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รายละเอียดของหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา         คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร     
  ไทย    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
  อังกฤษ   Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    

  ชื่อเต็ม (ไทย)                 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
  ชื่อยอ (ไทย)                   ศศ.บ. (การทองเท่ียวและการโรงแรม) 
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ)                 Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 
  ชื่อยอ (อังกฤษ)                B.A. (Tourism and Hotel) 

 
3. วิชาเอก การทองเท่ียวและการโรงแรม 

 - 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 158 หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2552 
5.2 ภาษาท่ีใช  ภาษาไทย  
5.3 การรับเขาศึกษา  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติท่ีใชภาษาไทยไดในระดับดี 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว
และการโรงแรม 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
    เปดสอนภาคการศึกษา 1/2559  
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 คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
 ครั้งท่ี 6/2557 วันท่ี 12 มิถุนายน 2557  
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
 ครั้งท่ี 7/2557 วันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
 ครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี 21 มีนาคม 2559 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
 ครั้งท่ี 11/2560 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 (ปรับปรุง) 
 
7. การขอรับการประเมินเพ่ือขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร 
 มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือเผยแพร (Thai Qualifications Register TOR) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปการศึกษา 2561 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรนี้ไดออกแบบไวเพ่ือใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถทํางานในสายงานดานการทองเท่ียว 
และการโรงแรม ไดแก 

 8.1 มัคคุเทศกนําเท่ียว  
 8.2 พนักงานสายการบิน  
 8.3 พนักงานโรงแรมในแผนกตางๆ 
 8.4 นักพัฒนาการทองเท่ียวในองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือภาครัฐ 
 8.5 ผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียว 
 8.6 ผูประกอบการธุรกิจดานการบริการ 
 8.7 นักวิชาการดานการทองเท่ียว 
 8.8 เจาของธุรกิจบริการและธุรกิจท่ีเก่ียวของ 
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9. ช่ือ นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
1 นางสาวพิมพระวี โรจนรุงสัตย ผูชวย

ศาสตราจารย 
 

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

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

2548 
2542 
2537 

2 นางลัคนา สุคนธวัฒน 
 

อาจารย ปร.ด. (สาขาการจัดการ) แขนงอุตสาหกรรม
บริการและการทองเท่ียว 
บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว) 
หลักสูตรนานาชาต ิ
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
Universite De Perpignan, France /  
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

2557 
 

2549 
 

2545 
3 นางสาวยุพิน อุนแกว 

 
อาจารย ศศ.ม. (การจัดการการทองเท่ียวแบบบูรณาการ)  

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการ
ทองเท่ียว) (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร )นิดา(  
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

7255  
 

2551 
2549 

4 นางสาวพรพิมล โหจันทร 
 

อาจารย MB (Hospitality Management) 
บธ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการ) 

Victoria University, Australia 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2543 
2536 

5 นางสาวมธุรส ปราบไพรี 
 

อาจารย ศศ.ม. (การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม) 
ประกาศนียบัตร (การทองเท่ียว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วิทยาลัยครูเชียงใหม 

2543 
2538 
2537 

 

3 
 



4 
 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
       คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

11.1.1 ความสําคัญของรายไดของประเทศท่ีเกิดจากการทองเท่ียวท่ีมีบทบาทสูงมากท้ังใน 
 ปจจุบันและอนาคต 

11.1.2 การกระจายรายไดท่ีเกิดจากการทองเท่ียวท่ีมีผลตัวคูณสูง (Multiplier effect) 
11.1.3 การจางแรงงานท่ีเกิดจากการทองเท่ียวมีอัตราสูงมาก เพราะอุตสาหกรรมการ  

           ทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีตองการแรงงาน 
11.1.4 การแขงขันในระหวางประเทศท่ีเปนจุดหมายปลายทางทางการทองเท่ียวท่ีตองการ 

           แรงงานท่ีมีความรูและคุณภาพ 
11.1.5 การรวมมือกันทางเศรษฐกิจ (Economic integration) ระหวางประเทศในภูมิภาค 

           อาเซียน เชน การกําหนดสมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจการทองเท่ียวและโรงแรมในระดับชาต ิ
           และในระดับอาเซียน 
 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม  
  11.2.1 การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนยายทางวัฒนธรรม ท้ังในและตางประเทศท่ีตองมีการจัดให 

         มีการสงเสริมโดยการทองเท่ียว 
 11.2.2 พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีตองเปนไปในทางสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางมวลชน 
 และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

11.2.3 การมีสวนรวมของชุมชนตอการวางแผนและพัฒนาการทองเท่ียว 
11.2.4 การใชการพัฒนาการทองเท่ียวเปนปจจัยในการดํารงรักษาและอนุรักษวัฒนธรรมและ 

             มรดกทางประวัติศาสตร 
 11.2.5 การรวมมือทางการศึกษาเพ่ือสรางแนวทางในการแลกเปลี่ยนแรงงานท่ีมีมาตรฐาน 
            ทางการทองเท่ียว 
 11.2.6 การทองเท่ียวตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 11.3  ขอตกลงอาเซียนดานบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียว 
 ขอตกลงอาเซียนดานบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียว 32 ตําแหนงงาน หรือ ASEAN MRA on Tourism 
Professionals ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สงเสริมการเคลื่อนยายแรงงานดานบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวใน
อาเซียน 2) แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ดานการสอนและฝกอบรม
บุคลากรวิชาชีพบริการการทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานโดยใชสมรรถนะหลัก (Competency-base) รวมท้ังเพ่ือ
เปดโอกาสในการสรางความรวมมือและเพ่ิมขีดความสามารถในหมูสมาชิกอาเซียน ซ่ึงอาเซียนจะจัดทํา 
“มาตรฐานสมรรถนะข้ัน พ้ืนฐานของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแห งอาเซียน” (ASEAN Common 
Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) ใหแลวเสร็จภายในป 2558 
 การศึกษาพบวา ในภาพรวม แรงงานดานทองเท่ียวของไทย ใน 32 ตําแหนงงาน ยังมีความขาด
แคลนท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพแรงงานใหมท่ีจบการศึกษาสาขาโรงแรมและการทองเท่ียวยังมีขอจํากัดใน
การทํางานท่ีรูแตทฤษฎี ซ่ึงไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง อีกท้ังงานในบางตําแหนงโดยเฉพาะพนักงาน
ระดับปฏิบัติยังมีความขาดแคลน เชน งานแมบาน พนักงานซักรีด รวมถึงความออนทักษะดานภาษาในการ
สื่อสารกับผูรับบริการซ่ึงสวนใหญเปนชาวตางชาต ิเปนตน 
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  การเตรียมความพรอมตองทําท้ังแรงงานในระบบการศึกษาและแรงงานท่ีอยูในตลาด โดยควร
เรงรัดการผลักดันยุทธศาสตรดานการพัฒนากําลังแรงงานดานการทองเท่ียวใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการเรง
พัฒนาสมรรถนะกําลังแรงงาน ใหมีการจัดทํากรอบความรวมมือเฉพาะกิจกับสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ใหนํามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพการทองเท่ียวอาเซียนเปนบรรทัดฐานในการ
จัดทําหลักสูตรและการฝกอบรม ผลิตกําลังแรงงานในสาขานี้ใหมีศักยภาพสูงข้ึน โดยเฉพาะดานทักษะ
ภาษาตางประเทศท่ียังเปนจุดออนของแรงงานไทยนั้น  
 สถาบันการศึกษาควรปรับหลักสูตรดานการโรงแรมและการทองเท่ียวใหเปนหลักสูตรเชิงลึกมาก
ข้ึน การฝกงานของนักศึกษาควรเปนการฝกรวมกับสถานประกอบการ โดยใหมีระยะเวลาการฝกงานต้ังแต    
3 เดือนตอเนื่องไปจนถึง 1 ป หรือฝกสมํ่าเสมอตั้งแตป 1- ป 4 และจัดการฝกงานใหอยูในชวงท่ีมีความ
ตองการใชแรงงานสูงหรือ High Season เพ่ือไดเรียนรูประสบการณจริง และใหเนนบทบาทสมาพันธวิชาชีพ
ในการดําเนินการจะมีประสิทธิภาพมากกวารัฐทําเอง 
 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 12.1.1 หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณทาง 
 เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 12.1.2 ตองสรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังภายในและตางประเทศ 
 12.1.3 หลักสูตรตองมีแนวทางในการท่ีจะใหผูจบการศึกษาเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานใน 
 อุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 12.1.4 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควา ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 
 และสังคม 
 12.1.5 หลักสูตรตองไดรับการพิจารณาใหมีลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ิน 
 12.1.6 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรูท่ีเปนมาตรฐาน มี 
 12.1.7 ภูมิปญญาทองถ่ิน แกปญหาเฉพาะหนาได และดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมได 
 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 12.2.1 หลักสูตรนี้เนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมนําความรูและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลใน
 งานท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ  
 12.2.2 หลักสูตรนี้เปนหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยเนนการสรางและ
 พัฒนาองคความรู โดยเนนพัฒนาดานวิชาชีพครู การทองเท่ียว อาหาร และเทคโนโลยี  
 12.2.3 หลักสูตรนี้สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีเปนหนวยงานท่ีมีการบริการวิชาการ
 เพ่ือพัฒนาสังคม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 และภูมิปญญาทองถ่ิน  
 12.2.4 หลักสูตรนี้มีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  
13.  ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในสาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชาท่ีเปดสอน
เพ่ือใหบริการในสาขาวิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากสาขาวิชาอ่ืน)  
 13.1  กลุมรายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยสาขาวิชาหรือหลักสูตรอ่ืน 
   13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปดสอนโดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะครุศาสตร 
     13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาแกนเปดสอนโดย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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   13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 13.2  กลุมรายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีนักศึกษาจาก สาขาวิชาหรือหลักสูตรอ่ืนสามารถมาเรียนได 
  ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเปนวิชาเลือกเสรี   
 13.3  การบริหารจัดการ   
   13.3.1 มีการปรึกษาหารือระหวางผูสอนรายวิชาท่ีสอนโดย สาขาวิชาหรือหลักสูตรอ่ืน เพ่ือใหได
   เนื้อหาความรูและทักษะทางการทองเท่ียวตามความตองการของหลักสูตร 
  13.3.2 สํารวจความตองการเชิงวิชาชีพจากผูประกอบการการทองเท่ียวและการโรงแรม ตัวแทน
  ภาครัฐ รวมกับผูสอนรายวิชาท่ีสอนโดยสาขาวิชาหรือหลักสูตรอ่ืน 
  13.3.3 จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความตองการหรือเง่ือนไขการเรียนรูและทักษะวิชาชีพ
  เปนระยะเพ่ือแสวงหาลูทางในการปรับปรุงรายวิชารวมกัน 
         13.3.4 จัดใหมีการประเมินหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญและผูใชบัณฑิตปละอยางนอย 1 ครั้ง 

 
 

 



หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 หลักการและเหตุผล 
 การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศ      
ท่ัวโลก รัฐบาลจึงใหความสําคัญในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ือชวงชิงสวนแบงตลาด
ทองเท่ียวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียน ซ่ึงการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian 
Economics Community: AEC) ทําใหภูมิภาคอาเซียนเปนภูมิภาคท่ีมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของนักทองเท่ียว
สูงท่ีสุดในโลก นับตั้งแตป พ.ศ. 2548-2556 คือ รอยละ 8.5 เกิดความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการ
ทองเท่ียวข้ึน สิ่งเหลานี้ถือเปนความทาทายของอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย ภารกิจดานการทองเท่ียวจึงเปน
ภารกิจท่ีถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิต ิและบูรณาการการทองเท่ียวใหเปนสวนหนึ่งของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงหากประเทศใดมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีชัดเจน บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ
ท่ีเขมแข็ง โครงสรางพ้ืนฐานท่ีดีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ และบุคลากรภาคการทองเท่ียวมี
ศักยภาพดวยแลว จะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยผลักดันใหประเทศนั้นๆ มีขอไดเปรียบในการแขงขันและ
สามารถพัฒนาการทองเท่ียวของตนใหเติบโตไดอยางม่ันคง  
 ดวยความสําคัญดังกลาวหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนหลักสูตร
ปรับปรุงท่ี มุงเนนการพัฒนาทักษะและองคความรูของบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเท่ียวใหทันตอกระแสการ
ปรับเปลี่ยนท้ังภายในและตางประเทศ เชน การขยายตัวของการทองเท่ียวโลกอยางตอเนื่อง กระแสโลกาภิ
วัตน (Globalization) การเชื่อมโยงของโลกท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการ
เคลื่อนยายของแรงงาน การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางจุดแข็งดานภาษา เทคโนโลยี และทักษะ
การบริหารจัดการในอุตสาหกรรมทองเท่ียวซ่ึงสนับสนุนยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทยท่ีเนนกลไกในการสราง
บุคลากรท่ีมีคุณภาพใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลกภายใตกรอบ 
 1.1.1 การสงเสริมและพัฒนาใหมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพดานการทองเท่ียว
การโรงแรม มีความรับผิดชอบตอทองถ่ินและสังคม ตระหนักตอการอนุรักษและหวงแหนมรดกไทย และการ
แสดงออกซ่ึงความเปนไทย เพ่ือกอใหเกิดภาพลักษณและผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนตอภาพรวมของประเทศเปน
สําคัญ 
 1.1.2 การพัฒนาความรู ความสามารถ และความรอบรูดานวิชาการและวิชาชีพ โดยมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย มุงเนนการคิด การวิเคราะห และสังเคราะหอยางเปนระบบ 
เพ่ือใหเกิดองคความรูจากการบูรณาการศาสตรตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงและโดยออมเขาดวยกัน ซ่ึงสามารถ
นําความรูตางๆ ไปประยุกตใชกับการจัดการในระดับตางๆ ท้ังทองถ่ิน สังคม และระดับประเทศ 
 1.1.3 การพัฒนาความรูและทักษะดานการทองเท่ียวและการโรงแรมและศาสตรท่ีเก่ียวของ โดย
มีความสอดคลองกับกับมาตรฐานทางวิชาชีพท้ังในระดับประเทศ สมรรถนะอาเซียน (Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals: MRA-TP) และสากล รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใน
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 1.1.4 การพัฒนาองคความรูดานเทคนิค การจัดการ และการบริหาร โดยการสรางสรรคผลงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพผานกระบวนการศึกษา การคนควา และการวิจัยดานการทองเท่ียวและการโรงแรม 
ตลอดจนอุตสาหกรรมบริการตางๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามโลกาภิวัตนอยูตลอดเวลา เพ่ือนําไปสูแนวทางการ



 8 

แกปญหา แนวทางการพัฒนา และการจัดการตามหลักการของการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
(Sustainable Tourism) และสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
 1.2 ปรัชญา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมบูรณาการและประยุกต
ศาสตรตางๆ ท่ีเก่ียวของมาพัฒนาเปนหลักสูตรวิชาชีพท่ีทันสมัย เนนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุม
การวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การบริการ การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาตางประเทศ 
กฎหมาย และการอนุรักษความเปนเอกลักษณและอัตลักษณของทองถ่ินและของชาติ จัดการศึกษาท่ีมี
มาตรฐานเปนท่ียอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ 
 1.3 วัตถุประสงค 
 1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการทองเท่ียวและการโรงแรมท่ีมีความรอบรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามคุณลักษณะและสมรรถนะระดับประเทศ อาเซียน และสากล ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
 1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการทองเท่ียวและการโรงแรมท่ีทักษะและมีความสามารถในการ
ประยุกตใชความรู บูรณาการทักษะตางๆ ในการทํางาน โดยใชหลักการคิด วิเคราะห และการแกปญหาได
อยางเปนระบบ ตลอดจนนําองคความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาทองถ่ินและสังคม 
 1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการทองเท่ียวและการโรงแรมท่ีมีความเปนมืออาชีพ ไดรับการยอมรับ
ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับสากล และสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีความรับผิดชอบตอโดยคํานึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพดานการทองเท่ียวและการโรงแรม 
 
2.   แผนพัฒนาปรับปรุง  

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมมีแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีมี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
ภายใน 5 ป นับจากเปด การเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

 
แผนการพัฒนา กลยุทธ หลักฐานและตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 
การทองเท่ียวและความตองการ
ของธุรกิจการทองเท่ียวและการ
โรงแรม 
 
 
 

1. สรางเครือขายกับหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ
วิเคราะหความตองการและ
แนวโนมความเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรม  
 

ตัวบงช้ี  
1. จํานวนหนวยงานภาครัฐท่ีเขารวม
เครือขายมีไมนอยกวา 3 หนวยงาน 
2. จํานวนหนวยงานภาคเอกชนท่ีเขารวม 
เครือขายมีไมนอยกวา 3 หนวยงาน 
3. จาํนวนครั้งในการประชุมรวมกันมี      
ไมนอยกวา 1 ครั้งตอป 
หลักฐาน 
1. คําสั่งแตงตั้ง 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกการปรึกษากับหนวยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
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แผนการพัฒนา กลยุทธ หลักฐานและตัวบงช้ี 
2. สํารวจความตองการของ
ธุรกิจการทองเท่ียวและ 
การโรงแรม 

ตัวบงช้ี 
1. จํานวนครั้งในการสํารวจมีไมนอยกวา          
2 ครั้ง ภายในรอบ 5 ป 
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยางนอย  
3 ประเด็น คือ  
- แนวโนมของอุตสาหกรรม 
- คุณสมบัติของแรงงานท่ีเปนท่ีตองการ   
- ความรูและทักษะดานการทองเท่ียวและ 
การโรงแรมท่ีจําเปนตอการทํางาน 
หลักฐาน รายงานการสํารวจ 

2. ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สํารวจความตองการของ
นักศึกษาและผูสอนทุกชั้นปใน
ทุกรายวิชา 

ตัวบงช้ี  
1. จํานวนครั้งในการสํารวจมีไมนอยกวา 
1 ครั้งตอป 
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยางนอย 
3 ประเด็น คือ  
- รูปแบบและลักษณะของปจจัยสนับสนุนท่ี
เปนท่ีตองการ 
- ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการ
จัดการและการใชปจจัยสนับสนุนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- ความเปนไปไดในการพัฒนาปรับปรุง
ปจจัยสนับสนุนตามขอเสนอแนะ 
หลักฐาน รายงานการสํารวจ 

2. จัดหาและจัดสรรทุนเพ่ือ 
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอนใหมีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

ตัวบงช้ี 
1. จํานวนเงินทุนเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา     
ไมนอยกวา 10% 
2. จํานวนอุปกรณ กิจกรรมและโครงการท่ี 
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
มีไมนอยกวา 2 รายการตอป 
หลักฐาน 
1. จํานวนเงินทุน 
2. จํานวนเงินรายจาย 
3. จาํนวนอุปกรณกิจกรรมและโครงการท่ี
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอน 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   
 ระบบทวิภาค ประกอบดวย 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือภาคตน และ              
ภาคการศึกษาท่ี 2 หรือภาคปลาย 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน    
 การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนสามารถกระทําไดตามความจําเปนของผูเรียน และตาม
แผนการสอนในหลักสูตร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของสถาบัน 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

 ใชระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
   ภาคตน  เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 
    ภาคปลาย เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม  

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเทา สําหรับนักศึกษา ปวส. 

สามารถยกเวนหนวยกิตไดโดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

2.2.2 ผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหรือสํานักงาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ 
2.2.3 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสถาบัน (รับตรง) 
2.2.4 สําหรับนักศึกษาตางชาติตองผานการสอบขอสอบวัดระดับภาษาไทยของสาขาวิชาฯ โดยผาน 
 คะแนนรอยละ 60 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาตางประเทศไมเทากัน และยังไมสามารถสื่อสาร 
 เพ่ือการปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
2.3.2 นักศึกษายังไมมีทักษะในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
2.3.3 นักศึกษาบางคนมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมกับงานบริการ 
2.3.4 นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธไมเหมาะสมกับงานบริการ 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาและขอจํากัดของนักศึกษาตามขอ 2.3 
2.4.1 จัดทดสอบความสามารถทางภาษา เพ่ือการจัดหลักสูตรสอนเสริม โดยสถาบันจัดใหมี 

  หองปฏิบัติการภาษา และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหมีจํานวนเหมาะสมกับผูเรียน 
2.4.2 กําหนดตารางเวลาใหนักศึกษาฝกฝนความสามารถภาษาตางประเทศ และระบบเทคโนโลยี 

  สารสนเทศท่ีใชในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
2.4.3 กําหนดใหแตละรายวิชาสอดแทรกความรูและทักษะทางดานการบริการ และการพัฒนา 

  บุคลิกภาพ 
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2.4.4 ประสานกับสถานประกอบการในการสงนักศึกษาป 2 หรือ ป 3 เขาฝกประสบการณวิชาชีพ  
  เพ่ือปรับทัศนคติและบุคลิกภาพใหเหมาะสมในงานบริการ   

2.4.5 จัดอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษา เพ่ือใหคําปรึกษาท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 

ชั้นปท่ี จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ช้ันปท่ี 1 160 160 160 160 160 
ช้ันปท่ี 2 - 160 160 160 160 
ช้ันปท่ี 3 - - 160 160 160 
ช้ันปท่ี 4 - - - 160 160 

รวม 160 320 480 640 640 
จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 160 320 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 
รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 

 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
คาบํารุงการศึกษา 

คาลงทะเบียน (เหมาจาย) 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 6,000,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
รวมรายรับ 200,000 350,000 5,000,000 6,500,000 6,500,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
1. งบดําเนินการ       

- คาตอบแทน 
- คาใชสอย 
- คาวัสดุ 

140,000 
100,000 

160,000 
100,000 

180,000 
100,000 

200,000 
100,000 

220,000 
100,000 

 

ไดรับงบ 
ประมาณ
ประจําป

จาก
มหาวิทยา
ลัยโดย 

ประมาณ
การ 

2. งบลงทุน (ครุภัณฑ) 
หอง Lab 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

3. งบบุคลากร 
   - เงินเดือน  
    คาจาง 

2,000,000 2,300,000 2,600,000 2,900,000 3,200,000 - 

รวม 2,440,000 2,760,000 3,080,000 3,400,000 3,720,000 - 
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หมายเหตุ :  ใชงบประมาณ หมวดคาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทน และครุภัณฑการศึกษาของสาขาวิชาการ
ทองเท่ียวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีใชในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ ประมาณ 
30,000 บาท/คน/ป 
 
   2.7 ระบบการศึกษา 

 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลอินเทอรเน็ต 
 

2.8  ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)  
  มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต 
      มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน 

               ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวาดวยการจัดการศึกษาระดับ        
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
   3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิต หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 158 หนวยกิต เปนหลักสูตรแบบ
ศึกษาเต็มเวลาสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร            ไมนอยกวา       158      หนวยกิต 
 

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                ไมนอยกวา        30      หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ            ไมนอยกวา       114 หนวยกิต
  1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     ไมนอยกวา         24  หนวยกิต 

  2) กลุมวิชาเฉพาะ               ไมนอยกวา         90  หนวยกิต 
2.1) กลุมวิชาเฉพาะบังคับ  ไมนอยกวา  60  หนวยกิต 

      2.1.1) กลุมวิชาการทองเท่ียว  ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
  2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
 

1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                 ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร                           ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร                       ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
4) กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร            ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
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2.2) กลุมวิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
 2.2.1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
 2.2.1) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไมนอยกวา          6  หนวยกิต  
ง. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ      ไมนอยกวา          8  หนวยกิต 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
      1)  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร   ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 

    ใหเลือกเรียน  จากรายวิชาดังตอไปนี ้ 
รหัสวิชา      ช่ือวิชา     หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
1540201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร        3 (3–0–6) 
   Thai for Communication 
1540202  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ      3 (3–0–6) 
   Thai for Specific Purposes 
1540203  ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห     3 (3–0–6) 
   Thai for Critical Thinking 
1540204  ภาษาไทยสําหรับครู      3 (3–0–6) 
   Thai for Teachers 
1550101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        3 (3–0–6) 
   English for Communication 
1550102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน     3 (3–0–6) 
   English for Study Skills 
1550103  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ           3 (3–0–6) 
   English for Careers 
1550104  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3 (3–0–6) 
   Foundation English 
1550105  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ    3 (3–0–6) 
   English for Business Communication 
1550106  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน   3 (3–0–6) 
   English for ASEAN Cultural Communication 
1550107  ภาษาอังกฤษสําหรับครู      3 (3–0–6) 
   English for Teachers  
1560101  ภาษาพมาเบื้องตน      3 (3–0–6) 
   Basic Burmese 
1560102  ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร       3 (3–0–6) 
   Burmese for Communication  
1570101  ภาษาจีนเบื้องตน       3 (3–0–6) 
   Basic Chinese 
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1570102  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      3 (3–0–6) 
   Chinese for Communication 
1580101  ภาษาฮินดีเบื้องตน       3 (3–0–6) 
   Basic Hindi 
1580102  ภาษาฮินดีเพ่ือการสื่อสาร      3 (3–0–6) 
                 Hindi for Communication 
1590101  ภาษาญี่ปุนเบื้องตน        3 (3–0–6) 
   Basic Japanese 
1590102  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร       3 (3–0–6) 
   Japanese for Communication 
1610101  ภาษาเขมรเบื้องตน       3 (3–0–6) 
   Basic Khmer 
1610102  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร      3 (3–0–6) 
                 Khmer for Communication 
1620101  ภาษาเกาหลีเบื้องตน       3 (3–0–6) 
   Basic Korean  
1620102  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3 (3–0–6) 
                Korean for Communication 
1630101  ภาษามลายูเบื้องตน       3 (3–0–6) 
   Basic Malay 
1630102  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร      3 (3–0–6) 
                 Malay for Communication 
1640101  ภาษาเวียดนามเบื้องตน      3 (3–0–6) 
   Basic Vietnamese 
1640102  ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร      3 (3–0–6) 
    Vietnamese for Communication 
 
   2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา                  หนวยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัต ิ– ศึกษาดวยตนเอง) 
1050101  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน     3 (3–0–6) 
    Human Behavior and Self Development 
1050102  ทักษะชีวิตเพ่ือความงอกงามสวนบุคคล     3 (3–0–6) 
    Life Skills for Personal Growth 
1050103  จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง     3 (3–0–6) 
   Psychology of Peace and Reconciliation 
1050213  จิตวิทยาการสื่อสาร      3 (3–0–6) 
   Psychology of Communication 
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1510101  จริยธรรมและทักษะชีวิต       3 (3–0–6) 
   Ethics and Life Skills 
1520101  ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ      3 (3–0–6) 
    Information Literacy Skills 
1520102  พ้ืนฐานการคิดเชิงระบบ       3 (3–0–6) 
    Fundamental Systems Thinking 
1520103    การคิดเชิงสรางสรรค                3 (3–0–6) 
       Creative Thinking 
2010101  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป      3 (3–0–6) 
     Aesthetics of Visual Arts 
2010102  ชางเมืองเพชร        3 (3–0–6) 
    Phetchaburi Artisan 
2050101  สุนทรียภาพทางนาฏศิลป       3 (3–0–6) 
    Aesthetics of Drama 
2060101  สุนทรียภาพทางดนตรี      3 (3–0–6) 
    Aesthetics of Music 

 
 

   3) กลุมวิชาสังคมศาสตร 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา                  หนวยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัต ิ– ศึกษาดวยตนเอง) 
2500100  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง       3 (3–0–6) 

   The Way of Life Sufficiency Economy 
2500101  การเมืองและประวัติศาสตรการปกครองไทย    3 (3–0–6)  

  Politics and History of Thai Government 
2500102  วิถีไทย          3 (3–0–6) 

   Thai Living 
2500103  ความเปนพลเมือง       3 (3–0–6) 

   The Citizenship 
2500104  มนุษยกับสิ่งแวดลอม        3 (3–0–6) 

   Human and Environment 
2500105  เพชรบุรีศึกษา        3 (3–0–6) 

   Phetchaburi Study  
2500106  อาเซียนศึกษา        3 (3–0–6) 

  ASEAN Study 
2500107  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท      3 (3–0–6) 

  Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
2500108  ความรับผิดชอบตอตนเอง       3 (3–0–6) 

  Self-Responsibility 
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2500109  สังคมนาอยู         3 (3–0–6)  
  Society Betterment 

2500110  อัตลักษณไทย         3 (3–0–6)  
  Thai Identity 

2560111   การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น        3 (3–0–6) 
       Anti-corruption 

2560101  กฎหมายในชีวิตประจําวัน       3 (3–0–6) 
   Laws in Daily Life 

3560101  การเปนผูประกอบการเบื้องตน     3 (3–0–6) 
   Entrepreneurship for the Beginner 

3560102     ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม      3 (3–0–6) 
  Leadership and Teamwork 

3560503     เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน        3 (3–0–6) 
  Economics in Daily Life 

3560504      การเงินสวนบุคคล       3 (3–0–6) 
  Personal Financial 

3600101    การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน        3 (3–0–6) 
  Introduction of E-Commerce 
 
  4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                  หนวยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัต ิ– ศึกษาดวยตนเอง) 
4010701  โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    3 (3–0–6) 

   Our World, Science and Technology 
4010702  วิทยาศาสตรกับชีวิต      3 (3–0–6) 

   Science and Life 
4010703  สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาท่ียั่งยืน     3 (3–0–6) 

   Environment and Sustainable Development 
4010704  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ      3 (3–0–6) 

  Natural Disasters  
4020101  เคมีในชีวิตประจําวัน      3 (3–0–6) 

  Chemistry in Daily Life 
4020102  เคมีและภูมิปญญาไทย      3 (3–0–6) 

  Chemistry and Thai Wisdom 
4030001  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ      3 (3–0–6) 

  Conservation Biology 
4030002  พืชพรรณเพ่ือชีวิต       3 (3–0–6) 

