านาญในการฟัง พูด อ่าน 
และ เขี ยน  ต่ อจาก ภ าษาญี่ ปุ่ น  3ศึ กษ า

1745314  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการปฏิบัติงาน  
              และการอาชีพ 1 3(3-0-6) 
 Japanese for Operation and Career 1 
ศึ กษ าค าศั พ ท์  ส าน วน  และรูป ป ระ โยค

1745314 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการปฏิบัติงาน 
             และการอาชีพ 1 3(3-0-6) 
Japanese for Operation and Career 1 
ศึกษาค าศัพท์  ส านวน  และรูปประโยค

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ

196 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งค าศัพท์
เพิ่มอีก 350 ค าและตัวอักษรคันจิเพิ่มอีก 100 
ตัว  

ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพด้าน
ธุรกิจการท่องเที่ยว 

ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพด้าน
ธุรกิจการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยั 

1563601  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3(3-0-6) 
    Japanese Conversation 
ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาญี่ปุน่ โดยใช้
ค าศัพท์ ส านวนและรูปประโยคพื้นฐาน 

1745315 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการปฏิบัติงานและ  
            การอาชีพ 2  3 (3-0-6) 
 Japanese for Operation and Career 2 
ฝึกทั กษะการใช้ค าศัพท์  ส านวน  และรูป
ประโยคภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพด้านธุรกิจการท่องเที่ยว 

1745315 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการปฏิบัติงาน 
            และการอาชีพ 2 3 (3-0-6) 
Japanese for Operation and Career 2 
ฝึกทักษะการใช้ค าศัพท์  ส านวน และรูป
ประโยคภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพด้านธุรกิจการท่องเที่ยว 

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

(2.3) ภาษาจีน 
1571101  ภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
              Chinese 1 
ระบบการเขียนภาษาจนี ระบบการออก
เสียงสัทอักษรพินอิน โดยเน้นให้ออกเสียงตาม
แบบมาตรฐานจนีกลาง ศึกษารปูประโยคและ
ไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกสนทนาที่ใช้ในชีวิต 
ประจ าวนั ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ สามารถ
สรุปและตอบค าถามได้ การเขียนประโยค
ง่ายๆได้ รวมทั้งเรียนรู้ค าศัพทป์ระมาณ 300 
ตัว 
 

(2.3) ภาษาจีน 
1745121 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม 
            ท่องเที่ยว  1   3(3-0-6) 

 Chinese for Tourism Industry 1 
ระบบการเขียนภาษาจีน  ระบบการออก
เสียงสัทอักษรพินอิน โดยเน้นให้ออกเสียง      
ตามแบบมาตรฐานจีนกลาง ศึกษารูปประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  และบทสนทนาที่ เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกการอ่านข้อความ
สั้นๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได้ การ
เขียนประโยคง่ายๆได้ รวมทั้งเรียนรู้ค าศัพท์

(2.3) ภาษาจีน 
1745121 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม  
             ท่องเที่ยว  1   3(3-0-6) 

Chinese for Tourism Industry 1 
ระบบการเขียนภาษาจีน ระบบการออก
เสียงสัทอักษรพินอิน โดยเน้นให้ออกเสียง      
ตามแบบมาตรฐานจีนกลาง ศึกษารูปประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และบทสนทนาที่ เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกการอ่านข้อความ
สั้นๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได้ การ
เขียนประโยคง่ายๆได้ รวมทั้งเรียนรู้ค าศัพท์

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ประมาณ 300 ตัว ประมาณ 300 ตัว 
(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

 

1571102  ภาษาจีน 2  3(2-2-5) 
              Chinese 2  
ฝึ กทั กษ ะการใช้ ภ าษ าทั้ งสี่ ด้ าน  ศึ กษ า
ไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึก
ทักษะภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่จะน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันให้กว้างขวางขึ้น โดยการเน้น
การใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม ได้เรียนรู้
ค าศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 400 ตัว 
 

1745222 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม 
             ท่องเที่ยว  2   3(3-0-6) 

 Chinese for Tourism Industry 2 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น  ฝึก
ทักษะภาษาในสถานการณ์ ต่างๆ และบท
สนทนาที่ เกี่ ยวกับ อุตสาหกรรมท่องเที่ ยว             
ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้กว้างขวางขึ้น 
โดยการเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม     
ได้เรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 400 ตัว 
 

1745222 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม 
             ท่องเที่ยว  2   3(3-0-6) 

Chinese for Tourism Industry 2 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น 
ฝึกทักษะภาษาในสถานการณ์ต่างๆ และบท
สนทนาที่ เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมท่องเที่ ยว             
ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้กว้างขวางขึ้น 
โด ยการ เน้ น ก ารใช้ ภ าษ าอย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมได้เรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 
400 ตัว 

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาษา  
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

 

1032157   ภาษาจีน 3   3(2-2-5) 
              Chinese 3 
ศึกษาต่อจากภาษาจีน 2 เรียนรู้ภาษาที่ใช้ใน

74521 23 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม 
            ท่องเที่ยว 3  3(3-0-6) 
 Chinese for Tourism Industry 

74521 23 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม 
            ท่องเที่ยว 3  3(3-0-6) 
 Chinese for Tourism Industry 

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ นักศึกษาจะ
ได้เรียนรู้ประโยค และส านวนเฉพาะที่ใช้ใน
การสนทนาทั่วไปพร้อมทั้งเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่
อีกประมาณ 500 ตัว 

 

ศึกษาต่อจากภาษาจีน 2 เรียนรู้ภาษาที่ใช้ใน
ก า ร ส น ท น า ใน ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ  ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว นักศึกษาจะได้เรียนรู้
ประโยค และส านวนเฉพาะที่ใช้ในการสนทนา
ทั่วไปพร้อมทั้งเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่อีกประมาณ 
500 ตัว 

ศึกษาต่อจากภาษาจีน 2 เรียนรู้ภาษาที่ใช้ใน
ก า รส น ท น า ใน ส ถ า น ก า รณ์ ต่ า ง ๆ  ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว นักศึกษาจะได้เรียนรู้
ประโยค และส านวนเฉพาะที่ใช้ในการสนทนา
ทั่วไปพร้อมทั้งเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่อีกประมาณ 
500 ตัว 

หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

1574705  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
     3(2-2-5) 
              Chinese for Tourism 
ศัพท์  และส านวนที่ ใช้ ในการท่องเที่ ยวใน
ประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย รวมทั้งศึกษาศัพท์ และส านวนที่
ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว ได้แก่ การให้ข้อมูลที่
จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว ข้อมูลเก่ียวกับการ
คมนาคม ข้ อมู ลทางด้ านมารยาท  และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1745324 ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติและการ  
            อาชีพ 1       3(3-0-6) 
Chinese for Operation and Career1 
ศึกษาค าศัพท์ และฝึกทักษะการฟังและพูด ใน
การใช้ภาษาและส านวนภาษาจีนที่ เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และแนะน าสถานที่
ท่ องเที่ ยวในประเทศ โดยจัดสถานการณ์      
จ าลองในการปฏิบัติงาน 

1745324 ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติและการ  
            อาชีพ 1       3(3-0-6) 
Chinese for Operation and Career1 
ศึกษาค าศัพท์ และฝึกทักษะการฟังและพูด ใน
การใช้ภาษาและส านวนภาษาจีนที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และแนะน าสถานที่
ท่องเที่ ยวในประเทศ โดยจัดสถานการณ์      
จ าลองในการปฏิบัติงาน 

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

 
 
 

ไม่ม ี

5217453  ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติและการ 
             อาชีพ 2               3 (3-0-6) 
    Chinese for Operation and Career2 
ค าศัพท์ และส านวนที่ใช้ในการท่องเที่ยวใน
ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย                   

5217453  ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติและการ 
            อาชีพ 2         3(3-0-6) 
 Chinese for Operation and Career2 
ค าศัพท์ และส านวนที่ใช้ในการท่องเที่ยวใน
ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ไท ย                   

เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เนื่องจาก
สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 ตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย รวมทั้งศึกษาศัพท์ และ
ส านวนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว การให้ข้อมูล    
ที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับ
การคมนาคม ข้อมูลทางด้านมารยาท และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยมีการฝึกปฏิบัติ ใน
สถานการณ์จริง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย รวมทั้งศึกษาศัพท์ และ
ส านวนที่ ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว การให้
ข้อมูล    ที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว ข้อมูล
เก่ียวกับการคมนาคม ข้อมูลทางด้านมารยาท 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง 

4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี  
1742601 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
        อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2 (1-2-3) 
             Preparation for Practical  
            Training  in Tourism Industry 
จัดให้ผู้เรียนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึ กป ระสบ ก ารณ์ วิ ช าชี พ ท างด้ าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การฝึกทักษะต่างๆ ที่
เกี่ยวกับงานบริการ และการฝึก ในองค์การ
หรือหน่วยงานสถานประกอบการณ์ด้ าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยฝึกปฏิบัติงานทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษา จัดให้มี
การปฐมนิ เทศและปั จฉิมนิ เทศเกี่ ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกงาน ตลอดจนอภิปราย
ปัญ หาทางด้ าน อุตสาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว 

1746201 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2(1-2-3) 
             Preparation for Practical   
             Training in Tourism Industry 
จัดให้ผู้เรียนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อน
ออก ฝึ ก ป ระ ส บ ก ารณ์ วิ ช าชี พ ท า งด้ าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการฝึกทักษะต่างๆที่
เก่ียวกับงานบริการและการฝึกในองค์การหรือ
ห น่ ว ย ง า น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ณ์ ด้ า น
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยฝึกปฏิบัติงานทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาจัดให้มี
การป ฐมนิ เทศและปั จฉิ มนิ เทศ เกี่ ย วกั บ
รายละเอียดของการฝึกงานตลอดจนอภิปราย
ปั ญ ห าท างด้ าน อุ ตส าหกรรมท่ อ ง เที่ ย ว

1746201 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
          อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 (1-2-3) 
          Preparation for Practical   
            Training in Tourism Industry 
จัดให้ผู้เรียนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึ กป ระสบ การณ์ วิ ช าชี พ ท างด้ าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการฝึกทักษะต่างๆที่
เก่ียวกับงานบริการและการฝึกในองค์การหรือ
ห น่ ว ย ง าน ส ถ าน ป ระ ก อ บ ก ารณ์ ด้ า น
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยฝึกปฏิบัติงานทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาจัดให้มี
การปฐมนิ เทศและปั จฉิมนิ เทศเกี่ ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกงานตลอดจนอภิปราย
ปัญ หาทางด้ าน อุตสาหกรรมท่ องเที่ ย ว

ทั้งรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี  
1743602  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
    6(640) 
             Practical Training in   
             Tourism Industry 
จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง     
ด้ าน อุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวในองค์ การ 
หน่วยงาน หรือสถานประกอบการณ์ด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยฝึกงานทั้งด้าน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษา จัดให้มี
การปฐมนิ เทศและปั จฉิมนิ เทศเกี่ ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกงาน ตลอดจนอภิปราย
ปัญ หาทางด้ าน อุตสาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 

1746402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
            อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 6(640) 
Practical Training in Tourism Industry 
จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในองค์การหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการณ์ด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวโดยฝึกงานทั้งด้านภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาจัดให้มีการปฐมนิเทศและ
ปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน
ตลอดจนอภิปรายปัญหาทางด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 

1746402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
            อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 6(640) 
Practical Training inTourism Industry 
จัด ให้ผู้ เรียน ได้ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในองค์การ
หน่วยงานหรือสถานประกอบการณ์ด้ าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยฝึกงานทั้งด้าน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาจัดให้มี
การปฐมนิ เทศและปั จฉิมนิ เทศเกี่ ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกงานตลอดจนอภิปราย
ปัญ หาทางด้ าน อุตสาหกรรมท่ องเที่ ย ว
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

ทั้งรายวิชา 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต ระยะเวลาการ
ฝึก 640 ชั่วโมง 
 
หรือ 
 
 
 

1742603   การเตรียมความพร้อมสหกิจ 
              ศึกษา                2(1-2-3) 
            Preparation for Co-operative   
            Education 
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจ

1747201 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา           
             2 (1-2-3) 
             Preparation for Co-operative   
             Education 
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจ

1747201 การเตรียมความพร้อมสหกิจ   
            ศึกษา                  2 (1-2-3) 
           Preparation for Co-operative   
           Education 
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจ

ทั้งรายวิชา 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ  การสื่อสารมนุษยสัมพันธ์
ในการท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน  การพัฒนา
บุคลิกภาพ เพื่ อการปฏิบั ติ งาน ในสถาน
ประกอบการ การบริหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และ
การน าเสนอโครงการ 

ศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ  การสื่อสารมนุษยสัมพันธ์
ในการท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน  การพัฒนา
บุ คลิ กภ าพ  เพื่ อการปฏิ บั ติ งาน ในสถาน
ประกอบการ การบริหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และ
การน าเสนอโครงการ 

ศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ  การสื่อสารมนุษยสัมพันธ์
ในการท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน  การพัฒนา
บุคลิกภาพ เพื่ อการปฏิบั ติ งาน ในสถาน
ประกอบการ การบริหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และ
การน าเสนอโครงการ 

 
 

4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี  
1743604 สหกิจศึกษา   
 6(640) 

Co-operative Education 
ก า รป ฏิ บั ติ ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใน ส ถ า น
ประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ 
เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ 
การจั ดท าราย งานและน า เสนอผลการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า หรือพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

1747402 สหกิจศึกษา  6(640) 
Co-operative Education 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใน ส ถ า น
ประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ 
เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ 
ก ารจั ดท า ราย งาน แล ะน า เสน อผล การ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า หรือพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา 

1747402 สหกิจศึกษา  6(640) 
Co-operative Education 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใน ส ถ า น
ประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ 
เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ 
การจั ดท ารายงานและน า เสนอผลการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า หรือพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา 

ทั้งรายวิชา 
 
สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต ระยะเวลาการฝึก 
640 ชั่วโมง 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  

หมายเหตุ 

ของนักศึกษา   
- การฝึกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา ไม่น้อยกวา่ 16 สัปดาห์ หรือ  1 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ  
- การฝึกงานแบบนับชั่วโมงก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ระยะเวลาในการฝึกไม่ต่ ากว่า 400 ชั่วโมง 
 
4. วิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า     
6 หน่วยกิต 

4. วิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า      
6 หน่วยกิต 

4. วิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า      
6 หน่วยกิต 

 

 
หมายเหตุ: หลักสูตรได้ด าเนินการปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร แผนการเรียนการสอน รหัสรายวิชาและมีค าอธิบายรายวิชาเปน็ภาษาอังกฤษแทรก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลในการเรียนการสอนของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
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ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้ของ มคอ.1 กับหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
หมายเหตุ 

1.  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
(ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 

 1.  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเทีย่วและการโรงแรม 1740101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นไปตาม มคอ. 1 
ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

1740205 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสือ่สารข้ามวัฒนธรรม เป็นไปตาม มคอ. 1 

จิตวิทยาการบริการ 1740104 จิตวิทยาบริการ เป็นไปตาม มคอ. 1 
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 1740410 การจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  เป็นไปตาม มคอ. 1 
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1740309 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นไปตาม มคอ. 1 
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

1740206 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นไปตาม มคอ. 1 

 1740102 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นรายวิชาเพิม่เตมิที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรยีนการสอน ท้ังในกลุ่มวิชาการ
ท่องเที่ยว และกลุ่มวิชาการโรงแรมและ
บริการ 

1740103 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

การตลาดการท่องเที่ยว 1740307 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ว เป็นไปตาม มคอ. 1 
การบัญชีและการเงินส าหรบัธุรกิจน าเที่ยว  
(จากวิชาเฉพาะบังคับ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ใน มคอ. 1)  
การบัญชีและการเงินส าหรบัธุรกิจโรงแรม  
(จากวิชาเฉพาะบังคับ กลุ่มวิชาการโรงแรม ใน มคอ. 1) 

1740308 การบัญชีเบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นไปตาม มคอ. 1 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
หมายเหตุ 

2. กลุม่วิชาเฉพาะ   
(ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต) 

 2. กลุม่วิชาเฉพาะ  
(ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต) 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

 

(1) กลุม่วิชาการท่องเท่ียว (ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต) (1) กลุม่วิชาการท่องเท่ียว  (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
(1.1) กลุ่มวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1741305 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื เป็นไปตาม มคอ. 1 
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 1741204 

1741203 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

เป็นไปตาม มคอ. 1 

การท่องเที่ยวชุมชน 1741307 การท่องเที่ยวชุมชน เป็นไปตาม มคอ. 1 
การส ารวจและวิจัยส าหรับการท่องเที่ยว 1741491 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว เป็นไปตาม มคอ. 1 
โลจสิติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1741408 โลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยว เป็นไปตาม มคอ. 1 
การสัมมนาการท่องเที่ยว 1741481 สัมมนาด้านการท่องเที่ยว  
(1.2) กลุ่มวิชาการด าเนินงานและจัดการธุรกิจน าเท่ียว     
การวางแผนและพัฒนาการท่องเทีย่ว 
การจัดการตัวแทนเดินทางการท่องเที่ยว 
การวางแผนและการจดัน าเที่ยว 
การด าเนินงานน าเที่ยว 

1741202 การวางแผนและการจดัน าเที่ยว เป็นไปตาม มคอ. 1 

งานมัคคุเทศก์ 1741101 หลักการมัคคุเทศก์  เป็นไปตาม มคอ. 1 
การจัดการธุรกิจน าเที่ยว 
การจัดการโครงการท่องเที่ยว 

1741306 
 

หลักการจดัการธรุกิจการท่องเที่ยว เป็นไปตาม มคอ. 1 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
หมายเหตุ 

(2) กลุม่วิชาการโรงแรม (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)  (2) กลุม่วิชาการโรงแรมและบริการ   
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
(2.1) กลุ่มวิชาการโรงแรม 

การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 1743101 หลักการโรงแรม เป็นไปตาม มคอ. 1 
การด าเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1743202 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นไปตาม มคอ. 1 
การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 1743203 การจัดการงานแม่บ้าน เป็นไปตาม มคอ. 1 
การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า 1743204 การจัดการส่วนหน้า เป็นไปตาม มคอ. 1 
  (2.2) กลุ่มวิชาการบริการ   
การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 1743205 การจัดการธุรกิจอาคารชุดและเซอร์วิสอะพารต์เมนต ์ เป็นไปตาม มคอ. 1 
การจัดการภัตตาคาร 
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม  
การด าเนินงานและการจัดการครวั 
การด าเนินงานและบริการจดัเลี้ยง 

1743306 การจัดการร้านอาหารและการจัดเลี้ยง เป็นไปตาม มคอ. 1 
 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (จาก เลือกเสรี ใน มคอ. 1) 
การจัดการสปา (จาก เลือกเสรี ใน มคอ. 1) 

1743407 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา 
 

เป็นไปตาม มคอ. 1 

 1743408 การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธรุกิจบริการ เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ที่เหมาะสมตอ่การ
จัดการเรียนการสอนในกลุม่ความสนใจ
เฉพาะการโรงแรมและบริการ ซึ่งสอดคล้อง
กับองค์ความรู้ใน มคอ.1 

 (2.3) กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  
การสัมมนาการโรงแรม 1743481 สัมมนาด้านการโรงแรมและบริการ เป็นไปตาม มคอ. 1 
การส ารวจและวิจัยส าหรับการโรงแรม 1743491 การวิจัยด้านการโรงแรมและบริการ เป็นไปตาม มคอ. 1 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
หมายเหตุ 

2. 2 กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก   
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

 2. 2 กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก   
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

 (1) กลุม่วิชาความสนใจเฉพาะการท่องเท่ียว  
 (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

 

  1742101 การท่องเที่ยวอาเซียน เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ที่เหมาะสมตอ่การ
จัดการเรียนการสอนในกลุม่ความสนใจ
เฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับองค์
ความรู้ใน มคอ.1 

1742202 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 
1742203 องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว 
1742304 การจัดการการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว 

การจัดการธุรกิจการบิน 
การออกบัตรโดยสาร  
(จากวิชาเฉพาะบังคับ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ใน มคอ. 1)  

1742305 ธุรกิจการบินและการส ารองที่น่ัง เป็นไปตาม มคอ. 1 

 1742306 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ที่เหมาะสมตอ่การ
จัดการเรียนการสอนในกลุม่ความสนใจ
เฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับองค์
ความรู้ใน มคอ.1 

การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล 1742307 การท่องเที่ยวทางทะเล เป็นไปตาม มคอ. 1 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1742308 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นไปตาม มคอ. 1 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (จากพ้ืนฐานวิชาชีพใน มคอ. 1)  

1742309 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นไปตาม มคอ. 1 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 1742411 นโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว เป็นไปตาม มคอ. 1 
 1742412 การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยว เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ที่เหมาะสมตอ่การ

จัดการเรียนการสอนในกลุม่ความสนใจ
เฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับองค์
ความรู้ใน มคอ.1 
 

1742413 การจัดการนวัตกรรมการบริการส าหรับการท่องเที่ยว 
1742414 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว 
1742415 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ 
1742410 การจัดโครงการการท่องเที่ยว 
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มคอ.1 

รหัสวิชา 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
หมายเหตุ 

2. 2 กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก   
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

 2. 2 กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก   
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

  (1) กลุม่วิชาความสนใจเฉพาะการโรงแรมและบริการ  
 (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

 

กลุ่มวิชาการโรงแรม   
การจัดการสโมสรและบาร์  1744201 การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม เป็นไปตาม มคอ. 1 

1744413 การจัดการงานด้านต้นทุนเครื่องดื่ม เป็นไปตาม มคอ. 1 
 1744202 การด าเนินการบริการด้านไวน ์    เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ที่เหมาะสมตอ่การ

จัดการเรียนการสอนในกลุม่ความสนใจ
เฉพาะ (กลุ่มวิชาการโรงแรม) ซึ่งสอดคล้อง
กับองค์ความรู้ใน มคอ.1 

1744203 กลยุทธ์การผสมเครื่องดื่ม     
1744204 การจัดการและด าเนินการงานแม่บ้าน   
1744305 การบริการฝ่ายห้องพัก     
1744306 ทักษะการใช้ระบบโปรแกรมส่วนหน้า    
1744307 การจัดการโรงแรมเชิงกลยุทธ์      
1744308 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงแรมและธุรกิจ

บริการ 
 กลุ่มวิชาการบริการ  
1744309 การสื่อสารในธุรกิจบริการ เนื่องจากเป็นรายวิชาเพิม่เตมิที่เหมาะสมต่อ

การจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มความสนใจ
เฉพาะ (กลุ่มวิชาการบริการ) ซึ่งสอดคล้อง
กับองค์ความรู้ใน มคอ.1 

การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจดั
นิทรรศการ 
 

1744310 การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัด
นิทรรศการ 

เป็นไปตาม มคอ. 1 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

 1744411 การจัดการงานอีเว้นท์     เนื่องจากเป็นรายวิชาเพิม่เตมิที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มความสนใจ
เฉพาะ (กลุ่มวิชาการบริการ) ซึ่งสอดคล้อง
กับองค์ความรู้ใน มคอ.1 

การจัดการอาหารนานาชาติ/ท้องถิ่น และการออกแบบอาหาร 1744412 การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น                                 เป็นไปตาม มคอ. 1 
การจัดการสโมสรและบาร ์ 1744413 การจัดการงานด้านต้นทุนเครื่องดื่ม    เป็นไปตาม มคอ. 1 
 1744414 การตลาดออนไลน์เพื่อการบริการ    เนื่องจากเป็นรายวิชาเพิม่เตมิที่เหมาะสมต่อ

การจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มความสนใจ
เฉพาะ (กลุ่มวิชาการบริการ) ซึ่งสอดคล้อง
กับองค์ความรู้ใน มคอ.1 

1744415 การด าเนินงานด้านการบริการลูกค้าสัมพันธ์   
 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ ก าหนดให้เรียน   
ไม่น้อยกว่า 1 ภาษา ใน มคอ. 1 

 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ ก าหนดให้เรียน   
ไม่น้อยกว่า 1 ภาษา (ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต) 

 

 กลุ่มวชิาภาษาอังกฤษ เป็นไปตาม มคอ. 1 
1745101 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 
1745202 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 
1745203 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 
1745304 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและการอาชีพ 1 
1745305 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและการอาชีพ 2 
 กลุ่มวชิาภาษาญี่ปุ่น 
1745111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 
1745212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 
1745213 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว3 
1745314 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการปฏิบตัิงานและการอาชีพ 1 
1745315 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการปฏิบตัิงานและการอาชีพ 2 
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มคอ.1 รหัสวิชา สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
หมายเหต ุ

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ ก าหนดให้เรียน   
ไม่น้อยกว่า 1 ภาษา 

 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่
น้อยกว่า 1 ภาษา (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

 

 กลุ่มภาษาจีน เป็นไปตาม มคอ. 1 
1745121 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 
1745222 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว2  
1745223 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 
1745324 ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติงานและการอาชีพ 1  
1745325 ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติงานและการอาชีพ 2 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพอตุสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นไปตาม มคอ. 1 
- การฝึกปฏิบตัิงานแบบสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
หรือ  1 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หรือ 
- การฝึกงานแบบนับช่ัวโมงก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิตระยะเวลาในการฝึกไมต่่ ากว่า 400 ช่ัวโมง 
 

1746201 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 และ 
1746402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 หรือ 
1747201 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   
 และ 
1747402 สหกิจศึกษา   

วิชาเลือกเสรี  (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)   หมวดเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พ.ศ. 2564 

 
หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2559 หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พ.ศ. 2564 เหตุผล 

รายชื่ออาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผศ.ดร. พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ 
2. อ.ดร. ลัคนา ชูใจ 
3. อ.ยุพิน อุ่นแก้ว 
4. อ.พรพิมล โหจันทร์ 
5. อ.ดร. มธุรส ปราบไพรี 
 
 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ผศ.ดร. พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ 
2. อ.ดร. ลัคนา ชูใจ 
3. อ.ยุพิน อุ่นแก้ว 
4. อ.พรพิมล โหจันทร์ 
5. อ.ดร. มธุรส ปราบไพรี 
 

รายชื่ออาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. รศ.ดร. พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ 
2. อ.ดร. มลทิชา แจ่มจันทร์ 
3. อ.ดร. มธุรส ปราบไพรี 
4. อ.ดร. ลัคนา ชูใจ 
5. อ.ดร. อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์ 
6. ผศ. ณัฐวุฒิ สวุรรณช่าง 
 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. รศ.ดร. พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ 
2. อ.ดร. มลทิชา แจ่มจันทร์ 
3. อ.ดร. มธุรส ปราบไพรี 
4. อ.ดร. ลัคนา ชูใจ 
5. อ.ดร. อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์ 
6. ผศ. ณัฐวุฒิ สวุรรณช่าง 
 

ป รั บ ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี
คุณวุฒิตรงและคุณสมบัติ
เป็ น ไป ต าม ม าต ร ฐ าน
หลักสูตร ล าดับที่ 1-3 เป็น
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ก ลุ่ ม
วิชาการท่องเที่ยว ล าดับที่ 
4-6 เป็นอาจารย์ประจ า
กลุ่มวิชาการโรงแรมและ
บริการ 

  
  

 

211 



 
 

ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 

 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard  
    Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขอารบิกจ านวน7หลักดังนี้ 

ล าดับที่ 1 บ่งบอกถึงคณะ 
ล าดับที่ 2, 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ล าดับที่ 4 บ่งบอกถึงกลุ่มวิชา 
  0 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
  1 กลุม่วิชาเฉพาะบังคับ กลุ่มการท่องเที่ยว 
  2 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ กลุ่มการท่องเที่ยว 
  3 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ กลุ่มการโรงแรมและบริการ 
  4 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ กลุ่มการโรงแรมและบริการ 
  5 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
  6 กลุ่มวิชาเตรียมสหกิจและฝึกสหกิจศึกษา 
  7 กลุ่มวิชาเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  8 กลุ่มวิชาสัมมนา 
  9 กลุ่มวิชาวิจัย 
ล าดับที่ 5 บ่งบอกถึงระดับชั้นปี 

 ล าดับที่ 6, 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
 
 
  
                 ล าดับวิชา 
                        ระดับชั้นป ี
                                  กลุ่มวิชา 

       คณะและสาขาวิชา 
 
 
 

1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2
1 

3 4 5 6 7 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
1) หมวดวิชามนุษยศาสตร์ (150 – 199) ประกอบด้วยหมู่วิชาดังต่อไปนี้ 
 
 150 ใช้กับ หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดๆ ได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
 151 ใช้กับ หมู่วิชาปรัชญา 
 152 ใช้กับ หมู่วิชาศาสนา 
 153 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
 154 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาไทย 
 155 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
 156 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น  
 157 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาจีน 
 158 ใช้กับ หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
 159 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
 161 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
 162 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
 163 ใช้กับ หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
 164 ใช้กับ หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
 165 ใช้กับ หมู่วิชาภาษารัสเซีย 
 166 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
 167 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาลาว 
 168 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเขมร 
 169 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาพม่า 
 171 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
 172 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาสเปน 
 173 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอาหรับ 
 174 ใช้กับ หมู่วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 
 



214 
 

2) หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200 – 249) ประกอบด้วยหมู่วิชาดังต่อไปนี้  
  
 200 ใช้กับ หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
 201 ใช้กับ หมู่วิชาศิลปะการออกแบบ  
 202 ใช้กับ หมู่วิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 
  
3) หมวดวิชาสังคมศาสตร์ (250 – 299) ประกอบด้วยหมู่วิชาดังต่อไปนี้  
 

250  ใช้กับ หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
 251  ใช้กับ หมู่วิชาจิตวิทยา 
 252 ใช้กับ หมู่วิชามานุษยวิทยา 
 253  ใช้กับ หมู่วิชาสังคมวิทยา 
 254 ใช้กับ หมู่วิชาภูมิศาสตร์ 
 255  ใช้กับ หมู่วิชารัฐศาสตร์ 
 256  ใช้กับ หมู่วิชานิติศาสตร์ 
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หมู่วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

 หมู่วิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์โดยมีลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 
 
เลข             ลักษณะเนื้อหาวิชา     รหัส (ใส่หลัก 1-2-3 (เว้น 4) - ใส่ 5 (เว้น 6-7)  
 
0 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      174  __0__ __ 
 
1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว    174  __1__ __ 
 
2               กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว   174  __2__ __ 
  
3               กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ   174  __3__ __ 
  
4               กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ  174  __4__ __ 
 
5               กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ      174  __5__ __ 
  
6               กลุ่มวิชาเตรียมสหกิจและฝึกสหกิจศึกษา    174  __6__ __ 
  
7               กลุ่มวิชาเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    174  __7__ __ 
 
8              กลุ่มวิชาสัมมนา       174  __8__ __ 
 
9 กลุ่มวิชาวิจัย       174  __9__ __ 
 



 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา 
สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นางสาวพิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
 Ph.D. (Tourism) James Cook,  Australia (2548) 
 M.S. (Hospitality and Tourism)       
 University of Wisconsin-Stout, U.S.A. (2542) 
 อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
1.1 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย.์ (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการภาพลักษณ์
อาหารท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี.  
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, หน้า 152-167. 
1.2 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย.์ (2561). กรณีศึกษาจากชุมชนสู่ชุมชน. วารสารมนุษย
สังคมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1,หน้า 229-245. 
1.3 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย.์ (2563). การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี. วารสารมนุษยสังคม
ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1. หน้า 139-153 
1.4 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย.์ (2563). บทเรียนรู้ด้านต้นทุนและการต่อยอดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาต้นจั่น ในจังหวัดสุโขทัย. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1,หน้า 165-179. 