  Plants for Life 
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4030003  เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน      3 (3–0–6) 
  Biotechnology in Daily Life 

4040101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     3 (3–0–6) 
   Mathematics in Daily Life 

4040102  การคิดและการตัดสินใจ      3 (3–0–6) 
   Thinking and Decision Making 

4070301  การสรางเสริมสุขภาวะ      2 (1–2–3) 
   Health Promotion 

4070302  สุขภาพครอบครัว       2 (1–2–3) 
  Family Health 

4080101  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ        2 (1–2–3) 
   Sports for Health Development 

4080102  นันทนาการเพ่ือชีวิต        2 (1–2–3) 
   Recreation for Life 

4080103  รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก      2 (1–2–3) 
   Figure and Weight Control 

4080104  วิทยาศาสตรการกีฬา       2 (1–2–3) 
   Sports Science 

4080105   ทักษะการวายน้ํา        2 (1–2–3) 
  Swimming Skill 

4090101  อาหารนานาชาติเบื้องตน       3 (2–2–5) 
   Introduction of International Cookery 

4100904  การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน     3 (3–0–6) 
  Thai Traditional Medicine in Daily Life 

4120101  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    3 (2–2–5) 
   Information Technology and Communication 

5000101  เกษตรในชีวิตประจําวัน      3 (2–2–5) 
   Agriculture in Daily Life 

5040606  การเลี้ยงสัตวเพ่ือการนันทนาการ       3 (2–2–5) 
   Pet Care for Recreation 

5060609  ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ       3 (2–2–5) 
   Aquatic Resources and Conservation 

5070311  การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน       3 (2–2–5) 
   Food Preservation in Routine Life 

5070613  ขนมอบเบื้องตนเพ่ือการประกอบธุรกิจ      3 (2–2–5) 
   Introduction of Bakery for Business 

5070614  อาหารเพ่ือสุขภาพ      3 (3–0–6) 
   Food for Health 
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5070615  เครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ      3 (2–2–5) 
   Beverage for Business 

5540602  พลงังานทดแทน         3 (3–0–6) 
   Renewable Energy 

5540603  การประหยัดพลังงาน       3 (3–0–6) 
    Energy Saving 

5570103   ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน      3 (2–2–5) 
  Electrical Technology for Daily Life 

5580704  เทคโนโลยีอัจฉริยะ        3 (2–2–5) 
   Intelligent Technology 

5590101  การขับข่ีปลอดภัย        3 (2–2–5) 
   Safety Driving 

5800101  เทคโนโลยีทองถ่ิน       3 (3–0–6) 
  Technology in Locality 

7130401  การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ     3 (2–2–5) 
   Spreadsheet Software Application 

7130402  การใชเทคโนโลยีเพ่ือนําเสนองาน      3 (2–2–5) 
   Technology for Presentations 

7130403  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู      3 (2–2–5) 
   Information Technology for Teachers 

8010801    การชวยฟนคืนชีพ       2 (1–2–3) 
  Resuscitation 

8010802     การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ     2 (1–2–3) 
  Care for Disaster Victims 

8010804  ชีวิตและสุขภาพ          2 (1–2–3) 
  Life and Health 

8010805  หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย     2 (1–2–3) 
   National Health Security of Thai People 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   114  หนวยกิต 

 1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ          ไมนอยกวา   24  หนวยกิต 
รหัสวิชา      ช่ือวิชา     หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
1741101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว   3(3-0-6) 

Introduction to Tourism Industry 
1741102 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว   3(3-0-6) 

 Personality Development for Tourism Industry 
1741103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
  Business English Communication for Tourism Industry  
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1742104 จิตวิทยาบริการ       3(3-0-6) 
Service Psychology   

1742105 พฤติกรรมนักทองเท่ียวและการสื่อสารขามวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
Tourist Behavior and Cross Cultural Communication 

1743106        จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
  Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 
1743107 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม  3(3-0-6) 
 Information Technology for Tourism and Hotel 
1744108 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Human Resource Management for Tourism and Hotel 
 
 2) กลุมวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา 90  หนวยกิต
  2.1) กลุมวิชาเฉพาะบังคับ    ไมนอยกวา   60 หนวยกิต  
          โดยเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ไดแก 

2.1.1) กลุมวิชาการทองเท่ียว  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
รหัสวิชา      ช่ือวิชา     หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
1741201 หลักการมัคคุเทศก      3(2-2-5) 

 Principles of Tour Guide  
1741202 ผลกระทบการทองเท่ียว      3(3-0-6) 
  Impacts of Tourism 
1742203 การวางแผนและการจัดรายการนําเท่ียว    3(3-0-6) 

 Tour Planning and Operation 
1742204 ธุรกิจการบินและการสํารองท่ีนั่ง     3(3-0-6) 

 Airline Business and Reservation 
1742205 ทรัพยากรการทองเท่ียวไทยและโลก    3(3-0-6) 

 Thailand and World Tourism Resources 
1743206 การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว   3(3-0-6) 
  Marketing and Accounting for Tourism Business 
1744207 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน    3(3-0-6) 
  Sustainable Tourism Development 
1744208 การทองเท่ียวชุมชน      3(2-2-5) 
  Community Tourism 
1744209  หลักการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว     3(3-0-6) 

 Principles of Travel Business 
1744210 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว    3(3-0-6)  
  Logistics for Tourism Industry 
1744211  องคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน     3(3-0-6) 
 Body of Knowledge and Local Wisdom Management 
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1744212  การวิจัยและการสัมมนาดานการทองเท่ียว    3(2-2-5) 
 Research and Seminar in Tourism  
 

2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
รหัสวิชา     ช่ือวิชา     หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
1741301 หลักการโรงแรม       3(3-0-6) 

 Principles of Hotel Business 
1741302 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม     3(2-2-5) 

 Food and Beverage Operation 
1742303 การจัดการงานแมบาน      3(2-2-5) 

 Housekeeping Management 
1742304 การจัดการสวนหนา      3(3-0-6) 

 Front Office Operation 
1743305 การบริการจัดเลี้ยง      3(2-2-5) 
  Catering Service 
1743306 การจัดการภัตตาคารและงานครัว     3(2-2-5) 

 Restaurant and Kitchen Management 
1743307 การจดัการโรงแรม      3(3-0-6)  

 Hotel Management 
1744308 การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการโรงแรม   3(3-0-6) 
  Marketing and Accounting for Hotel Business 
1744309 การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจโรงแรม   3(3-0-6) 

 Hotel Personnel Training and Development 
1744310 การจัดการธุรกิจท่ีพักและอาคารชุด    3(3-0-6)  

Accommodation and Suit Management 
1744311 การจดัการกิจกรรมในธุรกิจโรงแรม    3(3-0-6) 
  Hotel Event Management 
1744312  การวิจัยและการสัมมนาดานการโรงแรม    3(2-2-5) 
 Research and Seminar in Hotel 
   

2.2) กลุมวิชาเฉพาะเลือก   ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
 โดยเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาความสนใจเฉพาะและกลุมวิชาภาษาตางประเทศ ไดแก 
  2.2.1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 
รหัสวิชา      ช่ือวิชา     หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
1741401 การทองเท่ียวอาเซียน      3(3-0-6) 
  ASEAN Tourism  
1742402 กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว    3(2-2-5) 
  Tourism Recreation Activities 
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1743403 การจัดการประชุมการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลและการจัดนิทรรศการ 3(2-2-5)  
  Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) 
1743404 การจัดการอาหารนานาชาติและทองถ่ิน    3(2-2-5) 

 International and Local Cuisine Management 
1743405 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา     3(3-0-6) 

 Health and Spa Business Management 
1743406 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ      3(3-0-6) 

Ecotourism 
1743407 การจัดการบารและเครื่องดื่ม     3(2-2-5) 

 Bar and Beverage Management 
1743408 การพูดและนําเสนองานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  3(3-0-6) 
  Public Speaking and Presentation for Tourism Industry 

  2.2.2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 

   ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง ไดแก 
   2.2.2.1) ภาษาอังกฤษ  
รหัสวิชา      ช่ือวิชา     หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
1741501 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม   3(3-0-6) 

 English for Tourism and Hotel 
1741502 ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก 1      3(3-0-6) 

 English for Tour Guide 1 
1742503 ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก 2      3(3-0-6) 

 English for Tour Guide 2 
  (Prerequisite: 1741502 English for Tour Guide 1) 
1742504 ภาษาอังกฤษโรงแรม 1       3(3-0-6) 

 English for Hotel 1 
1743505 ภาษาอังกฤษโรงแรม 2       3(3-0-6) 

 English for Hotel 2 
  (Prerequisite: 1742504 English for Hotel 1) 
 

2.2.2.2)  ภาษาญ่ีปุน 
รหัสวิชา      ช่ือวิชา     หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
1561101  ภาษาญี่ปุน 1       3(2-2-5) 
  Japanese 1 
1561102 ภาษาญี่ปุน 2       3(2-2-5) 

 Japanese 2 
1562103 ภาษาญี่ปุน 3       3(2-2-5) 

 Japanese 3 
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1562104 ภาษาญี่ปุน 4       3(2-2-5) 
 Japanese 4 

1563601 การสนทนาภาษาญี่ปุน      3(3-0-6) 
  Japanese Conversation 

  2.2.2.3)  ภาษาจีน 
รหัสวิชา      ช่ือวิชา     หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
1571101 ภาษาจีน 1        3(3-0-6) 

 Chinese 1 
1571102 ภาษาจีน 2        3(3-0-6) 

 Chinese 2 
1571103 ภาษาจีน 3        3(3-0-6) 

 Chinese 3 
1574705 ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว     3(2-2-5) 

 Chinese for Tourism 
1574706 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม      3(2-2-5) 

 Chinese for Hotel 
 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย  
 
 ง. หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ    ไมนอยกวา  8 หนวยกิต 
รหัสวิชา      ช่ือวิชา     หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
1742601 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการทองเท่ียวและการโรงแรม   2(1-2-3) 

 Preparation for Practical Training in Tourism Industry 
1743602 การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการทองเท่ียว     6(640) 

 Practical Training in Tourism Industry 
หรือ 
1742603     การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     2(1-2-3) 
    Preparation for Co-operative Education 
1743604  สหกิจศึกษา        6(640) 
  Co-operative Education 
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 3.1.3  แผนการศึกษา  
 แนวการเรียนการสอนแตละภาคการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวย

ตนเอง 
................ 
................ 
................ 
1741101 
 
1741102 
 
1741103 
 
 
................ 

………หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป……… 
………หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป……… 
………หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป……… 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
การพัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ทางธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว 
.....กลุมวิชาภาษาตางประเทศ..... 

3 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
 
3 

3 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
 
3 

0 
0 
0 
0 
 
0 
 
0 
 
 
0 

6 
6 
6 
6 
 
6 
 
6 
 
 
6 

 รวม 21 21 0 42 
ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = 21 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวย
ตนเอง 

................ 

................ 

................ 
1741201 
1741301 
1741302 
1741401 
 
................ 

………หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป……… 
………หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป……… 
………หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป……… 
หลักการมัคคุเทศก 
หลักการโรงแรม 
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
การทองเท่ียวอาเซียน  
(วิชาเลือกเสรี) 
.....กลุมวิชาภาษาตางประเทศ..... 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 

3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
 
3 

0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
 
0 

6 
6 
6 
5 
6 
5 
6 
 
6 

 รวม 24 22 4 46 
ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = 26 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวย

ตนเอง 
................ 
1742203 
 
1744207 
1742303 
1743407 
1742402 
 
 

………หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป……… 
การวางแผนและการจัดรายการนํา
เท่ียว 
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
การจัดการงานแมบาน 
การจัดการบารและเครื่องดื่ม 
กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการ
ทองเท่ียว (วิชาเลือกเสรี) 
.....กลุมวิชาภาษาตางประเทศ..... 

3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 

3 
3 
 
3 
2 
2 
2 
 
3 

0 
0 
 
0 
2 
2 
2 
 
0 

6 
6 
 
6 
5 
5 
5 
 
6 

 รวม 21 18 6 39 
ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = 24 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวย
ตนเอง 

................ 

................ 
1742104 
1742105 
 
1742205 
1742304 
1742601 
 
................ 

………หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป……… 
………หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป……… 
จิตวิทยาบริการ 
พฤติกรรมนักทองเท่ียวและการ
สื่อสารขามวัฒนธรรม 
ทรัพยากรการทองเท่ียวไทยและโลก 
การจัดการสวนหนา  
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการ
ทองเท่ียวและการโรงแรม 
.....กลุมวิชาภาษาตางประเทศ..... 

3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
2 
 
3 

3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
1 
 
3 

0 
0 
0 
0 
 
0 
0 
2 
 
0 

6 
6 
6 
6 
 
6 
6 
3 
 
6 

 รวม 23 22 2 45 
ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = 24 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวย
ตนเอง 

................ 
1743106 
 
1743305 
1743306 
1743403 
 
1743404 
 
................ 

………หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป……… 
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
สําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 
การบริการจัดเลี้ยง 
การจัดการภัตตาคารและงานครัว 
การจัดการประชุม การทองเท่ียวเพ่ือ
เปนรางวัลและการจัดนิทรรศการ 
การจัดการอาหารนานาชาติและ
ทองถ่ิน 
.....กลุมวิชาภาษาตางประเทศ..... 

3 
3 
 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 

3 
3 
 
2 
2 
2 
 
2 
 
3 

0 
0 
 
2 
2 
2 
 
2 
 
0 

6 
6 
 
5 
5 
5 
 
5 
 
6 

 รวม 21 17 8 38 
ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = 25 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวย
ตนเอง 

1743107 
 
1743206 
 
1743307 
1744212 
 
1743405 
1743406 
1742204 

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
ทองเท่ียวและการโรงแรม  
การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจ
การทองเท่ียว 
การจดัการโรงแรม 
การวิจัยและสัมมนาดานการ
ทองเท่ียว 
การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
ธุรกิจการบินและการสํารองท่ีนั่ง 

3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
3 

3 
 
3 
 
3 
2 
 
3 
3 
3 

0 
 
0 
 
0 
2 
 
0 
0 
0 

6 
 
6 
 
6 
5 
 
6 
6 
6 

 รวม 21 20 2 41 
ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = 22 
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ปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวย
ตนเอง 

1744108 
 
1744210 
 
1744208 
1744209 
1744312 
1744308 
 
1744309 

การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรบั 
การทองเท่ียวและการโรงแรม  
โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว 
การทองเท่ียวชุมชน 
หลักการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว 
การวิจัยและสัมมนาดานโรงแรม 
การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจ
การโรงแรม 
การพัฒนาบุคคลและฝกอบรม 
ในธุรกิจโรงแรม 

3 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 

3 
 
3 
 
2 
3 
2 
3 
 
3 

0 
 
0 
 
2 
0 
2 
0 
 
0 

6 
 
6 
 
5 
6 
5 
6 
 
6 

 รวม 21 19 4 40 
ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = 23 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวย

ตนเอง 
1743602 การฝกประสบการณวิชาชีพ

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 
6 

 
0 

 
640 

 
0 

 รวม 6 0 640 0 
ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = - (ออกฝกประสบการณวิชาชีพ) 

 

3.1.4  คําอธิบายรายวิชา 
 
 คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
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   3.2 ช่ือ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  
 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ป พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระงานสอน ชม./ป
การศึกษา 

ภาระงานสอน
เดิม 

ภาระงานสอน
ใหม 

1 ผศ .ดร. พิมพระว ีโรจนรุงสัตย 
 

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

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

2548 
 

2542 
 

2537 

12 18 

2 อาจารย ดร.ลัคนา สุคนธวัฒน 
 

ปร.ด. (สาขาการจัดการ) แขนง
อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว 
บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ทองเท่ียว) หลักสูตรนานาชาติ 
 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
Universite De Perpignan, 
France / วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

2557 
 

2549 
 
 

2545 

- 25 

3 อาจารยยุพิน อุนแกว 
 

ศศ.ม. การจัดการการทองเท่ียวแบบ
บูรณาการ  
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการ
ทองเท่ียว) เกียรตินิยมอันดับ 1 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร (นิดา) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

2557 
 

2551 
2549 

15 24 
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ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ป พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระงานสอน ชม./ป
การศึกษา 

ภาระงานสอน
เดิม 

ภาระงานสอน
ใหม 

4 อาจารยพรพิมล โหจันทร 
 

MB (Hospitality Management) 
 
บธ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการ) 
 

Victoria University, 
Australia 
มหาวิทยาลัยราคําแหง 

2543 
 

2536 

33 33 

5 อาจารยมธุรส  ปราบไพรี 
 

ศศ.ม. (การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม) 
ประกาศนียบัตร (การทองเท่ียว 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว) 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วิทยาลัยครูเชียงใหม 

2543 
2539 
2537 

12 18 

หมายเหตุ   ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (ภาคผนวก) 
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3.2.2 อาจารยประจํา 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ป พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระงานสอน ชม./ป
การศึกษา 

ภาระงานสอน
เดิม 

ภาระงานสอน
ใหม 

1 อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล 
 
 

Ph.D. (Tourism) 
 
M.S. (Hospitality and Tourism) 
 
ศศ.บ. (การเดินทางและการทองเท่ียว) 
 

The University of Surrey, 
Guildford, UK  
University of Wisconsin-
Stout, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2553 
 

2544 
 

2536 

12 12 

2 ผศ.ดร.กมลทิพย พลบุตร  
 

Ph.D. (Second Language Acquisition 
and Teaching)  
M.A. (Area Studies, major in 
Teaching Japanese to Speakers of 
other Languages) (ทุน Monbusho)   
ศศ.บ. เกียรตินิยม (ภาษาญี่ปุน) 
 

University of Arizona 
Tueson, USA 
University of Tsukaba, 
Japan 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2550 
 

2541 
 
 

2537 

15 18 

3 อาจารยณัฐวุฒิ สุวรรณชาง 
 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลั ยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
 

2547 
2543 

18 30 
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ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ป พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระงานสอน ชม./ป
การศึกษา 

ภาระงานสอน
เดิม 

ภาระงานสอน
ใหม 

4 ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบานเซา 
 

ศป.ม. (ทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม) 
 
ศศ.บ. ศิลปกรรม (ประติมากรรม) 
 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร 
วิ ท ย าลั ย เท ค โน โล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะชาง 
 

2545 
 

2525 
 

6 12 

5 อาจารยจรรยาพร บุญเหลือ 
 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

2539 
2530 

6 6 

6 อาจารยเทิดศักดิ์ ทองแยม  
 

รป .ม.  (สาขานโยบายสาธารณะ) 
นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

2549 
2525 

6 6 

7 อาจารยธนิดา ชาญชัย  
 

วม.ม. (โภชนวิทยา) 
วท.บ. (โภชนวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2539 
2537 

6 6 

8 อาจารย ดร.อภิรัตน อุดมทรัพย 
 
 
 

Ph.D. (Rural Development) 
 
M.S. (Rural Development) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

Central Luzon State  
University 
Central Luzon State  
University 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

2551 
 

2548 
 

2545 

6 6 

30 
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ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ป พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระงานสอน ชม./ป
การศึกษา 

ภาระงานสอน
เดิม 

ภาระงานสอน
ใหม 

9 อาจารยพนัส ชยัรัมย 
 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
 
 
วท.บ. (พัฒนาการเกษตร) 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร  
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระคุณทหารลาดกระบัง 
  

2548 
 
 

2541 

6 6 

10 อาจารยฐิติมา สุวรรณชาติ ศศ.ม. (ประวัติศาสตรศิลปะ) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตรไทย) 
 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

2532 
2544 

 

6 6 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ป พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระงานสอน ชม./ป
การศึกษา 

ภาระงานสอน
เดิม 

ภาระงานสอน
ใหม 

1 อาจารย ดร.โฉมยง โตะทอง 
 
 

Psy.D. (Management) 
 
MS.M. 
 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 
 

Alliant International  
University, California, U.S.A 
Nova Southeastern 
University, Florida, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร 

2545 
 

2538 
 

2513 

3 
 
 

3 
 
 

2 อาจารยอานนท วงศเชียง บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2554 
2550 

3 
 
 

3 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 

   การฝกประสบการณภาคสนามในสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมความรู
และประสบการณใหแกนักศึกษา โดยเปนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือ การฝกปฏิบัติงาน     
สหกิจศึกษา ไดแก ฝกปฏิบัติงานดานการบริการและการทองเท่ียว โรงแรม บริษัทจัดนําเท่ียว บริษัทสายการ
บิน ศูนยการประชุม สถานประกอบการอ่ืนๆ และฝกในหนวยงานราชการ เชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
(ททท.) องคการบริหารสวนทองถ่ิน ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศก เปนเวลา 4 เดือน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
 นักศึกษาสามารถ 

 4.1.1 ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขาไปเพ่ิมทักษะและความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด 
 วิเคราะห คนควา และวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  
 4.1.2 ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต เพ่ิมภาวะผูนําในการทํางาน รูจักการคิดริเริ่ม 
สรางสรรค และเขาใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 4.1.3 แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือลดปญหาการทํางาน  
และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในแผนกตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 4.1.4 รวมกันวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขรวมกันกับผูบังคับบัญชาข้ันตนได 
 4.1.5 สื่อสารกับผูมาใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สามารถใช 
IT ไดเหมาะสมกับระดับการทํางาน 

4.2 ชวงเวลา  
   การฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดในภาคเรียนท่ี 2 ของแผนการเรียน

ชั้นปท่ี 4 เปนเวลา 4 เดือน จํานวนไมนอยกวา 850 ชั่วโมง ตอเนื่องกัน 
 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

       การฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 
รวมเวลา 4 เดือน 
 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัย 
 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิจัยเชิง

คุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย กําหนดประเด็นปญหา การ
ทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการ ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง เครื่องมือและ
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนและนําเสนอรายงานการวิจัยเพ่ือการจัดการและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
 5.2.1 ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพ่ือสามารถคิด วิเคราะห คนควา และวิจัยในหัวขอท่ี
เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว  
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 5.2.2 ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต เพ่ิมภาวะผูนําในการทํางานเปนทีม รูจักการ 
     คิดริเริ่มสรางสรรค  
 5.2.3 แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมและหัวขอใหมๆ เพ่ือลดปญหาการ 
     ทํางาน และสามารถนําไปใชประโยชนแกหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือชุมชนในทองถ่ินได 
 5.2.4 รวมกันวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขรวมกันกับสมาชิกในกลุมและอาจารยได 
 5.2.5 สื่อสารและเผยแพรผลการวิจัยแกบุคคลภายในและภายนอกโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศได 
     อยางมีประสิทธิภาพ 

5.3 ชวงเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะทํางานวิจัยในภาคการศึกษาสุดทาย  
5.4 จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5) 
5.5 การเตรียมการ  
 5.5.1 เรียนรูทฤษฎี 
 5.5.2 กําหนดหัวขอ 
 5.5.3 กําหนดอาจารยท่ีปรึกษากลุม 
 5.5.4 ลงมือปฏิบัติ 
 5.5.5 สรุปและรายงานผล 

   5.6 กระบวนการประเมินผล รายงานผลเปนระยะ ทํารายงานการวิจัย และวัดผลตามแนวการสอนท่ี
กําหนด 
 
6. ขอกําหนดเฉพาะกลุมวิชา 
 
 6.1  ขอกําหนดเฉพาะของกลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียว 

นักศึกษากลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียวท่ีประสงคยื่นขอรับใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก (ตางประเทศ-
บัตรสีบรอนซเงิน) จากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) จะตองออกภาคสนามครบตามเง่ือนไขของการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทยหรือนักศึกษากลุมวิชาธุรกิจการโรงแรมและท่ีพักท่ีแจงความจํานงและมีความ
ประสงคยื่นขอรับใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก (ตางประเทศ-บัตรสีบรอนซเงิน) จะตองออกภาคสนามครบ
ตามเง่ือนไขของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

 6.1.1 เสนทาง/โปรแกรมการเดินทางทัศนศึกษา ท่ีนักศึกษากลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียวหรือ
นักศึกษากลุมวิชาธุรกิจการโรงแรมและท่ี พัก ท่ียื่นความประสงคขอออกภาคสนามเพ่ือขอรับใบ
ประกาศนียบัตรมัคคุเทศกดวย จะตองเสียคาใชจายเปนคาพาหนะ คาท่ีพัก )กรณีคางคืน (และคาอาหารบาง
ม้ือ  นอกจากนี้ในการเดินทางออกภาคสนามทุกครั้ง ทางสาขาวิชาฯ มีงบประมาณสนับสนุนการเดินทางดวย

ทุกครั้ง 
  6.1.2 การออกภาคสนามของนักศึกษาทุกครั้งท่ีทางสาขาวิชาฯ จัดข้ึน นักศึกษาตองปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขในการเดินทางตามท่ีกําหนดอยางเครงครัด และทางสาขาวิชาฯ จะจัดทําหนังสือขออนุญาต
ผูปกครองและแจงรายละเอียดเก่ียวกับคาใชจายทุกครั้งตามเสนทางท่ีไดระบุไวในโปรแกรมการเดินทาง 
  6.1.3 เสนทางท่ีใชในการออกภาคสนาม เพ่ือศึกษานอกสถานท่ีเปนไปตามท่ีสํานักงาน
ทะเบียนธุรกิจนํา 
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เท่ียวและมัคคุเทศกกลาง กําหนด กลาวคือ มีเสนทางบังคับท้ังหมด 12 เสนทาง โดยทางสาขาวิชาฯ จะตองจัด
เสนทางท่ี 1 ทุกครั้ง และใหเลือกอีก 4 เสนทาง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและตามความตองการในแต
ละภูมิภาคท่ีใกลกับสถานศึกษานั้น ๆ ซ่ึงรายละเอียดแตละเสนทาง ดังนี้ 
 เสนทางท่ี 1   พระบรมมหาราชวัง และวัดสําคัญในกรุงเทพมหานคร 

เสนทางท่ี 2    จังหวัดลําปาง ลําพูน เชียงใหมและเชียงราย 
เสนทางท่ี 3    จังหวัดกําแพงเพชร พิษณุโลกและสุโขทัย 
เสนทางท่ี 4    จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานีและอํานาจเจริญ 
เสนทางท่ี 5    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อางทองและสิงหบุรี 
เสนทางท่ี 6    จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และสุพรรณบุรี 
เสนทางท่ี 7    จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด 
เสนทางท่ี 8    จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุง 
เสนทางท่ี 9   จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่และตรัง 
เสนทางท่ี 10   จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา นราธิวาสและปตตานี 
เสนทางท่ี 11   จังหวัดขอนแกน ชัยภูมิ เลย หนองบัวลําภู อุดรธานีและหนองคาย 
เสนทางท่ี 12   จังหวัดมหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม 
รายละเอียดของแหลงทองเท่ียวตามเสนทางบังคับเปนไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียว

และมัคคุเทศก เรื่อง หลักสูตรการฝกอบรมวิชามัคคุเทศกท่ัวไป  นอกจากนี้ ในการเดินทางศึกษานอกสถานท่ี
หรือการออกภาคสนาม ทางสาขาวิชาฯ จัดใหมีมัคคุเทศกท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดานปฏิบัติงานเปนตนแบบหรือ
เปนตัวอยางในเสนทางท่ีทางสาขาวิชาฯ กําหนดตลอดจนเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนํา โดยใหนักศึกษาไดฝก
ปฏิบัติการนําเท่ียวในบทบาทของมัคคุเทศกตลอดเสนทาง 

 
 6.2 ขอกําหนดเฉพาะของกลุมวิชาธุรกิจการโรงแรมและท่ีพัก 
  6.2.1  ในการฝกภาคปฏิบัติในโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือโรงแรมและ
สถานท่ีท่ีอาจารยผูสอนกําหนด โดยจัดใหเปนคราวๆ ไปตามใบงานหรือโรงแรมกําหนดให โดยเวลาเขารับการ
ปฏิบัติงานตองเปนไปตามวัน เวลา และชั่วโมงตามท่ีอาจารยผูสอนไดแบงกลุมไว ตลอดจนการแตงกาย ให
เปนไปตามเครื่องแบบของทางสาขาวิชาฯ กําหนด กรณีไมสามารถเขาฝกปฏิบัติงานตามเวลาท่ีผูสอนกําหนด
ได ตองแจงผูสอนหรือฝายบุคคลโรงแรมลวงหนา 
  6.2.2 การศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจโรงแรมและ
ท่ีพักอยางถองแท ซ่ึงธุรกิจนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมวาจะเปนรูปแบบของท่ีพัก รูปแบบการบริการ ฯลฯ 
จึงจําเปนตองมีการศึกษานอกสถานประกอบการจริง ท้ังในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่ีใกลเคียง โดยนักศึกษา
จําเปนตองมีคาใชจายและไดรับความยินยอมจากผูปกครอง โดยทางสาขาวิชาฯ จะแจงใหทราบรายละเอียด
การเดินทางและแจงคาใชจายใหทราบกอนการเดินทาง 
  6.2.3 เครื่องแบบและบุคลิกภาพ เพ่ือเปนการเสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดี ใหเปนบุคคลผู
เหมาะสมกับการทํางานในสายวิชาชีพนี้ ทางสาขาวิชาฯ จัดใหนักศึกษา แตงกายดวยชุดสูท และชุดเครื่องแตง
กายประจําสาขา (โดยทางหลักสูตรเปนผูกําหนด) นอกจากนี้นักศึกษาจะตองเปนบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีสะอาด 
ดูดี และมีความเปนระเบียบตามหลักสูตร 



หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัยโดยรวม กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาท่ี  
  เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ  
  และสังคม 

สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เคารพในสิทธิทางปญญาและขอมูลสวนบุคคลการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมท่ีถูกตอง นอกจากนี้อาจมีการ
จัดคายพัฒนาชุมชน เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสประยุกตหรือ
เผยแพรความรูท่ีไดศึกษามา 

2) มีความรู พ้ืนฐานในศาสตร ท่ี เก่ียวของท้ั ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อยูในเกณฑดีสามารถ
ประยุกตไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 
และศึกษาตอในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพ้ืนฐานของศาสตรและ
สรางความเชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มี
ปฏิบัติการ แบบฝกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาใหนักศึกษา
เขาใจการประยุกตองคความรูกับปญหาจริง 

3) มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถ 
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกท่ีเปดสอนตองตอยอดความรูพ้ืนฐานในภาค
บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มีโจทยปญหาท่ี
ทาทายใหนักศึกษาคนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพ 

4) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาได
อยางเปนระบบและเหมาะสม 

รายวิชาควรมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือโครงงานให
นักศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญญา 

5) มีความสามารถทํางานรวมกับผู อ่ืน มีทักษะ
การบริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ 

โจทยปญหาและโครงงานของรายวิชาตางๆ ควรจัดใหมี
กิจกรรมกลุม เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝนการทํางาน
เปนหมูคณะ 

6) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี

การมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล รวบรวม
ความรู นําเสนอในชั้นเรียน และมีการเผยแพรความรูท่ีได 

7) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศในการสื่อสารและปฏิบั ติ 
รวมท้ังการใชเทคโนโลยีตางๆ 

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีสงเสริมใหเกิด
การแสวงหาความรู ท่ีทันสมัย การเผยแพร การถามตอบ 
และการแลกเปลี่ยนความรู 
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คุณลักษณะพิเศษของสาขาวิชา กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) ทางกาย 
- การแตงกายท่ีเหมาะสมกับการเปนนักศึกษาของ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและการปฏิบัติงาน 
- ใชทาทางในการแสดงออกอยางเหมาะสม 
- สรางบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวท่ีประทับใจ 
- เรียนรูมารยาทสากล 
- การแสดงสีหนา 

 
ฝกการแสดงออกในหองเรียน ฝกแสดงทาทางและการ
เคลื่อนไหว บรรจุคําสอนในรายวิชา ฝกและแสดง
บทบาทในหองเรียน  บรรยายถึงความสําคัญของ
คุณลักษณะทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาดานการ
ทองเท่ียวโดยวิทยากรผูมีประสบการณตรง และ ฝก
ประสบการณจริงเพ่ือตระหนักรูถึงความสําคัญดานนี ้

2) ทางวาจา 
- ใชวาจาและเลือกใชคําท่ีสุภาพ 
- รูจักกาลเทศะในการพูดท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 
- มีความสามารถในการอธิบายหรือสื่อสาร 
- เรียนรูความเหมาะควรในการพูดกับบุคคลทุก 
  ระดับ 
- ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ 

 
บรรจุในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
สําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม แสดงบทบาทใน
หองเรียนโดยสมมุติสถานการณ ฝกพูดอธิบายโดยการ
เลาเรื่อง ฝกโดยใชบทบาทในหองเรียน บรรยายถึง
ความสําคัญของคุณลักษณะทางวาจาของนักศึกษา
ส าข า วิ ช าด า น ก า รท อ ง เ ท่ี ย ว โด ย วิ ท ย าก รผู มี
ประสบการณตรง ฝกประสบการณจริงเพ่ือตระหนักรูถึง
ความสําคัญดานนี้ และ ฝกภาษาในหองปฏิบัติการทาง
ภาษา 

3) ทางใจ 
- มีจิตสํานึกในการบริการ 
- มีใจท่ีเอ้ือเฟอเผื่อแผ ออนนอมถอมตน เสียสละ 
- เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและรูจักใหอภัย 
- มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง 

 
บรรจุในรายวิชาจิตวิทยาบริการ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ โดยตรงของนั ก ศึกษา บรรยายถึง
ความสําคัญของคุณลักษณะทางใจของนักศึกษา
ส าข า วิ ช าด า น ก า รท อ ง เ ท่ี ย ว โด ย วิ ท ย าก รผู มี
ประสบการณ ตรง และฝกประสบการณ จริ งเพ่ื อ
ตระหนักรูถึงความสําคัญดานนี ้
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การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

(TQF: HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้ 
 
 1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม  

  1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญตอการดํารงตนและ 
    การปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 

 2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ 
    สังคม  

3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ  
   ความเปนมนุษย 

 4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
 5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  
 1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1)  สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใหมีการรักษาศีล มีการฝกสมาธิ และมี 
     การฝกฝนทักษะทางปญญา 
  2) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาท่ีกําหนด 
  3) เปดโอกาสใหนักศึกษามีกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา  
  กรุณาและความเสียสละ 
  4)  สอดแทรกเรื่องความซ่ือสัตยตอตนเองและสังคม 
  5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
  6)  เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ 
  ของมหาวิทยาลัย 
  7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม 
  8) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
 1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1) การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลานัดหมาย และการสงงานตรงเวลา 
 2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตาง ๆ 
 4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
 5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
 6) ประเมินจากการแตงกาย 
 7) ความซ่ือสัตยทางวิชาการ เชน ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมดัดแปลงขอคนพบ  
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  2. ทักษะทางความรู  
 2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

 1) มีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีท่ี 
     เปนพ้ืนฐานชีวิต       

 2) มีความรอบรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา และนํามา 
    ประยุกตใชเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ  
 3) สามารถบูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 4) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และ 
  ระดับนานาชาติ 

 2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนดานความรู 
  1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดองค 
  ความรู 
  2) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ิมเติม และการนําเสนอผลการศึกษา 
 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนทักษะการฟง การพูด  
  การอาน และการเขียน 
 4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตร 
   อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
   5) การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) ฝกการแกปญหาจาก 
   สถานการณจริง 
 2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนดานความรู 
  1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
 2) การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา 
  3) ประเมินจากงาน รายงานท่ีมอบหมาย 
 4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ไดอยางถูกตอง 
  5) ประเมินจากการแกปญหาจากสถานการณจริง 
 6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาดวยวิธีการวัดแบบตาง ๆ ตาม 
  เกณฑท่ีกําหนดของแตละรายวิชา 
 3. ทักษะทางปญญา 
 3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ 
 2) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชแกปญหาอยาง 
  สรางสรรค 
 3) สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 

 4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางนวัตกรรมท่ีเหมาะสมใน 
         การแกปญหา 
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 3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1) สงเสริมการเรียนรูโดยการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการฝกปฏิบัติจริง 
 2) การสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานท่ี 
  สงเสริมการคิด วิเคราะห และสังเคราะห 
 3) การศึกษาคนควาจากสื่อท่ีหลากหลาย จากสถานท่ีจริง และสรุป วิเคราะห  
  สังเคราะหทํารายงาน 
 4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาคนควาอยางเปน 
  ระบบ โดยใชหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
  2) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหาท่ีเกิดจากการฝกปฏิบัติจริง 
 3) ประเมินจากผลงานท่ีไดจากการศึกษาคนควาและการรายงาน 
 4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ท่ีมอบหมายใหศึกษาคนควา 
 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 
 2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาในสถานการณ 
  ตางๆ ของกลุม ท้ังในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน  
 3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ  
 4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ  

5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร  
 อยางเหมาะสม 

 6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง 
 4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
  และความรับผิดชอบ 
  1) สงเสริมการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา และการเปนสมาชิกกลุม 
  2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือสงเสริม 
   ทักษะการอยูในสังคม 
  3) ใหความสําคัญในการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ 
  4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับในงานกลุม 
  5) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแหงสิทธิ 
  เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 
  6) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝกการยอมรับความ 
   คิดเห็นของผูอ่ืนดวยเหตุผล 
  7) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
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 4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 
 รับผิดชอบ 
  1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียน โดยอาจารยและนักศึกษา 
  2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามท่ีดี 
  3) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
  4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี หรือการออกฝกภาคสนาม 
 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ 
 1) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
 กับโอกาส และวาระ 

 2) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสาร  
   ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 3) สามารถใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล 
  ความหมาย และการวิเคราะหขอมูลนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและ 
  ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
 4) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน 
 5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สอนโดยการกําหนดปญหาเปนฐาน เพ่ือสงเสริมใหมีการวิเคราะหขอมูลในการ 
  ตัดสินใจแกปญหา 
 2) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตางๆ โดยใชคอมพิวเตอรและ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 
  3) การใชสื่อสังคมออนไลนเปนสื่อการสอน 
  4) การจดัการเรียนรูแบบประสบการณ (Experiential Learning) ใหผูเรียนประยุกตใช 
   ทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติ นําไปใชแกปญหา 
  5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  
  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ประเมินจากผลงาน และการนําเสนอผลงาน 
  2) ประเมินจากทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 
 3) ประเมินผลจากผลงานท่ีไดฝกทดลอง ฝกปฏิบัติการ  
 



 
 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( )(สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมติั 15 มิ .ย . 58) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

1540201 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                        

1540202 ภาษาไทยเพื่อกจิธุระ                        

1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห                        

1540204 ภาษาไทยสําหรับครู                        

1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                        

1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทกัษะการเรียน                        

1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ                        

1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                        

1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ                        

1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม 
อาเซียน 

                       

1550107 ภาษาอังกฤษสําหรับครู                        
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รายวิชา\ผลการเรียนรู 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 

1560101 ภาษาพมาเบื้องตน                        

1560102 ภาษาพมาเพื่อการส่ือสาร                        

1570101 ภาษาจีนเบื้องตน                        

1570102 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                        

1580101 ภาษาฮินดีเบื้องตน                        

1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการส่ือสาร                        

1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                        

1590102 ภาษาญี่ปุนเพื่อการส่ือสาร                        

1610101 ภาษาเขมรเบื้องตน                        

1610102 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร                        

1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน                        

1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร                        

1630101 ภาษามลายูเบื้องตน                        

1630102 ภาษามลายูเพือ่การส่ือสาร                        

1640101 ภาษาเวียดนามเบือ้งตน                        

1640102 ภาษาเวียดนามเพือ่การส่ือสาร                        
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รายวิชา\ผลการเรียนรู 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

1050101 พฤติกรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน                        

1050102 ทักษะชีวิตเพือ่ความงอกงามสวนบุคคล                        

1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง                        

1050213 จิตวิทยาการส่ือสาร                        

1510101 จริยธรรมและทกัษะชวีิต                        

1520101 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ                        

1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ                        

1520103  การคิดเชิงสรางสรรค                        

2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป                        

2010102ชางเมืองเพชร                        

2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป                        

2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี                        

กลุมวิชาสงัคมศาสตร 

2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพยีง                        

2500101 การเมืองและการปกครองไทย                        

44 



 
 

 

รายวิชา\ผลการเรียนรู 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 

2500102 วิถีไทย                        

2500103 ความเปนพลเมือง                        

2500104 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                        

2500105 เพชรบุรีศึกษา                        

2500106 อาเซียนศึกษา                        

2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท                        

2500108  ความรับผิดชอบตอตนเอง                        

2500109 สังคมนาอยู                        

2500110 อัตลักษณไทย                        

2560111 การตอตานการทุจริตคอรัปชัน่                        

2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                        

3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน                        

3560102 ทักษะความเปนผูนาํและการทํางานเปนทีม                        

3560503 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                        

3560504 การบริหารการเงินสวนบุคคล                        

3600101 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบือ้งตน                        
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รายวิชา\ผลการเรียนรู 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 

กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 

4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                        

4010702 วิทยาศาสตรกบัชีวิต                        

4010703 ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนาทีย่ัง่ยืน                        

4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ                        

4020101 เคมีในชีวิตประจําวัน                        

4020102 เคมีและภูมิปญญาไทย                        

4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ                        

4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต                        

4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน                        

4040101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                        

4040102 การคิดและการตัดสินใจ                        

4070301 การสรางเสริมสุขภาวะ                        

4070302 สุขภาพครอบครัว                        

4080101 กีฬาเพื่อสุขภาพ                        

4080102นันทนาการเพื่อชีวิต                        
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รายวิชา\ผลการเรียนรู 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 

4080103 รูปรางและการควบคุมน้ําหนกั                        

4080104 วิทยาศาสตรการกีฬา                        

4080105ทักษะการวายน้าํ                        

4090101 อาหารนานาชาติเบื้องตน                        

4100904 การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน                        

4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                        

5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน                        

5040606 การเล้ียงสัตวเพื่อการนันทนาการ                        

5060609 ทรัพยากรทางน้ําและการอนรัุกษ                        

5070311 การถนอมอาหารในชวีิตประจําวัน                        

5070613 ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ                        

5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ                        

5070615 เคร่ืองด่ืมเพื่อการประกอบธุรกิจ                        

5540602 พลังงานทดแทน                        

5540603 การประหยัดพลังงาน                        

5570103 ไฟฟาสําหรับชวีิตประจาํวัน                        
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รายวิชา\ผลการเรียนรู 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 

5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ                        

5590101 การขับขี่ปลอดภัย                        

5800101 เทคโนโลยีทองถิ่น                        

7130401 การใชซอฟตแวรจัดทาํเอกสารงานคํานวณ                        

7130402 เทคโนโลยีการนําเสนองาน                        

7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู                        

8010801 การชวยฟนคืนชีพ                        

8010802 การจัดการดูแลผูประสบภยัพิบัติ                        

8010804 ชีวิตและสุขภาพ                        

8010805 หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย                        

 

หมายเหตุ สําหรับผูสอนรายวิชาใด ๆ จําเปนตองจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู (learning outcome) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยตองนําไปเขียนใน 
มคอ.3 หมวด 4 
 

48 



49 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 
 

1. มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีความซ่ือสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนท่ี 

    ไดรบักับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ 

    การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 

3)  มีความรับผิดชอบในหนาท่ี เปนสมาชิกท่ีดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 

    มีภาวะผูนํา และเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืน 

4)  มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 

 

1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) กําหนดใหมีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และใหจัดทํารายงานเก่ียวกับจรรยาบรรณ 
2) สอนคุณธรรม จรยิธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะและวิชาตาง ๆ 
3) สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกันระหวางผูเรียน 
4) สอนโดยการอางอิงประมวลกฎหมาย (ethic codes) ท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณ 
5) การบรรยายพิเศษโดยผูมีประสบการณหรือพระในศาสนาตาง ๆ 
6) การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 

 

1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

1) ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย 
2) สังเกตการณแสดงพฤติกรรมระหวางผูเรียนรวมกันและกับผูสอนทุกคน 
3) ทํางานเปนกลุม และรายงานผลงาน 
4) กําหนดหัวขอทางคุณธรรม จริยธรรมใหพูดแสดงออก 
5) ผลการประเมินจากการฝกงานโดยองคกรท่ีผูเรียนเขาฝกงาน 
6) ใหนักศึกษาตอบคําถามเก่ียวกับกรณีศึกษาเชื่อมโยงดานคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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2. มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู 
 
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูในสาขาวิชาการทองเท่ียวและสาขาวิชาการโรงแรมท้ังภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ    
   อยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
2) มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
3) มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงาน 
   อาชีพ          

 

2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) การบรรยายภายในชั้นเรยีน และการถาม-ตอบ 
2) มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและทํารายงานท้ังเดี่ยวและกลุม 
3) ทํารายงานเปรียบเทียบความรูจากหองเรียนกับการทํางานจริง ภาคปฏิบัติ 
4) อภิปรายเปนกลุม โดยใหผูสอนตั้งคําถามตามระบบการสอนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
5) การศึกษานอกสถานท่ีและทํารายงาน 
6) สอนโดยการสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ 
7) การลงพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยตามหัวขอท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

 

2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบยอย และใหคะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและรายงาน 
4) ประเมินจากรายงานท่ีใหคนควา 
5) ประเมินจากกระบวนการวิจัย และรายงานผล 

 
3. มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ 

   ขัดแยง รวมท้ังหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ท้ังเชิงกวางและ 

   เชิงลึก 

2) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก 

   ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

3) มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

   เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 
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3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) กรณีศึกษาเก่ียวกับธุรกิจนําเท่ียว ธุรกิจโรงแรม การพัฒนากาทองเท่ียวและการวิจัย 
2) การอภิปรายเปนกลุม 
3) การทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหคนควาหรืองานเก่ียวกับการพัฒนา 
4) การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูประกอบการท่ีมีความสําเร็จในอาชีพ 
5) กําหนดใหมีรายวิชาท่ีตองใชทักษะจริง เชน การคํานวณการจัดการ การบริการ การ     

ควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม 
6) การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการณจริง 
7) การทํางานนอกสถานท่ีรวมกับเครือขาย เชนชุมชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

 

3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) ประเมินผลจากผลงานท่ีมอบหมายใหทํา 
2) การสอบขอเขียน 
3) การเขียนรายงาน 
4) การนิเทศนักศึกษา และคะแนนจากการประเมินการฝกประสบการณจากสถานประกอบการ 
5) คะแนนการประเมินจากหนวยงานท่ีทํางานรวมกับนักศึกษา 

 
 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายตามหนาท่ีและ 

   บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีสวนรวมในการชวยเหลือ 

   ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง 

   และตรงตามมาตรฐานสากล 

 

4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1) บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบตอผูมีสวนเก่ียวของในรายวิชาท่ีเก่ียวของ 
2) มอบหมายงานเปนกลุมยอย และแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุม 
3) สอนโดยใชกรณีศึกษา 
4) มีการดําเนินงานรวมกันในลักษณะตางๆระหวางนักศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของ เชนชุมชน 

ภาครัฐ และเอกชน 
5) การฝกประสบการณจริงในสถานประกอบการ 
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4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

          รับผิดชอบ 

1) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมท่ีไดรับมอบหมายใหทํางาน 
2) ประเมินตนเอง และประเมินซ่ึงกันและกัน (peer)   
3) ใชประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน 
4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
5) ใชผลการประเมินจากผูท่ีมีสวนรวมในการทํางานกับนักศึกษา 
6) ใชผลการประเมินจากการฝกงาน 

 

 5. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 

     สารสนเทศ 

1) มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ 
อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
และวัฒนธรรม 

3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือก 
รูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงท่ีแตกตางกันไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

4) มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล 
การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

 

5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  

     และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดตอกับคนไทยและตางชาติโดยการสอบ   
    ขอเขียนและการสัมภาษณ 
2)  จัดหองปฏิบัติการ ฝกใหใชซอฟตแวรทางการทองเท่ียวและโรงแรม หรือสายการบิน ฯลฯ 
3)  ฝกใหนําเสนอผลงานท่ีคนควาดวยตนเองในหองเรียน 
4)  ฝกการสื่อสารทางภาษาตางประเทศดวยนําเสนองาน ทดสอบ และอ่ืนๆ 
5)  บูรณาการการใชคอมพิวเตอร เครือขาย และซอฟตแวรหรือสื่อตาง ๆ ในทุกรายวิชาท่ี 
    สามารถทําได 
6)  ฝกแกปญหาหรือโจทยท่ีจําเปนตองใชแบบจําลองคณิตศาสตรหรือสถิติ       
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5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลโดยการสอบขอเขียนและปากเปลา 
2) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน และรายงานการวิจัย 
3) ประเมินผลจากการใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี เชนการนําเสนองาน 
4) ประเมินผลจากการสรุปหัวขอท่ีมอบหมายใหคนควา 
5) ตั้งคําถามแลวสังเกตวิธีการตอบโดยการใชการคิด วิเคราะห ประเมินผลจากการสื่อสารดวย

ภาษาท้ังไทยและตางประเทศ 
 

 



 

 

 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา/ผลการเรียนรู 
 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ 

ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเชงิตัวเลขการสื่อสาร

และ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
หมวดวิชาเฉพาะดาน                 

กลุมวิชาแกน                 

1741101  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว                 
1741102  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว                 
1741103  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรมการ 
              ทองเที่ยว 

                

1742104  จิตวิทยาบริการ                 
1742105  พฤติกรรมนักทองเที่ยวและการส่ือสารขามวัฒนธรรม                 
1743106  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการ 
              โรงแรม 

                

1743107  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม                 
1744108  การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม                 
วิชาเฉพาะบังคับ (กลุมวิชาธุรกิจการทองเที่ยว)                 

1741201  หลักการมัคคุเทศก                 
1741202  ผลกระทบการทองเที่ยว                 
1742203  การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว                 
1742204  ธุรกิจการบินและการสํารองที่นั่ง                 
1742205  ทรัพยากรการทองเที่ยวไทยและโลก                 
1743206  การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว                 

1744207  การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน                 

1744208  การทองเที่ยวชุมชน                 
1744209  หลักการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว                 
1744210  โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว                 
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รายวิชา/ผลการเรียนรู 
 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ 

ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเชงิตัวเลขการสื่อสาร

และ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
1744211  องคความรูและภูมปิญญาทองถิ่น                 
1744212 การวิจัยและการสัมมนาดานการทองเที่ยว                 
วิชาเฉพาะบังคับ (กลุมวิชาธุรกิจการโรงแรมและที่พัก)                 

1741301  หลักการโรงแรม                 
1741302  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม                 
1742303  การจัดการงานแมบาน                 
1742304  การจัดการสวนหนา                 
1743305  การบริการจัดเล้ียง                 
1743306  การจัดการภัตตาคารและงานครัว                 

1743307  การจัดการโรงแรม                 
1744308  การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการโรงแรม                 
1744309 การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจโรงแรม                 
1744310 การจัดการธุรกิจทีพ่ักและอาคารชุด                 
1744311 การจัดการกิจกรรมในธุรกิจโรงแรม                 
1744312 การวิจัยและการสัมมนาดานการโรงแรม                 

กลุมเฉพาะเลือก (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)                 

1741401 การทองเที่ยวอาเซียน                 
1742402 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว                 

1743403  การจัดการประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และ 
การจัดนิทรรศการ 

                

1743404 การจัดการอาหารนานาชาติและทองถิ่น                 
1743405 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา                 
1743406 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ                 
1743407 การจัดการบารและเคร่ืองด่ืม                 
1743408 การพูดและนําเสนองานในอตุสาหกรรมการทองเที่ยว                 
กลุมวิชาเฉพาะภาษาตางประเทศ                 
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รายวิชา/ผลการเรียนรู 
 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ 

ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเชงิตัวเลขการสื่อสาร

และ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ                 

1742601 เตรียมฝกประสบการณวิชาชพีอุตสาหกรรมทองเที่ยว                 
1743602  ฝกประสบการณวิชาชพีอุตสาหกรรมทองเที่ยว                 
1742603  การเตรียมความพรอมสหกจิศึกษา                 
1743604  สหกิจศึกษา                 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
 1.1 แบบอิงเกณฑ  
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ฏ) 
 การลงทะเบียนเรียนแบบไมมีหนวยกิต (Audit) ใหระดับคะแนนเปน P = PD, P = pass (Audit) ใช
ลงทะเบียนท่ีไมนับหนวยกิต 
         1.2 แบบอิงกลุม 
 เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการใหผูสอนจัดทําประมวลการสอนท่ีระบุวิธีการวัดและ
ประเมินผลและเกณฑการประเมินใหนักศึกษาไดทราบกอนการเรียน 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
 1) การทวนสอบในระดับสาขาวิชา 
 มีคณะกรรมการทวนสอบระดับสาขาวิชาในการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการกําหนดระบบและกลไกการดําเนินการทวนสอบ ในรูปแบบคณะกรรมการ 
 2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
 มีการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยสาขาวิชาจะดําเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทุกดานอยางเปน
ระบบ นอกจากนั้นจะมีการประเมินผลการเรียนรูจากหลายแหลง เชน จากสถานประกอบการท่ีนักศึกษาไปฝก
ประสบการณวิชาชีพ ผูใชบัณฑิต บัณฑิตใหม และผูท่ีมีสวนไดสวนเสียเพ่ือเปนการยืนยันผลการเรียนรูท่ีไดรับ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
  2) การตรวจสอบจากสถานประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในการใชบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ 
  3) การประเมินจากนักศึกษาเกาท่ีไปประกอบอาชีพในดานของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาท่ีเรียน ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นใน       
การปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 3.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตรภายในเวลา 4- 8 ป 
 3.2 ผานการฝกงานภาคสนามและฝกประสบการณวิชาชีพตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
 3.3 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 
 



หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 

 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารยใหม ซ่ึงอาจจัดข้ึนในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ 
1.2 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ 
1.3 จัดระบบแนะนําระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring system) แกอาจารยใหม  
1.4 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เรื่อง บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ    

การจัดทํารายละเอียดรายวิชา (course specification) 
 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1    การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1    จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธใน    
การสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 

2.1.2    สนับสนุนใหผูสอนรวมสัมมนาเชิงวิชาการในดานการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะ 
ความคิดเห็นกับผูสอนอ่ืนหรือผูชํานาญการ 
 

       2.2    การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

2.2.1 สนับสนุนใหผูสอนทํางานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติ 
2.2.2 พัฒนาและสนับสนุนงบประมาณใหผูสอนไดศึกษาตอเม่ือทํางานไดระยะหนึ่ง และมีผลงาน

ดีเดน 
2.2.3 จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ งานวิจัยในการพัฒนางานดานวิชาการใหอาจารย 
2.2.4 จัดอบรมหรือใหอาจารยเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพ 
2.2.5 ใหผูสอนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม  
2.2.6 สนับสนุนใหผูสอนไดรับประสบการณจริง โดยสงไปฝกงานในสถานประกอบการและจัด

สวัสดิการในการฝกงานใหตามสมควร 
2.2.7 สนับสนุนใหผูสอนไปใหบริการทางวิชาการท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและ

สังคม เพ่ือใหสามารถนําประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.8 เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหผูสอนซ้ือตําราเรียนใหม ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

รวมท้ังอํานวยความสะดวกในดานการจัดหาอุปกรณปฏิบัติการในหองปฏิบัติการใหเพียงพอ 
2.2.9 จัดโครงการศึกษาดูงานตางมหาวิทยาลัย ท้ังในประเทศและตางประเทศมอบประกาศ

เกียรติคุณและใหรางวัล เพ่ือธํารงรักษาคณาจารยท่ีมีคุณภาพ 
2.2.10 เปดโอกาสใหคณาจารยไดเชื่อมโยงกับองคกรดานอุตสาหกรรมทองเท่ียวโดยมีบทบาทใน

การเปนท่ีปรึกษา 



 

 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การบริหารหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้ 

   
 1.1  การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน  

- สาขาวิชามอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณการเรียนการสอน สื่อการสอน 
เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมท้ังการติดตามผลการเรียนการสอนและการ
จัดทํารายงาน รวมถึงการทําแบบสํารวจความตองการทางการเรียนของนักศึกษา 

1.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
- สาขาวิชาจัดทําระบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค และขีด

ความสามารถของผูสอน 
1.3 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา สถาบันจัดทําระบบการประเมินผลผูสอน โดยผูเรียน ผูสอน

ประเมินการสอนของตนเอง และผูสอนประเมินผลรายวิชา 
1.4 เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษา 
1.5 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละป สาขาวิชาจัดทํารางรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร

ประจําป ซ่ึงประกอบดวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวน สอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา เสนอตอสาขาวิชาทางคณบดี 

1.6 ประธานสาขาวิชารวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตร วิเคราะห
ผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป และใชขอมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธการสอน ทักษะของอาจารยผูสอนใน
การใชกลยุทธการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพของหลักสูตร และจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

1.7 เม่ือครบรอบ 4 ป ภาควิชาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร โดยประเมินจาก
การเยี่ยมชม รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสิตชั้นปสุดทายกอน
สําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท่ีมีจํานวนและคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑของ สกอ. เพ่ือใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
บัณฑิตใหม ผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบตอลักษณะท่ีพึงประสงคของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

     2.1  การบริหารงบประมาณ    

            วิเคราะหคาใชจายและรายไดลวงหนา 4 ป ซ่ึงชวยในการวางแผนงบประมาณเงินรายไดในแตละป

ใหสอดคลองกับรายไดและคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหการเงินยังนํามาใชในการวาง

แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพ่ิมกิจกรรมและโครงการท่ีจะเพ่ิมรายไดใหกับ
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สาขาวิชา การจัดสรรจํานวนรายวิชาและชั่วโมงของอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับงบประมาณเงินรายได การ

วางแผน การจัดหา การใช และการเพ่ิมจํานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา 

      2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

 ขอมูลแสดงความพรอมของทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร อุปกรณการ

เรียนการสอน หองปฏิบัติการ หองสมุด สื่ออิเล็กทรอนิกส (ดูเอกสารแนบ)  

      2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม   

2.3.1 สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา วารสาร 
ทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 
2.3.2 สาขาวิชาใหผูสอนเสนอความตองการทรัพยากรเพ่ือการจัดหา 
2.3.3 คณาจารยรวมกันประชุมเพ่ือวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณการ 

 เรียนการสอน  
 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   
 2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและผูเรียน 
 2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาท่ีผูสอนและ 
ผูเรียนสามารถใชบริการได 

 

3.  การบริหารคณาจารย        

3.1   การรับอาจารยใหม   

      3.1.1  การกําหนดคุณสมบัติ  

         (1)  คุณสมบัติท่ัวไปเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

         (2)  คุณสมบัติของผูสมัคร 

 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทดานการทองเท่ียว หรือสาขาวิชาอ่ืน 
 ท่ีเก่ียวของ  

 มีประสบการณในการทํางาน 
 

3.1.2  การคัดเลือก โดยการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบสอนโดยคณะกรรมการท่ีคณบดี

แตงตั้ง 
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3.2   การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

3.2.1 จัดประชุมอาจารยในภาควิชาเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
    ประจําปของภาควิชา 