2. ผลงานวิจัย 
          - 
3. ประสบการณ์การท างาน 
    ปัจจุบัน                อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
    พ.ศ. 2556-2563     ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
    พ.ศ. 2553-2556     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี       
    พ.ศ. 2554-2555     เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการการท่องเที่ยวทางทะเลวุฒิสภา 
    พ.ศ. 2552-2553     รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา 
สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    4.1 รายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน                                      
    4.2 รายวิชาการวิจัยและสัมมนาด้านการท่องเที่ยว 
    4.3 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม      
    4.4 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2 
    4.5 รายวิชาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

2 นางสาวมลทิชา แจ่มจันทร์  
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา:  
Ph.D (Tourism Studies) Rikkyo University, Japan 
Certificated of Teacher Training ( Japanese 
Education) , Tokyo University of Foreign Studies 
(2561) 
ศศ.ม.  (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยรังสิต 
Certificated of Teacher Training (Japanese 
Education) , Japan Foundation Urawa, Japan (2552) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
(2545) 
 

1.หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย  
    2.1 Monticha. J (2020). Consuming “ Nostalgia Tourism” A Case  Study  
    of  Domestic Tourism in Thailand. St.Paul’s Annals of Tourism     
    Research, No.22., March 2020. P11-22  
 
3. ประสบการณ์การท างาน 
    พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน     อาจารย์ประจ าสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    4.1 รายวิชาหลักการมัคคุเทศก์  

4.2 รายวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว  
4.3 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

    4.4 รายวิชาการจัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ           
    4.5 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
    4.6 รายวิชาสนทนาภาษาญี่ปุ่น 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา 
สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3 นางสาวมธุรส  ปราบไพรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2559) 
ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2539) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 
(2537) 

 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
                            - 

2. ผลงานวิจัย  
2.1 สุพรรณณี เพนวิมล, ทวี นวมนิ่ม และ มธุรส ปราบไพรี (2560) การส่งเสริม
ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “มหาวิทยาลัยสี
เขียว” การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 PULINET Journal Vol. 
4, No. 3, September-December 2017 : pp.223-232   
2.2 แขนภา ทองตัน, สวัสดิ์ อุราฤทธิ์, มธุรส ปราบไพรี, อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ, และ
ตวงสิทธิ์ สนข า. (2563). มหาวิทยาลัยสีเขียวกับการพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัล ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี (Green University and the Development of 
Digital Media of Phetchaburi Rajabhat University). การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference 
PULINET 2020 : “Library Transformation in a Disrupted World”) วันที่   
8-9 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ. หน้า 490-500. 

3. ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ 
พ.ศ. 2550 - 2551 รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฝ่าย  
                           วิชาการ) 
พ.ศ. 2548 - 2549 รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฝ่ายกิจการ 
                           นักศึกษา) 
พ.ศ. 2546 - 2547 เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา 
สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
4.1 รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
4.2 รายวิชาการท่องเที่ยวอาเซียน 
4.3 รายวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก                   
4.4 รายวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4.5 รายวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4.6 รายวิชากิจกรรมนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว 
4.7 รายวิชาโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยว 
4.8 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3 นางสาวลัคนา ชูใจ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

ปร.ด. การจัดการ (แขนงวิชาอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) 
บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) หลักสูตร
นานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2549) 

     ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี     
     (2545) 
 
 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
    - 
2. ผลงานวิจัย 

2.1 ลัคนา ชูใจ. (2560). การพัฒนาที่พักแบบโฮมสเตย์ในแหล่งท่องเที่ยวเมือง
โบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี. วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn University. 
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, หน้า 2282-2293 
2.2 ลัคนา ชูใจ. (2562). แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานอัตลักษณ์และภูมิปัญญา กรณีศึกษา ชุมชนถ้ ารงค์ จังหวัดเพชรบุรี. 
วารสารสังคมปริทัศน์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, หน้า 198-215. 

3. ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน ประธานประจ าสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม    
พ.ศ. 2546-2563    อาจารย์ประจ าสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    4.1 รายวิชาการวิจัยด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว 
    4.2 รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว      

219 



 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา 
สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

    4.3 รายวิชาการจัดการงานแม่บ้าน 
    4.4 รายวิชาธุรกิจการบิน 
    4.5 รายวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
    4.6 รายวิชาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
    4.7 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในอุตสาหกรรมบริการ 
    4.8 รายวิชาการจัดการส่วนหน้า 
    4.9 รายวิชาการจัดการบาร์และเครื่องดื่ม 
    4.10 รายวิชาการจัดการธุรกิจสปาและสุขภาพ 

5 นางสาวอัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

ปร.ด. การจัดการ (แขนงวิชาอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
(2546) 
ศศ.บ (พัฒนาการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2544) 

 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
                          -  
2. ผลงานวิจัย 

2.1 อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์. (2559). การพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจน าเที่ยวของผู้ประกอบการในประเทศไทย. Veridian E-Journal, 
Silpakorn University. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ, ปีที่ 9, ฉบับ
ที่ 1 หน้า 408-428. 
2.2 อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์. (2561). รูปแบบการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ . วารสารมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). หน้า 176-189.  

3. ประสบการณ์การท างาน 
    พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    4.1 รายวิชาการวิจัยด้านการโรงแรมและบริการ 
    4.2 รายวิชาการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา 
สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

    4.3 รายวิชาการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
    4.4 รายวิชาการบัญชีเบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
    4.5 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1  
    4.6 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 6 นายณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง 
ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2547) 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(2543) 
 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
   1.1 ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง. (2563). การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเอง    
   กรณีศึกษาชุมชนวัดเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์,  
   21(1). (บทความวิชาการ; TCI-2). หน้า 39-59. 
2. ผลงานวิจัย  
    2.1 Nuttawut, S. (2016). The Syncretism between Thai and Chinese  
    Cultures in Wat Koh Community Phetchaburi. Proceeding on 
    International conference on Hospitality,Leisure, Sport and Tourism  
    (Summer Session), 12-14 July 2016, Kyoto International Community  
    House, Kyoto, Japan. 358-366 
     2.2 Nuttawut, S. (2017). The Syncretism between Thai and Chinese  
     Cultures in Wat Koh Community Phetchaburi. Proceeding on The  
     Sixth Chinese-Thai Strategic Research Seminar “The Belt and Road”  
     and “Thailand 4.0”: Towards Common Prosperity”, 8-9 November  
     2017. Huaqiao University, Xiamen, China. (336-345) 
3. ประสบการณ์การท างาน 
    พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
    พ.ศ. 2553-2554    ประธานสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม   
                             ท่องเที่ยว  
                             

222 
221 



 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา 
สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

     พ.ศ. 2548-2549    Training Coordinator โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอ า  บีช รีสอร์ท   
                              แอนด์ สปา 
    4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
       4.1 การจัดการโรงแรม 
       4.2 หลักการโรงแรม 
       4.3 จิตวิทยาบริการ 
       4.4 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
       4.5 การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจบริการ 
       4.6 สัมมนาด้านการท่องเที่ยว 
       4.7 สัมมนาด้านการโรงแรมและบริการ 
       4.8 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
       4.9 การจัดการภัตตาคารและงานครัว 
       4.10 การจัดการร้านอาหารและการจัดเลี้ยง 
       4.11 การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น 
       4.12 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 

222 



 203 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ช 
แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา / กลุ่มวชิา 

ของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ซ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ฌ  
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมที่มีความรอบรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามคุณลักษณะและสมรรถนะระดับประเทศ 
อาเซียน และสากล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบโดย
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมที่ ทั กษะและมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ บูรณาการทักษะต่างๆ ในการ
ท างาน โดยใช้หลักการคิด วิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนน าองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ มี
ทักษะและมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 
บู รณาการทักษะต่างๆ ในการท างาน โดยใช้
หลักการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบ ตลอดจนน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมที่มีความเป็นมืออาชีพ ได้รับการยอมรับทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับสากล และสามารถ
ปฏิบัติหน้ าที่ อย่ างมีความรับผิดชอบต่อโดย
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มี
ความรอบรู้และทักษะในการปฏิบัติ งานตาม
คุณลักษณะและสมรรถนะระดับประเทศ อาเซียน 
และสากล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 
 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มี
ความรอบรู้และทักษะในการปฏิบัติ งานตาม
คุณลักษณะและสมรรถนะระดับประเทศ อาเซียน 
และสากล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 
 
 



 
 

ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  

(Course Learning Outcomes: CLOs) 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1740101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)           
CLO 1 สรุป อธิบายความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการ 
ผลกระทบ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่าง
ถูกต้อง (R, U) 

           

CLO 2 สืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
การท่องเที่ยวที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ได้ (Ap) 

           

CLO 3 แสดงความเชื่อมโยงของธุรกิจและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ (Ap) 

           

CLO 4 ใช้การสื่อสารและน าเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
รวมถึงการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม (An) 

           

1740102 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)           

CLO 5 อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพและน าไปประยุกต์ใช้
ในงานบริการได้ (R, Ap, An) 

 
          

CLO 6 รู้ธรรมชาติของมนุษย์และสามารถติดต่อสื่อสารได้ (R, 
Ap, An) 

 
          

CLO 7 มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถวิเคราะห์และน าไปใช้            
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

ในงานบริการได้ (U, Ap, An) 
CLO 8 มีบุคลิกภาพดี เข้าใจและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Ap, An, C) 

 
          

CLO 9 มีความสามารถในการสื่อสารในงานบริการ (Ap, An, E)            
1740103 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)           
CLO 10 เข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ในสถานการณ์ต่างๆ 
ของงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (R, U) 

           

CLO 11 สามารถมีทักษะในการฟัง พูด อ่านภาษาอังกฤษที่เกิด
ประโยชน์ในการท างานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (U, Ap) 

           

CLO 12 เข้าใจหลักการส าคัญ ของการใช้ และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ เช่นค าศัพท์ บทสนทนา โครงสร้างประโยค เพ่ือ
ปรับใช้ในสายงานต่อไปได้ (Ap, An) 

           

1740104 จิตวิทยาบริการ 3(3-0-6)           

CLO 13 อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานบริการได้ (R, Ap, An) 

 
          

CLO 14 รู้ธรรมชาติของลูกค้าและสามารถติดต่อสื่อสารได้ (R, 
Ap, An) 

 
          

CLO 15 มีจริยธรรมในการบริการสามารถวิเคราะห์และน าไปใช้
ในงานบริการได้ (U, Ap, An) 

 
          

CLO 16 มีจิตใจในการให้บริการ เข้าใจและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถให้บริการผู้อ่ืนได้ (Ap, An, C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 17 มีความสามารถในการสื่อสารในงานบริการ (Ap, An, 
E) 

 
         

 

1740205 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)           
CLO 18 เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ทฤษฎี
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและสาเหตุของพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวได้ (R, U) 

           

CLO 19 เข้าใจถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างของนักท่องเที่ยว และ
ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (U) 

           

CLO 20 เกิดทักษะวิจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Ap, E)            
CLO 21 เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และสามารถรายงาน
สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้ (An, E, C) 

           

CLO 22 เพ่ือเกิดเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไป
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณธรรม (Ap) 

           

CLO 23 วิเคราะห์แนวโน้มของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศได้ (U, Ap) 

           

1740206 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3(3-0-6) 
          

CLO 24 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ได้ (R, U, Ap) 

 
          

CLO 25 ใช้ข้อกฎหมายและจรรยาบรรณเพื่อแก้ไขสถานการณ์
ปัญหาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ (R, U, Ap) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 26 มีจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมในงานบริการ 
(U, Ap, An) 

 
         

 

CLO 27 ประยุกต์ใช้ข้อกฎหมายและจรรยาบรรณในการจัดการ
สถานการณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ (Ap, An) 

 
          

CLO 28 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งทีมงานและนักท่องเที่ยวที่มา
รับบริการ (Ap, An, C) 

 
          

1740307 การตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)           
CLO 29 อธิบายโครงสร้าง ส่วนประกอบของการตลาดใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง (R, U)  

 
          

CLO 30 สามารถปฏิบัติงาน เขียนโครงงาน และเชื่อมโยงการ
ปฏิบัติงานทางการท่องเที่ยวได้ (Ap)  

 
          

CLO 31 สามารถเรียนรู้ในศาสตร์การท่องเที่ยวและบูรณาการ
ศาสตร์อื่นๆ ในการท างานได้เป็นอย่างดี (R, Ap)  

 
          

CLO 32 สามารถวิเคราะห์ความรู้ทางทฤษฎี โดยก าหนดกลยุทธ์
การตลาดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้ในสายงาน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (An)  

 
          

1740308 การบัญชีเบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(2-2-5)            
CLO 33 สามารถน ามาประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพด้านการ
ท่องเที่ยว เพ่ือน ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ถูกต้อง (Ap)  

 
          

CLO 34 มีทักษะทางปัญญา แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
กรณีศึกษา และใช้เทคโนโลยทีางระบบบัญชไีด้เปน็อย่างดี (R, Ap)  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 35 สามารถน าความรู้ทางการบัญชีมาใช้ด้านทักษะ
ทางการท่องเที่ยวและโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (R, U, Ap)  

 
         

 

1740309 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)           
CLO 36 สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนองานได้เป็นอย่างดี  (Ap) 

           

CLO 37 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กับศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ (An) 

           

CLO 38 มีความสามารถในการท างานร่วมกับผ็อ่ืนทั้งในบทบาท
ผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน (An,c) 

           

CLO 39 ใช้ระบบการจัดการสารสนเทศทางการท่องเที่ยว      
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว (Ap, E) 

           

1740410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

3(3-0-6) 
          

CLO 40 อธิบายแนวคิดและหลักการในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและข้ันตอนในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง (R, U) 

 
          

CLO 41 สามารถปฏิบัติงาน เขียนโครงงาน เปรียบเทียบ 
เชื่อมโยงการจัดการก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การ
ฝึกอบรมการพัฒนา และการประเมินผลในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมได้ (Ap)  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 42 มีใจรักในการบริการ และมีบุคลิกภาพท่ีเป็นมิตรต่อ 
การท างานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ (U, An) 

 
         

 

1741101 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)           
CLO 43 สรุป อธิบายความหมาย ความส าคัญของการเป็น
มัคคุเทศก์ได้อย่างถูกต้อง (R, U) 

           

CLO 44 คิด วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่
ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ได้ (R,U) 

           

CLO 45 มีใจใจรักการบริการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อ
การเป็นมัคคุเทศก์ (Ap, An) 

           

CLO 46 สามารถประเมินปัญหา แก้ไข และตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ (Ap) 

           

CLO 47 มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารและ                 
การบรรยายให้ความรู้ในฐานะขอกงาการเป็นผู้น าเที่ยว
โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอด (Ap, An) 

           

CLO 48 มีทักษะในหารประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการท่องเที่ยว
และการโรงแรมเพ่ือการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณต์่างตามคุณลักษณะขอกงการเป็นมัคคุเทศก์ (Ap, E) 

           