3.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงทําหนาท่ีทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้น 
    ภาคการศึกษา และประจําป เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร 

3.2.3 สํารวจความตองการจากผูท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

3.3   การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

3.1.1 มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอท่ี 
    ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง 

3.1.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารยท่ีจะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกําหนด 
    หลักเกณฑกวาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการคัดเลือกเชน ผลงานทางวิชาการ เปนผูเชี่ยวชาญท่ี 
    ยอมรับในวิชาชีพ เปนตน 

3.1.3 ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน 
3.1.4 คณาจารยท่ีสอนบางเวลา และสอนพิเศษตองมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาท่ี 

    สถาบันจัดทําไวประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1   การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบกอนการ 
            รับเขาทํางาน 

4.1.2 ตองผานการสอบแขงขันท่ีประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยให 
            ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการใหบริการ 
            อาจารยและนิสิต 

4.1.3 สถาบันออกกฎ ระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนใหครบ 
            วงจร (รับสมัคร คัดเลือก ตอรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากร ระบบการพิจารณา 
            ความดีความชอบ) 
 

4.2   การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

4.2.1 จัดการฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาท่ีและการบริหาร (เชน การตรวจสอบ บัญชี 
    การวางแผน การบริหารเวลา ฯลฯ) 

4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอ่ืน 
4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ และโครงการ  
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    วิจัยของสาขาวิชา 
4.2.4 สรางระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมีความสามารถดีเดน และคุณวุฒิ 

    เหมาะสมใหสามารถทําหนาท่ีผูสอน 
4.2.5 ใหทุนการศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงานดีเดน 

 

5.   การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

5.1    การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  

5.1.1 คณะมีคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา ทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนําและ 
                        กํากับดูแลการทํางานของอาจารยท่ีปรึกษา 

5.1.2 ใหอาจารยทุกคนทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรมแกนิสิตและตอง 
 จัดตารางเวลาใหนักศึกษาเขาพบหรือขอคําปรึกษา 
5.1.3 จัดระบบการสอนเสริมใหแกนักศึกษาท่ีออนดอยในบางรายวิชา 
5.1.4 จัดระบบแนะแนวเก่ียวกับการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพใหนักศึกษา 

5.2   การอุทธรณของนิสิต  

สถาบันตองมีการจัดระบบท่ีเปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับวิชาการ  

โดยกําหนดเปนกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น   

6.   ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

6.1 จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการพัฒนา
 หรือปรับปรุงหลักสูตร 

6.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจําปจากสภาวะการไดงานทําของบัณฑิต และรายงานผล
 การสํารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ และหนวยงานภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

6.3 ติดตามขอมูลความรูและทักษะท่ีเปนท่ีตองการของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงเปลี่ยนแปลงตาม
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การแขงขันทางการคาธุรกิจบริการและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
 พฤติกรรมการบริโภคทางการทองเท่ียว 

6.4 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเม่ือครบรอบหลักสูตร เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
 ปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 

6.5 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปจจัยความตองการของตลาดแรงงาน 
 ดังนี้       

1) ภาษาตางประเทศ 
2) การใชระบบ IT 
3) พฤติกรรมในการทํางานและวินัยการทํางาน 
4) บุคลิกภาพในการทํางาน  
5) ความรูเชิงวิชาชีพ และการแกปญหาเฉพาะหนา 
6) ความสามารถในการเรียนรูและศักยภาพในการตัดสินใจ 
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7) มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการเปนผูนํา  
8) การสื่อความกับผูอ่ืน  
9) การสรางความประทับใจใหกับลูกคา 
10)  ความคิดสรางสรรค 

-  กลุมตัวอยางท่ีใชในการประเมินเปนผูใชบัณฑิตในสถานประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว

และการโรงแรม         

-  ชวงเวลาของการประเมิน 2 ป หลังจากรับบัณฑิตสาขาวิชาการทองเท่ียวเขาไปทํางานแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  64  

 

7.   ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator) 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

พ.ศ. 2553 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี

กําหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปด

สอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 

ปท่ีแลว 

-     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

 

หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ 

หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ป

การศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ท้ังนี้เกณฑการ

ประเมินระดับดี คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ี

ระบุไวในแตละป 

 



หมวดท่ี 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1   การประเมินกลยุทธการสอน 

  การประเมินกลยุทธการสอนมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้ 

1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยในภาควิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา  
           ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีมีความรูในการใชกลยุทธการสอน เพ่ือนําไปวางแผนกลยุทธ  การสอน 
           สําหรับรายวิชาท่ีผูสอนแตละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการท่ีใช โดยใชแบบสอบถาม 
           หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน รวมถึงมีการ  

1.1.3 การประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผล 
           การสอบ    

1.1.4 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีท่ีตองพัฒนาและ 
           ปรับปรุงกลยทุธการสอนในรายวิชาท่ีตองการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล 

  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

 1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยคณะมนุษยศาสตรและ  

            สังคมศาสตร 

 1.2.2  การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรมงานท่ี 

 มอบหมายแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 

 1.2.3  การประเมินการสอนโดยผูสอน โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของกลยุทธ ผลการเรียนของ 
  
            นักศึกษาและเขียนไวในรายงานรายวชิา 
 
 1.2.4  การประเมินผลการสอนของอาจารยโดยผานประธานสาขาวิชาฯ และคณบดี 

 
2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1  ประเมินจากนักศึกษาปจจุบันและบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตร โดยใชแบบสอบถามใหนักศึกษา
ชั้นปท่ี 4 ในโครงการปจฉิมนิเทศ การสัมภาษณตัวแทนของนักศึกษาและบัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย 
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 2.2  ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูสอน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร  
 2.3  ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเก่ียวของ  โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต 
การวิพากษหลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของบัณฑิตท่ีกาวข้ึนไปสู
ตําแหนงระดับผูนําในองคกร 

 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในระดับภาควิชาของสาขาวิชา ท่ีแตงตั้งโดยคณบดี 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  

มีการนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากนั้น
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา และมีการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 

 

 



 
 

ภาคผนวก ก 

คําอธิบายรายวิชา 
 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร     หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 

1540201 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร          3(3–0–6) 
  Thai for Communication  

การฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการฟง การพูด การอาน และการ 
เขียนใหสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ การแปลความ 
การตีความ และการขยายความ ฝกพูดในสถานการณตางๆ เขียน และการใชสื่อประสมในทาง
วิชาการในการนําเสนอผลการสืบคน โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา จริยธรรมใน
การใชภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง  

 
1540202 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ          3(3–0–6) 
  Thai for Business Specific Purposes 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพ ตางๆ โดยเนน 
การพูด การเขียนในโอกาสตางๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโตตอบทางธุรกิจ การเขียนขาวประชาสัมพันธทางธุรกิจ        
การสื่อสารธุรกิจผานสังคมออนไลนและเจรจาทางธุรกิจในสถานการณจริง  

 
1540203 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห         3(3–0–6) 
  Thai for Critical thinking  
   หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะหและการสังเคราะห เนนทักษะการ 

รับสารจากการฟง และการอานสามารถนําสารท่ีไดรับไปสูกระบวนการคิดวิเคราะหและนําเสนอ
ได การฟงเพ่ือจับใจความ การฟงเพ่ือการวิเคราะห การฟงเพ่ือการตีความ การฟงอยางมี
วิจารณญาณ รวมถึงการอานเพ่ือจับใจความ การอานเพ่ือการวิเคราะห การอานเพ่ือการตีความ 
และการอานอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง  

  
1540204    ภาษาไทยสําหรับครู         3(3–0–6) 
  Thai for Teachers 

การฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการฟง การพูด การอาน และการ 
เขียนภาษาไทย ธรรมชาติของภาษา ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย หลักการใชภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร สารสนเทศท่ีเก่ียวของกับภาษาไทย โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษาดาน
การฟง การพูด การอานและการเขียน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะความเปนครู  
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1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร     หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 
1550101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร         3(3–0–6) 
  English for Communication  

การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการฟง การพูด การอาน และ การเขียน 
ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน โดยใชศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม นําเสนอความคิดและความรูท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินและสากลท่ีไดจากการฟงและการ
อาน จากสื่อท่ีหลากหลาย การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง  

 
1550102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน        3(3–0–6) 
    English for Study Skills 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู การศึกษาคนควา การฟงและการอาน การอนุมาน 
ความ การจับใจความและรายละเอียดสําคัญ การสรุปความ และนําเสนอขอมูลดวยการพูดและ
การเขียนสั้นๆ ตอบุคคล ตอสาธารณะ การแสวงหาความรูสื่อตางๆ  
สื่อออนไลนสาธารณะ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองเหมาะสม 

 
3155010  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ            3(3–0–6) 

  English for Careers 
การฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน  

ท่ีเก่ียวของกับการประกอบอาชีพอยางถูกตองตามเนื้อหาและบริบท การสนทนาในโอกาสตางๆ 
การแสดงความคิดเห็น การอานสรุปความ การเขียนในงานอาชีพตางๆ  
โดยใชศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 
1550104  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน             3(3–0–6) 
  Foundation English 

ความรูเบื้องตนของภาษาอังกฤษดานเสียงและโครงสรางทางภาษา คําศัพท  
ความหมายของประโยค การเรียงลําดับคํา การออกเสียงคํา วลี และประโยค เพ่ิมพูนทักษะการ
สื่อสารระดับพ้ืนฐาน เรียนรูคําศัพทอยางนอย 1,500 คํา ท้ังท่ีเก่ียวของกับบริบทของผูเรียนและ
สากล 

 
1550105  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ           3(3–0–6) 
   English for Business Communication 

ภาษาอังกฤษท่ีใชในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน  
และการเขียนตามบริบท การสื่อสารทางธุรกิจ ท้ังเนื้อหาและวิธีการตามสถานการณ พัฒนา
ความรูความสามารถในการปฏิสัมพันธ การนําเสนอสินคา การสื่อสารทางธุรกิจทองถ่ินและ
สากลท่ัวไป โดยสื่อสารกับบุคคลสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  
และสื่อสังคมออนไลน 
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1550106  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางวัฒนธรรมอาเซียน       3(3–0–6) 
   English for ASEAN Cultural Communication 

การฝกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การฟง การพูด การอาน และการเขียน  
ท่ีเก่ียวของกับอาเซียนอยางบูรณาการ ใชคําศัพท สํานวน และภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมกับ 
บริบทในอาเซียน ศึกษาขอมูลความรูระดับพ้ืนฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาทักษะ 
การนําเสนอความคิด ความรู การอภิปราย การติดตอสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนและการ
แสวงหาความรูผานสื่อตางๆ และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 
 

1550107 ภาษาอังกฤษสําหรับครู         3(3–0–6) 
  English for Teachers 
    การศึกษาและพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ 

เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารทางดานการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การ
สืบคนขอมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นําเสนองานทางวิชาการ และการฝกสอนในสถานการณ
จริง โดยใช0คําศัพทสํานวนและรูปประโยคท่ีถูกตองเหมาะสม 

 

1560101 ภาษาพมาเบ้ืองตน           3(3–0–6) 
   Basic Burmese  

ฝกทักษะพ้ืนฐานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาในระดับตน และศึกษาโครงสราง
พ้ืนฐานของภาษาพมา ระบบเสียง คํา ประโยคระดับพ้ืนฐาน  

 
1560102 ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร          3(3–0–6) 
      Burmese for Communication 

0เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคท่ีถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

 
1570101     ภาษาจีนเบ้ืองตน   3(3–0–6)
     Basic Chinese  
    หลักและวิธีการถอดเสียงอานภาษาจีนกลางดวยระบบสัทอักษรจีน )ฮ่ันอวี่ พินอิน(  

 การอานออกเสียงท่ีถูกวิธีและเปนมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟง การพูด การอาน  
และการเขียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน ฝกทองจําบทสนทนาและอานขอความสั้นๆ   และเขียน  
ประโยคพ้ืนฐานโดยใชรูปแบบโครงสราง ไวยากรณพ้ืนฐาน  
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1570102  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร        3(3–0–6) 
    Chinese for Communication 
     เรียนรูและพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือการสื่อสารใน 
   ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวน และรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ 
       วัฒนธรรม 

 

1580101 ภาษาฮินดีเบ้ืองตน          3(3–0–6) 
 Basic Hindi  
    เรียนรูระบบเสียงภาษาฮินดี ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาท่ีใชใน  

ชีวิตประจําวัน และเรียนตัวอักษรภาษาฮินดี เพ่ือสามารถอานและเขียนคําศัพท 
และสํานวนพ้ืนฐานได  
 

1580102 ภาษาฮินดีเพ่ือการส่ือสาร         3(3–0–6) 
 Hindi for Communication 
    เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาฮินดีเพ่ือการสื่อสารใน 

ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคท่ีถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม 
    และวัฒนธรรม   

 

1590101  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน          3(3–0–6) 
    Basic Japanese   
     เรียนรูระบบเสียงภาษาญี่ปุน ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาท่ีใชใน 
   ชีวิตประจําวัน และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพ่ือสามารถอานและ 
   เขียนคําศัพท และรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานได 
 
1590102  ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร        3(3–0–6) 
 Japanese for Communication         
     พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสารใน 
   ชีวิตประจําวัน สามารถใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม 
   และวัฒนธรรม 
 
1610101 ภาษาเขมรเบ้ืองตน           3(3–0–6) 
 Basic Khmer  

เรียนรูระบบเสียงภาษาเขมร ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาท่ีใชใน 
ชีวิตประจําวันและเรียนตัวอักษรภาษาเขมร เพ่ือสามารถอานและเขียนคําศัพท  
และสํานวนพ้ืนฐานได  
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1610102 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร         3(3–0–6) 
  Khmer for Communication 

เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารใน 
  ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคท่ีถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ 

วัฒนธรรม  
 

1620101 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน          3(3–0–6) 
  Basic Korean  

เรียนรูตัวอักษรเกาหลีและรูปแบบการประสมคํา ฝกทักษะพ้ืนฐานดานการฟง พูด  
  อานและเขียน คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคและไวยากรณข้ันพ้ืนฐาน    

 

1620102 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร        3(3–0–6) 
  Korean for Communication  
   เรียนรูทักษะการอานและการออกเสียงอักษรเกาหลีข้ันพ้ืนฐาน ศึกษาและ  
  ฝกทักษะการสนทนาเรื่องท่ัวๆ ไปเพ่ือใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการใช  
 คําศัพท สํานวนตางๆตามวัฒนธรรมของเกาหล ี
 
6301011  ภาษามลายูเบ้ืองตน          3(3–0–6) 

  Basic Malay  
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษามลายูในระดับตน และศึกษาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ของภาษามลายูระบบเสียง คําและประโยคระดับพ้ืนฐาน  
 

1630102 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร         3(3–0–6) 
  Malay for Communication 
  เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เข ียนภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารใน 
 ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคท่ีถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม  
 และวัฒนธรรม 
   
1640101 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน          3(3–0–6) 
  Basic Vietnam  

ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษาเวียดนามในระดับตน และศึกษาโครงสราง
พ้ืนฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คําและประโยคระดับพ้ืนฐาน  
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1640102 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร       3(3–0–6) 
 Vietnam for Communication 
   เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร
 ในชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคท่ีถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ
 วัฒนธรรม 
 
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร      หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
   
1050101  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน         3(3–0–6) 
    Human Behavior and Self Development 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย  ปจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษยดาน 
    ชีววิทยาจิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและ 
    บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม ทักษะการจัดการภาวะความขัดแยง ทักษะ 
    การคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรูจากสื่อตางๆ และ 
    การเสริมสรางสุขภาวะ 
 
1050102  ทักษะชีวิตเพ่ือความงอกงามสวนบุคคล        3(3–0–6) 
    Life Skills for Personal Growth 
     ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องคประกอบ ทักษะชีวิตในดาน 
    สวนบุคคล ครอบครัว ดานสังคม การเรียนรูการพ่ึงตนเอง เพ่ือใหเกิดความสมดุลในการ 
    ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขแบบยั่งยืน 
 
1050103  จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง       3(3–0–6) 
    Psychology of Peace and Reconciliation 

ความหมาย ความเปนมา และความสําคัญของการสรางสันติภาพใน โลกยุดใหม  
    สันติภาพในทัศนะของนักจิตวิทยา แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเก่ียวกับความรุนแรงจาก 
    ภัยอันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะผูนําและการตัดสินใจในสถานการณวิกฤติ การ 
    เตรียมชีวิตเพ่ือการอยูในสังคมอยางสันติสุข วิถีทางไปสูสันติภาพและการสราง ความ 
    สมานฉันท รวมท้ังการประยุกตหลักศาสนาในการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี 
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1050213  จิตวิทยาการส่ือสาร     3(3–0–6) 
    Psychology of Communication 
     แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองคการ การสื่อสาร 
    ระหวางบุคคล กลุมและองคการ การเปนผูสงสารและผูรับสารท่ีดี การสะทอนกลับของการ 
    สื่อสาร โครงสรางขององคการท่ีสัมพันธกับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการ 
    สื่อสารตอผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสรางความผูกพันตอองคการ  
    รวมท้ังการประยุกตความรูทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารท่ี 
    เกิดข้ึนในองคการ ไดแก การประชาสัมพันธดวยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับขาวลือ  
    การสรางแรงจูงใจเพ่ือการชักชวน และการวิเคราะหภาษาทาทางของบุคคล 
 

1510101  จริยธรรมและทักษะชีวิต        3(3–0–6)
     Ethics and Life Skills 

แนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร จริยธรรม หลักจริยธรรม 
    เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตดานตางๆ การคิดอยางมีวิจารณญาญ การ 
    แกปญหา การเรียนรูการพ่ึงตนเอง และกระบวนการแสวงหาความรูและพัฒนาปญญาเพ่ือ 
    การดํารงตนอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข 

 

1520101  ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ       3(3–0–6) 
     Information Literacy Skills 

ความหมาย ความสําคัญของการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการบริหารกล 
ยุทธและทักษะการแสวงหาความรูจากสื่อตางๆ สืบคนสารสนเทศ ฐานขอมูล และสื่อ
อิเล็กทรอนิกสการรวบรวมและประเมินคาสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะห
สารสนเทศ เพ่ือการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอสารสนเทศดวยการเขียน
รายงานทางวิชาการ มีจริยธรรมในการใชสารสนเทศ และทักษะการใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม 
 

1520102 พ้ืนฐานการคิดเชิงระบบ         3(3–0–6) 
 Fundamental Systems Thinking 

 ความหมาย หลักการ คุณคา แนวคิด ท่ีมา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ  
การคิดเชิงระบบกับองคกรการเรียนรู การคิดเชิงระบบกับการแกปญหา การนําหลักการคิด
เชิงระบบไปใชกับสาขาวิชาตางๆ ประยุกตการคิดเชิงระบบกับ 
การแกปญหาลักษณะตางๆ 
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2) กลุมวิชามนุษยศาสตร      หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 

3152010  การคิดเชิงสรางสรรค               3(3–0–6) 
      Creative Thinking 

ความหมายและความสําคัญของการคิดเชิงสรางสรรค หลักการ วิธีการและเทคนิค 
    ในการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนาในการคิดเชิงสรางสรรค ฝกสรางตนแบบท่ีไดจากการคิด 
    เชิงสรางสรรค 
 

2010101  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป        3(3–0–6) 
     Aesthetics of Visual Arts 

ความงาม ตามหลักสูตรสุนทรียศาสตร การรับรู ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ  
การพัฒนาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฏี ของ 
งานทัศนศิลปในโลกศิลปะ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เพ่ือการพัฒนา อารมณ ความรูสึกและจิตใจ 
ของตนเอง ใหเจริญงอกงามไปสูคุณคา ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เพ่ือกาวทันโลกในปจจุบัน 
และอนาคตตอไป 
 

2010102  ชางเมืองเพชร           3(3–0–6) 
     Phetchaburi Artisan 

ประวัติงานชางเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสรางงาน 
ชางเมืองเพชร คติสัญลักษณ คติความเชื่อ ภูมิปญญาและเอกลักษณในการสรางงานชางเมือง
เพชร ทฤษฏีและการฝกปฏิบัติทักษะงานชางเมืองเพชร ความซาบซ้ึงใน 
งานชาง และฝกสรางสรรคผลงานทางชาง 

 

2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป      3(3–0–6) 
 Aesthetics of Drama 

 สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ การรับรูความงามทางธรรมชาติ ความสําคัญ ท่ีมา  
ลักษณะและชนิดการแสดงของไทย สากล ท่ีมีตอวิถีชีวิตไทย นาฏศิลปพ้ืนเมือง นาฏศิลป 
ทองถ่ิน นาฏศิลปไทย นาฏศิลปประเทศเพ่ือนบาน ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และฝก 
ทักษะทางนาฏศิลป 
 

2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี  3(3–0–6) 
 Aesthetics of Music 

  สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ มีความรูความเขาใจในองคประกอบพ้ืนฐานของดนตรี 
เครื่องดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรีไทยดนตรีสากล และดนตรีอาเซียน ผาน
ประสบการณตรง เพ่ือนําไปสูสุนทรียภาพและการนําไปใชใหเกิดประโยชนกับการดําเนินชีวิต
ไดอยางสมบูรณ ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และฝกทักษะทางดนตรี 
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3) กลุมวิชาสังคมศาสตร      หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 
2500100  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง         3(3–0–6) 
     The Way of Life Sufficiency Economy 

ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎี 
   และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมท้ังการนําองคความรูของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
   แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน  

 

2500101     การเมืองและประวัติศาสตรการปกครองของไทย       3(3–0–6) 
    Politics and History of Thai Government 

ศึกษาพ้ืนฐานของการเมืองและการปกครองท่ีเกิดข้ึนท้ังในอดีตจนถึงปจจุบันท่ีใชใน 
ประเทศไทย โดยศึกษาสวนสําคัญท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะทางดานการเมือง 
และการปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตรท่ีผานมา ตั้งแตสมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัย
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรตันโกสินทรกอนเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง และภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงในปจจุบัน เพ่ือไดเรียนรูถึงความ
เปนมาของอํานาจ และระบบการบริหาราชการไทยในปจจุบัน  

 

2500102  วิถีไทย             3(3–0–6) 
    Thai Living 

วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผานลักษณะทางภูมิศาสตร  
การตั้งถ่ินฐาน สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาท่ีสงเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหา
สังคมไทย การวิเคราะหสถานการณของไทยและของโลกในปจจุบัน เพ่ือความเขาใจการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆของสังคมโลก รวมท้ังการปรับตัวของไทยในสังคม
โลก 
 

2500103 ความเปนพลเมือง    3(3–0–6) 
The Citizenship 

การเปนพลเมืองดี การเปนพลโลกท่ีดี สรางความรู ความเขาใจแนวคิดและความ
จําเปนของการเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีความรับผิดชอบ ศึกษาเรียนรูบทบาทของ
สถาบันตางๆ ศึกษาความเปนประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาความเขาใจเก่ียวกับ
เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกปจจุบัน ตระหนักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบท่ีมี
ผลกระทบตอสิ่งตางๆ ของโลก ตระหนักถึงความสําคัญของบริบทโลก ระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ และการตัดสินใจท้ังในระดับบุคคลและระดับสังคม การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือความสมดุลของโลก 
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3) กลุมวิชาสังคมศาสตร      หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 

2500104  มนุษยกับส่ิงแวดลอม         3(3–0–6) 
     Human and Environment  

ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน หวง 
    โซอาหาร ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทาง 
    ชีวภาพ วิกฤตการณทางสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลก 

รอน เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
การจัดการทรัพยากรโดยเนนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 

2500105 เพชรบุรีศึกษา       3(3–0–6) 
 Phetchaburi Study 

ภูมิศาสตร ประวัติศาสตรเพชรบุรีและทองถ่ินใกลเคียง ชนเผาและ ชาติพันธุ  
อิทธิพลของภูมิศาสตร และประวัติศาสตร ท่ีมีผลตอวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ภูมิปญญาทองถ่ิน อาหาร และแหลงทองเท่ียว  
ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเพชรบุรี ปญหาและการแกปญหาทางสังคม 
แนวทางการใชวิทยาศาสตรในการพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี 

 
2500106 อาเซียนศึกษา    3(3–0–6) 
 ASEAN Study 
     ประวัติความเปนมาของประชาคมอาเซียน กลไกและกฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน  

  วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง เขตการคาเสรี สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาคม 
 อาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโนมและทิศทางการ 

เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สรางความเขาใจ การ
วิเคราะหและสังเคราะหประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การ
สื่อสารระหวางวัฒนธรรม การเคลื่อนยายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความม่ันคง 
ปญหาการคามนุษย ยาเสพติด สิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางประเทศ เรียนรูดาน
การปฏิบัติศึกษาขอมูล การนําเสนอแนวคิด การพัฒนาองคความรู ความคิด เจตคติ คานิยม
ท่ีเหมาะสม 

 
2500107 ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท     3(3–0–6) 
 Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

พระราชประวัติ พระราชอัจฉรยิภาพ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน  
และการประยุกตใชโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันเก่ียวเนื่องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พระราชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอยางการประยุกตใชในดานตางๆ และ
พระมหากษัตริย กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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2500108  ความรับผิดชอบตอตนเอง    3(3–0–6)  

Self-Responsibility  
เสริมสรางการประพฤติปฏิบัติตน ตามสถานภาพและบทบาทของนักศึกษา  

สงเสริมใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน มีบุคลิกภาพท่ีดี ปฏิบัติตนอยางมี
มารยาททางสังคม เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผูอ่ืน  
มีภูมิคุมกัน ดํารงชีวิตอยางไมประมาท มีประโยชนและมีคุณคาตอสังคม  
ใชกระบวนการเรียนรูผานกรณีศึกษาในสภาพท่ีเปนจริง วิเคราะหสถานการณ ปญหา แนว
ทางแกไขปญหา โดยใหนักศึกษาจัดทําโครงการ เพ่ือแกปญหาภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
2500109 สังคมนาอยู    3(3–0–6)  

Society Betterment 
เสริมสรางความเขาใจในสถานภาพ บทบาท และการอยูรวมกับผูอ่ืน คุณคาของ

นักศึกษาท่ีมีตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา
สังคม สรางจิตสํานึกตอสวนรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนใหเหมาะสมตอ
กาลเทศะ มารยาททางสังคม การเสียสละ มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และจิตอาสาเพ่ือ
สังคม ใชกระบวนการเรียนรูผานกรณีศึกษาในสภาพท่ีเปนจริง ท้ังสถานการณ ปญหา แนว
ทางแกไขปญหา โดยใหนักศึกษาจัดทําโครงงานเพ่ือแกปญหาภายในมหาวิทยาลัยและ
ทองถ่ิน 

 
2500110  อัตลักษณไทย    3(3–0–6) 

Thai Identity 
ชีวิตความเปนอยูตามวิถีไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และคานิยมท่ีเก่ียวของกับ

ชีวิตประจําวัน ภาษา ศาสนาและการดํารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณของแต
ละทองถ่ิน วันสําคัญตางๆ มารยาทไทย นาฏศิลปไทย อาหารไทย  
การเสริมสรางและอนุรักษความเปนไทย การอยูรวมกันในสังคมไทย 

 

2500111  การตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน     3(3–0–6) 

    Anti-corruption 

 ปญหา สาเหตุการทุจริต ปจจัย เง่ือนไข ท่ีทําใหเกิดจากการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ วิเคราะหบูรณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่องมือระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการทุจริตการปองกันแกไขในปจจุบัน มาตรการในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต นโยบาย มาตรการตางประเทศ นโยบายในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กิจรรมการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
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3) กลุมวิชาสังคมศาสตร      หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

 

2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน          3(3–0–6) 
    Laws in Daily Life 
     ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธและจําเปนตองใช  ในชีวิตประจําวันตาม 
   ปรากฏการณทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ 
   สัมพันธของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตาม 
   กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย 
   อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย 
   ระหวางประเทศ การประยุกตและบูรณาการใชกฎหมาย ใหไดเปนผลจริง ในชีวิตประจําวัน 
 

3560101 การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน  3(3–0–6) 
 Entrepreneurship for the Beginner 
           บทบาทของธุรกิจขนาดยอมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองคกรธุรกิจ หนาท่ีตางๆ  
 ทางดานการบริหาร มนุษยสัมพันธและการปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดยอม  
 การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดําเนินการของธุรกิจขนาดยอมแบบตางๆ การแกปญหา
 และการตัดสินใจ การมีวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรธุรกิจ คุณลักษณะของการเปน
 ผูประกอบการท่ีประสบผลสําเร็จ การเปนผูประกอบการ โดยการรวมกลุมกันประกอบธุรกิจ
 ขนาดเล็ก 

 
3560102  ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม         3(3–0–6) 

  Leadership and Teamwork 
    ความหมาย ความสําคัญของผูนําและภาวะความเปนผูนํา รูปแบบของผูนํา บทบาท 
  ของผูนําและผูตามท่ีดี จิตวิทยาและเทคนิคการเปนผูนํา การเสริมสรางบุคลิกภาพ ทักษะการ 
  ทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธในการทํางาน กระบวนการกลุมและการแกไขปญหาในการ 
  ทํางานรวมกัน 
 
3560 350  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน            3(3–0–6) 
  Economics in Daily Life 
   หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร  ปจจัยกําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา  
  พฤติกรรมผูบริโภค ลักษณะสําคัญของตลาดสินคาท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณและไม 
  สมบูรณ หลักการคํานวณรายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการ 
  คลัง การคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงิน การประยุกตใชหลัก 
  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
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3) กลุมวิชาสังคมศาสตร      หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3560504  การเงินสวนบุคคล             3(3–0–6) 

Personal Financial 
ความหมายและเปาหมายของการบริหารการเงินสวนบุคคล การวางแผนการเงินสวน 

บุคคล งบการเงินสวนบุคคล รายไดของบุคคล การบริหารเงินรายได การเงินสําหรับท่ีอยู 
อาศัย การบริหารการเงินดานยานพาหนะและเครื่องใชท่ีจําเปน การบริหารหนี้สวนบุคคล  
การบริหารความเสี่ยงและการประกันความม่ันคงของบุคคล การออมและการลงทุนของ 
บุคคล การวางแผนการเงินในแตละชวงอายุ 
 

3600101 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน          3(3–0–6)  
 Introduction of E-Commerce 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
 และเครื่องมือชวยบนเว็บสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย 
 อิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงิน อิเล็กทรอนิกส ปญหาทางกฎหมายและจริยธรรมท่ี 
 เก่ียวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทดลองประกอบธุรกิจโดยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 
4010701  โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       3(3–0–6) 
    Our World, Science and Technology 

บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีในดานการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  
ดานพลังงานและภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร ทักษะในการคิดวิเคราะห สามารถเขาใจปญหาและใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาดานตางๆ ได 

 
4010702  วิทยาศาสตรกับชีวิต         3(3–0–6) 
    Science and Life 

การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบ
ของสารเคมีตอสิ่งแวดลอม รังสีจากดวงอาทิตยและสารกัมมันตรังสี เครื่องใชและอุปกรณ
ไฟฟาในบานผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย สภาพแวดลอม 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใชวิทยาศาสตรคิดวิเคราะห สามารถเขาใจปญหา และ
แกปญหาในชีวิตได 

 
4010703  ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน       3(3–0–6) 
    Environment and Sustainable Development 
      ความสําคัญของสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผน 
    การใชทรัพยากร เทคโนโลยีในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ทักษะ 
    การสรางนวัตกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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4010704  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ        3(3–0–6) 
    Natural Disasters 
      สถานการณปจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
    สาเหตุและบริเวณท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการปองกัน 
    อันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
4020101  เคมีในชีวิตประจําวัน         3(3–0–6) 
    Chemistry in Daily Life 
      ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเคมีตางๆ ในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทําความ 
    สะอาด สารเติมแตงในอาหาร นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษกาว เรซิน  
    ซีเมนต ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับการเกษตร เปนตน รวมท้ังการใชสารเคมี 
    อยางถูกวิธี และการแกไขพิษจากสารเคมีเบื้องตน 
 
4020102  เคมีและภูมิปญญาไทย        3(3–0–6) 
    Chemistry and Thai Local Wisdom 
      ความหมายและความรูเก่ียวกับภูมิปญญาไทยดานตางๆ การดื่ม การกินหรือการ 
    แกปญหาสุขภาพ ความสัมพันธของภูมิปญญาไทยและการใชความรูทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีใน 
    ภูมิปญญาไทย เคมีและภูมิปญญาการใชสมุนไพรไทยเพ่ือการเกษตร การแพทย ความงาม 
    และการดํารงชีวิต 
 
4030001  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ          3(3–0–6) 
    Conservation Biology 
      หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษ ทักษะการคิดอยางมี 
    วิจารณญาณ และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การ 
    เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จริยธรรมการอนุรักษ การรบกวนและ 
    โครงสรางชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเก่ียวของของมนุษย การออกแบบและการจัดการพ้ืนท่ี 
    อนุรักษ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ รัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรการอนุรักษ 
 
4030002  พืชพรรณเพ่ือชีวิต          3(3–0–6) 
    Plants for Life 
      ความสําคัญและคุณคาของพืชพรรณตอชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ  
    ภูมิปญญาทองถ่ินในการใชประโยชนจากพืชพรรณ โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอัน 
    เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทักษะการคิดอยาง 
    มีวิจารณญาณ และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษและพัฒนาพืชพรรณ 
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4030003  เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน         3(3–0–6) 
    Biotechnology in Daily Life 
      ความหมาย ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพใน 
    ดานตางๆ ดานการเกษตร อาหาร และการแพทยในชีวิตประจําวัน 
 
4040101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน       3(3–0–6) 
    Mathematics in Daily Life 
      คณิตศาสตรพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรา 
    กาวหนา ท่ีใชในการชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และ 
    คณิตศาสตรประกันภัย ทักษะคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร วิเคราะหสถิติเบื้องตนในการ 
    แกปญหาในชีวิตประจําวัน 
 
4040102  การคิดและการตัดสินใจ        3(3–0–6) 
    Thinking and Decision Making 
      หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ  
    การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ  
    กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการนํามาประยุกตใช 
    ในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
 
4070301  การสรางเสริมสุขภาวะ        2(1–2–3) 
    Health Promotion 
      เรียนรูความสําคัญของสุขภาวะทางดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ  
    อาหาร ยา และสมุนไพร อนามัยสวนบคุคล การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล  
    และทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอ่ืนใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  
    หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ เห็นประโยชนของการออกกําลังกาย ปจจัยและ 
    ผลกระทบท่ีมีตอสุขภาพของประชากรในอาเซียน 
 
4070302  สุขภาพครอบครัว         2(1–2–3) 
    Family Health 
      ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของสุขภาพครอบครัว การสรางครอบครวัคุณภาพ  
    การดูแลสุขภาพครอบครัว พัฒนาการบุคคลวัยตางๆ การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพท่ีเปน 
    ปญหาและการสรางเสริมสุขภาพครอบครัว เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิต 
    ครอบครัวท่ีดี 
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4080101  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ        2(1–2–3) 
    Sports for Health Development 
      วัตถุประสงค และประโยชนของการเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลัง 
    กายและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายใหเหมาะสมกับวัย ขอควรระวังและการปองกัน 
    การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา ศึกษาการเลนและกติกาการแขงขันกีฬา มารยาทของการเปนผู 
    เลนและผูดูกีฬาท่ีดี โดยใหเลือกกิจกรรมกีฬาท่ีผูเรียนสนใจ ฝกทักษะการเลนกีฬาเปนทีม  
    และทักษะความเปนผูนําในทีมกีฬา 
 
4080102  นันทนาการเพ่ือชีวิต         2(1–2–3)  
    Recreation for Life 
      ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือก 
    กิจกรรมนันทนาการใหสอดคลองเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนํากิจกรรมนันทนาการไป 
    ใชในชีวิตประจําวัน การเปนผูนํานันทนาการและการจัดคายนันทนาการ มารยาททางสังคม 
    ในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการ สําหรับตนเอง ครอบครัวและ 
    สังคม ฝกทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะความเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการ 
 
4080103  รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก        2(1–2–3)  
    Figure and Weight Control 
      ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับรูปรางของมนุษยท่ีสัมพันธกับน้ําหนักท่ีเหมาะสม  
    ความสัมพันธระหวางน้ําหนักตัวท่ีเหมาะสมกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของ 
    สารอาหารใหพลังงานตอการควบคุมน้ําหนักตัว การคํานวณน้ําหนักตัวท่ีเหมาะสม การ 
    คํานวณพลังงานท่ีรางกายตองการ การกําหนดอาหารท่ีใหพลังงานและสารอาหารเพ่ือการลด 
    น้ําหนัก การกําหนดโปรแกรมการออกกําลังกาย การออกกําลังกายเพ่ือการควบคุมน้ําหนัก 
 
4080104  วิทยาศาสตรการกีฬา         2(1–2–3)  
    Sports Science 
      มโนทัศนของวิทยาศาสตรการกีฬา บทบาทท่ีสําคัญของการใชหลักวิทยาศาสตรใน 
    การออกกําลังกายและการเลนกีฬา รวมไปถึงความรูเบื้องตนขององคความรูทางวิทยาศาสตร 
    การกีฬาในแตละสาขา ไดแก สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตรการกีฬา ชีวกลศาสตรการกีฬา  
    โภชนาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา วิทยวิธีทางการกีฬา และการจัดการ 
    การกีฬา ฝกทักษะการเปนนักวิทยาศาสตรการกีฬา 
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4080105 ทักษะการวายน้ํา           2(1-2-3) 
   Swimming Skill 
     ฝกทักษะการวายน้ํา การชวยเหลือคนจมน้ํา การเอาตัวรอดจากภัยทางน้ํา และเทคนิค 
   ของกีฬาวายน้ํา การวายน้ําทาตางๆ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพ่ือการเลนกีฬาวายน้ํา  
   อุปกรณ การเก็บรักษาอุปกรณ กติการะเบียบมารยาท ในการแขงขัน การเปนผูชมท่ีดีและความ 
   ปลอดภัย 
 
4090101 อาหารนานาชาติเบ้ืองตน         3(2–2–5) 
    Introduction of International Cookery 
     ความสําคัญของอาหารกลุมประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณคาทางโภชนาการของ 
   อาหารอาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจําชาติอาเซียน วิธีการประกอบอาหารข้ันพ้ืนฐาน 
   สําหรับอาหารท่ีเปนท่ีนิยม ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน 
 
4100904 การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน        3(3–0–6)  
   Thai Traditional Medicine in Daily Life 

  การประยุกตใชการแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน หลักการดูแลสุขภาพ  
การปองกันโรคและความเจ็บปวยดวยการแพทยแผนไทย การใชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูล
ฐาน เพ่ือรักษาโรคหรืออาการเบื้องตนท่ีพบไดบอย ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการดูแลสุขภาพดาน
ความงาม โดยประยุกตใชการแพทยแผนไทยและสุคนธบําบัด 

 
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร       3(2–2–5) 
   Information Technology and Communication 
    ศึกษาองคประกอบท่ีสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใชเทคโนโลยี 
   สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการสืบคนขอมูล การทํารายงานการสรางตารางคํานวณ การ 
   นําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือขาย และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   สมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใชงานคอมพิวเตอรและ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร ทักษะการใชเทคโนโลย ี
   อยางมีวิจารณญาญ และใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค 
 
5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน         3(2–2–5) 
   Agriculture in Daily Life 
    เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

เพ่ือนันทนาการและประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน การเรียนรูทักษะทาง 
การเกษตรไปใชดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได 
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5040606  การเล้ียงสัตวเพ่ือการนันทนาการ        3(2–2–5) 
    Pets Care for Recreation 
     ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพ่ือการนันทนาการ ประเภทและพันธ 

  ของสัตว หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตวเลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณ การเลี้ยงสัตว 
  อาหารและการใหอาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค เพ่ือการเลี้ยงสัตวท่ีปลอดภัย
  และความเพลิดเพลินรวมถึงการบําบัดโรคของมนุษยดวยสัตวเลี้ยง  
 

5060609  ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ        3(2–2–5) 
    Aquatic Resources and Conservation 
     ทรัพยากรแหลงน้ํา ชายฝง และนิเวศวิทยาของแหลงน้ํา บทบาทความสําคัญของ 
    ทรัพยากรแหลงน้ําตอสภาพแวดลอมของโลก ปญหามลพิษทางน้ํา และแนวทาง 
    การปองกันแกไข และการอนุรักษทรัพยากรทางน้ํา  
 
5070311  การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน        3(2–2–5) 
    Food Preservation in Routine Life 
     ความรูและทักษะเบื้องตนในการถนอมอาหาร การเนาเสียของวัตถุดิบ การปองกัน 
    การเนาเสียโดยใชวิธีการถนอมอาหารตางๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การถนอม 
    อาหารโดยการใชความรอน การถนอมอาหารโดยใชความเย็น การเลือกใชภาชนะบรรจุเพ่ือ 
    ถนอมอาหาร วิธีการบรรจุเพ่ือรักษาคุณภาพของอาหาร การเรียนรูทักษะทางการถนอม 
    อาหารในชีวิตประจําวัน  
 
5070613  ขนมอบเบ้ืองตนเพ่ือการประกอบธุรกิจ        3(2–2–5) 
    Introduction of Bakery for Business 
     ความรูเบื้องตนของขนมอบ วัตถุดิบท่ีใชในผลิตภัณฑขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณ 
    ท่ีใชในการทําผลิตภัณฑขนมอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑขนมอบพ้ืนฐาน การบรรจุ  
    การตลาดและการจัดการธุรกิจขนมอบ การเรียนรูทักษะทางการขนมอบไปใชดํารงชีวิต  
    สามารถนําไปประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได 
 
5070614  อาหารเพ่ือสุขภาพ          3(3–0–6) 
    Food for Health 
     อาหารหลัก 5 หมู และน้ําดื่ม การอานฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ  
    เคมีและจุลินทรียอาหารท่ีสงเสริมการมีสุขภาพดี อาหารปองกันโรคและกอใหเกิดโรค ความ 
    ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในทองถ่ิน การสืบคนขอมูลดานอาหารเพ่ือ 
    สุขภาพ 
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5070615  เครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ        3(2–2–5) 
    Beverage for Business 
     ความรูเบื้องตนของเครื่องดื่ม สวนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณท่ีใช 
    ในการทําเครื่องดื่ม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล  
    เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล ประโยชนและโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการจัดการ 
    ธุรกิจเครื่องดื่ม การเรียนรูทักษะทางการทําเครื่องดื่มไปใชดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบ 
    อาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได 

 
5540602  พลังงานทดแทน          3(3–0–6) 
    Renewable Energy 
     ความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับพลังงานหมุนเวียน ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน 
    ลม พลังงานชีวมวล พลังน้ําและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม เพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟา  

และพลังงานความรอน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนสง ไดแก 
เอทานอล ไบโอดีเซล เปนตน ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน ทองถ่ิน และโครงการ
พระราชดําริ เพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงานอยางยั่งยืน 

 

5540603  การประหยัดพลังงาน        3(3–0–6) 
    Energy Saving 
     ความรูเบื้องตนเรื่องการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟา การคิดคาไฟฟาเบื้องตน  
    การประหยัดพลังงนสําหรับบานพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณประหยัด 
    พลังงาน ความสําคัญของการประหยัดพลังงาน ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน แนว 
    ทางการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
 
5570103   ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน       3(2–2–5) 
    Electrical Technology for Daily Life 
     วงจรไฟฟาเบื้องตน คาพารามิเตอรตางๆ ทางไฟฟา  เครื่องมือวัดและการวัดคาทาง 

    ไฟฟา เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในงานไฟฟา ความปลอดภัยในการใชไฟฟา การฝกปฏิบัติ 
 งาน เก่ียวกับระบบไฟฟาภายในอาคาร การบํารุงและตรวจซอมอุปกรณไฟฟาพ้ืนฐานภายใน 
 บาน 
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5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ          3(2–2–5) 
   Intelligent Technology 
     หลักการพ้ืนฐาน การทํางานและการใชงานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ไดแก  
   โทรศัพทมือถือ กลองถายภาพดิจิตอล เครื่องเลนเกมส หุนยนต เครื่องดูดฝุน มัลติมีเดีย ระบบมัล 
   ติทัชและทัชสกรีนรูปแบบตางๆ การอานขอมูลทางดานเทคนิคจากคูมือ การเลือกซ้ือ การดูแล 
   บํารุงรักษา และการซอมบํารุงเบื้องตน การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหการใชเทคโนโลยีท่ี 
   เหมาะสม พฤติกรรมและทัศนคติท่ีเก่ียวของ 
 
5590101 การขับข่ีปลอดภัย           3(2–2–5) 
   Safety Driving 
     กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัย ความรู 
    เบื้องตนการตรวจสอบยานยนตกอนการขับข่ี การขับข่ีท่ีเก่ียวของกับประหยัดพลังงานการ 
   ปฏิบัติการขับข่ีปลอดภัย การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหการขับข่ีปลอดภัย และการประเมิน 
   พฤติกรรมการขับข่ี 
 
5800101 เทคโนโลยีทองถิ่น          3(3–0–6) 
   Technology in Locality 
    ความรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน การบูรณาการองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีท่ีเชื่องโยงกับภูมิปญญหาทองถ่ินได เทคโนโลยีทองถ่ิน 
ดานเกษตร พ้ืนบาน ดานอาหารและสุขภาพ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานวัสดุและเทคโนโลยีพ้ืนบาน ดานการบริหารจัดการสังคมและการหาแนวทางปกปองคุมครอง
ภูมิปญญาดานเทคโนโลยีทองถ่ิน 
 

7130401 การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ       3(2–2–5) 
   Spreadsheet Software Application 
    การใชซอฟตแวรตารางทําการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอรมท่ีเก่ียวกับการคํานวณ ท้ัง 
   ในราชการและธุรกิจ การใชซอฟแวรแผนตารางทําการเบื้องตนในการจัดทําเอกสาร การคํานวณ 
   เชิงอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ การสรางกราฟอยางงาย และการนําเสนอเอกสารงานคํานวณท่ี 
   จัดทําข้ึน การพัฒนาและการจัดเก็บเอกสารงานคํานวณใหมีประสิทธิภาพ งายตอาการคนหา  
   และการรักษาปลอดภัยของขอมูล 
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7130402 การใชเทคโนโลยีเพ่ือนําเสนองาน        3(2–2–5) 
   Use Technology for Presentations. 
     การใชซอฟตแวรการนําเสนองาน การจัดรูปแบบอักษร การแทรกขอความ การคนหาคํา  
   การสะกดและตรวจไวยากรณของคํา การแทรกรูปภาพ การวาดรูปจากเครื่องมือท่ีกําหนดให การ 
   ทํารูปรางอัตโนมัติ การทําอักษรขอความศิลป การสรางแผนภูมิ การสรางตาราง การทําภาพนิ่ง  
   การทําพ้ืนหลังของเอกสารการนําเสนองาน การนําเสนอเอกสาร การตั้งเวลาในการนําเสนอ การ 
   บันทึกเสียงผูบรรยาย การทําเสียงเอกสารนําเสนองาน และการสรางเอกสารการนําเสนองาน 
   แบบเคลื่อนไหว 
 
7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู       3(2–2–5) 
   Information Technology for Teachers 
    คอมพิวเตอรข้ันพ้ืนฐาน องคประกอบท่ีสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน การทํารายงาน การ 
   สรางตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือขาย และการใชเทคโนโลย ี
   สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมในการสอน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร จรรยาบรรณ  
   และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร การผลิตสื่อการสอนดวยคอมพิวเตอร 
 
8010801   การชวยฟนคืนชีพ        2(1–2–3) 
         Resuscitation 

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเม่ือเกิดปญหาสุขภาพในบาน
และชุมชน และการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และ
ความสําคัญของการชวยฟนคืนชีพข้ันสูง 

 
8010802   การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ         2(1–2–3) 
         Care for Disaster Victims 

ความรูเก่ียวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพ่ือชวยเหลือ 
ผูประสบภยัพิบัติ ระบบบริการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัย 
พิบัติตางๆ การชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัยพิบัติท้ังดานรางกายและจิตสังคม ประเด็น 
จริยธรรมและกฎหมายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 



89 
 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 
8010804 ชีวิตและสุขภาพ           2(1–2–3) 
         Life and Health 

กําเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกําเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ 
ความสัมพันธของอาหารและโภชนาการกับมนุษย การบริโภคอาหารอยางสมดุล การสุขาภิบาล
อาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดลอมและปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพ การ
ดูแลสงเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ 

 
8010805 หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย       2(1–2–3) 
   National Health Security of Thai People 
    ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูปและ 
   การพัฒนาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา สิทธแิละหนาท่ีของประชาชน การเขาถึง 
   สิทธิประโยชนในระบบหลกัประกันสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุน บทบาทของประชาชนและ 
   องคการปกครองสวนทองถ่ินในการมีสวนรวมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
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ข. กลุมวิชาเฉพาะ         
1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ       ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 

 
1741101 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว    3(3-0-6) 

Introduction to Tourism Industry 
  ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภท องคประกอบของอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว ธุรกิจการทองเท่ียว ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ผลกระทบ 
แนวโนม นโยบายและสถานการณการทองเท่ียวในปจจุบันท้ังในระดับประเทศ อาเซียนและ
ระดับโลก องคกรท่ีเก่ียวของท้ังทางตรงและทางออม และท้ังในประเทศและตางประเทศ 
บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
  A study of the meaning, importance, characteristics, types, tourism 
components, impacts, trends, policies and present tourism situation on the 
national, ASEAN, and world levels. This includes a study of both directly and 
indirectly related organizations from national and international levels. The 
roles of the governmental and private sectors in tourism industry 
development are also studied. 

 
1741102 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว    3(3-0-6) 
 Personality Development for Tourism Industry 

  แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ ศิลปะการตอนรับในงาน
บริการ การสื่อสารในงานบริการ มนุษยสัมพันธในงานบริการ หลักการพูดในท่ีสาธารณะ 

 Study 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. 

 
1741103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
        Business English Communication for Tourism Industry   
    ศึกษาคําศัพทเฉพาะและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในการสื่อสารในสถานการณ
  ตางๆ ในธุรกิจทองเท่ียวและโรงแรม ไดแก การสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน            
  การสัมภาษณงาน การรับโทรศัพท การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตางๆ การสอบถาม
  ขอมูล การสั่งซ้ือ การยืนยัน 

A study of the terms and expressions used in English to 
communicate in tourism and hotel business situations, such as job  
applications, writing a resume, interviewing and telephone communications.  
Various aspects of business writing in English will be covered, including, an  
introduction to business letters of enquiry, ordering, confirmations, etc. 
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1742104 จิตวิทยาบริการ          3(3-0-6) 

Service Psychology 
แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับจิตวิทยาบริการ ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับความตองการ

ของบุคคล พฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของนักทองเท่ียว การประยุกตใช
ทฤษฎีทางจิตวิทยาในงานบริการ หลักในการบริการใหมีประสิทธิภาพ มาตรฐานการสราง
ความประทับใจในงานบริการ เทคนิคการจูงใจลูกคา การปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
งานบริการ 

Study 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.  

 
1742105 พฤติกรรมนักทองเท่ียวและการส่ือสารขามวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

Tourist Behavior and Cross Cultural Communication 
พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ทฤษฎีการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรม อิทธิพลของความแตกตางทางดานภาษาและวัฒนธรรมท่ีมีตอการสื่อสารกับ
ชนชาติตางๆ วัตถุประสงคการเดินทาง การจําแนกประเภทของนักทองเที่ยวตามหลัก
สากล เพ่ือตอบสนองความตองการตามความจําเปนของนักทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ 

Study the differences behavior of tourists in cultural communication, 
theories of cross cultural communication, influence of language and culture 
differences towards communication with different nationalities 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.  

   
1743106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรบัการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
               Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 

บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรมท่ีมีตอลูกคา และ
สังคม แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการทองเท่ียวและ
การโรงแรมท้ังในและระหวางประเทศ กรณีศึกษาจากการใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 
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  This course aims to study the roles and responsibilities of tourism and 
hotel businesses to customers and society. The 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. 

 
1743107 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม   3(3-0-6) 
 Information Technology for Tourism and Hotel 
   ความหมาย ขอบเขต ประเภท ลักษณะ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     
 การวิเคราะห จัดเก็บขอมูล การสืบคนขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส การจัด
 ชุดสินคา ขอมูล การกําหนดราคา ระบบการชําระเงิน ความม่ันคงทางคอมพิวเตอร และ
 ความเปนสวนบุคคลและทรัพยสินทางปญญา การจัดการดาน การตลาดธุรกิจพาณิชย
 อิเล็กทรอนิกส (E-marketing) และธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการทองเท่ียวและการ 
 โรงแรม ไดแก สายการบิน โรงแรม บริษัทนําเท่ียว และองคกรทางการทองเท่ียว  

  A study of the terminology, scope, categorization and characteristics 
of information technology systems. The course also includes 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. 

 
1744108 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม  3(3-0-6) 
         Human Resource Management for Tourism and Hotel 

ทฤษฎี แนวคิดและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ขอบขายและหนาท่ี
ความรับผิดชอบและข้ันตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
เชิงกลยุทธ การจัดการกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การ
ประเมินผล ปจจัยและปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจทองเท่ียว  
และโรงแรม     
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2) กลุมวิชาเฉพาะ 
2.1) กลุมวิชาเฉพาะบังคับ 

2.1.1) กลุมวิชาการทองเท่ียว     ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 

1741201 หลักการมัคคุเทศก          3(2-2-5)  
Principles of Tour Guide 

แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับมัคคุเทศก บุคลิกภาพ คุณลักษณะ จรรยาบรรณ มารยาท 
และการวางตัวของมัคคุเทศก บทบาทและหนาท่ีของมัคคุเทศก มัคคุเทศกกับความรูท่ัวไป
เก่ียวกับประเทศไทยและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับมัคคุเทศก เทคนิคการนําเท่ียว การวางแผนและ
การแกไขปญหาในการนําเท่ียว กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับมัคคุเทศก (พิธีการเขาและออกเมือง 
กิจกรรมนันทนาการ การใหความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน) และการฝกปฏิบัตินํา
เท่ียวนอกสถานท่ีตามเสนทางบังคับของการทองเท่ียว 
  Study of 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. Students are  required to 
practice guiding a tour from the Ministry of Tourism’s forced routes. 

 
1741202 ผลกระทบการทองเท่ียว         3(3-0-6) 
  Impact of Tourism 
  แนวคิด ความสําคัญ สถานการณ ผลกระทบของการทองเท่ียวตอเศรษฐกิจสังคม 
 วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ท้ังดานบวกและดานลบ และแนวทางจัดการผลกระทบการ
 ทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

    Concepts, importance, situation and impact of tourism towards 
economy, society, culture, and environment both pros and cons aspects. This 
includes directions of sustainable impact management. 
 

1742203 การวางแผนและการจัดรายการนําเท่ียว       3(3-0-6) 
Tour Planning and Operation 
  ประเภท รูปแบบ กระบวนการ องคประกอบของการจัดการทองเท่ียวการ
เตรียมการ การสํารวจเสนทาง การวางแผนการใชงบประมาณ การดําเนินการผลกําไรทางธุรกิจ 
การจัดรายการนําเท่ียวโดยคํานึงถึงความตองการทางการตลาด กฎหมายและความปลอดภัย  
  A study of the 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. 

 



94 
 

2.1.1) กลุมวิชาการทองเท่ียว     ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 
1742204 ธุรกิจการบินและการสํารองท่ีนั่ง        3(3-0-6) 

Airline Business and Reservation 
2องคประกอบพ้ืนฐาน2ของธุรกิจสายการบินท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการบิน 

ไดแก  ภาษา ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน ซ่ึงครอบคลุม2โครงสรางองคกรของสาย
การบิน การดําเนินงาน กฎระเบียบของรัฐบาล และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการบิน 
การศึกษาเรื่องการใชระบบคอมพิวเตอรในการสํารอง ท่ีนั่งสายการบินในระบบตางๆ รวมถึง
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการธุรกิจการบินภายในประเทศและตางประเทศ 

    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.  

 
1742205 ทรัพยากรการทองเท่ียวไทยและโลก       3(3-0-6) 

Thailand and World Tourism Resources 
ความหมาย ประเภทลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะทางภูมิอากาศ ความหมาย 

ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการทองเท่ียวของไทยและของโลก ท้ังทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียวมรดกโลก แหลงทองเท่ียวความทรงจํา โดยแบง
ตามลักษณะภูมิศาสตร ปจจัยท่ีมีผลตอทรัพยากรการทองเท่ียว การอนุรักษทรัพยากรการ
ทองเท่ียว องคกรท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 

    A study of the terminology, types and characteristics of geography 
  and climate atmosphere. The subject also includes the terminology, importance, 
  types and characteristics of Thai and world tourism resources including nature, 
  history, culture, world heritage destinations and memorable destinations  
  which are sorted by geography. Factors that affect tourism resources, tourism 
  resource conservation and related organizations for both domestic and  
  international tours will be studied. 
 
1743206 การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว     3(3-0-6) 

Marketing and Accounting for Tourism Business 
ความหมาย ความสําคัญ และสวนประกอบของการตลาดในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

รวมถึงการจัดการการตลาดของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การวิเคราะหสถานการณและ
สภาพแวดลอมทางการทองเท่ียว การวางแผนและการกําหนดกลยุทธการตลาดเพ่ือธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว บทบาท หนาท่ีของแผนกบัญชีและการเงิน ความหมายของการบัญชี 
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2.1.1) กลุมวิชาการทองเท่ียว     ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 
หลักการบันทึกบัญชี การวิเคราะหและการบันทึกรายการคา ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี
ในธุรกิจการทองเท่ียว การฝกปฏิบัติทางการบัญชีเบื้องตน และการฝกวิเคราะหงบการเงิน 

   A study of the terminology, importance, and components of tourism  
  marketing.  It also includes hotels management, tourist customer behavior.  
  Roles and duties of accounting and financial deparment. The terminology of 
  accounting, accounting record keeping principles, analysis and records of sales, 
  benefits of accounting information used by tourism business, basic accounting 
  and financial budget analysis will be practiced. 
 
1744207 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน       3(3-0-6) 
 Sustainable Tourism Development 

  ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีรูปแบบ กิจกรรมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
สถานการณ แนวโนม ผลกระทบจากการพัฒนาการทองเท่ียว รวมถึงแนวทางการพัฒนาและ 
การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนดวยการบูรณาการรูปแบบการทองเท่ียวตางๆ เขาดวยกัน 
รวมถึงการทองเท่ียวเพ่ือผูพิการ (Tourism for all) จากกรณีศึกษาในประเทศและ ตางประเทศ 
การจัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียวโดยใชชุมชนทองถ่ินเปนกรณีศึกษาในการฝกปฏิบัติทําแผน 
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

   A study of the terminology, principles, concepts, theories,  patterns 
 and activities of sustainable tourism and also situations, tourism for all, trends 
 and the impacts of tourism development. Domestic and  international case 
 studies are studied, especially on selecting local communities as the practicing 
 case  for sustainable tourism development and management by implementing 
 tourism development planning. 
 