1741202 การวางแผนและการจัดน าเที่ยว 3(2-2-5)            
CLO 49 คิด วิเคราะห์ ให้สามารถปฏิบัติงาน เขียนโครงงานเชื่อมโยงใน
การปฏิบัติงานของวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้บริการใน
สถานการณ์ต่างๆ ของธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง (Ap) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 50 มีทักษะการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (An) 

 
         

 

CLO 51 สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีและทักษะทาง          
การท่องเที่ยว รวมถึงมาประยุกต์ใช้ได้จริงในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสายงานการท่องเที่ยวได้ (An)  

 
          

CLO 52 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทาง        
การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่
ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน (Ap, E)  

 
          

CLO 53 ประเมินและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวได้
อย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (E)  

           

CLO 54 มีทักษะตามเกณฑ์ของสมรรถนะด้านการท่องเที่ยว (C)            
1741203 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3(2-2-5)           
CLO 55 สรุปอธิบายความหมาย ความส าคัญ วิวัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้ (R, U) 

           

CLO 56 สืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (Ap) 

           

CLO 57 สามารถน าความรู้ทางการท่องเที่ยวมาใช้ได้จริงใน   
การถ่ายทอดข้อมูล (Ap, An) 

           

CLO 58 ใช้การสื่อสารและการน าเสนอความคิดอย่างมีเหตุและ
ผลรวมถึงการใช้สื่อและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม (E) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1741204 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก 3(3-0-6)           
CLO 59 สรุปและอธิบายลักษณะและประเภทของทรัพยากร
การท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและโลกได้อย่างถูกต้อง (R, U) 

           

CLO 60 สืบค้น รวมรวม และเปรียบเทียบความแตกต่าง      
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวแต่ละประเภทได้ (Ap) 

           

CLO 61 ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ 
ที่ทันสมัยและมีผลต่อแหล่งท่องเที่ยวไทยและโลก (R, U) 

           

CLO 62 น าเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ได้ (Ap) 

           

CLO 63 ใช้การสื่อสารและน าเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
รวมถึงการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม (Ap, E) 

           

1741305 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)           
CLO 64 สรุปและอธิบายหลักการ เกณฑ์ ตัวชี้วัดทีส่ าคัญของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนและศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้ (R, Ap)            

CLO 65 สืบค้น วิเคราะห์สถานการณ์และกรณีศึกษาต่างๆ 
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าไปสู่การหา
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ได้อย่าง
เหมาะสม (Ap) 

           

CLO 66 แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุผลในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงจรรยาบรรณการท่องเที่ยว ทั้ง
ระดับ ชุมชน ประเทศ และโลก (Ap, An) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 67 มีทักษะการใช้เครื่องมือในการประเมินมาตรฐาน     
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (An) 

          
 

CLO 68 ฝึกปฏิบัติการส ารวจ จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และ
จัดท าโครงงานเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นพื้นที่ศึกษา (E) 

           

1741306 หลักการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6)           
CLO 69 วิเคราะห์ จ าแนก เปรียบเทียบการจัดการธุรกิจ              
การท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวข้องส าหรับการท่องเที่ยวได้ (An) 

           

CLO 70 มีทักษะเฉพาะด้านทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รวมถึงศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวได้ (Ap, An) 

           

CLO 71 มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี (An, 
C) 

           

CLO 72 มีบุคลิกภาพที่ดีและสามารถท างานได้อย่างเหมาะสม 
(Ap) 

           

CLO 73 สามารถวางแผนและจัดการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว  
(E) 

           

1741307 การท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5)           
CLO 74 เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 
ความส าคัญ ทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน (R, U) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 75 เข้าใจถึงลักษณะและองค์ประกอบของชุมชน 
ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับชุมชน (R,U)  

          
 

CLO 76 เข้าใจถึงบทบาทของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว 
ความส าคัญของเครือข่าย และศักยภาพชุมชน (U, Ap) 

           

CLO 77 เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และวางแผนพัฒนา              
การท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้กรณีศึกษา (U, E) 

           

CLO 78 เพ่ือเกิดเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนสู่
ความยั่งยืน (U, Ap) 

           

1741408 โลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6)           
CLO 79 วิเคราะห์ทฤษฎีและแสดงความเชื่อมโยงของโลจิสติกส์
กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ (An) 

 
          

CLO 80 ประยุกต์ใช้ความรู้การจัดการโลจิสติกส์กับการ
ท่องเที่ยวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ (E, 
C) 

 
          

CLO 81 วางแผนการจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับการ
ท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าได้ (An) 

           

CLO 82 ออกแบบการจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยวที่
ค านึงต่อสิ่งแวดล้อม (E) 

           

1741481 สัมมนาด้านการท่องเที่ยว  3(2-2-5)           

CLO 83 แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ทัน
ต่อยุคสมัย (R, Ap, An) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 84 วิเคราะห์ปัญหาด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันและ
สามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ (Ap, 
An) 

 
         

 

CLO 85 เข้าใจและประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
การจัดสัมมนาได้ (Ap, An) 

 
          

CLO 86 วางแผนในการจัดการสัมมนาดา้นการท่องเที่ยวได้ (E, C)            
CLO 87 วิเคราะห์ปัญหาและจัดการสัมมนาด้านการท่องเที่ยว
ได้ (E, C) 

 
          

1741491 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว 3(2-2-5)           
CLO 88 ทราบความหมาย ความส าคัญ บทบาท เป้าหมายของ
การวิจัย (R,U) 

           

CLO 89 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และ
การวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการข้ันตอนของการด าเนินการวิจัย 
(R, U, Ap) 

           

CLO 90 มีทักษะการก าหนดประเด็นปัญหา ทบทวนวรรณกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างวิจัย (Ap, An) 

           

CLO 91 สามารถน าเสนอรายงานการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ (Ap, An, E, C) 

           

1742101 การท่องเที่ยวอาเซียน 3(3-0-6)           
CLO 92 สรุป อธิบายความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวก (R, U) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 93 สืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ในแต่ละ
กลุ่มประเทศ (Ap) 

 
         

 

CLO 94 อธิบายความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของแต่ละกลุ่มประเทศ (Ap) 

 
          

CLO 95 มีทักษะตามสมรรถนะอาเซียนขั้นพ้ืนฐาน (C)            
1742202 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)           
CLO 96 สรุป อธิบายความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการ ของ
กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว (R, Ap) 

 
          

CLO 97 ประยุกต์ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่
ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ (R, Ap) 

 
          

CLO 98 มีบุคลิกภาพที่ดใีนการจัดกิจกรรมนันทนาการที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ และสภาพแวดล้อม รวมถึง
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ (Ap) 

 
          

CLO 99 แสดงออกอย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งบทบาทผู้น าหรือผุ้ตาม (An, C) 

 
          

CLO 100 ใช้ทักษะการสื่อสารและน าเสนอ รวมถึงการใช้สื่อ
หรือเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม (Ap, An) 

 
          

1742203 องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6)           
CLO 101 สรุป อธิบายลักษณะและความส าคัญประเภท
กระบวนการถ่ายทอดและสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา

 
          

258 



 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

ท้องถิ่น อัตลักษณ์ท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว (R, U) 
CLO 102 สืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางในการ
ถ่ายทอดและสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ     
การพัฒนาการจัดการการอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว (Ap) 

 
          

CLO 103 มีทักษะในการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อัตลักษณ์ท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ (R, An) 

 
          

CLO 104 ออกแบบการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น อัตลักษณ์ท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว โดยค านึงถึง         
การอนุรักษ์ (E) 

 
          

1742304 การจัดการการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5)           
CLO 105 ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน
ได้อย่างเหมาะสม (Ap, An) 

           

CLO 106 วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และสร้างสรรค์รูปแบบการ
สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ (Ap, E) 

           

CLO 107 จัดท าสื่อหรือคู่มือการสื่อความหมายที่สะท้อน       
อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชน (C) 

           

CLO 108 ถ่ายทอดความรู้จากกิจกรรมการสื่อความหมาย
ทางการท่องเที่ยว (E, C) 

           

CLO 109 วางแผนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีใส่ใจ
และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (E) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1742305 ธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง 3(2-2-5)           
CLO 110 แสดงความเชื่อมโยงของธุรกิจการบินและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมได้ (R, Ap) 

           

CLO 111 มีใจรักในการบริการและมีบุคลิกภาพท่ีเป็นมิตร (U, 
An) 

           

CLO 112 มีทักษะในการส ารองที่นั่งสายการบินและสามารถ
จัดท าบัตรโดยสารและสามารถทราบถึงปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหา (Ap, An) 

           

CLO 113 สามารถวิเคราะห์ความรู้ทางทฤษฎีและปฎิบัติ
ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาประยุกต์ใช้ในการธุรกิจการ
บินและการส ารองที่นั่งได้ (An) 

           

CLO 114 มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมกับธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่งได้ 
(Ap, E) 

           

1742306 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(2-2-5)           
CLO 115 วิเคราะห์ และแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว (R, Ap) 

           

CLO 116 บูรณาการและเชื่อมโยงแนวทางการจัดการท่องเที่ยว
เขิงนิเวศร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
ได้ (An) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 117 มีทักษะในการปฏิบัติการที่สามารถบูรณาการความรู้สู่
การปฏิบัติ (Ap, An) 

          
 

CLO 118 วางแผนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีใส่ใจ
และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (E) 

           

CLO 119 จัดท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (E, C)            
174307 การท่องเที่ยวทางทะเล  3(2-2-5)           
CLO 120 วิเคราะห์ และแสดงความเชื่อมโยงระหว่างระบบ
นิเวศทางทะเลกับการท่องเที่ยว (R, Ap) 

           

CLO 121 บูรณาการและเชื่อมโยงแนวทางการจัดการท่องเที่ยว
เขิงทางทะเลร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ (An) 

           

CLO 122 มีทักษะในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลที่ 
ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Ap, An) 

           

CLO 123 บูรณาการเรียนรู้จากกระบวนวิจัยเพื่อให้เกิดทักษะใน
การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล (Ap, C) 

           

CLO 124 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล (E)            
1742308 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-2-5)           
CLO 125 วิเคราะห์ และแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการ
ท่องเที่ยวกับการเกษตร (R, Ap) 

           

CLO 126 วิเคราะหส์ถานการณ์ทีส่่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือมรดกทางการเกษตรโลกท้ังด้านบวกและด้านลบ (An)            
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 127 บูรณาการและเชื่อมโยงแนวทางการจัดการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ           
การท่องเที่ยวอ่ืนๆ ได้ (Ap, An) 

          
 

CLO 128 มีทักษะในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่
ใส่ใจ รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Ap, An) 

           

CLO 129 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร 
(E) 

           

1742309 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  3 (2-2-5)           
CLO 130 ได้ทราบความหมาย จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ 
รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (R, U) 

           

CLO 131 ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยว           
เชิงวัฒนธรรม (U) 

           

CLO 132 มีเทคนิคในการจัดกิจกรรม สถานที่ที่สอดคล้องกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Ap) 

           

CLO 133 เข้าใจบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา         
การอนุรักษ์ การสร้างจิตส านึก การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ในการจัดการ (U, Ap, An) 

           

1742410 การจัดโครงการการท่องเที่ยว 3(3-0-6)           
CLO 134 ศึกษาและวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับโครงการที่
เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ  
(An) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 135 จัดท าโครงการ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
พ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นสถานการณ์ท่ีทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน (E) 

          

 

CLO 136 ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดท าโครงการที่
ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีชุมชนเป็น
พ้ืนที่ศึกษา (E, C) 

           

CLO 137 น าผลการเรียนรู้จากการท าโครงการไปถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนร่วมกับชุมชนทีเ่ป็นพื้นที่ศึกษา (E, C) 

           

1742411 นโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว 3 (3-0-6)            
CLO 138 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแผนงาน นโยบายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน (Ap) 

           

CLO 139  ประเมินสถานการณ์ สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อนโยบาย
การท่องเที่ยว (Ap) 

           

CLO 140 สามารถเขยีนแผนงานหรือนโยบายทางการท่องเที่ยว (Ap)            
CLO 141 วิเคราะห์และบูรณาการแนวคิดต่างๆ เพื่อออกแบบ
และวางแผนนโยบายทางการท่องเที่ยว (An) 

           

CLO 142 ใช้กระบวนการวางแผนงาน การด าเนินงาน การมี
ส่วนร่วม และการตัดสินใจเพื่อออกแบบการจัดท านโยบาย
วางแผนทางการท่องเที่ยว (E) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 143 น าเสนอผลการเรียนรู้จากการออกแบบนโยบายและ
การวางแผนการท่องเที่ยว (E, C) 

          
 

1742412 การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยว 3 (3-0-6)           
CLO 144 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกใน
การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน (R, U)  

           

CLO 145 สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์การท างานได้ตาม
สถานการณ์ที่ผันผวนทางการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง (Ap) 

           

CLO 146 น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาชุมชน
ท่องเที่ยว และท ากิจกรรมการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงระหว่างกัน 
(R, U, Ap) 

           

1742413 การจัดการนวัตกรรมการบริการส าหรับการท่องเที่ยว 3 (3-0-6)           
CLO 147 สรุปหลักการและแนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมการ
บริการได้อย่างถูกต้อง (R, U) 

           

CLO 148 สามารถปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงวิธีการด าเนินงาน
สร้างนวัตกรรมการบริการได้เป็นอย่างดี (Ap) 

           

CLO 149 สร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการบริการเพ่ือ                
การแข่งขันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (E) 

           

1742414 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจ                       
การท่องเที่ยว 

3(2-2-5)           

CLO 150 เป็นผู้มีบุคลิกภาพทีเ่หมาะสมกับสายงานทางด้าน 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและมีมนุษยสัมพันธ์ดี (U, An) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 151 มีทักษะในการจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
ส าหรับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมความรับผิดชอบ
และมีจรรยาบรรณ (Ap, An) 

          
 

CLO 152 มีทักษะเฉพาะด้านทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวมาปฎิบัติได้จริง (Ap, An) 

           

CLO 153 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการท่องเที่ยวและ
การโรงแรมเพ่ือให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน (Ap, E) 

           

1742415 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ 3(3-0-6)           
CLO 154 มีทักษะในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวด้วย
ภาษาท่ีหลากหลาย (An)  

           

CLO 155 มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง
ดี (An, C) 

           

CLO 156 มีทักษะในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและมีความรู้
ที่ทันสมัยและเหตุการณ์ปัจจุบัน (E) 

           

CLO 157 สามารถวางแผนและจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (E) 

           

1743101 หลักการโรงแรม 3(3-0-6)           

CLO 158 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการโรงแรมท่ีทันต่อยุคสมัย (R, 
U, Ap) 

 
          

CLO 159 ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานโรงแรมในแผนกต่างๆ ได้ (R, Ap, An) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 160 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการโรงแรมเพ่ือจัดการ
งานโรงแรมได้ (Ap, An) 

 
         

 

CLO 161 สร้างสรรค์แผนบริหารงานโรงแรมแผนกต่างๆ ได้ (E, C)            
CLO 162 ใช้ความรู้และทักษะด้านการโรงแรมวางแผนการ
จัดตั้งโรงแรมได้ (Ap, E, C) 

 
          

1743202 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)           
CLO 163 ความรู้พื้นฐานและอธิบายหลักการ ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้ (R, U) 

           

CLO 164 อธิบายโครงสร้างแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
กระบวนการ ขั้นตอนของการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มทั้ง
ภายในและภายนอกโรงแรมได้ (R, U, Ap) 

           

CLO 165 มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม การบริหารควบคุมด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Ap, 
An)  

           

CLO 166 มีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในด้านงานการบริการ
อาหารและเครื่องดื่มได้อย่างเหมาะสม (An) 

           