1744208  การทองเท่ียวชุมชน          3(2-2-5) 
 Community-based Tourism 

ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและองคประกอบของชุมชน ความสัมพันธ
ระหวางการทองเท่ียวกับชุมชน การสรางทัศนคติท่ีดี การพัฒนาศักยภาพ การสรางเครือขาย 
บทบาทของชุมชนในการจัดการทองเท่ียว การวางแผนและ พัฒนาการ ทองเท่ียวชุมชนอยาง
ยั่งยืน การจัดทําโครงการดานการทองเท่ียว กระบวนการจัดโครงการ การเขียนโครงการ 
กรณีศึกษาการบริหารโครงการทองเท่ียวชุมชน 
  Study 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. 
Process of project management, project writing, case of project administration of community-based 
tourism. 
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2.1.1) กลุมวิชาการทองเท่ียว     ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 
1744209 หลักการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว       3(3-0-6) 

   Principles of Travel Business 
ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและลักษณะของธุรกิจการทองเท่ียว ประเภทและ

องคประกอบของธุรกิจการทองเท่ียว (ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจการขนสง ธุรกิจจําหนายสินคาของท่ี
ระลึก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนําเท่ียว และธุรกิจทองเท่ียวประเภทอ่ืนๆ ไดแก ธุรกิจ
การบันเทิงและนันทนาการ บทบาทและหนาท่ีของธุรกิจการทองเท่ียว ปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาของธุรกิจการทองเท่ียว ความสัมพันธระหวางธุรกิจการทองเท่ียว แนวโนมของธุรกิจการ
ทองเท่ียว 

   A study of the 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). The 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. 
 
1744210  โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว      3(3-0-6) 

Logistics for Tourism Industry 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการขนสงทางบก  ทางเรือและทางอากาศรูปแบบของการ
ขนสง  หลักการรับผูโดยสาร กฎระเบียบเก่ียวกับการขนสงบทบาทของรัฐบาลตอการขนสง
ผูโดยสาร โดยการศึกษาวิเคราะหถึงยานพาหนะท่ีใหบริการการกําหนดเวลาการสงเสริมการขาย
บริการปญหาในดานการแขงขันและการรวมมือระหวางการขนสงประเภทตางๆรวมท้ังการ
อํานวยความสะดวกและการควบคุม การขนสงผูโดยสาร 
 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.          

 
1744211  องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น        3(3-0-6) 

Body of knowledge and Local Wisdom Management 
ความหมายความสําคัญและประเภทขององคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ศึกษา

ถึงกระบวนการถายทอดและสืบทอดองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินรวมท้ังหาแนวทางการ
พัฒนาจัดการและอนุรักษองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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2.1.1) กลุมวิชาการทองเท่ียว     ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 
A study of the terminology, importance and categories of a body of 

knowledge and local wisdom. The study also includes the process of passing on 
knowledge and inheriting a body of knowledge and local wisdom as well as 
finding ways of development, management and conversation of a body of 
knowledge and local wisdom. 

 
1744212 การวิจัยและการสัมมนาดานการทองเท่ียว       3(2-2-5) 

Research and Seminar in Tourism 
          ความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย 
 กําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการ ตัวแปรและสมมติฐานการ
 วิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน
 รวมถึงการจัดสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลรายงานการวิจัยเพ่ือการพัฒนาดานการทองเท่ียว  

  A study of the terminology, importance, role and aims of research, 
and research ethics. This includes qualitative and quantitative research, the 
research process, research problem choosing, literature review, research project 
writing, defining research variables and hypothesis, population and sample 
selection, research tools and data collection, data analysis, writing and arranging 
seminar to report research finding for tourism development. 

 
  2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม     ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 
1741301 หลักการโรงแรม           3(3-0-6) 

Principles of Hotel Business 
        ความเปนมาของกิจการโรงแรม โครงสรางของการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน
กิจการโรงแรม การจัดสายงาน การกําหนดหนาท่ีการดําเนินงานของแผนกและฝายตางๆ การ
ติดตอสัมพันธกับโรงแรมในเครือและนอกเครือ ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ กฎหมาย
เก่ียวกับการจัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม ความรับผิดชอบ ผูใชบริการของโรงแรม และ
มารยาทของพนักงาน ขอบกพรองและแนวการแกไขในการดําเนินกิจการโรงแรม 
 A history of hotel management, 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 in this course. 
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  2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม     ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 
1741302 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม        3(2-2-5) 

Food and Beverage Operation 
 ความรูพ้ืนฐานเบื้องตนเก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่มการบริการและการอาหารและ
เครื่องดื่มท้ังในและนอกโรงแรม ลักษณะและประเภทของหองอาหารตางๆ  รูปแบบของการ
บริการในหองอาหารแตละประเภท และกระบวนการข้ันตอนของการบริการและวิธีการการ
ใหบริการ เทคนิคบริการ จิตวิทยาบริการ องคประกอบของหองอาหาร การแบงสายงานและ
หนาท่ีความรับผิดชอบ เครื่องมือของใชในหองอาหารประโยชนการใชงาน การบริหารและ
ควบคุมดานอาหารและเครื่องดื่ม การวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบงานและบุคคลากร 

This course includes 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, and basic knowledge of European food and beverage 
operations both internal and external. 

 
1742303 การจัดการงานแมบาน         3(2-2-5) 

Housekeeping Management 
ความเปนมาของอุตสาหกรรมโรงแรมกับงานแมบาน ประเภทของงานแมบาน 

โครงสรางการบริหารงานในแผนกแมบาน บุคลิกลักษณะและลักษณะท่ีดีของพนักงานแมบาน 
ลกัษณะหนาท่ีความรับผิดชอบของแผนกแมบานในตําแหนงตางๆ และงานสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในโรงแรม การจัดการงานแมบาน รวมถึงปญหาและอุปสรรคของการจัดการงาน
แมบาน 
 A study of the 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. 

 
1742304 การจัดการสวนหนา         3(3-0-6) 

Front Office Operation 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบการใหบริการสวนหนาของโรงแรม ไดแก งานสํารอง

หองพัก การบริการดานสัมภาระและกระเปาเดินทางของผูเขาพัก การใหขอมูลเก่ียวกับกิจการ
ของโรงแรม การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต ประเภทของหองพัก การติดตอสื่อสารในงาน
สวนหนากับผูเขาพักและสวนตางๆ การจัดทําบัญชีการเงิน บัญชีหองพัก และการคิดคาใชจาย
ทุกชนิดจากแผนกตางๆ บุคลิกภาพ มารยาท และคุณสมบัติของพนักงานสวนหนาของโรงแรม 
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  2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม     ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 
 A study of the 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. 

 
1743305 การบริการจัดเล้ียง          3(3-0-6) 
  Catering Service 

  ศึกษาและปฏิบัติงานดานภัตตาคารและการจัดเลี้ยง วิธีการทางการรับรองงานจัดเลี้ยง ใน
  โอกาสตาง ๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี ศึกษาในโครงสรางการบริหารงานของหนวยงานจัดเลี้ยง 
  ความสัมพันธของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ การวางแผนและวิธีการจัดทํา 
  เมนูอาหาร การควบคุมดูแลงานจัดเลี้ยง การจัดทํารายงาน 
   Study and work in restaurants and catering. Accredited methods for  
  receptions on various occasions, both on and off the premises. Study in the 
  management structure of the catering agency. The relationship of the catering 
  department to the relevant departments. Planning and preparation of food 
  menus. Control of the banquet Reporting 
 
1743306 การจัดการภัตตาคารและงานครวั       3(2-2-5) 

Restaurant and Kitchen Management 
หลักการจัดการภัตตาคาร หลักการจัดการงานครัว การจัดรายการอาหารสําหรับ

ภัตตาคาร การจัดอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชสําหรับ
ภัตตาคาร การจัดองคกร การวางแผนการบริหารงานภัตตาคาร การจัดการงบประมาณ การ
คํานวณตนทุนและผลกําไร วิธีการใหบริการ การควบคุมคุณภาพอาหารภัตตาคาร การ
บริหารงานบุคลากรในภัตตาคารและงานครัว 

Concepts of restaurant and kitchen management, menu arrangement for 
restaurant food and beverage for restaurant, instrument and appliance for 
restaurant, organizational management, restaurant planning and administration 
budget management, cost calculation and profit, service implementation, food 
quality control for restaurant, human resource management for restaurant and 
kitchen. 
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  2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม     ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 
1743307 การจัดการโรงแรม          3(3-0-6)  

Hotel Management 
        ความเปนมาของธุรกิจโรงแรม การแบงประเภทและระบบการบริหารโรงแรมใน
รูปแบบตางๆ การศึกษาโครงสรางของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน การกําหนดหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีฝายตางๆ และความสัมพันธระหวางแผนกตางๆ ในโรงแรม ความเปนไปไดในการ
กอตั้งโรงแรม การตลาดธุรกิจโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม รูปแบบการใหบริการของโรงแรม 
ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร จิตวิทยาในการใหบริการในงานโรงแรม ปญหาและแนว
ทางแกไขในการดําเนินกิจการโรงแรม 
  A study of hotel business history, categories of types and systems of 
hotel administration in different forms, organizational and job structure, job 
descriptions of each hotel section and relations among those sections, possibility 
of hotel set up, hotel marketing, the Hotel Act, patterns of hotel services, 
administrative systems and human resource development, service psychology, 
problems and problem solving in hotel operations. 

 
2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม     ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 

 
1744308 การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการโรงแรม     3(3-0-6) 

Marketing and Accounting for Hotel Business 
ความหมาย ความสําคัญ และสวนประกอบของการตลาดในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

รวมถึงการจัดการการตลาดของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การวิเคราะหสถานการณและ
สภาพแวดลอมทางการทองเท่ียว การวางแผนและการกําหนดกลยุทธการตลาดเพ่ือธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว บทบาท หนาท่ีของแผนกบัญชีและการเงิน ความหมายของการบัญชี 
หลักการบันทึกบัญชี การวิเคราะหและการบันทึกรายการคา ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี
ในธุรกิจโรงแรม การฝกปฏิบัติทางการบัญชีเบื้องตน และการฝกวิเคราะหงบการเงิน 

   A study of the terminology, importance, and components of tourism  
  marketing.  It also includes hotels management, tourist customer behavior.  
  Roles and duties of accounting and financial deparment. The terminology of 
  accounting, accounting record keeping principles, analysis and records of sales, 
  benefits of accounting information used by hotel business, basic accounting 
  and financial budget analysis will be practiced. 
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2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม     ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 
1744309 การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจโรงแรม      3(3-0-6) 

Hotel Personnel Training and Development 
        แนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ความสําคัญในการวางแผนและ
นโยบายดานบุคลากร รวมท้ังการพยากรณกําลังคนในระยะสั้นและระยะยาวในโรงแรม การ
สํารวจและวิเคราะหกําลังคนท่ีมีอยูและความสามารถของบุคลากร การจัดลําดับความสําคัญ
ของตําแหนงพนักงานในโรงแรม การคัดเลือกพนักงาน ศึกษาวิธีการจัดการฝกอบรม เทคนิคการ
ฝกอบรมแบบตางๆ การประเมินผลและปญหาในการพัฒนา และการฝกอบรมบุคลากร 
  A study of trends in tourism industry 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. This also includes 
training methods, techniques, evaluation and problems in human resource 
development and training. 

 
1744310 การจัดการธุรกิจท่ีพักและอาคารชุด       3(3-0-6) 
  Accommodation and Suit Management 
    ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอธุรกิจบริการ การจัดการธุรกิจบริการเพ่ือการ
  อนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคม ตลอดจนปญหาและผลกระทบของ
  ธุรกิจบริการท่ีมีตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมถึงหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษ
  สิ่งแวดลอมและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
    A study of the influence of environment toward a service business, 
  service business for the preservation and conservation of natural and social 
  environments, including problems and impacts of a service business on the 
  environment and society. This course also includes related environmental  
  conservation organizations and suitable technology usage. 
 
1744311 การจัดการกิจกรรมในธุรกิจโรงแรม       3(3-0-6) 
  Hotel Event Management 

ศึกษาความหมาย องคประกอบ ประเภทการจัดกิจกรรม การตลาด การวางแผน
การวางรูปแบบงาน งบประมาณ การควบคุม การจัดกิจกรรมในลักษณะตางๆ ตามความ
ตองการของลูกคา ตลอดจนการแกไขปญหาตางๆ ในการจัดกิจกรรมในโรงแรม 

Study terminology, components, types of event management, 
marketing, planning, job planning, budgeting, control, different ways of event 
management according to customer need including ways of problem solving in 
hotel event management. 
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2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม     ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 

1744312 การวิจัยและการสัมมนาดานการโรงแรม       3(2-2-5) 
Research and Seminar in Hotel 

          ความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย 
 กําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการ ตัวแปรและสมมติฐานการ
 วิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน
 รวมถึงการจัดสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลรายงานการวิจัยเพ่ือการพัฒนาดานการโรงแรม  

  A study of the terminology, importance, role and aims of research, 
and research ethics. This includes qualitative and quantitative research, the 
research process, research problem choosing, literature review, research project 
writing, defining research variables and hypothesis, population and sample 
selection, research tools and data collection, data analysis, writing and arranging 
seminar to report research finding for Hotel Industry. 

 
2.2) กลุมเฉพาะเลือก 

  2.2.1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ    ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวย
ตนเอง 

 
1741401 การทองเท่ียวอาเซียน         3(3-0-6) 
  ASEAN Tourism 

 ประวัติความเปนมาของประชาคมอาเซียน กลไก และกฎบัตรอาเซียน วสิัยทัศน 
วัตถุประสงคเปาหมาย โครงสราง เขตการคาเสรี สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาการทองเท่ียวในกลุมประชาคมอาเซียน ผลกระทบ แนวโนม ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมนักทองเท่ียว กฎหมาย และการเคลื่อนยายแรงงานดานการทองเท่ียว
และการโรงแรม รวมถึงรูปแบบทองเท่ียวเชื่อมโยงหรือการทองเท่ียวชายแดน 

 Study history of ASEAN and also mechanism, ASEAN charter, visions, 
objectives, goals, structure, and free trade area; understand economic, social, 
cultural and environmental conditions; tourism development of ASEAN 
community; impacts, trends, direction of changes, tourist behavior, laws, tourism 
and hotel labor mobility and including tourism destination linking formats or 
frontier tourism. 
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 2.2.1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ    ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 
1742402 กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว       3(2-2-5) 

Tourism Recreation Activities 
  ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคและประเภทกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะ

 กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียวท่ีดี การศึกษาอุปกรณตางๆ ประกอบการจัดกิจกรรม
 นันทนาการ หลักการและวิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว เกมสและกิจกรรม
 นันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว การฝกทักษะในการเปนผูนํานันทนาการท่ีดี ตลอดจนการเรียนรู
 ทักษะภาคปฏิบัติการเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการจากบุคคลในแหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ
 ตางๆ และการจัดกิจกรรมนันทนาการนอกสถานท่ี  

  A study of the terminology, importance, objectives and types of 
 recreation. The characteristics of good recreational tourism activities, 
 recreational equipment, principles and instruction of recreational tourism, games 
 and tourism recreation activities are also studied. Good recreation leadership 
 skills will be practiced  including skills studied from experts at recreational 
 tourism destinations and arranging recreational activities outdoors. 

 
1743403 การจัดการประชุม การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลและการจัดนิทรรศการ   3(2-2-5) 
 Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) 

  ความหมาย ประเภทและรูปแบบของการจัดการประชมุ การทองเท่ียวเพ่ือเปน
รางวัล และการจัดนิทรรศการ การบริหารและการจัดการ การตลาด ตลอดจน องคกรท่ี
เก่ียวของ รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดการ 

    A study of the 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. 
 
1743404 การจัดการอาหารนานาชาตแิละทองถ่ิน       3(2-2-5) 

International and Local Cuisine Management 
          ความรูท่ัวไปของอาหาร วัตถุดิบท่ีใชเปนอาหารประเภทตางๆ การคัดเลือกและ
การถนอมอาหารประเภทตางๆ การใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาหารอยางถูกตอง 
ศัพทการประกอบอาหาร การเตรียมอาหาร การประกอบอาหารประเภทตางๆและการตกแตง
อาหาร ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน 

A study of the 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. This also includes practical experience and a study trip. 
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2.2.1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ    ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 

1743405 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา        3(3-0-6) 
Health and Spa Business Management 
     ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ บทบาทของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและ 

 สปา แนวคิดในการประกอบธุรกิจ รูปแบบ การจัดการ การตลาด และการดําเนินธุรกิจสุขภาพ
 และสปา ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสุขภาพ 

A study of 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. 

 
1743406 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ          3(3-0-6) 

Ecotourism 
  ความสัมพันธของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ แนวคิดพัฒนาการ 

 องคประกอบ รูปแบบ แนวทางการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน พ้ืนท่ี
 อุทยานและพ้ืนท่ีสาธารณะ การจัดการตลาด ผลกระทบของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ในดาน
 ตางๆ และรูปแบบการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน ศึกษาจากกรณีตัวอยาง 

  A study of the relationships of ecological systems, biodiversity, 
 evolutionary concepts and components and patterns. Directions of ecotourism 
 activity arrangement in communities, national parks and public areas are studied. 
 Marketing  management, ecotourism impacts, sustainable conservation and 
 management of resources from case studies are also included.   

 
1743407 การจัดการบารและเครื่องดื่ม        3(2-2-5) 

Beverage Operation 
การบริหาร การดําเนินการและสภาพแวดลอมทางธุรกิจสโมสร การวิเคราะหตลาด 

การวางแผนการผลิตและการบริการ การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในสโมสร การจัดการดาน
พนักงาน การจัดทํางบการเงินและการควบคุมทางการเงิน   

 Management and operation in club business environment, marketing 
analysis, member relationship management, food and beverage management in 
club, manpower management, financial statement. 
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 2.2.1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ    ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
1743408 การพูดและนําเสนองานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว     3(3-0-6) 
  Public Speaking and Presentation for Tourism Industry 
    ความสําคัญของการพูดและการนําเสนอ วัตถุประสงคในการพูด การเตรียมการพูด 
  เทคนิคการพูด การใชเสียง ลีลา และบุคลิกภาพในการพูด การใชภาษาท่ีเหมาะสมกับโอกาสและ
  สถานการณตางๆ ในการบริการท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว การวิเคราะหและปฏิบัติตอผูฟง
  รูปแบบและเทคนิคการนําเสนองานท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ 
    Study importance of public speaking and presentation; objectives of 
  speaking; preparation of speaking; techniques of speaking; voice usage, styles, 
  and personality of speaking; appropriate language according to occasions and 
  different situations for tourism service; audience analysis and performance  
  toward audiences; effective formats and techniques of presentation for tourism. 
   
  2.2.2) กลุมวิชาเฉพาะภาษาตางประเทศ   
    2.2.2.1) ภาษาอังกฤษ    ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 
1741501 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม     3(3-0-6) 

English for Tourism and Hotel 
         ความรูเบื้องตนสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม โดยมุงเนนการศึกษาทักษะ
ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใชในการใหขอมูลตางๆ แกนักทองเท่ียว ไดแก การแนะนําสถานท่ี
ทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและโบราณสถานตางๆ ในประเทศไทย ตลอดจนอธิบายและให
ขอมูลเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวไทยแกนักทองเท่ียว รวมถึง การใช
ภาษาอังกฤษในงานบริการโรงแรม ไดแก การใหบริการสวนหนา บริการในหองอาหาร และการ
ใหบริการงานแมบาน 

A study of basic knowledge for tourism by focusing on basic skills 
providing information in English for tourists such as tourist at historical and 
archaeological sites in Thailand including an explanation and providing 
information about culture and Thai ways of life are studied in this course. 
Including English usage in hotel service such as front office operation, restaurant 
service, and housekeeping service. 

 
1741502 ภาษาอังกฤษมัคคเุทศก 1          3(3-0-6) 

English for Tour Guide 1 
    เนื้อหาตางๆ ท่ีมีในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ฝกใชคําศัพท สํานวนตางๆ และประโยค
พ้ืนฐานเพ่ือใชในการสื่อสารทางดานการทองเท่ียว ตลอดจนเนื้อหาเก่ียวกับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย มารยาทไทย ศีลธรรม เทศกาลและอาหารไทย 
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    2.2.2.1) ภาษาอังกฤษ    ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 

The content relating to tourism industry vocabulary, expressions and 
basic sentences practiced in tourism communications including content about 
traditions, manners, morals, festivals, and Thai food are studied. 

 
1742503 ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก 2         3(3-0-6)  

English for Tour Guide 2 (Prerequisite: 1742502 English for Tour Guide 1) 
 ศึกษาตอเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1 เก่ียวกับขอมูลใน

ทองถ่ิน ไดแก สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ สถานท่ีพัก การคมนาคม และสินคาทองถ่ินนานาชนิด 
พรอมท้ังทําแบบฝกหัดเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการฟงและพูดเพ่ือใชในการใหขอมูลดังกลาวแก
นักทองเท่ียว ท้ังนี้ผูเรียนควรมีพ้ืนฐานท่ีดีดานความรูความสามารถในการจัดรายการการ
ทองเท่ียว และภาษาท่ีใชในการการโฆษณาประชาสัมพันธ 

A continuation of English for Guide 1: This course includes local 
information such as tourist destinations, accommodations, transportation and 
various local products. Listening and speaking skills about providing information 
for tourists will be practiced. Students should have good basic knowledge of 
tour operations and language for advertising and public relations. 

  
1742504 ภาษาอังกฤษโรงแรม 1         3(3-0-6) 

English for Hotel 1 
        ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการโรงแรมและความแตกตางของโรงแรมแตละประเภท 
โครงสรางแผนกตางๆ ของโรงแรม พนักงานโรงแรม และลักษณะการทํางานโรงแรม คําศัพท
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับการโรงแรม และการสนทนาสื่อสารเบื้องตนกับลูกคาโรงแรมในแผนกตางๆ 
ของโรงแรม ไดแก แผนกตอนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแมบาน  

A study of basic information about the hotel business and different 
types of hotels, the structure of different hotel departments, hotel employees 
and hotel job descriptions, basic vocabulary of the hotel business, basic 
conversations with customers in different departments such as the receptionists, 
food and beverage personnel and housekeeping. 

  
1743505  ภาษาอังกฤษโรงแรม 2        3(3-0-6) 

English for Hotel 2 (Prerequisite: 1742504 English for Hotel 1)  
   ศึกษาตอเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 โดยศึกษาคําศัพทระดับสูง

เก่ียวกับการสนทนาสื่อสารกับลูกคาโรงแรมในสถานการณตางๆ ท่ีซับซอนยากข้ึน ไดแก การ
แกปญหาและการรองทุกข การแนะนําลูกคา การอธิบายเก่ียวกับท่ีพัก สิ่งอํานวยความสะดวก การ
บริการของทางโรงแรม รานคาของท่ีระลึก ธนาคาร และการบริการสาธารณะ และการสรางสื่อ
โฆษณาโรงแรม 
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  2.2.2.1) ภาษาอังกฤษ    ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 

A continuation of English for Hotel 1 studying advanced vocabulary 
relating to more complex conversations with hotel customers in various 
situations which such as problem solving and complaints, giving advice to 
customers, explaining accommodations, service facilities of the hotel, souvenir 
shops, banking, public services and hotel advertising media creation. 

 
    2.2.2.2) ภาษาญ่ีปุน    ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง
     
1561101 ภาษาญ่ีปุน 1           3(2-2-5) 
 Japanese 1 

ฝกทักษะ ฟง พูด อาน เขียนอยางบูรณาการเพ่ือการสื่อสาร ศึกษาโครงสราง
ประโยคข้ันพ้ืนฐาน และคําศัพทประมาณ 350 คํา และฝกฝนตัวอักษร ฮิรางานะ คะตะคานะ 
และตัวอักษรคันจิระดับตน 20 ตัว 

   Practice integrated skills of listening, speaking, reading and writing for 
communication in Japanese. Study basic sentence structure and a vocabulary of 
about 350 words and practice writing about 20 letters of basic Hiragana, 
Katakana, and Kanji. 

 
1561102 ภาษาญ่ีปุน 2          3(2-2-5) 

Japanese 2 
ฝกทักษะท้ัง 4 อยางตอเนื่องจากภาษาญี่ปุน 1 ในบริบทท่ีหลากหลาย ศึกษา

โครงสรางประโยค คําศัพทใหม 450 คํา และอักษรคันจิเพ่ิมเติม 80 ตัว เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับ
การฟงพูดอานเขียนในระดับท่ีสูงข้ึน  

A continuation of the study of the 4 skills in various situations from 
Japanese 1. Study sentence structure, about 450 new vocabulary words and 
about 80 additional Kanji letters for the basis of advanced listening, speaking, 
reading and writing skills. 

 
1562103 ภาษาญ่ีปุน 3          3(2-2-5) 

Japanese 3 
เพ่ิมพูนทักษะท้ัง 4 อยางตอเนื่องจากภาษาญี่ปุน 2 โดยเนนการฝกทักษะท้ังดานการ

ฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือการสื่อสารขอมูลและความคิดไดอยางถูกตอง ศึกษา
โครงสรางประโยคท่ีซับซอนข้ึน รวมท้ังคําศัพทใหม 350 คํา และตัวอักษรคันจิเพ่ิมอีก 100 ตัว 
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 2.2.2.2) ภาษาญ่ีปุน    ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 
 A continuation of the study of the 4 skills in various situations from 

Japanese 2 with an emphasis on practicing listening, speaking, reading and writing 
skills for collecting information and opinion communication. Study more 
complex sentence structure including 350new vocabulary words and 
about100additional Kanji letters. 

 
1562104 ภาษาญ่ีปุน 4          3(2-2-5) 

Japanese 4 
 เสริมสรางความชํานาญในการฟง พูด อาน และเขียน ตอจาก ภาษาญี่ปุน 3ศึกษา

โครงสรางประโยคท่ีซับซอนข้ึน รวมท้ังคําศัพทเพ่ิมอีก 350 คําและตัวอักษรคันจิเพ่ิมอีก 100 ตัว  
    Building proficiency in listening, speaking, reading and writing skills in 
  a continuation of Japanese 3. Study more complex sentence structure including 
  350 new words of vocabulary and about 100 additional Kanji letters. 
 
1563601 การสนทนาภาษาญ่ีปุน         3(3-0-6) 
  Japanese Conversation    
    ฝกทักษะการฟงและการพูดภาษาญี่ปุน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยค
  พ้ืนฐาน 

  Practice language in communication skills in term of vocabulary, 
phrase, and basic sentence patterns 

  
2.2.2.3) ภาษาจีน    ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 

     
1571101 ภาษาจีน 1            3(2-2-5) 

Chinese 1 

ระบบการเขียนภาษาจีน ระบบการออกเสียงสัทอักษรพินอิน โดยเนนใหออกเสียง

ตามแบบมาตรฐานจีนกลาง ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝกสนทนาท่ีใชในชีวิต 

ประจําวัน ฝกการอานขอความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงายๆได 

รวมท้ังเรยีนรูคําศัพทประมาณ 300 ตัว 

A study of the Chinese writing system, pronunciation system of Pin Yin 

which will be studied in simplified Chinese standard. Study sentence patterns 

and basic grammar. Emphasis is placed on practicing conversations in everyday 

usage, short passages of reading and being able to conclude and answer, writing 

simple sentences including learning about 300vocabulary words. 
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    2.2.2.3) ภาษาจีน    ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง  
 
1571102 ภาษาจีน 2            3(2-2-5) 

Chinese 2  
ฝกทักษะการใชภาษาท้ังสี่ดาน ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน ฝก

ทักษะภาษาในสถานการณตางๆ ท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวันใหกวางขวางข้ึน โดยการเนนการ
ใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม ไดเรียนรูคําศัพทเพ่ิมเติมประมาณ 400 ตัว 

Practice the four skills, study grammar and complex sentence 

patterns, practice language skills in different situations of everyday life with 

emphasis on the correct usage of the language. An additional about 400 

vocabulary words will be studied. 

 
1032157  ภาษาจีน 3           3(2-2-5) 

Chinese 3 
ศึกษาตอจากภาษาจีน 2 เรียนรูภาษาท่ีใชในการสนทนาในสถานการณตางๆ 

นักศึกษาจะไดเรียนรูประโยค และสํานวนเฉพาะท่ีใชในการสนทนาท่ัวไปพรอมท้ังเรียนรูคําศัพท
ใหมอีกประมาณ 500 ตัว 

A continuation of Chinese 2: Study conversational usage in different 

situations. Students will learn about sentences and specific expressions used in 

general conversation including learning about 500 more new vocabulary words. 

 
1574705 ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว         3(2-2-5) 

Chinese for Tourism 
ศัพท และสํานวนท่ีใชในการทองเท่ียวในประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา

ทองถ่ินไทย รวมท้ังศึกษาศัพท และสํานวนท่ีใชในธุรกิจการทองเท่ียว ไดแก การใหขอมูลท่ี
จําเปนสําหรับนักทองเท่ียว ขอมูลเก่ียวกับการคมนาคม ขอมูลทางดานมารยาท และวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

A study in Chinese language of the vocabulary and expressions used in 
Thailand’s tourism industry such as Thai traditions and culture and Thai local 
wisdom. This includes study vocabulary and expressions of travel business such 
as information providing to tourists, transportation information, manners 
information and local culture. 
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    2.2.2.3) ภาษาจีน    ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง  
 
1574706 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม         3(2-2-5) 

Chinese for Hotel 

ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาท่ีใชในการบริการในโรงแรม โดยใช

สถานการณจําลองและฝกปฏิบัติในโรงแรม ไดแก งานสวนหนา ภัตตาคาร บาร รานขายของท่ี

ระลึก 
 Practice listening and speaking skills and language expressions for 
service in hotels by using role plays and practice in hotels such as the front desk, 
restaurant, bar, and souvenir shop. 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
  วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย 
 
ง. หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ     ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
   
1742601 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการทองเท่ียว     2(1-2-3) 

Preparation for Practical Training in Tourism Industry 
    จัดใหผูเรียนไดมีการเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทางดาน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว การฝกทักษะตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานบริการ และการฝก ในองคการหรือ
หนวยงานสถานประกอบการณดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว โดยฝกปฏิบัติงานท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษา จัดใหมีการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเก่ียวกับรายละเอียดของการฝกงาน 
ตลอดจนอภิปรายปญหาทางดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา 

Students will be prepared for practical training in the Tourism industry. 
They will practice skills relating to service and initially be trained in an 
organization or tourism enterprises by both theoretical and practical studies. 
Arrange for an orientation and post training about practical training including a 
seminar about problems and problem solving in the tourism industry. 

 
1743602 การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการทองเท่ียว    6(640) 

Practical Training in Tourism Industry 
จัดใหผูเรียนไดฝกประสบการณวิชาชีพทางดานอุตสาหกรรมทองเท่ียวในองคการ 

หนวยงาน หรือสถานประกอบการณดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว โดยฝกงานท้ังดานภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษา จัดใหมีการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเก่ียวกับรายละเอียดของการ
ฝกงาน ตลอดจนอภิปรายปญหาทางดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว ขอเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหา 
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ง. หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ     ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง 
 
Students will be trained in tourism industry organizations, institutes, or 

enterprises using both theoretical and practical studies. Arrange for an 
orientation and post training about the practical training including a seminar 
about problems and solving problems in the tourism industry. 

หรือ 
 
1742603    การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา        2(1-2-3) 
   Preparation for Co-operative Education 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ  การสื่อสาร  มนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูรวมงาน  การพัฒนา
บุคลิกภาพ เพ่ือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการเขียนรายงาน และการนําเสนอโครงการ 
  The 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. 

 
1743604 สหกิจศึกษา             6(640) 

Co-operative Education 
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความรวมมือ

ระหวางสถาบันและสถานประกอบการ เสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการ การจัดทํา
รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลรวมกันระหวางอาจารยท่ีปรึกษา หัวหนา 
หรือพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
   Based on co-operative education guidelines, students will be trained 
in organizations for 1 semester as a normal employee. This is done co-operatively 
between the university and that particular organization. Students will have to 
write 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. 

 
 



ภาคผนวก ข 
โครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ตารางเปรียบเทียบช่ือหลักสูตร และช่ือปริญญา 
       หลักสูตรสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร     
ไทย          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ
    อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
อังกฤษ    Bachelor of Arts Program in Tourism Industry   
               Development  and Management 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
ช่ือเต็ม (ไทย)     ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ   
                     อุตสาหกรรมการทองเท่ียว   
ช่ือยอ (ไทย)      ศศ.บ. (การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการ      
                     ทองเท่ียว) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Arts (Tourism Industry Development  
                      and Management) 
ช่ือยอ (อังกฤษ)   B.A. (Tourism Industry Development and  
                      Management) 
 
โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 
จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา  134  หนวยกิต 
 
 

ชื่อหลักสูตร  
ไทย          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและ              
               การโรงแรม 
อังกฤษ    Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
ช่ือเต็ม (ไทย)     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม  
                     
ช่ือยอ (ไทย)      ศศ.บ. (การทองเท่ียวและการโรงแรม) 
 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 
 

ช่ือยอ (อังกฤษ)   B.A. (Tourism and Hotel) 
 
 
โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 
จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา  158  หนวยกิต 
 
 

ปรับช่ือหลักสตูรเปนสาขาวิชาการ
ทองเท่ียวและการโรงแรมเพ่ือ
ประโยชนของนักศึกษาหลังสําเรจ็
การศึกษา และสอดคลองกับ  
มคอ.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ิมจํานวนหนวยกิจของหมวดวิชา
เฉพาะดาน เพ่ือใหสอดคลองกับ 
มคอ.1 และเนนการเรยีนการสอน
ภาคปฏิบัติ โดยเปนวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                           ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร               ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร                            ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 
1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร                             ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 
1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
                                                             ไมนอยกวา 12  หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                        ไมนอยกวา  90 หนวยกิต 
2.1  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                         ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2.2  วิชาเฉพาะ                                          ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
       2.1.1  วิชาเฉพาะบังคับ                         ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
       2.1.2  วิชาเฉพาะเลือก                          ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
                 -  กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ         ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
                 -  ภาษาตางประเทศ                   ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                               ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
4. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ            ไมนอยกวา    8  หนวยกิต 
 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                         ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
1)  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร      
1540201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                       3(3-0-6) 
1550101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                      3(3-0-6) 
1550102       ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน                      3(3-0-6) 
1550103  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ                            3(3-0-6) 
1560101  ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 1                       3(2-2-5) 
1560102  ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 2                            3(2-2-5) 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                          ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร              ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร                          ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 
1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร                           ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 
1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
                                                           ไมนอยกวา 12  หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                          ไมนอยกวา 114 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                          ไมนอยกวา  24   หนวยกิต 
2) กลุมวิชาเฉพาะ                                    ไมนอยกวา  90   หนวยกิต 
   2.1) กลุมวิชาเฉพาะบังคับ           ไมนอยกวา   60   หนวยกิต 
        2.1.1) กลุมวิชาการทองเท่ียว              ไมนอยกวา   30   หนวยกิต 
        2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม                ไมนอยกวา   30   หนวยกิต 
   2.2) กลุมวิชาเฉพาะเลือก                      ไมนอยกวา   30   หนวยกิต 
        2.2.1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ         ไมนอยกวา   15   หนวยกิต 
        2.2.2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ        ไมนอยกวา   15  หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                             ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
4. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ          ไมนอยกวา   8  หนวยกิต 
 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                       ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
1)  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร      
1540201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                3(3–0–6) 
1540202   ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ  3(3–0–6) 
1540203   ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห 3(3–0–6) 
1540204   ภาษาไทยสําหรบัคร ู  3(3–0–6) 
1550101   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(3–0–6) 
1550102   ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3(3–0–6) 

มีการปรับหมวดวิชาเฉพาะดาน
เปนกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ         
กลุมวิชาเฉพาะ ซึ่งแยกยอยเปน
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ และกลุม
วิชาเฉพาะเลือก                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยึดตามระบบการจัดการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                    
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
1570101  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1                       3(3-0-6) 
1570102  ภาษาจีนเบ้ืองตน 2                            3(3-0-6) 
1690101  ภาษาพมาเบ้ืองตน                                      3(3-0-6) 
1690201  ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน          3(3-0-6) 
1690202  ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสารและธุรกิจ                  3(3-0-6) 
1710101  ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน                     3(3-0-6)        
1710201  ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
1710202  ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารและธุรกิจ            3(3-0-6) 

1550103   ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ       3(3–0–6) 
1550104   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(3–0–6) 
1550105  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  3(3–0–6) 
1550106   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรมอาเซียน 3(3–0–6) 

1550107  ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู  3(3–0–6) 
1560101  ภาษาพมาเบ้ืองตน   3(3–0–6) 
1560102  ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร   3(3–0–6) 
1570101  ภาษาจีนเบ้ืองตน   3(3–0–6) 
1570102  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3–0–6) 
1580101  ภาษาฮินดีเบ้ืองตน    3(3–0–6) 
1580102  ภาษาฮินดีเพ่ือการสื่อสาร  3(3–0–6) 
1590101  ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน    3(3–0–6) 
1590102  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร   3(3–0–6) 
1610101  ภาษาเขมรเบ้ืองตน    3(3–0–6) 
1610102  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร  3(3–0–6) 
1620101  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน   3(3–0–6) 
1620102  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร    3(3–0–6) 
1630101  ภาษามลายูเบ้ืองตน   3(3–0–6) 
1630102  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  3(3–0–6) 
1640101  ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน  3(3–0–6) 
1640102  ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร            3(3–0–6) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
2)  กลุมวิชามนุษยศาสตร 
1050101  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                       3(3-0-6) 
1510101  จริยธรรมและทักษะชีวิต                                  3(3-0-6) 
1630101  ทักษะการรูสารสนเทศ                                    3(3-0-6) 
2010101  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป                                3(3-0-6) 
2050101  สุนทรียภาพทางนาฏศิลป                                3(3-0-6) 
2060101  สุนทรียภาพทางดนตร ี                                   3(3-0-6) 
 

2)  กลุมวิชามนุษยศาสตร 
1050101  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3–0–6) 
1050102  ทักษะชีวิตเพ่ือความงอกงามสวนบุคคล 3(3–0–6) 
1050103  จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง 3(3–0–6) 
1050213  จิตวิทยาการสื่อสาร   3(3–0–6) 
1510101  จริยธรรมและทักษะชีวิต  3(3–0–6) 
1520101  ทักษะการเรยีนรูสารสนเทศ   3(3–0–6) 
1520102  ทักษะคิดเชิงระบบ   3(3–0–6) 
1520103  การคิดเชิงสรางสรรค   3(3–0–6) 
2010101  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป  3(3–0–6) 
2010102  ชางเมืองเพชร   3(3–0–6) 
2050101  สุนทรียภาพทางนาฏศิลป   3(3–0–6) 
2060101  สุนทรียภาพทางดนตร ี  3(3–0–6) 

ยึดตามระบบการจัดการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

3)  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
2500101  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                 3(3-0-6) 
2500102  วิถีไทย                                                    3(3-0-6) 
2500103  ความเปนพลเมือง                                        3(3-0-6) 
2500104  มนุษยกับสิ่งแวดลอม                                      3(3-0-6) 
2500105  เพชรบุรีศึกษา                                          3(3-0-6) 
2560101  กฎหมายในชีวิตประจําวัน                                3(3-0-6) 
3560101      การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน                          3(3-0-6) 
 

3)  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
2500100  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  3(3–0–6) 
2500101  การเมืองและการปกครองไทย  3(3–0–6)  
2500102  วิถีไทย     3(3–0–6) 
2500103  ความเปนพลเมือง    3(3–0–6) 
2500104  มนุษยกับสิ่งแวดลอม    3(3–0–6) 
2500105  เพชรบุรีศึกษา   3(3–0–6) 
2500106  อาเซียนศึกษา   3(3–0–6) 
2500107  ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท   3(3–0–6) 
2500108  ความรับผิดชอบตอตนเอง   3(3–0–6) 
2500109  สังคมนาอยู    3(3–0–6)  
2500110  อัตลักษณไทย    3(3–0–6)  
2560111  การตอตานการทุจรติคอรัปช่ัน    3(3–0–6) 

ยึดตามระบบการจัดการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
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2560101  กฎหมายในชีวิตประจําวัน    3(3–0–6) 
3560101  การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน 3(3–0–6) 
3560102     ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม 3(3–0–6) 
3560503    เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน    3(3–0–6) 
3560504      การบริหารการเงินสวนบุคคล  3(3–0–6) 
3600101    การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน     3(3–0–6) 

4)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
4040101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                             3(3-0-6)  
4040102  การคิดและการตัดสินใจ                                   3(2-2-5) 
4010701  โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี            3(3-0-6)  
4070301  การสรางเสริมสุขภาวะ                                    3(2-2-5)  
4080101  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ                                    3(2-2-5) 
4080102  นันทนาการเพ่ือชีวิต                                  3(2-2-5) 
4120101  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   3(2-2-5)  
5000101       เกษตรในชีวิตประจําวัน                                   3(2-2-5) 
 

4)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
4010701    โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี3(3–0–6) 
4010702     วิทยาศาสตรกับชีวิต  3(3–0–6) 
4010703    สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3–0–6) 
4010704         ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ              3(3–0–6)  
4020101    เคมีในชีวิตประจําวัน  3(3–0–6) 
4020102    เคมีและภูมปิญญาไทย  3(3–0–6) 
4030001    ชีววิทยาเชิงอนุรักษ   3(3–0–6) 
4030002     พืชพรรณเพ่ือชีวิต   3(3–0–6) 
4030003    เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาํวัน  3(3–0–6) 
4040101     คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  3(3–0–6) 
4040102     การคิดและการตัดสินใจ  3(3–0–6) 
4070301    การสรางเสริมสุขภาวะ  2(1–2–3) 
4070302     สุขภาพครอบครัว   2(1–2–3) 
4080101    กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ    2(1–2–3) 
4080102     นันทนาการเพ่ือชีวิต    2(1–2–3) 
4080103     รูปรางและการควบคมุนํ้าหนัก 2(1–2–3) 
4080104    วิทยาศาสตรการกีฬา   2(1–2–3) 
4080105  ทักษะการวายนํ้า    2(1–2–3) 
4090101     อาหารนานาชาติเบ้ืองตน   3(2–2–5) 

ยึดตามระบบการจัดการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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4100904     การแพทยแผนไทยในชีวิตประจาํวัน  3(3–0–6) 
4120101     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2–2–5) 
5000101    เกษตรในชีวิตประจําวัน  3(2–2–5) 
5040606    การเลีย้งสัตวเพ่ือการนันทนาการ  3(2–2–5) 
5060609     ทรัพยากรทางนํ้าและการอนุรักษ  3(2–2–5) 
5070311     การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน  3(2–2–5) 
5070613    ขนมอบเบ้ืองตนเพ่ือการประกอบธุรกิจ  3(2–2–5) 
5070614   อาหารเพ่ือสุขภาพ              3(3–0–6) 
5070615   เครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ  3(2–2–5) 
5540602   พลังงานทดแทน    3 (3–0–6) 
5540603   การประหยัดพลังงาน  3 (3–0–6) 
5570103            ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน             3 (2–2–5) 
5580704   เทคโนโลยีอัจฉริยะ     3 (2–2–5) 
5590101   การขับข่ีปลอดภยั     3 (2–2–5) 
5800101   เทคโนโลยีทองถ่ิน    3 (3–0–6) 
7130401   การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ 3 (2–2–5) 
7130402   การใชเทคโนโลยีเพ่ือนําเสนองาน  3 (2–2–5) 
7130403   เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู  3 (2–2–5) 
8010801             การชวยฟนคืนชีพ    2 (1–2–3) 
8010802      การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัต ิ 2 (1–2–3) 
8010804   ชีวิตและสุขภาพ       2 (1–2–3) 
8010805   หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย 2 (1–2–3) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน                       ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
 
 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                       ไมนอยกวา 114 หนวยกิต 
 
 
 

1. ปรับช่ือหลักสูตรเปนสาขาวิชา
การทองเท่ียวและการโรงแรมเพ่ือ
ประโยชนของนักศึกษาหลังสําเรจ็
การศึกษาซึ่งสอดคลองกับ มคอ. 1 
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1. วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                      30 หนวยกิต 
1741101 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว 
3(3-0-6) 

1742102 จิตวิทยาบริการ   3(3-0-6) 
1742103 พฤติกรรมนักทองเท่ียว  3(3-0-6) 
1742104 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
3(3-0-6) 

1742105 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรบั
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

3(3-0-6) 

1743106 การจัดการองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  3(3-0-6) 
1743107 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรม

การทองเท่ียว 
3(2-2-5) 
 

1743108 การสื่อสารขามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

1744109 สัมมนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
1742501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6) 

 

1. วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                              ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 
1741101  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว      3(3-0-6) 
1741102   การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว     3(3-0-6) 
1741103   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจสําหรับ 
              อุตสาหกรรมการทองเท่ียว                                  3(3-0-6) 
1742104  จิตวิทยาบริการ               3(3-0-6) 
1742105  พฤติกรรมนักทองเท่ียวและการสื่อสารขามวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
1743106  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรบัการทองเท่ียว 
              และการโรงแรม                                             3(3-0-6) 
1743107  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและ  
              การโรงแรม                                             3(3-0-6) 
1744108  การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเท่ียว 
             และการโรงแรม                                             3(3-0-6) 
  

2. เพ่ิมจํานวนรายวิชาในกลุมวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ ท้ังน้ีรายวิชาท่ีเปด
ใหผูเรียน เรียนน้ันจะสอดคลองกับ
หลักสตูรของกลุมวิชาการ
ทองเท่ียวมากท่ีสุด และสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานสมรรถนะการ
ทองเท่ียวอาเซียน 

2. กลุมวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา                                   60  หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาเฉพาะบังคับ ไมนอยกวา                          30  หนวยกิต  
      โดยเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาการ ทองเท่ียวหรือกลุมวิชาการ
โรงแรม กลุมวิชาใดวิชาหน่ึง ไดแก 
       2.1.1.  กลุมวิชาการทองเท่ียว                              30 หนวยกิต 
1)  กลุมวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว 
1741201 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยนื 3(3-0-6) 
1742202 การพัฒนาแหลงทองเท่ียว  3(3-0-6) 
1743203 การทองเท่ียวโดยชุมชน 3(3-0-6) 

1743204 นันทนาการและการสื่อความหมายทาง 3(3-0-6) 

2) กลุมวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา                     90 หนวยกิต 
2.1) กลุมวิชาเฉพาะบังคับ ไมนอยกวา                    60 หนวยกิต  
โดยเลือกจากรายวิชาในกลุมวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ไดแก 

1. เพ่ิมจํานวนหนวยกิจของหมวด
วิชาเฉพาะดาน เพ่ือใหสอดคลอง
กับ มคอ.1 
 
2. มีการยุบรวมกลุมวิชา เหลือ 2 
กลุม ไดแก กลุมวิชาการทองเท่ียว
และกลุมวิชาการโรงแรม ท้ังน้ีได
บูรณาการกลุมวิชาการพัฒนาการ
ทองเท่ียว รวมเขาไปเปนสวนหน่ึง
ของกลุมวิชาการทองเท่ียว เพ่ือให
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ธรรมชาต ิ

1743205 โลจสิติกสสําหรับอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว 

3(3-0-6) 

1744206 ผลกระทบการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
1744207 นโยบายและแผนพัฒนาการทองเท่ียว  3(3-0-6) 
1742208 ยุทธศาสตรและกระบวนการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
1742209 การพัฒนาตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3(3-0-6) 

1744901 การวิจัยดานการพัฒนาการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
   

 

การเรยีนการสอน มีประสิทธิภาพ 
เสรมิสรางการเรียนรูแกผูเรียน
ไดมากข้ึน 

2) กลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียว 
1741301 หลักการมัคคุเทศก  3(2-2-5) 
1742302 มัคคุเทศกชํานาญการ 3(2-2-5) 
1743303 การวางแผนและการจดันําเท่ียว 3(2-2-5) 
1743304 หลักการจดัการธุรกิจการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
1743305 การบัญชีและการเงินสําหรบัธุรกิจนําเท่ียว 3(3-0-6) 
1743306 การตลาดในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
1742307 ธุรกิจการบินและการสํารองท่ีน่ัง 3(3-0-6) 
1742308 ทรัพยากรการทองเท่ียวไทยและโลก 3(3-0-6) 

1744309 39ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 

1744902 การวิจัยดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  3(2-2-5) 
   

 

2.1.1) กลุมวิชาการทองเท่ียว                                  30  หนวยกิต 
1741201   หลักการมัคคเุทศก            3(2-2-5) 
1741202  ผลกระทบการทองเท่ียว            3(3-0-6) 
1742203  การวางแผนและการจดัรายการนําเท่ียว          3(3-0-6) 
1742204   ธุรกิจการบินและการสํารองท่ีน่ัง           3(3-0-6) 
1742205   ทรัพยากรการทองเท่ียวไทยและโลก           3(3-0-6) 
1743206  การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว       3(3-0-6) 
1744207   การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน           3(3-0-6) 
1744208  การทองเท่ียวชุมชน            3(2-2-5) 
1744209  หลักการจดัการธุรกิจการทองเท่ียว                      3(3-0-6) 
1744210   โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว          3(3-0-6) 
1744211  องคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน                      3(3-0-6) 
1744212  การวิจัยและการสัมมนาดานการทองเท่ียว                 3(2-2-5) 
 

มีการปรับและเพ่ิมรายวิชาในกลุม
วิชาการทองเท่ียว ใหทันสมัย 
สอดคลองกับ มคอ. 1 ท้ังน้ีเพ่ือให
ผูเรยีนไดตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความหลากหลายของรูปแบบการ
ทองเท่ียว ซึ่งมีพัฒนาการมาอยาง
ตอเน่ือง ตลอดจนกิจกรรมทางการ
ทองเท่ียวท่ีเก่ียวของ 
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2.1.2 กลุมวิชาการโรงแรม                   30 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาธุรกิจการโรงแรม 
1741401 หลักการโรงแรม  3(3-0-6) 
1741402 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
1742403 การจัดการงานแมบาน 3(2-2-5) 
1742404 การจัดการสวนหนา 3(3-0-6) 
1743405 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา 3(3-0-6) 
1743406 การจัดการโรงแรม  3(3-0-6) 
1743407 การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจ

โรงแรม 
 

3(3-0-6) 
 

1743408 การบัญชีและการเงินสําหรบัธุรกิจโรงแรม  3(3-0-6) 
1743409 การตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
1744903 การวิจัยดานการโรงแรม  3(2-2-5) 

 

2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม                         30   หนวยกิต 
1741301  หลักการโรงแรม             3(3-0-6) 
1741302   การบริการอาหารและเครื่องดื่ม           3(2-2-5) 
1742303   การจัดการงานแมบาน            3(2-2-5) 
1742304   การจัดการสวนหนา            3(3-0-6) 
1743305   การบริการจดัเลี้ยง            3(2-2-5) 
1743306   การจัดการภัตตาคารและงานครวั           3(2-2-5) 
1743307   การจัดการโรงแรม            3(3-0-6)  
1744308   การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการโรงแรม          3(3-0-6) 
1744309  การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจโรงแรม          3(3-0-6) 
1744310   การจัดการธุรกิจท่ีพักและอาคารชุด           3(3-0-6) 
1744311   การจัดการกิจกรรมในธุรกิจโรงแรม           3(3-0-6) 
1744312  การวิจัยและการสัมมนาดานการโรงแรม          3(2-2-5) 
 

มีการปรับและเพ่ิมรายวิชาในกลุม
วิชาการโรงแรม ใหทันสมัย 
สอดคลองกับ มคอ. 1 ท้ังน้ีเพ่ือให
ผูเรยีนไดมีความรู ความเขาใจ
อยางถองแท เก่ียวกับความ
หลากหลายของรูปแบบของการ
จัดการธุรกิจท่ีพัก ซึ่งในปจจุบัน
รูปแบบของธุรกิจท่ีพักท่ีแปลกใหม 
โดดเดน มีเอกลักษณเฉพาะ 
ประกอบกับการมีความคดิสราง
สรางสรรค สามารถตอบสนอง
ความตองการของนักทองเท่ียวได 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะเลือกไมนอยกวา                 30 หนวยกิต  
      โดยเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาความสนใจเฉพาะ และกลุมวิชา
เฉพาะภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ 
2.2.1 กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ             ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
1743311 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 3(3-0-6) 

1743312 การทองเท่ียวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 

1742313 การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม  

3(3-0-6) 

1744314 กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
1744315 การจัดการประชุม การทองเท่ียวเพ่ือเปน

รางวัลและการจดันิทรรศการ    
3(3-0-6) 

2.2) กลุมวิชาเฉพาะเลือก                         ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
       โดยเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาความสนใจเฉพาะและกลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ 
2.2.1 กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ                ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
1741401  การทองเท่ียวอาเซียน            3(3-0-6) 
1742402  กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว           3(2-2-5) 
1743403  การจัดการประชุมการทองเท่ียวเพ่ือ                        3(2-2-5) 
              เปนรางวัลและการจัดนิทรรศการ  
1743404   การจดัการอาหารนานาชาติและทองถ่ิน          3(2-2-5) 
1743405   การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา           3(3-0-6) 
1743406   การทองเท่ียวเชิงนิเวศ            3(3-0-6) 
1743407  การจัดการบารและเครื่องดื่ม                      3(2-2-5) 
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1742410 บารและเครื่องดืม่ 3(2-2-5) 
1744411 การจัดการอาหารนานาชาติและทองถ่ิน 3(2-2-5)  

1743408   การพูดและนําเสนองานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว   3(3-0-6) 
 
  
2.2.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ               ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
        ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหน่ึง ไดแก ภาษาอังกฤษ 
ภาษาญี่ปุน และ ภาษาจีน 
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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาท่ีมีการปรับปรุง 
หลักสูตรสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 

1741101 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว       3(3-0-6) 
Introduction to Tourism Industry 
บทบาท ความสําคญั และองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการ
บริการ ลักษณะและประเภทของธุรกิจการทองเท่ียวและการบริการ องคกรท่ี
เก่ียวของกับการทองเท่ียวและการบริการ ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวและการบริการ บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ แนวโนมและสถานการณการ
ทองเท่ียวในปจจุบันท้ังในระดับประเทศ อาเซียนและระดับโลก 

1741101 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว   3(3-0-6) 
Introduction to Tourism Industry 
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภท องคประกอบของอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว ธุรกิจการทองเท่ียว ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ ผลกระทบ แนวโนม นโยบายและสถานการณการทองเท่ียวใน
ปจจุบันท้ังในระดับประเทศ อาเซียนและระดับโลก องคกรท่ีเก่ียวของท้ัง
ทางตรงและทางออม และท้ังในประเทศและตางประเทศ บทบาทของ
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน เนนใหมีการศึกษา
แนวโนม นโยบายและสถานการณ
การทองเท่ียวในปจจุบัน ท้ังใน
ระดับประเทศ อาเซียนและระดับโลก 
ตลอดจนบทบาทขององคกรท่ี
เก่ียวของในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 

1742104  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว                                                                   3(3-0-6) 
 Professional Ethics and Laws for Tourism Industry 
บทบาท และความรับผดิชอบของธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรมท่ีมีตอ 
ลูกคา และสังคม แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม ท้ังในและระหวางประเทศ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม ปญหาทาง
จริยธรรม แนวทางการแกไขและการพัฒนา 

1743106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและ
การโรงแรม                                                     3(3-0-6) 
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 
บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรมท่ีมีตอ
ลูกคา และสังคม แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรมท้ังในและระหวางประเทศ กรณีศึกษา
จากการใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

 

มีการปรับคําอธิบายรายวิชาให
กระชับมากยิ่งข้ึน 

1742102 จิตวิทยาบริการ                                                3(3-0-6) 
Service Psychology 
แนวคิดพ้ืนฐานของความตองการและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การนํา
ทฤษฎีทางจิตวิทยาไปใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการบุคลิกภาพของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ หลักในการบริการใหมีประสิทธิภาพเทคนิคการ
จูงใจและแกปญหาเฉพาะหนา มนุษยสัมพันธและการสงเสริมมนุษยสัมพันธใน

1742104 จิตวิทยาบริการ                                          3(3-0-6) 
Service Psychology 
แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับจิตวิทยาบริการ ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับ
ความตองการของบุคคล พฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของ
นักทองเท่ียว การประยุกตใชทฤษฎีทางจิตวิทยาในงานบริการ หลักในการ
บริการใหมีประสิทธิภาพ มาตรฐานการสรางความประทับใจในงานบริการ 

มีการปรับคําอธิบายรายวิชาให
เหมาะสมข้ึน โดยมรีายละเอียดดาน
การบริการเพ่ิมเติม 
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องคกรเพ่ือพัฒนาการทํางาน เทคนิคการจูงใจลูกคา การปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในงานบริการ 
 1741102 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  3(3-0-6) 

Personality Development for Tourism Industry 
แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของบุคลากร
ในอุตสาหกรรมทองเท่ียว การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 
ศิลปะการตอนรับในงานบริการ การสื่อสารในงานบริการ มนุษยสัมพันธใน
งานบริการ หลักการพูดในท่ีสาธารณะ 

มีการเพ่ิมรายวิชาน้ีเพ่ือความ
เหมาะสม และเปนการเนน
บุคลิกภาพ เพ่ือสรางเสริมอัตลักษณท่ี
ดีใหแกนักศึกษา 

1743107   เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว  3(2-2-5) 
 Information Technology for Tourism Industry 
ความหมาย ขอบเขต ประเภท ลักษณะและระบบของสารสนเทศทางดาน
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม การนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการ 
การวิเคราะหและจัดเก็บขอมูล การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปใน
อุตสาหกรรม การทองเท่ียว การสืบคนขอมูลจากสื่อสิ่ งพิมพและสื่ อ
อิเล็คทรอนิคส  
 

1743107 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม  
Information Technology for Tourism and Hotel        3(3-0-6) 
ความหมาย ขอบเขต ประเภท ลักษณะ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     
การวิเคราะห  จัดเก็บขอมูล การสืบคนขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็คทรอนิคส การจัดชุดสินคา ขอมูล การกําหนดราคา ระบบการชําระเงิน 
ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร และความเปนสวนบุคคลและทรัพยสินทาง
ปญญา การจัดการดาน การตลาดธุรกิจพาณิชย อิเล็กทรอนิกส  (E-
marketing) และธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการทองเท่ียวและการ
โรงแรม  ไดแก สายการบิน โรงแรม บริษัทนําเท่ียว และองคกรทางการ
ทองเท่ียว  

มีการปรับคําอธิบายรายวิชาให
เหมาะสมและชัดเจนมากข้ึน 

1742501  ภาษาอังกฤษธุรกิจ                                           3(3-0-6) 
Business English 
คําศัพทเฉพาะและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในการสื่อสารในสถานการณตางๆ 
ทางธุรกิจ เชน การสมัครงาน โดยการอานโฆษณารับสมัครงาน การเขียน
จดหมาย ประวัติ การสัมภาษณงาน การรับโทรศัพท การติดตอสื่อสารทาง
ธุรกิจ การเขียนจดหมายประเภทตางๆ เชน จดหมายสอบถามขอมูล ราคา และ
จดหมายสั่งสินคา การนัดหมาย การบอกทิศทางในสํานักงาน ตลอดจนการอาน
แผนผังองคกร บุคลากรและลักษณะงานประเภทตางๆ 
 