1743203 การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5)           
CLO 167 ความรู้พื้นฐานและอธิบายหลักการ ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการจัดการงานแม่บ้านได้ (R, U) 

           

CLO 168 อธิบาย โครงสร้างงานแม่บ้าน กระบวนการ ขั้นตอน
การท าความสะอาดห้องพักท้ังภายในและภายนอกโรงแรมได้  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

(R, U, Ap) 
CLO 169 มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในงานแม่บ้านได้ 
(Ap, An) 

           

CLO 170 มีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในด้านงานแม่บ้านได้
อย่างเหมาะสม (An) 

           

1743204 การจัดการส่วนหน้า 3(3-0-6)           
CLO 171 มีทักษะในกระบวนการส่วนหน้า และสามารถใช้
เทคโนโลยีจัดการส่วนหน้าในโรงแรม (Ap) 

           

CLO 172 สามารถประยุกต์ใช้ กระบวนการ ขั้นตอนการส ารอง
ห้องพัก และการลงทะเบียนต้อนรับทั้งภายในและภายนอก
โรงแรมได้ (Ap, An) 

           

CLO 173 มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Ap, 
An, C) 

           

CLO 174 มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ
ประยุกต์ใช้ในงานได้ (Ap, E)            

CLO 175 สามารถสร้างสรรคง์านส่วนหน้าได้อย่างเหมาะสม (E) 
       

 
 

   

1743205 การจัดการธุรกิจอาคารชุดและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ 3(3-0-6)           

CLO 176 มีคุณธรรมจริยธรรมในการจัดตั้งธุรกิจอาคารชุดและ
เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (U, Ap, 
An) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 177 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเพ่ือวางแผน
จัดการธุรกิจอาคารชุดและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ได้ (Ap, An) 

 
         

 

CLO 178 วางแผนการจัดองค์กรธุรกิจอาคารชุดและเซอร์วิสอะ
พาร์ตเมนต์และสามารถท างานเป็นทีมได้ (Ap, An, C) 

 
          

CLO 179 ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนงานเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ธุรกิจอาคารชุดและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ได้ (Ap, An, E) 

 
          

CLO 180 ใช้ความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม
และบริการเพ่ือวางแผนการจัดตั้งโรงแรมและรีสอร์ทได้ (C) 

 
          

1743306 การจัดการร้านอาหารและการจัดเลี้ยง 3(2-2-5)           
CLO 181 มีทักษะในกระบวนการจัดการร้านอาหารและการจัด
เลี้ยง (Ap) 

 
          

CLO 182 สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการขั้นตอนของการ
บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึง รูปแบบการจัดเลี้ยงของ
ร้านอาหารและงานครัวในธุรกิจอาหารรูปแบบต่างๆ ได้  
(Ap, An) 

 

          

CLO 183 มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Ap, 
An, C) 

 
          

CLO 184 มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ
ประยุกต์ใช้ในงานได้ (Ap, E) 

 
          

1743407 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา 3(2-2-5)           
CLO 185 มีทักษะในกระบวนการจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา            
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

และสามารถใช้เทคโนโลยีจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา (Ap) 
CLO 186 สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนิน
ธุรกิจสปา การปฏิบัติด้านการนวดแผนไทย และศาสตร์การนวด 
และสปาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงแรมได้ (Ap, An) 

           

CLO 187 มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Ap, 
An, C) 

           

CLO 188 มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ
ประยุกต์ใช้ในงานได้ (Ap, E) 

           

1743408 การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจบริการ 3(3-0-6)           

CLO 189 เลือกวิธีการพัฒนาบุคคลและจัดการฝึกอบรมได้ (R, 
U, Ap) 

 
          

CLO 190 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาบุคคลมาใช้ในธุรกิจ
บริการได้(Ap, An) 

 
          

CLO 191 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยว การ
โรงแรมและการบริการในการจัดการฝึกอบรมได้ (Ap, An) 

 
          

CLO 192 มีบุคลิกภาพดี เป็นวิทยากรในการจัดการฝึกอบรมได้ 
(Ap, An, C) 

 
          

CLO 193 สร้างหลักสูตรฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม
และการบริการได้ (E, C) 

 
          

CLO 194 จัดการฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
การโรงแรมและการบริการได้ (E, C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1743481 สัมมนาด้านการโรงแรมและบริการ 3(2-2-5)           

CLO 195 แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การโรงแรมและ
บริการที่ทันต่อยุคสมัย (R, Ap, An) 

 
          

CLO 196 วิเคราะห์ปัญหาด้านการโรงแรมและบริการในปัจจุบัน
และสามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
(Ap, An) 

 
          

CLO 197 เข้าใจและประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการโรงแรมและ
บริการในการจัดสัมมนาได้ (Ap, An) 

 
          

CLO 198 วางแผนในการจัดการสัมมนาด้านการโรงแรมและ
บริการได้ (E, C) 

 
          

CLO 199 วิเคราะห์ปัญหาและจัดการสัมมนาด้านการโรงแรม
และบริการได้ (E, C) 

 
          

1743491 การวิจัยด้านการโรงแรมและบริการ 3(2-2-5)           
CLO 200 ทราบความหมาย ความส าคัญ บทบาท เป้าหมายของ
การวิจัย (R, U) 

           

CLO 201 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการขั้นตอนของการด าเนินการ
วิจัย (R,U) 

           

CLO 202 มีทักษะการก าหนดประเด็นปัญหา ทบทวน
วรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างวิจัย (Ap, An) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 203 สามารถน าเสนอรายงานการวิจัยเพื่อการพัฒนา ด้าน
การโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ (Ap, An, E, C) 

          
 

1744201 การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม 3(2-2-5)           
CLO 204 ความรู้พื้นฐานและอธิบายหลักการ ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการการจัดการบาร์และเครื่องดื่มได้ (R,U) 

           

CLO 205 อธิบายโครงสร้างแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
กระบวนการ ขั้นตอนของการผสมเครื่องดื่มในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงแรมได้ (R, U,Ap) 

           

CLO 206 มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผสมเครื่องดื่ม
ในทุกรูปแบบ (Ap, An) 

           

CLO 207 มีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานด้านการจัดการ
บาร์และเครื่องดื่มได้อย่างเหมาะสม (An) 

           

1744202 การด าเนินการบริการด้านไวน์ 3(2-2-5)           
CLO 208 มีทักษะ และสามารถใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริการ
ด้านไวน์ (Ap) 

           

CLO 209 สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม กระบวนการ ขั้นตอนของการบริการด้านไวน์ รูปแบบ
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงแรมได้ (Ap, An) 

           

CLO 210 มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Ap, 
An, C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 211 มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ
ประยุกต์ใช้ในงานได้ (Ap, E) 

           

1744203 กลยุทธ์การผสมเครื่องดื่ม 3(3-0-6)           
CLO 212 มีทักษะเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม (Ap)            
CLO 213 สามารถประยุกต์ใช้ทักษะด้านการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม กระบวนการ ขั้นตอนของการผสมเครื่องดื่มรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงแรมได้ (Ap, An)   

           

CLO 214 มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Ap, 
An, C) 

           

CLO 215 มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ
ประยุกต์ใช้ในงานได้ (Ap, E) 

           

1744204 การจัดการและด าเนินการงานแม่บ้าน 3(2-2-5)           
CLO 216 อธิบายเกี่ยวกับการจัดการและด าเนินการงานแม่บ้าน
ได้ (R, U) 

           

CLO 217 อธิบาย โครงสร้างงานแม่บ้าน กระบวนการ ขั้นตอน
การท าความสะอาดห้องพักท้ังภายในและภายนอกโรงแรมได้  
(R, U, Ap) 

           

CLO 218 มีทักษะการวางแผนในการจัดหา จัดสรร วัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในงานแม่บ้านได้อย่างเหมาะสม (Ap, An) 

           

CLO 219 มีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในด้านงานแม่บ้านได้
อย่างเหมาะสม (An) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1744305 การบริการฝ่ายห้องพัก 3(2-2-5)           
CLO 220 อธิบาย หลักการ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริการ
ฝ่ายห้องพักได้ (R, U) 

           

CLO 221 อธิบาย โครงสร้างงานการบริการฝ่ายห้องพัก หน้าที่
ความรับผิดชอบของงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงแรมได้  
(R, U, Ap, An) 

           

CLO 222 มีทักษะในการบริหารจัดการด้านการบริการ ฝ่าย
ห้องพักได้ (Ap, An, C) 

           

CLO 223 มีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้านการบริการ ฝ่าย
ห้องพักได้ (Ap, An, C) 

           

CLO 224 มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ
ประยุกต์ใช้ในงานได้ (E) 

           

1744306 ทักษะการใช้ระบบโปรแกรมส่วนหน้า 3(2-2-5)           
CLO 225 มีทักษะ เรียนรู้กระบวนการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
ระบบต่างโปรแกรมต่างๆ ของแผนกส่วนหน้าได้ (Ap) 

           

CLO 226 สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการ ขั้นตอนการส ารอง
ห้องพัก และการลงทะเบียนต้อนรับทั้งภายในและภายนอก
โรงแรมได้ (Ap, An) 

           

CLO 227 มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Ap, 
An, C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 228 มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ
ประยุกต์ใช้ในงานได้ (Ap, E) 

          
 

CLO 229 สามารถสร้างสรรค์งานส่วนหน้าได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับปัจจุบัน (E) 

       
 
 

   

1744307 การจัดการโรงแรมเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6)           

CLO 230 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรงแรมที่ทันต่อยุคสมัย 
(R, U, Ap) 

 
          

CLO 231 ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการ
บริหารงานโรงแรมได้ (R, Ap, An) 

 
          

CLO 232 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการโรงแรมเพ่ือวางแผนกล
ยุทธ์ได้ (Ap, An) 

 
          

CLO 233 สร้างสรรค์แผนกลยทุธ์ในการบริหารงานโรงแรมได้ (E, C)            
CLO 234 ใช้ความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ 
(Ap, E, C) 

 
          

1744308 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงแรม
และธุรกิจบริการ  

3(3-0-6)           

CLO 235 มีจรรยาบรรณในการจัดการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในโรงแรมและธุรกิจบริการอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 
(U, Ap, An) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 236 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในโรงแรมและธุรกิจบริการได้ (Ap, An) 

          
 

CLO 237 มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงแรมและ
ธุรกิจบริการ (Ap, An, E) 

           

1744309  การสื่อสารในธุรกิจบริการ 3(3-0-6)           

CLO 238 มีความรู้ด้านการสื่อสารที่ทันต่อยุคสมัย (R, U, Ap)            
CLO 239 ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสื่อสารเพ่ืองานบริการได้ 
(R, Ap, An) 

 
          

CLO 240 มีจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร
เพ่ืองานบริการ (U, Ap, An) 

 
          

CLO 241 ประยุกตใ์ช้ความรู้ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม 
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารเพื่อการบริการได้ (Ap, An) 

 
          

CLO 242 สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการบริการได้ (C)            
1744310 การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลและ
การจัดนิทรรศการ  

3(3-0-6)           

CLO 243 สามารถน าความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
และการจัดนิทรรศการได้ (R, Ap) 

           

CLO 244 สามารถวิเคราะห์ความรู้ทางด้านทฤษฎีด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาใช้กับการจัดการประชุม          
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการได ้(An) 
CLO 245 สามารถน าความรู้ด้านจัดการประชุม การท่องเที่ยว
เพ่ือเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการมาปฏิบัติได้ (Ap, An) 

           

CLO 246 สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางที่มีความเหมาะสมกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม (E) 

           

CLO 247 สามารถออกแบบและมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ผลงาน
ให้เหมาะสมและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน (C, E) 

           

1744411 การจัดการงานอีเว้นท์  3(2-2-5)           
CLO 248 สามารถน าความรู้ทางด้านการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวมาประยุกต์ใช้ในการจัดงานอีเว้นท์ได้เป็นอย่างดี (R, 
Ap)  

           

CLO 249 สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในใช้ในการ
น าเสนองานได้ (Ap) 

            

CLO 250 มีทักษะและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ความรู้ 
การวางแผนการจัดงาน ขั้นตอนและกระบวนการจัดงานและ
น ามาปฏิบัติได ้(An) 

           

CLO 251 มีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี (An,C) 

           

CLO 252 สามารถออกแบบและมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ผลงาน
ให้เหมาะสมและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน (E) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1744412 การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น 3(2-2-5)           

CLO 253 มีความเข้าใจสถานการณ์ด้านการจัดการอาหารที่ทัน
ต่อยุคสมัย สามารถน าไปปรับใช้ในการท างานได้ (R, U, Ap) 

 
          

CLO 254 มีความรู้และใช้เทคโนโลยีในการจัดการอาหาร
นานาชาติและท้องถิ่นได้ (R, Ap, An) 

 
          

CLO 255 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการท าอาหาร
ปฏิบัติงานด้านอาหารทั้งนานาชาติและท้องถิ่นได้ (Ap, An) 

 
          

CLO 256 สร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ๆ ได้ (E, C)            
CLO 257 ใช้ความรู้และทักษะด้านการโรงแรมจัดการอาหาร
นานาชาติและท้องถิ่นได้ (Ap, E, C) 

 
          

1744413 การจัดการงานด้านต้นทุนเครื่องดื่ม 3(3-0-6)           
CLO 258 มีทักษะในการจัดการต้นทุนเครื่องดื่มได้ (R, U)            
CLO 259 สามารถประยุกต์ใช้ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
จัดการงานด้านต้นทุนเครื่องดื่มทั้งภายในและภายนอกโรงแรม
ได้ รวมถึงสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี (Ap, An, C) 

           

CLO 260 มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ
ประยุกต์ใช้ในงานได้ (Ap, E) 

           

1744414 การตลาดออนไลน์เพ่ือการบริการ  3(3-0-6)           
CLO 261 อธิบายโครงสร้าง ส่วนประกอบของการตลาด
ออนไลน์เพ่ือการบริการได้อย่างถูกต้อง (R, U)  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 262 สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์การท างานได้ตาม
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการบริการได้ (R, U)  

 
         

 

CLO 263 สามารถเรียนรู้ในศาสตร์การบริการและศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างานได้เป็นอย่างดี (R, Ap)  

 
          

CLO 264 สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมทางการตลาดด้าน
การบริการ โดยก าหนดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ได้ (E)  

 
          

1744415 การด าเนินงานด้านการบริการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)           
CLO 265 มึบุคลิกภาพที่ มีใจรักในงานบริการเหมาะสมกับการ
เป็นผู้ด าเนินงานด้านการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (U, An) 

           

CLO 266 สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบโดย
ค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ (Ap, 
An) 

           

CLO 267 สามารถน าความรู้ทางด้านการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวมาใช้ปฏิบัติได้จริงในการบริการลูกค้า (Ap, An) 

           

CLO 268 มีทักษะในการวิเคราะห์สถานการและแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Ap, C) 

           

1746201 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2(1-2-3)           
CLO 269 คิดเป็น ท าเป็น ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมได้เหมาะสมตามสถานการณ์ (R, U, Ap) 

 
          

CLO 270 มีคุณธรรมจริยธรรม และมีใจรักในงานบริการ (U, 
Ap, An) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 271 ประยุกตใ์ช้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ในการปฏิบัติงานได้ (Ap, An) 

 
         

 

CLO 272 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ (Ap, An, C) 

 
          

CLO 273 มีความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สามารถปฏิบัติงานได้ (Ap, E, C) 

 
          

1746402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 6(640)           
CLO 274 เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผล
ทางปฏิบัติ (Ap) 

           

CLO 275 เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการน าความรู้มาใช้
ในการท างานจริง (U, Ap) 

           

CLO 276 เรียนรู้และฝึกประสบการณ์การจากสภาพแวดล้อม
จริง (Ap, An) 

           

CLO 277 เข้าใจชีวิตการท างานและวัฒนธรรมองค์กร (E)            
CLO 278 ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ (Ap, An) 

           

1747201 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(1-2-3)           
CLO 279 คิดเป็น ท าเป็น ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมได้เหมาะสมตามสถานการณ์ (R, U, Ap) 

 
          

CLO 280 มีคุณธรรมจรยิธรรม และมีใจรักในงานบริการ (U, Ap, An) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLO s 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO 281 ประยุกตใ์ช้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ในการปฏิบัติงานได้ (Ap, An) 

 
          

CLO 282 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ (Ap, An, C) 

 
          

CLO 283 มีความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สามารถปฏิบัติงานได้ (Ap, E, C) 

 
          

1747402 สหกิจศึกษา 6(640)           
CLO 284 เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิด              
ผลทางปฏิบัติ (Ap) 

           

CLO 285 เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการน าความรู้มาใช้
ในการท างานจริง (U, Ap) 

           

CLO 286 เรียนรู้และฝึกประสบการณ์การจากสภาพแวดล้อม
จริง (Ap, An) 

           

CLO 287 เข้าใจชีวิตการท างานและวัฒนธรรมองค์กร (E)            
CLO 288 ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ (Ap, An) 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) 

 

ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
1 วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ พั น ธ กิ จ ข อ ง

มหาวิทยาลัย 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหารการท่องเที่ยวและสร้างสรรค์
องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม
น าความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดย ค านึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือประโยชน์ใน     
การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
4. น้อมน าแนวพระราชดาริเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือตอบสนอง          
ความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วย          
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
2 ป รั ช ญ า ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

มหาวิทยาลัย 
“คุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่สากล” มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบุรี 
3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรชั้นน าด้านการท่องเที่ยว ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ 
1. สร้างเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาตินานาชาติ 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยจัด
การศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการและมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารต่างประเทศเพ่ือความเป็นสากล 
4. พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพระดับชาติและนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อ           
การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น 
5. พัฒนาการให้บริการวิชาการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  ส่งเสริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนา
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์และ 
สั งค ม ศาสตร์  ม ห าวิ ท ย าลั ย     
ราชภัฏเพชรบุรี 

4 มาตรฐานสากล TQF 5 – 6 ด้าน 
/ มคอ. 1 (ถ้ามี) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน: มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาพื้นฐาน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (TQF: HEd.) ของ 5 ด้านมีดังนี ้
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
    1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อ       

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2558 (TQF: HEd.) 

282 



 

ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
การด ารงตนและการปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและ   
การปฏิบัติงาน 
         2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม  
         3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
         4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย ทางวาจา 
และทางจิตใจ 
         5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึก
สมาธิ และมีการฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
         2) ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
         3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึง
การมีเมตตากรุณาและความเสียสละ 
         4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
         5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
         6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
         7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
         8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
         9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต  (Executive 
Function: EF) 
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงาน
ตรงเวลา 
          2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
          3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
          4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
          5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
          6) ประเมินจากการแต่งกาย 
          7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน               
ไม่ดัดแปลงข้อค้นพบ  
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการ
และทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิต 
        2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
        3) สามารถบูรณาการความรู้ ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ ในศาสตร์ อ่ืนๆ          
ที่เก่ียวข้อง 

284 



 

ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
        4) รู้ เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ทั้ งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
     2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 
         1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ 
         2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมและการน าเสนอผล
การศึกษา 
 3) จัดกิจกรรมค่าย เพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้น
ทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน 
         4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึก      
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
 6) การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์  (E-Learning) เช่น 
Course Management System: CMS Learning Management System: LMS 
         7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต  (Executive 
Function: EF) 
      2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
 1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจาก
รายงาน 
 2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
 3) ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย 
 4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
 6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบ 
ต่างๆ ตามเกณฑ์ ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 
 7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็น
ระบบ 
 2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
 3) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิม
มากขึ้น 
 4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรม   
ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
     3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) กิจกรรมค่ายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก  
การฝึกปฏิบัติจริง 
 2) การสอนที่ เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
มอบหมายงานทีส่่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
 3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ท ารายงาน 
 4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive 
Function: EF) 
    3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจาก
รายงาน 
 2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหาจากการฝึก
ปฏิบัติจริง 
         3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
         4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษา
ค้นคว้า 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
 2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
 3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
 4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ 
 5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่ม
หรือองค์กรอย่างเหมาะสม 
 6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 
         1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า 
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
         2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม 
         3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
         4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
         5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบ
แห่งสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
         6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึก         
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
         7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
         8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต  (Executive 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
Function: EF) 
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
 2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่  หรือการออกฝึก
ภาคสนาม 
5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรอง
เพ่ือก าจัดผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือตระหนักถึงประเด็นความ
ปลอดภัยออนไลน์ การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 
          2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร
สนทนาการและท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็น
การประชุมทางไกล (video-conferencing) ติดตั้ งและใช้ซอฟต์แวร์  รวมถึง
แอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ต
และน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
        3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตาม
ค าแนะน าและสามารถทดลองท าได้ 
        4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด      
การฟัง การเขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 
        5) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล   
การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
        6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์
โลกปัจจุบัน 
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์       
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1) สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
        2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
        3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
        4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
        5) กิจกรรมทั กษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต  (Executive 
Function: EF) 
         6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
         7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น 
Course Management System: CMS Learning Management System: LMS 
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
 2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอผลงาน 
 3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  
         4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 

5 ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) -  
6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) 

เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่  12 พ .ศ . 2560 – 2564 ได้ให้
ความส าคัญกับการการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ และการทาการค้า
ระหว่างประเทศ ประกอบกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของการพานิชย์
อิ เล็กทรอนิกส์  (E-commerce) และธุรกิจการท่องเที่ ยวและการให้บริการ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในยุคปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ
ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการในระดับสากล ดังนั้นการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรต้องให้ผู้เรียนมีความพร้อมและทันต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
 
 

ประกาศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
7 แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ         

พ.ศ. 2560 - 2579 
วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ระบุไว้ว่า “คนไทยทุกคน
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21”จึงได้มีการกาหนดเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดย
มุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
(3Rs8Cs) ประกอบด้วยคุณลักษณะผู้ เรียน  3 ด้าน (3Rs) ได้แก่ การอ่านออก      
การเขียนได้ และการคิดเลขเป็นและทักษะการเรียนรู้ 8 ประการ (8Cs) ได้แก่ 
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา  ทักษะด้าน      
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม 
ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา ทักษะ
ด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้ เท่าทันสื่อ  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ ความมี
เมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ ยังได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ หลัก 6 
ประการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยยุทธศาสตร์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน             
ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
1. เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะแลคุณลักษณะ
ที ่จ าเป็นในศตวรรษที ่21 
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม

ป ระ ก าศ ฯ  แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า
แห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

292 



 

ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
หลักสูตร อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อ ตารางเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มี คุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
7. คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ ช ร บุ รี  เ รื่ อ ง  ม า ต ร ฐ า น
การศึกษา  

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้าง                    
สัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม             
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีคุณธรรม ความเพียรและยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2. เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่  21 และความคิดสร้างสรรค์                   
มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสั งคม และ
ประเทศ 

3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนสังคม และประเทศ                 
ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทยมีความเป็นพลเมืองโลก 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
9 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (8Cs) ประกอบด้วยทักษะต่อไปนี้ 

1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
4. ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
5. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
8. ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

แหล่งข้อมูลบทความวิชาการ  
ด้านการศึกษา 

10 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย  
3 ทักษะหลัก ได้แก่ 
1. ทักษะการคิด  ประกอบด้วย  4 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์และการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ทักษะการคิด 
ค านวณ และทักษะการคิดแก้ปัญหา 
2. ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะ การรู้สารสนเทศ 
ทักษะการเรียนรู้ด้ วยการน าตน เอง  ทักษะการทางานเป็ นที มและการมี           
มนุษยสัมพันธ์ และทักษะการวิจัย 
3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประกอบด้วย 2 ทักษะย่อย 
ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการสื่อสาร 
 
 

แหล่งข้อมูลบทความวิชาการ  
ด้านการศึกษา 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
11 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ดังต่อไปนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
3. คิดเป็นท าเป็น 
4. มีความรับผิดชอบ 
5. มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

12 อั ต ลั ก ษ ณ์ นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

“ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบุรี 

13 ความต้องการจ าเป็นของนายจ้าง จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว พบว่า 
- หลักสูตรควรมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง และสอดคล้องกับ
นโยบาย 
- ควรเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถหลายด้านให้นักศึกษาและให้มี       
ความเข้มข้น ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคู่แข่งจ านวนมาก 
- มุ่งเน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนอกพ้ืนที่ และมีการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นเฉพาะ
ทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ  
- ปรับหลักสูตรโดยมุ่งเน้นบริการวิชาการและเข้าสู่ชุมชน  
- มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้ตรงกับความชอบ หรือความถนัด ในด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ 
- มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

การสัมภาษณ์ น ายจ้ างสถาน
ประกอบการท่องเที่ยวและสถาน
ประกอบการโรงแรมและบริการ 
มีรายชื่อดังนี้   
1. นายบุญส่ง ธนูเดช  ต าแหน่ง 
Hotel Training Manager 
โรงแรม ลองบีช ชะอ า 

2. นายอรุษ หอยมุข 
ผู้ประกอบการ Digital 
Marketing Consultant บริษัท 
Hua Hin Town 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการด้านโรงแรมและบริการ พบว่า 
- ให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ที่สามารถใช้งานได้จริงใน
ปัจจุบันและอนาคต   
- ปรับหลักสูตรโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโรงแรมและ
ธุรกิจการบริการ ในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่สั้นเกินไป ไม่ควรต่ ากว่า 4 เดือน  
- ควรมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ตรงกับความชอบ หรือความถนัด 
ในด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ 
- ควรมุ่ งเน้นความรู้ด้ านเทคโนโลยี  นวัตกรรม และส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความสามารถพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนรู้ และพัฒนางานในวิชาชีพ 

3. นายพรชัย คุ้มมี  
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 
และมัคคุเทศก์อิสระ 

4. นายมนูสิฏฐ์ เขียวชอุ่ม 
ต าแหน่ง ผู้จัดการแผนก
ทรัพยากรบุคคล โรงแรม
สปริงฟิลด์ วิลเลจ และ สนาม
กอล์ฟ รอยัล คันทรี คลับ 

5 .นายกิตติธัช ญาติมิตรหนุน 
ต าแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล บาบา บีช รี
สอร์ท ชะอ า 

6. นางศิริพร สุค า ต าแหน่ง 
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล HR Group 
Manager โรงแรม ศรีพันวา 
ภูเก็ต 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
14 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์เก่า         จากการสัมภาษณ์มุมมองของศิษย์เก่า พบว่า ข้อดีของหลักสูตรนี้ก็คือ ท าให้

ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเรียนรู้ ทั้งทางด้านวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม
และบริการ ไปพร้อมๆ กัน วิชาที่เปิดสอนค่อนข้างครอบคลุมทั้ง 2 สาขาวิชา มีการ
เรียนทฤษฎีควบคู่ไปกับการเรียนปฏิบัติ มีการฝึกงาน 2 รอบ และสามารถฝึกได้ทั้ง 
3 สายงาน ท าให้มีทางเลือกและประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งขึ้น เมื่อจบแล้วมี
งานรองรับอย่างหลากหลายมาก 
        สิ่งที่ เสนอแนะให้ปรับปรุง เนื่องจากหลักสูตรใหม่ท าให้ได้เรียนทั้งวิชา       
การท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ จึงท าให้ตารางเรียนค่อนข้างทับซ้อนกัน 
นอกจากนี้วิชาเรียนส่วนใหญ่จะเน้นไปทางทฤษฎีมากกว่า จึงอยากให้เน้นสอน
ทางด้านปฏิบัติเพ่ิมขึ้น บางรายวิชามีเนื้อหาค่อนข้างใกล้เคียงกันจึงอยากให้น ามา
รวมกันมากกว่าแยก เพ่ือลดวิชาเรียนตัวที่คล้ายคลึงกันและอยากให้ เรียน
ภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญทั้งในการเรียนและ
การท างานในสายวิชาชีพทั้งการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ โดยให้มีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศติดต่อกันตลอดหลักสูตร เพ่ือเป็นการ
ทบทวนและต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้งการฝึกทักษะทางภาษาที่จ าเป็นในการ
ท างาน 

การสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
1. นางสาวราชนิกุล ชนะสงคราม 
ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายและ
การตลาด บริษัท Legacy Crop 
2. นายพรชัย คุ้มมี  
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 
และมัคคุเทศก์อิสระ 

 

15 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์
ปัจจุบัน 

จากการสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบันของสาขาวิชาฯ 
       ส าหรับรายวิชาที่ได้เรียนผ่านมา ได้มีหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
การโรงแรมและบริการ ที่ค่อนข้างครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน       
ซึ่งสามารถน าไปใช้ฝึกปฏิบัติงานได้จริง ในหลักสูตรก็จะมีวิชาของทางด้านโรงแรม
และบริการ คือ 

การสัมภาษณ์ศิษย์ปัจจุบัน 
1. นางสาวทักษญา รัตนถาวรกุล 
(ด้านโรงแรม) 
2. นางสาวหทัยชนก ทรงนภาวุฒิ
กุล (ด้านท่องเที่ยว) 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
- แผนกสปา การนวดแผนไทย การเรียนรู้ระบบส่วนต่างๆ ก่อนจะลงมือปฏิบัติ 
- แผนกอาหารและเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม การจัดโต๊ะอาหาร รวมถึง  
  มารยาทบนโต๊ะอาหาร  
- แผนกต้อนรับส่วนหน้า การใช้ระบบการจองห้องพักและการผสานงานกับ     
  ฝ่ายต่างๆ   
- แผนกแม่บ้าน ที่ได้ฝึกท าห้องพัก รู้ถึงหลักการในการปูเตียง  

       รวมถึงการปฏิบัติตัวเป็นพนักงานบริการที่ดี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการ
ให้กับลูกค้า การดูแลใส่ใจ และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง อีกทั้งยังได้ฝึกในส่วน
รายวิชาของการปรับบุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้จริงในการพัฒนา
ตัวเองต่อไป 
        ส าหรับในเรื่องของภาษาก็มีรายวิชาที่ได้เรียนกับตัวเจ้าของภาษาเองและ
อาจารย์คนไทยสอนทั้งคู่ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ก็เป็นการเสริมทักษะในการ
สื่อสารทางด้านท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ เช่น การสื่อสารกับลูกค้า                  
การแนะน าห้องพัก การให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว การบอกทาง หรือบทสนทนา
ต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งท าให้กล้าสื่อสารมากขึ้น 
        ส าหรับในรายวิชาด้านการท่องเที่ยว มีรายวิชาที่สอนเรื่องการเรียนรู้วิถีชีวิต
ของแต่ละประเทศ เช่น มารยาท วัฒนธรรม ค่าเงิน เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น ส่วน
ส าคัญเลยคือได้ฝึกในเรื่องของการออกทัวร์ ทางสาขาได้ให้มีการฝึกให้นักศึกษาออก
ปฏิบัติเส้นทางตามกรมการท่องเที่ยว ท าให้ได้ประสบการณ์ที่มากพอสมควร เช่น 
การฝึกพูดให้ข้อมูล การประสานงานติดต่อกับสถานที่ด้วยตนเอง เจอกับเหตุการณ์
จริง การเป็นมัคคุเทศก์น านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ การได้แก้ไขปัญหาเฉพาะ
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
หน้า และได้ฝึกในเรื่องของ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น  

16 ความต้องการจ าเป็นของอาจารย์ จากข้อสรุปความคิดเห็นของอาจารย์ในสาขาวิชาฯ พบว่า  
- ควรมีห้องฝึกปฏิบัติการส าหรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งส่วน

ของด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ 
 - หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ  
 - มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ สาขาตรง มีความสมานสามัคคี  
 - มีศิษย์เก่าที่มีคุณภาพ มีระบบการดูแลกันเป็นอย่างดีระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง
ท าให้ บุ คลากรที่ ผลิ ตออกไปมี โอกาสได้ งาน  และได้ รับการดูแลจากรุ่น พ่ี                        
ซึ่งมีธรรมเนียมการท างานที่ถูกปลูกฝัง เช่นการสู้งาน การอ่อนน้อมถ่อมตน                    
ไม่เย่อหยิ่ง สุภาพ ฯลฯ ถือเป็นสัญลักษณ์ของหลักสูตรฯ  
 - นโยบายของผู้บริหาร มุ่ งเน้น ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยว                    
มีนโยบายที่ชัดเจน  
         - นักศึกษามีสมรรถนะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ
รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
          การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางสาขาวิชาฯ ได้ให้นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทั้งทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ ทั้ง ปี 2 และ
ปี 4 ท าให้ได้ประสบการณ์จริงและได้เรียนรู้ถึงกระบวนการท างานต่างๆ ของการ
ท างานหลังจากการที่ได้เข้ารับการฝึกงานในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายท าให้ได้
ทราบถึงกระบวนการในการท างานของฝ่ายอ่ืนๆ อีกด้วย และได้ทราบถึงบทบาท 
หน้าที่ และความส าคัญของการท างาน 
          

การประชุมคณาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนใน
สาขาการท่ องเที่ ย วและการ
โรงแรม เดือนกรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
ประเด็นการพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ 
          1. ด้านภาษาต่างประเทศ อาจมกีารเพ่ิมภาษาต่างประเทศที่ 3 4 5 เพ่ิมเติม  
เพ่ือให้นักศึกษามีตัวเลือกเพ่ิมขึ้น 
          2. เพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์เพ่ิมเข้าไป 
      กรณนีักศึกษาที่เลือกลงในส่วนกลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว ควรเพิ่มเนื้อหาด้าน
ประวัติศาสตร์ เพราะเวลาออกฝึกปฏิบัติอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
          3. ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชั้นปีที ่2 เพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงได้อย่างเข้มข้น 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง PLOs กับ Stakeholders’ needs / Input / Requirements 

 
ล าดับ

ที ่
Stakeholders’ needs/ 
Input / Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 

1 
 

มีทั กษะในการแก้ ไขปัญ หา
เฉพาะหน้า 

นักศึกษามีทักษะด้านการคิด การฟัง การพูด และการ
ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในอาชีพในด้าน
การท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ  

PLO 2 คิดเป็น ท าเป็น สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ และเหมาะสมตามสถานการณ ์
รายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ 
1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
2. หลักการโรงแรม  
3. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
4. การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยว 
5. การจัดการและด าเนินการงานแม่บ้าน 

2 มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และมี
ความสามารถพัฒนาตนเองด้าน
กายภาพและจิตใจ การจัดการ
เรี ย น รู้  แ ล ะ พั ฒ น างาน ใน
วิชาชีพ 

นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัย มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองและ
การพัฒนางานในวิชาชีพ ทางด้านการท่องเที่ยว การ
โรงแรมและบริการ 

PLO 1 มีความรู้ที่ทันสมัย ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานในวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยว การ
โรงแรมและบริการ 
PLO 3 ใฝ่รู้ มีทักษะทางปัญญา และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสาร 
และใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี 
PLO 4 มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและมีใจรักในงาน
บริการ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
PLO 9 สามารถจัดการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว การ
โรงแรมและบริการ 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholders’ needs/ 
Input / Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 

รายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ 
1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2 . จ รรย าบ รรณ วิ ช าชี พ แ ล ะก ฎ ห ม าย ส าห รั บ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
4. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก 
5. หลักการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 
6. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
7. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
8. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

9. การท่องเที่ยวทางทะเล 
10. การจัดการธุ รกิ จการท่ องเที่ ยวอย่ างมี ค วาม
รับผิดชอบ 
11.การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม 
12. การจัดการสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยใน
โรงแรม   
14. การจัดการอาคารชุดและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholders’ needs/ 
Input / Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 

3 มีทักษะในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

นักศึกษามีทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการจริง การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบูรณาการ
และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่เข้มข้นเฉพาะทางด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ 

PLO 8 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยน าความรู้ที่เกิด
จากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ 
รายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ 
1. การทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
2. การท่องเที่ยวชุมชน 
3. โลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยว 
4. การจัดการนวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
5. ธุรกิจพาณิ ชย์ อิ เล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว  
6. การบริการฝ่ายห้องพัก 
7. การจัดการส่วนหน้า 

4 มีความรู้  มีทักษะด้านการใช้
ภาษา 

นักศึกษามีความรู้ มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
การประยุกต์ใช้ภาษาไทย และภาษาต่ างประเทศ ซึ่ง
สามารถสื่อสารในด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและ
บริการ ได้จริงในปัจจุบันและอนาคต 

PLO 7 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารและปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม
และบริการ 
รายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ 
1. การจัดการการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว 
2. ธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง 
3. ทักษะการใช้ระบบโปรแกรมส่วนหน้า 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholders’ needs/ 
Input / Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 

5 มีบุคลิกภาพที่ดี และมีทักษะใน
ด้านการบริการ 

นั ก ศึ กษ ามี บุ ค ลิ กภ าพ ที่ ดี  มี ใจ รั ก งาน บ ริ ก าร  มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ในระดับ
เหมาะสม  
 

PLO 6 มีบุคลิกภาพที่ดี  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
และมีทักษะในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
รายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ 
1. การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3. จิตวิทยาบริการ  
4. การจัดการส่วนหน้า 
5. การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรม 
6. การจัดการงานอีเว้นท์  
7. การด าเนินงานด้านการบริการลูกค้าสัมพันธ์ 

6 มีความรู้ พ้ืนฐานในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

นักศึกษามีความรู้ พ้ื นฐานในศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้องทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดีสามารถประยุกต์
ได้อย่ างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพด้ านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ รวมถึงสาขาที่เก่ียวข้อง 
 

PLO 5 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการประกอบ
อาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ 
รายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ 
1. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  
2. การบัญชีเบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3. สัมมนาด้านการท่องเที่ยว 
4. การวิจัยด้านการท่องเที่ยว  
5. การจัดโครงการการท่องเที่ยว 
6. นโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว 
7. การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา 
8. การจัดการร้านอาหารและการจัดเลี้ยง 
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9. สัมมนาด้านการโรงแรมและบริการ 
10. การวิจัยด้านการและบริการ  
11. การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลและ
การจัดนิทรรศการ         
12. การด าเนินการบริการด้านไวน์ 
13. กลยุทธ์การผสมเครื่องดื่ม 
14. การจัดการงานด้านต้นทุนเครื่องดื่ม 

7 มีสมรรถนะทางวิชาชีพด้านการ
ท่องเที่ ยว การโรงแรม และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

นักศึกษาในกลุ่มการท่องเที่ยว ได้ผ่านการอบรมด้านการ
เป็นมัคคุเทศก์ และได้รับใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ 
นักศึกษาในกลุ่มการโรงแรมและบริการ ได้ผ่านการอบรม
และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ขั้นที่ 1 

PLO 10  
มีสมรรถนะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม 
และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
รายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักการมัคคุเทศก ์
2. การวางแผนและการจัดน าเที่ยว 
3. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
4. การจัดการงานแม่บ้าน 
5. การท่องเที่ยวอาเซียน 
6. การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น 
7. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
9. การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   
10. สหกิจศึกษา   
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เอกสารแนบทาย   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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มคอ.๑ 

 ๑

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาการทองเที่ยว และการโรงแรม 

 

๑.   ชื่อสาขาวิชา  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
 

๒.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบณัฑิต (การทองเท่ียว)  

ศศ.บ. (การทองเท่ียว) 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม)  
 ศศ.บ. (การโรงแรม) 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต (การทองเท่ียวและการโรงแรม) 
 ศศ.บ. (การทองเท่ียวและการโรงแรม)  

  

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Tourism)  
 B.A. (Tourism) 

Bachelor of Arts (Hotel)  
B.A. (Hotel) 
Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 
B.A. (Tourism and Hotel) 
 

 หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุ ฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเ ท่ียวและ 
การโรงแรมฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  สวน
ปริญญาบัณฑิตอ่ืน ๆ ที่มีการเรียนการสอนดานการทองเที่ยวและ 
การโรงแรมตองเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามชื่อ
ปริญญาของตน และใชเน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชาการทองเท่ียว
และการโรงแรมเปนหลักในการพัฒนาหมวดวิชาเฉพาะ 

    
๓.   ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา  

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมเปนสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรที่มีลักษณะสําคัญ คือ 
การบูรณาการศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของมาพัฒนาเปนหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เนนทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบัติ สาขาวิชานี้จึงมีศาสตรที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การบริการ 
การส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การวิจัย ภาษาตางประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษความ
เปนเอกลักษณของชาติ การศึกษาสาขาวิชาน้ี ผูเรียนสามารถขยายองคความรูใหสูงขึ้นจนถึงระดับ 
ปริญญาเอกได บัณฑิตในสาขาวิชาน้ีสามารถประกอบอาชีพในการใหบริการ การปฏิบัติงานและการบริหาร  
ในหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการอ่ืนๆ 
 



มคอ.๑ 

 ๒

๔.   คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึ่งประสงค 
บัณฑิตสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมพึงมีคุณลักษณะที่ตรงกับความตองการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน ดังน้ี 
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. มีความรอบรูทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการทองเที่ยวและ 

การโรงแรม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทากับ
มาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอ่ืนของโลก 

๓. มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใชความรู เหตุผลและวิจารณญาณอยาง
เหมาะสมเม่ือตองเผชิญกับสถานการณตางๆ 

๔. มีบุคลิกภาพดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในทุกระดับไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเอง ทั้งดานความรูและทักษะวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

๕. มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศไดอยางนอย  
๑ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

๖. มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา 

 
๕.   มาตรฐานผลการเรียนรู 

บัณฑิตในสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังน้ี 

๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
๕.๑.๑ มีความซ่ือสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที ่

ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๕.๑.๒ มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ 

การปฏิบัตตินตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 
๕.๑.๓ มีความรับผิดชอบในหนาที ่เปนสมาชิกทีดี่และมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 
           มีภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
๕.๑.๔  มีวินัยในการทํางาน และปฏิบตัติามกฎระเบียบและขอบังคบัขององคกรและสังคม 
 

๕.๒  ความรู 
๕.๒.๑ มีความรูในสาขาวิชาการทองเท่ียวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ 

  ภาคปฏิบัตอิยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
๕.๒.๒ มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
๕.๒.๓ มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน

งานอาชีพ  



มคอ.๑ 

 ๓

๕.๓ ทักษะทางปญญา 
๕.๓.๑ มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ 

ขัดแยง รวมทัง้หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและ
เชิงลึก 

๕.๓.๒ มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏบิัติ ไปใชประโยชนในการฝก 
  ประสบการณภาคสนาม และการปฏบิตัิงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

๕.๓.๓ มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธรุกิจ และจากศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
         เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

  

๕.๔ ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ 

  บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ 
  ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

๕.๔.๒ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง 
   และตรงตามมาตรฐานสากล 

๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๕.๑ มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ 

  อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕.๕.๒ มีความสามารถในการส่ือสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

และวัฒนธรรม 
๕.๕.๓ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รู จักเลือก 

  รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี 
  ประสิทธิภาพ 

๕.๕.๔ มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล 
  การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

 

๖.   องคกรวิชาชีพทีเ่ก่ียวของ  
ไมมี 
 

๗.   โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางหลักสูตรมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการประกอบดวย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตแตละหมวด และหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเปนไปตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในสวนของหมวด 
วิชาเฉพาะ เน่ืองจากสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมมีลักษณะบูรณาการความรูทางวิชาการและ 
วิชาชีพ เนนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงตองกําหนดเปนกลุมยอย ดังน้ี 
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๑)  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่เปนความรูพ้ืนฐานในวิชาชีพที่ผูเรียนจําเปนตองศึกษา เพ่ือ
เตรียมความพรอม และเพ่ิมศักยภาพในการศึกษาวิชาเฉพาะ 

๒)  วิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมเน้ือหาสาระ และองคความรูเฉพาะดานของสาขาวิชาที่
กําหนดใหตองเรียน และเปนวิชาที่ทําใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได แบงออกเปน 

-  วิชาเฉพาะบังคับ หมายถึง วิชาที่ผูเรียนในหลักสูตรนี้จําเปนตองเรียนตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 

-  วิชาเฉพาะเลือก หมายถึง วิชาที่เพ่ิมเติมจากวิชาเฉพาะบังคับ เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนได
เลือกเรียนตามลักษณะงานอาชีพที่ตนสนใจ หรือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานในระดับสากล 

๓)  วิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจตามที่ตนเองถนัด หรือสนใจ โดย
เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนวิชาใด ๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

๔)  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ซ่ึงเปน
การฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือการฝกประสบการณวิชาชีพแบบนับชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)  (รวม ๑๒๖ หนวยกิต) 

 ๗.๑   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป       ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
                ๗.๒   หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 

๗.๒.๑ วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ    ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
๗.๒.๒ วิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 

 -  วิชาเฉพาะบังคับ  
    (กลุมวิชาการทองเท่ียว)   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะเลือก     ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
    (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)   ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

            (กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
      ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 ๗.๔  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชพี    ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
         ๗.๔.๑  ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศกึษา หรือ 
         ๗.๔.๒  ฝกงานแบบนับชัว่โมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรไดตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 
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โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  (รวม ๑๒๖ หนวยกิต) 
 ๗.๑   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป       ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

                ๗.๒   หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 
       ๗.๒.๑ วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ    ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

     ๗.๒.๑  วิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะบังคับ  
    (กลุมวิชาการโรงแรม)   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะเลือก     ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
    (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)   ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

            (กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
      ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 ๗.๔  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชพี    ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
         ๗.๔.๑  ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศกึษา หรือ 

               ๗.๔.๒  ฝกงานแบบนับชั่วโมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรไดตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

 
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาตองการพัฒนาหลักสูตรใหมีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ 

การโรงแรมรวมกัน สถาบันอุดมศึกษาควรเฉลี่ยรายวิชาทั้งดานการทองเที่ยวและการโรงแรมใหมี 
จํานวนหนวยกิตใกลเคียงกัน และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 
๘.   เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 

เน้ือหาสาระสําคัญในสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมไดจากการบูรณาการศาสตรที่เก่ียวของ 
และจากกรอบโครงสรางสมรรถนะสาขาอาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรมแบบสากลในระดับ
อาเซียน และระดับภูมิภาคอ่ืนของโลก มากําหนดเปนกลุมความรูหลัก ซ่ึงถือวาเปนเนื้อหาสาระสําคัญ
ของสาขาวิชา และจัดเปนกลุมวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังตอไปน้ี 

๘.๑   กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ 
ดังตอไปน้ี  ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมหัวขอ เน้ือหาสาระ  รายวิชา และจํานวน 
หนวยกิต ตามวัตถุประสงคและเอกลักษณของหลักสูตร 
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-  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทองเที่ยวและการโรงแรม (Introduction to Tourism and 
   Hotel) 
-  ลักษณะและพฤติกรรมของนักทองเท่ียว (Tourist Characteristics and Behavior) 
-  จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology) 
-  การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)  
-  เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม (Information Technology - 

 for Tourism and Hotel) 
-  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม  
   (Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) 
-  การส่ือสารขามวัฒนธรรม (Cross Cultural Communication) 

๘.๒ กลุมวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต  ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมหัวขอ เน้ือหาสาระ  
รายวิชา และจาํนวนหนวยกิต ตามวตัถปุระสงคและเอกลักษณของหลักสูตร กลุมวิชาเฉพาะ
จําแนกออกเปน ๒ กลุมยอย ดังน้ี 
๘.๒.๑ กลุมวิชาเฉพาะบังคับ  ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก 

(๑)  กลุมวิชาการทองเท่ียว (Tourism) ประกอบดวย 
(๑.๑)  กลุมวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism 

Planning, Management and Development) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
- การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism Planning and 
   Development)  
-  การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource Development) 
-  การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
-  การทองเท่ียวชุมชน (Community-Based Tourism)   
-  การจัดการโครงการการทองเท่ียว (Tourism Project Management)  
-  การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเที่ยว (Survey and Research for 

 Tourism)  
-  โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (Logistics for Tourism 

 Industry)  
-  การสัมมนาการทองเท่ียว (Seminar on Tourism) 

 
           (๑.๒)  กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour Business 

Operation and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
-  การวางแผนและการจัดนําเที่ยว (Tour Planning and Organizing)  
-  การดําเนินงานนําเที่ยว (Tour Operations)  
-  งานมัคคุเทศก (Tour Guiding)  
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-  การตลาดการทองเท่ียว (Tourism Marketing)  
-  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว (Accounting and Finance 

                                        for Tour Business)  
-  การจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour Business Management)  
-  การจัดการตัวแทนการเดินทางทองเท่ียว (Travel Agency   
   Management)  
-  การออกบัตรโดยสาร (Ticketing) 

  
(๒)   กลุมวิชาการโรงแรม (Hotel) ประกอบดวย 

(๒.๑)  กลุมวชิาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการโรงแรม  
(Hotel Planning, Management and Development) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตางๆ ดังน้ี  

-  การตลาดโรงแรมและการขาย (Hotel Marketing and Sales)  
-  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม (Accounting and 

      Finance for Hotel Business) 
-  การวางแผนและพัฒนาธรุกิจโรงแรม (Hotel Business Planning 

 and Development)  
-  การสํารวจและวิจัยสําหรับการโรงแรม (Survey and Research for Hotel) 
-  การสัมมนาการโรงแรม (Seminar on Hotel) 

 
(๒.๒)  กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการหองพัก (Hotel Room Operation 

and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
-  การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา (Front Office 

              Operation and Management)   
-  การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน (Housekeeping 

Operation and Management) 
(๒.๓)  กลุมวชิาการดําเนินงานและจัดการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and 

Beverage Operation and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
-  การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and  

 Beverage Service and Operation) 
-  การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง (Catering Operation and 

 Service)  
-  การจัดการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage 

 Management) 
-  การจัดการภัตตาคาร (Restaurant Management) 
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-  การดําเนินงานและการจัดการครัว (Kitchen Operation and 
 Management) 

 
๘.๒.๒  กลุมวิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก 

   (๑)  กลุมวิชาความสนใจเฉพาะที่ผูเรียนตองการจะเลือกเรียน ครอบคลุมหัวขอที่
สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปพัฒนาเปนรายวิชาขึ้นเองได เชน  

-  การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism Management) 
-  การจัดการการทองเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism Management)  
-  การจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism Management)  
-  การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)  
-  การจัดการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism Management) 
-  การจัดการสปา (Spa Management)  
-  การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล 

          (MICE Management)  
-  การจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Management)  
-  การจัดการอาหารนานาชาติ/ทองถิ่น (International/Local Cuisine 
    Management)  
-  การออกแบบอาหาร (Food Styling)  
-  การจัดการสโมสรและบาร (Club and Bar Management)  

(๒) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ หมายถึง วิชาภาษาตางประเทศที่มี
เน้ือหาสาระของความรู และทักษะที่ใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในธุรกิจ
การทองเท่ียวและการโรงแรม โดยกําหนดใหเรียนไมนอยกวา ๑ ภาษา  

 
๘.๓ วิชาเลือกเสรี  เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีทีเ่ปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
 

๘.๔ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  เปนการฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา ไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห 
หรือ ๑ ภาคการศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการฝกประสบการณ
วิชาชีพแบบนับชั่วโมง ตองมีระยะเวลาในการฝกจํานวนไมต่ํากวา ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน และควร
พัฒนาระบบการฝกประสบการณวิชาชีพใหเปนแบบสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาที่รับเขาในรุนตอไป 
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๙.  กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  
     การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรยีนรูเปนเง่ือนไขสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมี 
คุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
สถาบันอุดมศกึษาจึงจําเปนตองกําหนดกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรยีนรู ดังน้ี 

๙.๑   กลยุทธการสอน ประกอบดวย 
 ๙.๑.๑ กลยุทธการสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดลําดับการเรียนรายวิชาใหมีเน้ือหา 

สอดคลองตอเน่ืองกัน ใหเกิดการพัฒนาความรู และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน ใหสูงขึน้ 
ตามระดับชั้นป และใหมีการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรสูรายวิชาตางๆ 
อยางครบถวน 

 ๙.๑.๒ กลยุทธการสอนในระดับรายวชิา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน ไดแก  

 (๑)  การสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (student centered) มุงเนนการสราง
แรงจูงใจใหแกผูเรียนในการตั้งคําถาม คิดวิเคราะหเพ่ือการคนหาคําตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรู และ
จําเปนในการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก มีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการ
เรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน วิธีการสอนจึงมีความ
หลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา / 
สถานการณจําลอง เปนตน 

  (๒)  การสอนแบบมุงเนนสมรรถนะ  (competency based) มุงเนนวิธีการปฏิบัติ 
พรอม ๆ กับการผนึกรวมองคความรู จนผูเรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรูและมีทักษะการ
ปฏิบัติงานไดจริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 
การฝกงานภาคสนาม การเรียนรูจากปญหาเปนฐาน ทัศนศึกษา การปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา เปนตน 

 ๙.๒   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย 

๙.๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู  ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี โดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผูเรียน และผลการเรียนรูที่ตองการวัด เชน การสอบ การนําเสนอผลงาน การทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติงาน การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเปนการประเมินโดยตนเอง  
โดยผูสอน และโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ  

๙.๒.๒  เกณฑการวัดและประเมินผลความรู อาศัยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหสถาบันอุดมศึกษาเปน 
ผูกําหนดเกณฑการวัดผล และเกณฑขั้นต่าํของแตละรายวิชา โดยมีทัง้แบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม 
ตามพัฒนาการของผูเรียนสําหรับการใหชวงระดับคะแนนใหเปนไปตามนโยบายการวัดผลของ 
สถาบันอุดมศกึษา  
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๑๐.   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
สถาบันอุดมศกึษาตองมีระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือ 

ยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลวา ผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่กําหนดไว 
ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาในสาขาวิชา 
การทองเท่ียวและการโรงแรม อาจจะกระทําไดดังน้ี 

๑.นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวชิา โดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ 
ที่ตองการทวนสอบ 

๒.คณะกรรมการสอบไลประเมินขอสอบเพ่ือใหครอบคลุมเน้ือหารายวิชา และการใหคะแนนใน 
แตละรายวิชา 

๓.สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit Examination) 
โดยใชขอสอบกลางที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขาย
สถาบันอุดมศกึษา  

๔.บัณฑิตใหมที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ประเมินหลักสูตร  
๕.ผูประกอบการที่รับนักศกึษาเขาฝกปฏิบัติงาน และผูใชบัณฑติประเมินทักษะการปฏิบัตงิาน โดย

ใชแบบประเมินกลางที่เห็นชอบโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 

เม่ือดําเนินการทวนสอบแลว ใหสาขาวิชาจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
เพ่ือเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู 
 
๑๑.   คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

ผูเขาศึกษาสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมระดับปริญญาตรี ตองจบการศึกษาชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และ 
ผานการคัดเลอืกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ / หรือของสถาบัน 

การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวชิาระหวางสถาบนัสามารถกระทําไดเม่ือสถาบันอุดมศึกษา 
ไดรับการเผยแพรหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว และใหเปนไปตามประกาศ 
ทบวงมหาวทิยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
พ.ศ. ๒๕๔๕  สวนการเทียบโอนโดยใชประสบการณของผูที่จะเขาศึกษา ผูขอเทียบโอนตองผาน 
การทดสอบผลการเรียนรูทีต่องการเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเทยีบโอนโดยใหเปนไปตาม 
ระเบียบขอบังคับของสถาบนัอุดมศึกษาดวย 

 
๑๒.   คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมตองมีคณาจารยและ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามเกณฑ ดังน้ี  

๑.  จํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ คอื มีจํานวน ๕ คน และในจํานวนนี้ตองมีคณุวุฒิการศึกษาที่ตรง 
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หรือสัมพันธกับสาขาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  
อยางนอย ๒ คน ในกรณีทีคุ่ณวุฒิการศกึษาสัมพันธกับสาขาวชิา ควรมีประสบการณการทํางานในสาขา 
วิชาชีพตามหลักสูตรไมนอยกวา ๒ ป 

๒. คุณสมบัติของอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ ควรเปนผูมีประสบการณที่เก่ียวของกับ 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว และ/หรือการโรงแรมที่แสดงวามีความรูความเขาใจในระบบการทํางานของ
อุตสาหกรรมนี้ 

๓. สัดสวนอาจารยตอนักศกึษา ใชเกณฑมาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time 
Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร การจัดการ การทองเท่ียว 
คือ ๑: ๒๕ 

๔.  บุคลากรสนับสนุนควรมีทักษะทางวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม มีความรูความเขาใจ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในหองฝกปฏิบัติ และสามารถดูแลบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ในเบื้องตนได  
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสรรจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตามความจําเปน และใหมีการพัฒนาดาน
วิชาชีพอยางตอเน่ือง   
 
๑๓.   ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใหการสนับสนุนและจัดการทรัพยากร เพ่ือใหการจัดการเรียน 
การสอนบรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ดังน้ี 

๑. มีการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับภาคทฤษฎีที่เหมาะสมและเพียงพอกับ 
ผูเรียน เชน ตํารา หองสมุด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

๒. มีการจัดหาและจัดการหองปฏิบัติการสําหรับภาคปฏิบัติดานการทองเที่ยว และ/หรือ 
            การโรงแรม 

๓. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พรอมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัยสําหรับการดําเนินงาน และ
การจัดการในธุรกิจการทองเท่ียว การโรงแรม และหองปฏิบัติการภาษาตางประเทศเพ่ืองาน
อาชีพ 

๔. มีการสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหนักศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัติใน
รายวิชาที่เก่ียวของ 

 
๑๔.    แนวทางการพัฒนาคณาจารย 

สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนาคณาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาการ และทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย ดังน้ี 

 
 
 



มคอ.๑ 

 ๑๒

๑๔.๑    การปฐมนิเทศสําหรับอาจารยที่รับเขาใหม 
๑.  การจัดประชุมหรือการอบรมอาจารย เพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงคของการจัด 

การศึกษา เปาหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรูที่มุงหวัง 
๒. การจัดหาคูมือการปฏิบัติงานอาจารย ใหเขาใจระเบียบของสถาบัน การจัดทํา 

หลักสูตร ประมวลการสอน และการเปนอาจารยที่ปรึกษา 
๓. การเขารวมสังเกตการณและฝกปฏิบัติการสอน โดยใชระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือศึกษา 

กลยุทธการสอน และการวัดและประเมินผล 
 

๑๔.๒   การพัฒนาและสงเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกอาจารย 
๑.  การเพ่ิมคุณวุฒิใหถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความ 

สัมพันธกับสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยมีการวิจัยวิทยานิพนธดานการ
ทองเที่ยว และ/หรือการโรงแรม  

๒. การผลิตผลงานวิจัย สาขาวิชาควรกําหนดเปาหมายชิ้นงานวิจัยในแตละป และควร 
พัฒนาระบบสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย  

๓. การดํารงตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาควรมีระบบการพัฒนาคณาจารยใหเขาสู 
ตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการ  

๔. การกําหนดภาระหนาที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งการสอน 
การวิจัย  และการใหบริการทางวิชาการ โดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหวาง
งานดานตาง ๆ รวมทั้งมีระบบการพัฒนาจูงใจใหใหอาจารยสนใจการใหบริการทาง
วิชาการตามความถนัด 

๕. การเขารวมประชุมทางวิชาการ เพ่ือการเพ่ิมพูนความรูในสาขาวิชาและการวิจัย 
๖. การฝกอบรมโดยใหอาจารยเขาไปดูงาน หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

(on the job training) ในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ 
 
๑๕.   การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
         สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาน้ีตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและจัด 
การเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม โดยมี 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแหงชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 



มคอ.๑ 

 ๑๓

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลงัสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปด
สอนใหครบทกุรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมคอ.๓ และ 
มคอ.๔  (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว   

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
(๑๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย

กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
(๑๒) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 

๕.๐ 

 

      สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ 
หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน 
รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑ
ดีตอเน่ือง ๒ ปการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มี
การดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว
ในแตละป 

 
๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
         สูการปฏิบัติ 
        สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ 
ทองเท่ียวและการโรงแรม ควรดําเนินการดังน้ี 



มคอ.๑ 

 ๑๔

๑๖.๑  พิจารณาความพรอมและศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

๑๖.๒  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซ่ึงประกอบดวย 
กรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือ 
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเปนบุคคลภายนอก อยางนอย ๒ คน เพื่อ 
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรม โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

๑๖.๓  การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ตามขอ ๑๖.๒ น้ัน ในหัวขอ 
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการ 
เรียนรูซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
ของตนมีคุณลักษณะเดน  หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุ ฒิและสาขาวิชาเ ดียวกันของ 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเปนที่ 
สนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือ 
สําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือ 
ความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด  

๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)  ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร  โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ 
มคอ. ๔ (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ  พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะ
ทําใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด  สถาบันอุดมศึกษาควรมอบหมายใหภาควิชาหรือสาขาวิชา
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จ
เรียบรอยกอนการเปดสอน  

๑๖.๕  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงได 
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของ 
การจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ 
ภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน 

๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปด 
สอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา 
อนุมัติ 

๑๖.๗  เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕  แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละ 
รายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลท่ีกําหนดไวในรายละเอียด 
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ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลมุาตรฐาน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาวิชา 

๑๖.๘  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชา และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว  ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ พรอมปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อส้ินปการศึกษา โดยมีหัวขอ
อยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุง 
และพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปน
จะตองปรับปรุงหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได  
 ๑๖.๙  เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวา บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม  รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป  
 
๑๗.   การเผยแพรหลักสูตรที่ มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
        ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร   
           (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก .พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอ หรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได
โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: 
TQR) เม่ือสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ
ตอไปน้ี 

๑๗.๑  เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอน และไดแจงสํานักงาน  
         คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา  
         อนุมัติหลักสูตรนั้น 
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๑๗.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึง  
         สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป  
         นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
         สาขาวชิาการทองเท่ียวและการโรงแรมที่ไดกําหนดตวับงชี ้และ/หรือเกณฑการประเมินเพ่ิมเตมิ  
           ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
         สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร   
๑๗.๓  หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร  ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไข

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป  
๑๗.๔  กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา

คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร  หากตอมาปรากฏวา
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา
ถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา   