1741103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว                                                     3(3-0-6) 
Business English Communication for Tourism Industry 
ศึกษาคําศัพท เฉพาะและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ ในธุรกิจทองเท่ียวและโรงแรม ไดแก การสมัครงาน การ
เขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณงาน  การรับโทรศัพท การเขียน
จดหมายธุรกิจประเภทตางๆ การสอบถามขอมูล การสั่งซื้อ การยืนยัน 
 

มีการปรับคําอธิบายรายวิชาให
กระชับข้ึนโดยเนนทักษะท่ีนักศึกษา
ตองเรียนรูโดยเฉพาะ 
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1744902 การวิจัยดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียว                    3(2-2-5) 
Tourism Industry Research 
ความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ  และการวิจัยเชิงปริมาณ  กระบวนการข้ันตอน
ของการดําเนินการวิจัย กําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรม  การ
เขียนโครงการ  ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนและ
นําเสนอรายงานการวิจัยเพ่ือการจัดการและการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียว
แกทองถ่ิน 
และ 
1744903 การวิจัยดานการโรงแรม                                  3(2-2-5) 
Hotel Research 
ความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ  และการวิจัยเชิงปริมาณ  กระบวนการข้ันตอน
ของการดําเนินการวิจัย กําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรม  การ
เขียนโครงการ  ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนและนําเสนอ
รายงานการวิจัยดานการโรงแรม 

1744212 การวิจัยและการสัมมนาดานการทองเท่ียว                   3(2-2-5) 
Research and Seminar in Tourism 

ความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการข้ันตอน
ของการดําเนินการวิจัย กําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรม การ
เขียนโครงการ ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน รวมถึง
การจัดสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลรายงานการวิจัยเพ่ือการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียว 
และ  
1744312 การวิจัยและการสัมมนาดานการโรงแรม       3(2-2-5) 
Research and Seminar in Hotel 
ความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย  การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการข้ันตอน
ของการดําเนินการวิจัย กําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรม การ
เขียนโครงการ ตัวแปรและสมมติฐานการ วิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน รวมถึง
การจัดสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลรายงานการวิจัยเพ่ือการพัฒนาดานการ
โรงแรม 

มีการปรับ ช่ือ วิชาและคํ าอ ธิบาย
รายวิชา แยกเปนศาสตรของกลุม
วิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม
อยางชัดเจน 

1743305 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเท่ียว                3(2-2-5) 
Accounting and Financial Business 
หลักการบัญชีและการเงิน  ระบบบัญชีในบริษัทนําเท่ียว การจัดทํางบประมาณ
รายรับรายจาย  การดําเนินงานของแผนกบัญชีลูกคา การตรวจสอบภายใน  
การทํางบการเงินประจํางวด รายงานประจําป  
และ  
 

1743206 การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว    3(3-0-6) 
Marketing and Accounting for Tourism Business 
ความหมาย ความสําคัญ และสวนประกอบของการตลาดในอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว รวมถึงการจัดการการตลาดของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียว การวางแผน
และการกําหนดกลยุทธการตลาดเพ่ือธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
บทบาท หนาท่ีของแผนกบัญชีและการเงิน ความหมายของการบัญชี 

มีการปรับ ช่ือ วิชาและคํ าอ ธิบาย
รายวิชา แยกเปนศาสตรของกลุม
วิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม
อยางชัดเจน และผนวกทฤษฎีดาน
ก ารต ล าด  เน น ให ผู เรี ย น ได ฝ ก
ปฏิบัติการบันทึกบัญชี วิเคราะหและ
บันทึกรายการคา เปนการเสริมสราง
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1743408   การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม              3(2-2-5) 
Accounting and Financial for Hotel Business 
ศึกษาหลักการบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีในโรงแรม การจดัทํางบประมาณ
รายรับรายจาย การดาํเนินงานของแผนกบัญชีลูกคา การตรวจสอบภายใน การ
ทํางบการเงินประจํางวด รายงานประจําป 
และ 
1743409 การตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม                     3(3-0-6) 
Hotel Marketing and Sales 
ความหมายและความสาํคัญของการตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม 
สวนประกอบของตลาดโรงแรม การจัดองคการการตลาดในธุรกิจโรงแรม การ
วิเคราะหโอกาสของตลาด โครงสรางตลาด และพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
การวัดและการพยากรณตลาด การแบงสวนตลาด การวางแผนกลยทุธทาง
การตลาดเก่ียวกับผลิตภณัฑราคา และการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย
ในในธุรกิจโรงแรม 

หลักการบันทึกบัญชี การวิเคราะหและการบันทึกรายการคา ประโยชนของ
ขอมูลทางการบัญชีในธุรกิจการทองเท่ียว การฝกปฏิบัติทางการบัญชี
เบ้ืองตน และการฝกวิเคราะหงบการเงิน 
และ 
1744308 การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกจิการโรงแรม      3(3-0-6) 
Marketing and Accounting for Hotel Business 
ความหมาย ความสําคัญ และสวนประกอบของการตลาดในอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว รวมถึงการจัดการการตลาดของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียว การวางแผน
และการกําหนดกลยุทธการตลาดเพ่ือธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
บทบาท หนาท่ีของแผนกบัญชีและการเงิน ความหมายของการบัญชี 
หลักการบันทึกบัญชี การวิเคราะหและการบันทึกรายการคา ประโยชนของ
ขอมูลทางการบัญชีในธุรกิจโรงแรม การฝกปฏิบัติทางการบัญชีเบ้ืองตน 
และการฝกวิเคราะหงบการเงิน 

ประสบการณ ท่ีดีในการเสริมสราง
ความรู ความเขาใจแกผูเรียนมากข้ึน 

1741301หลักการมัคคุเทศก                                             3(2-2-5)  
Principle of Tour Guiding 
แนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับมัคคุเทศก คุณสมบัติ มารยาท จรรยาบรรณ และ
บุคลิกภาพของมัคคุเทศก บทบาทหนาท่ีความสามารถในการเปนผูนําเท่ียว  
การวางแผนและการแกไขปญหาในการนําเท่ียว เทคนิคการนําเท่ียว  ศึกษา
พฤติกรรมนักทองเท่ียว พิ ธีการเขาและออกเมือง ธุรกิจท่ี เก่ียวของกับ
มัคคุเทศก การจัดกิจกรรมและนันทนาการ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
รวมถึงการฝกปฏิบัตินอกสถานท่ี 
 

1741201  หลักการมัคคุเทศก          3(2-2-5) 
Principles of Tour Guide 
แนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับมัคคุเทศก บุคลิกภาพ คุณลักษณะ จรรยาบรรณ 
มารยาท และการวางตัวของมัคคุเทศก บทบาทและหนาท่ีของมัคคุเทศก 
มัคคุเทศกกับความรูท่ัวไปเก่ียวกับประเทศไทยและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ
มัคคุเทศก เทคนิคการนําเท่ียว การวางแผนและการแกไขปญหาในการนํา
เท่ียว กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับมัคคุเทศก (พิธีการเขาและออกเมือง กิจกรรม
นันทนาการ การใหความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน) และการ
ฝกปฏิบัตินําเท่ียวนอกสถานท่ีตามเสนทางบังคับของการทองเท่ียว 

มกีารเพ่ิมเติมคําอธิบายรายวิชาท้ังน้ี
โดยเพ่ิมเติมประเด็นความรูท่ัวไป
เก่ียวกับประเทศไทยและธุรกิจท่ี
เก่ียวของกับมัคคุเทศก ตลอดจนการ
ฝกปฏิบัตินําเท่ียวนอกสถานท่ีตาม
เสนทางบังคับของการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย 

1742308  ทรัพยากรการทองเท่ียวไทยและโลก                     3(3-0-6) 
Thailand and World Tourism Resources 
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการทองเท่ียวของไทย

1742205  ทรัพยากรการทองเท่ียวไทยและโลก            3(3-0-6) 
Thailand and World Tourism Resources 
ความหมาย ประเภทลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะทางภูมิอากาศ 

มีการปรับคําอธิบายรายวิชา โดย
เพ่ิมเติมเน้ือหาครอบคลุมเก่ียวกับ
แหลงทองเท่ียวความทรงจํา โดยแบง
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และของโลก ท้ังทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียว
มรดกโลก  โดยแบงตามลักษณะภูมิศาสตร  ปจจัยท่ีมีผลตอทรัพยากรการ
ทองเท่ียว การอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว องคกรท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 

ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการทองเท่ียวของ
ไทยและของโลก ท้ังทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม แหลง
ทองเท่ียวมรดกโลก แหลงทองเท่ียวความทรงจํา โดยแบงตามลักษณะ
ภูมิศาสตร ปจจัยท่ีมีผลตอทรัพยากรการทองเท่ียว การอนุรักษทรัพยากร
การทองเท่ียว องคกรท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 

ตามลักษณะภูมิศาสตร ซึ่งเปนการ
เสริมสรางความรู  ความเขาใจแก
ผูเรียนในเรื่องของความหลากหลาย
ของทรัพยากรการท องเท่ี ย วอีก
รูปแบบหน่ึง 

1743304 หลักการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว                       3(3-0-6) 
Principle of Travel Business 
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ แนวคิดการจดัการ แนวโนม และบทบาทของ    
ธุรกิจนําเท่ียว การกําหนดนโยบาย เปาหมาย การวางแผน การดําเนินงาน การ
ควบคุมและ   การประเมินงาน วิธีการประกอบธุรกิจการทองเท่ียว  การจัดทํา
แผนการตลาดและการสงเสริม     การขาย การอภิปรายถึงปญหาตาง ๆ ท่ี
เก่ียวกับการจดัการธุรกิจการทองเท่ียวในทางปฏิบัติการและการแกไขปญหา
ตางๆ 
 

1744209  หลักการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว                    3(3-0-6) 
Principles of Travel Business 
ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและลักษณะของธุรกิจการทองเท่ียว 
ประเภทและองคประกอบของธุรกิจการทองเท่ียว (ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจการ
ขนสง ธุรกิจจําหนายสินคาของท่ีระลึก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนํา
เท่ียว และธุรกิจทองเท่ียวประเภทอ่ืนๆ ไดแก  ธุรกิจการบันเทิงและ
นันทนาการ บทบาทและหนาท่ีของธุรกิจการทองเท่ียว ปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาของธุรกิจการทองเท่ียว ความสัมพันธระหวางธุรกิจการ
ทองเท่ียว แนวโนมของธุรกิจการทองเท่ียว 

มีการปรับคําอธิบายรายวิชา โดยเพ่ิม
ป ระ เด็ น รูป แบ บ ขอ ง ธุ ร กิ จก าร
ทองเท่ียว องคประกอบท่ีสําคัญของ
ธุรกิจการทองเท่ียว ความสัมพันธ
ระหวางธุรกิจการทองเท่ียว และ
แนวโนมของธุรกิจการทองเท่ียว 
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูท่ีทันสมัย 

1743203 การทองเท่ียวโดยชุมชน                                     3(3-0-6) 
 Community-based Tourism 
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและองคประกอบของชุมชน ความสัมพันธ
ระหวางการทองเท่ียวกับชุมชน การสรางจิตสํานึก การพัฒนาศักยภาพ การ
สรางเครือขาย บทบาทของชุมชนในการจัดการทองเท่ียว รูปแบบและกิจกรรม 
การวางแผนและพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนอยางยั่งยืน การใชแนวคิดการมีสวน
รวมในการจัดการทองเท่ียวชุมชน ผลกระทบจากการทองเท่ียวตอชุมชน 
กรณีศึกษา 

1744208  การทองเท่ียวชุมชน          3(2-2-5) 
Community-based Tourism 
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและองคประกอบของชุมชน ความสัมพันธ
ระหวางการทองเท่ียวกับชุมชน การสรางทัศนคติท่ีดี การพัฒนาศักยภาพ 
การสรางเครือขาย บทบาทของชุมชนในการจัดการทองเท่ียว การวางแผน
และ พัฒนาการ ทองเท่ียวชุมชนอยางยั่งยืน การจัดทําโครงการดานการ
ทองเท่ียว กระบวนการจัดโครงการ การเขียนโครงการ กรณีศึกษาการ
บริหารโครงการทองเท่ียวชุมชน 

มีการปรับคําวา จิตสํานึก เปนคําวา 
ทัศนคติท่ีดี และ เนนการวางแผนและ
การมีสวนรวมกับชุมชนท่ีเปน
กรณีศึกษา 

1744314 กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว            3(3-0-6) 
Tourism Recreation Activities 
 ความหมาย ประโยชน ขอบขายกิจกรรมนันทนาการ หลักการและวิธีการจัด
กิจกรรมนันทนาการ การจดักิจกรรมนันทนาการนอกสถานท่ี การฝกทักษะใน

1742402  กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว           3(2-2-5) 
Tourism Recreation Activities 
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคและประเภทกิจกรรมนันทนาการ 
ลักษณะกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียวท่ีดี การศึกษาอุปกรณตางๆ 

มีการปรับคําอธิบายรายวิชา ใหมี
เน้ือหาครอบคลุม โดยเนนเรื่องการ
ฝกทักษะภาคปฏิบัติ ท้ังท่ีเรียนรูจาก
ผูสอน ผูมีประสบการณและเรียนรู
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การเปนผูนํานันทนาการ  การวางแผนงาน และการใชอุปกรณตางๆ ในการ
นันทนาการ เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานในการเดินทางทองเท่ียว 
 

ประกอบการจัดกิจกรรมนันทนาการ หลักการและวิธีการจัดกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว เกมสและกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการ
ทองเท่ียว การฝกทักษะในการเปนผูนํานันทนาการท่ีดี ตลอดจนการเรียนรู
ทักษะภาคปฏิบัติการเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการจากบุคคลในแหลง
ทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการตางๆ และการจัดกิจกรรมนันทนาการนอกสถานท่ี 

จากบุคคลภายนอกในแหลงทองเท่ียว
นันทนาการตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางให
ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชได
อยางมีประสิทธิภาพ 

1742307 ธุรกิจการบินและการสํารองท่ีนั่ง                            3(3-0-6) 
Airline Business and Reservation 
ภาษา ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน ประวัติธุรกิจการบิน สภาพ
ท่ัวไปของธุรกิจการบิน การขายบริการของสายการบิน การขนสงสินคาทาง
อากาศ กฎระเบียบ นโยบายท่ีสําคัญของสายการบิน การจัดการธุรกิจการบิน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการบิน เชน IATA, ICAO, OAA   ความสัมพันธ
ระหวางบริษัทการบินกับธุรกิจการบิน  การบริหารดําเนินงานสายการบิน  และ
ศึกษาเรื่องการใชระบบคอมพิวเตอรในการสํารองท่ีน่ังสายการบินในระบบตางๆ 
รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการธุรกิจการบินภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ 

1742204 ธุรกิจการบินและการสํารองท่ีนั่ง                   3(3-0-6) 
Airline Business and Reservation 
องคประกอบพ้ืนฐานของธุรกิจสายการบินท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการ
บิน ไดแก ภาษา ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน ซึ่งครอบคลุม
โครงสรางองคกรของสายการบิน การดําเนินงาน กฎระเบียบของรัฐบาล 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการบิน การศึกษาเรื่องการใชระบบ
คอมพิวเตอรในการสํารอง ท่ีน่ังสายการบินในระบบตางๆ รวมถึงปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการธุรกิจการบินภายในประเทศและตางประเทศ 
 
 

มีการปรับคํ าอ ธิบายราย วิชา ให
ก ร ะ ชั บ ยิ่ ง ข้ึ น โด ย เน น ทั ก ษ ะ ท่ี
นักศึกษาตองเรียนรูโดยเฉพาะ 

 1744210 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว        3(3-0-6) 
Logistics for Tourism Industry 
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการขนสงทางบก  ทางเรือและทางอากาศรูปแบบ
ของการขนสง  หลักการรับผูโดยสาร กฎระเบียบเก่ียวกับการขนสง  
บทบาทของรัฐบาลตอการขนสงผู โดยสาร โดยการศึกษาวิเคราะหถึง
ยานพาหนะท่ีใหบริการ การกําหนดเวลา การสงเสริมการขายบริการ  
ปญหาในดานการแขงขันและการรวมมือระหวางการขนสงประเภทตางๆ  
รวมท้ังการอํานวยความสะดวกและการควบคุม การขนสงผูโดยสาร 

มีการเพ่ิมวิชาน้ี เพ่ือเพ่ิมความรูดาน
การขนสงใหกับนักศึกษาเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของการทองเท่ียวและให
มีความเหมาะสม ทันตอยุคสมัย 

 1743305  การบริการจัดเลี้ยง                                       3(3-0-6) 
Catering Service 
ศึกษาและปฏิบัติงานดานภัตตาคารและการจัดเลีย้ง วิธีการทางการรบัรอง

เพ่ิมรายวิชาน้ี เพ่ือฝกทักษะเชิงปฏิบัติ
ในการจัดเลี้ยงใหแกนักศึกษา 
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งานจัดเลี้ยง ในโอกาสตาง ๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี ศึกษาในโครงสรางการ
บริหารงานของหนวยงานจัดเลี้ยง ความสัมพันธของแผนกจดัเลี้ยงกับแผนก
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ การวางแผนและวิธีการจัดทําเมนูอาหาร การควบคุมดูแล
งานจัดเลี้ยง การจัดทํารายงาน 

 1743306  การจัดการภัตตาคารและงานครัว         3(2-2-5) 
Restaurant and Kitchen Management 
หลักการจัดการภัตตาคาร หลักการจัดการงานครัว การจัดรายการอาหาร
สําหรับภัตตาคาร การจัดอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร อุปกรณ 
เครื่องมือและเครื่องใชสําหรับภัตตาคาร การจัดองคกร การวางแผนการ
บริหารงานภัตตาคาร การจัดการงบประมาณ การคํานวณตนทุนและผล
กําไร วิธีการใหบริการ การควบคุมคุณภาพอาหารภัตตาคาร การบริหารงาน
บุคลากรในภัตตาคารและงานครัว 

เพ่ิมรายวิชาน้ี  เพ่ือฝกทักษะการ
จัดการภัตตาคารและงานครัวใหกับ
นักศึกษา 

 1744310  การจัดการธุรกิจท่ีพักและอาคารชุด         3(3-0-6) 
Accommodation and Suit Management 
ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอธุรกิจบริการ การจัดการธุรกิจบริการ
เพ่ือการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคม ตลอดจน
ปญหาและผลกระทบของธุรกิจบริการท่ีมีตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมถึง
หนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

เปนรายวิชาใหม ท้ังน้ีปจจุบันธุรกิจท่ี
พักมีหลากหลายประเภทมากข้ึน มี
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจท่ี
แตกตาง การเรียนรูการจัดการธุรกิจท่ี
พักท่ีหลากหลาย จึงทําใหผูเรียนได
พัฒนาองคความรูและสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชได 

 1744311  การจัดการกิจกรรมในธุรกิจโรงแรม         3(3-0-6) 
Hotel Event Management 
ศึกษาความหมาย องคประกอบ ประเภทการจัดกิจกรรม การตลาด การ
วางแผนการวางรูปแบบงาน งบประมาณ การควบคมุ การจดักิจกรรมใน
ลักษณะตางๆ ตามความตองการของลูกคา ตลอดจนการแกไขปญหาตางๆ 
ในการจัดกิจกรรมในโรงแรม 
 

เพ่ิมวิชาน้ี โดยเล็งเห็นวาการจัดการ
กิจกรรม  เป น ส วนห น่ึ งของการ
ท อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง ม ห ก ร รม  (Event 
tourism) ซึ่ ง ได รั บ ค ว าม นิ ย ม ใน
ปจจุบัน ถือเปนการทองเท่ียวรูปแบบ
หน่ึงท่ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
ใหการสงเสริมและสนับสนุน 
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 1741401 การทองเท่ียวอาเซียน                    3(3-0-6) 

ASEAN Tourism 
ประวัติความเปนมาของประชาคมอาเซียน กลไก และกฎบัตรอาเซียน 
วิสัยทัศน วัตถุประสงคเปาหมาย โครงสราง เขตการคาเสรี สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดลอม การพัฒนาการทองเท่ียวในกลุม
ประชาคมอาเซียน ผลกระทบ แนวโนม ทิศทางการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม
นักทองเท่ียว กฎหมาย และการเคลื่อนยายแรงงานดานการทองเท่ียวและ
การโรงแรม รวมถึงรูปแบบทองเท่ียวเช่ือมโยงหรือการทองเท่ียวชายแดน 

มีการเพ่ิมวิชาน้ี เพ่ือปรับใหทันสมัย
และรองรับการเปดเสรีอาเซียน 

 1743407  การจัดการบารและเคร่ืองด่ืม                   3(2-2-5) 
Beverage Operation 
การบริหาร การดําเนินการและสภาพแวดลอมทางธุรกิจสโมสร การ
วิเคราะหตลาด การวางแผนการผลิตและการบริการ การจัดการอาหารและ
เครื่องดื่มในสโมสร การจัดการดานพนักงาน การจัดทํางบการเงินและการ
ควบคุมทางการเงิน   

เพ่ิมรายวิชาน้ี  เพ่ือฝกทักษะการ
จัดการดานบารและเครื่องดื่มใหกับ
นักศึกษา โดยเพ่ิมความรูดานการ
จัดการสโมสรลงไปในรายวิชาดวยเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของการทองเท่ียว
และใหมีความเหมาะสมทันตอยุคสมัย 

 1743408  การพูดและนําเสนองานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว     3(3-0-6) 
Public Speaking and Presentation for Tourism Industry 
ความสําคัญของการพูดและการนําเสนอ วัตถุประสงคในการพูด การ
เตรียมการพูด เทคนิคการพูด การใชเสียง ลีลา และบุคลิกภาพในการ
พูด การใชภาษาท่ีเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณตางๆ ในการบริการท่ี
เก่ียวของกับการทองเท่ียว การวิเคราะหและปฏิบัติตอผูฟง รูปแบบและ
เทคนิคการนําเสนองานท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ิมรายวิชาน้ี เพ่ือฝกทักษะการพูด
และการนําเสนองานในรูปแบบตางๆ 
โดยเนนการใชเทคนิคใหมๆ ในการ
นํ า เสน องาน ให มี ค วามน าสน ใจ 
เหมาะสมทันตอยุคสมัย 

1742801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรม            2(0-3-3) 
การทองเท่ียว 1 
Preparation for Practical Training in Tourism Industry I 
จัดใหผู เรียนไดมีการเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณ วิชาชีพ

1742601 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 2(1-2-3) 
Preparation for Practical Training in Tourism Industry 
จัดใหผูเรียนไดมีการเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว การฝกทักษะตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานบริการ 

มีการปรับช่ือวิชา โดยตัดหมายเลข 1 
ออก เน่ืองจากเรียนเพียงรายวิชา
เดียว 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
ทางดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว  การฝกทักษะตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานบริการ และ
การฝก  ในองคการหรือหนวยงานสถานประกอบการณดานอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว  โดยฝกปฏิบัติงานท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษา จัดใหมี
การปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเก่ียวกับรายละเอียดของการฝกงาน ตลอดจน
อภิปรายปญหาทางดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว  ขอเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหา 

และการฝก ในองคการหรือหนวยงานสถานประกอบการณดานอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว โดยฝกปฏิบัติงานท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษา จัดใหมี
การปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเก่ียวกับรายละเอียดของการฝกงาน ตลอดจน
อภิปรายปญหาทางดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว ขอเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหา 

 
หมายเหตุ: หลักสูตรไดดําเนินการปรับอาจารยประจําหลักสูตร แผนการเรียนการสอน รหัสรายวิชาและมีคําอธบิายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษแทรก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การเรียนการสอนของหลกัสูตรมากย่ิงขึ้น 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบองคความรูของ มคอ.1 กับหลักสูตรสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ

โรงแรม 
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

เนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชา
ใน มคอ.1 

 เนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาใน
หลักสูตร  

  

1.  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
(ไมนอยกวา 24 หนวยกิต) 

 1.  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
(24 หนวยกิต) 

- ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการ
ทองเท่ียวและการโรงแรม 

1741101 - ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว 
 
 

ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภท 
องคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
ธุรกิจการทองเท่ียว ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ผลกระทบ แนวโนม นโยบาย
และสถานการณการทองเท่ียวในปจจุบันท้ังใน
ระดับประเทศ อาเซียนและระดับโลก องคกรท่ี
เก่ียวของท้ังทางตรงและทางออม และท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ บทบาทของภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว 

หลักการแนวคดิเบ้ืองตน องคประกอบ พัฒนาการ
บทบาท ความสําคญัของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรมท้ังทางตรงและ
ทางออม 
ท้ังรายวิชาท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาความรู
เบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

- ลักษณะและพฤติกรรมของ
นักทองเท่ียว 

1742105 - พฤติกรรมนักทองเท่ียวและการ
สื่อสารขามวัฒนธรรม 
 
 

พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมีความแตกตาง
ทางดานวัฒนธรรม ทฤษฎีการสื่อสารขาม
วัฒนธรรม อิทธิพลของความแตกตางทางดาน
ภาษาและวัฒนธรรมท่ีมีตอการสื่อสารกับชน
ชาติตางๆ วัตถุประสงคการเดินทางการจําแนก
ประเภทของนักทองเท่ียวตามหลักสากล เพ่ือ
ตอบสนองความตองการตามความจําเปนของ
นักทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ 

พฤติกรรมนักทองเท่ียวลักษณะนักทองเท่ียวท่ี
แตกตาง หลักการสื่อสารขามวัฒนธรรมท่ีสามารถ
ประยุกตใชกับการทองเท่ียวและโรงแรม โดย
บูรณาการเน้ือหาเขาดวยกัน  
ท้ังรายวิชาท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาลักษณะ
พฤติกรรมนักทองเท่ียวและการสื่อสารขาม
วัฒนธรรม 

- การสื่อสารขามวัฒนธรรม 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและ

การโรงแรม 
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

- จิตวิทยาการบริการ 1742104 - จิตวิทยาบริการ 
 
 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับจิตวิทยาบริการ ทฤษฎีทาง
จิต วิทยาท่ี เก่ียวของกับความตองการของบุคคล 
พฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของ
นักทองเท่ียว การประยุกตใชทฤษฎีทางจิตวิทยาใน
งานบริการ หลักในการบริการใหมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานการสรางความประทับใจในงานบริการ 
เทคนิคการจูงใจลูกคา การปองกันและแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนในงานบริการ 

หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความตองการ
ของบุคคล การประยุกตและนําไปใชในงานบริการ
ดานการทองเท่ียวและโรงแรม เน้ือหาครอบคลมุ
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาจติวิทยาบริการ 
 

- การจัดการทรัพยากรมนุษย 1744108 - การจัดการทรัพยากรมนุษย
สําหรับการทองเท่ียวและการ
โรงแรม 
 

ทฤษฎี แนวคิดและหลักการในการจัดการทรัพยากร
มนุษย ขอบขายและหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ข้ันตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะห
งาน การวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดการกําลังคน การ
สรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การ
ประเมินผล ปจจัยและปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในธุรกิจทองเท่ียว  และโรงแรม     

หลักการ บทบาท หนาท่ี และขอปฏิบัติในงาน
จัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจทองเท่ียวและ
โรงแรม  
ท้ังรายวิชาท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย 

- เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับ
การทองเท่ียวและการโรงแรม 

1743107 - เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับ
การทองเท่ียวและการโรงแรม 
 

ความหมาย ขอบเขต ประเภท ลักษณะ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห จัดเก็บขอมูล การ
สืบคนขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส การ
จัดชุดสินคา ขอมูล การกําหนดราคา ระบบการชําระ
เงิน ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร และความเปนสวน
บุคคลและทรัพยสินทางปญญาการจัดการดาน 
การตลาดธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-marketing) 
และธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการทองเท่ียวและ
การโรงแรม ไดแก สายการบิน โรงแรม บริษัทนําเท่ียว 
และองคกรทางการทองเท่ียว 

ความรูพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใชซอฟแวรสําหรับการทองเท่ียวและการ
โรงแรม จรรยาบรรณของการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียว 
ท้ั งราย วิชา ท้ั งราย วิชาเที ยบ เท า กับ เน้ื อห า
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและ
การโรงแรม 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและ

การโรงแรม 
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

- จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสําหรับการทองเท่ียว
และการโรงแรม 

1743106 - จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสําหรับการทองเท่ียว
และการโรงแรม 
 

บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการทองเท่ียว
และการโรงแรมท่ีมีตอลูกคา และสังคม แนวคิด
เก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรมท้ังในและระหวาง
ประเทศ กรณีศึกษาจากการใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 

จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียวและการโรงแรม  
ท้ังรายวิชาท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย 

 1741102 - การพัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 

แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเท่ียว การ
พัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ ศิลปะการ
ตอนรับในงานบริการ การสื่อสารในงานบริการมนุษย
สัมพันธในงานบริการ หลักการพูดในท่ีสาธารณะ 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 

1741103 - ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจสําหรบัอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว 
 

ศึกษาคําศัพทเฉพาะและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชใน
การสื่อสารในสถานการตางๆ ในธุรกิจทองเท่ียวและ
โรงแรม ไดแก การสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัคร
งาน การสัมภาษณงาน การรับโทรศัพท การเขียน
จดหมายธุรกิจประเภทตางๆ การสอบถามขอมูล การ
สั่งซื้อ การยืนยัน 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและ

การโรงแรม 
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

2. กลุมวิชาเฉพาะ  
(ไมนอยกวา 90 หนวยกิต) 

 2. กลุมวิชาเฉพาะ  
(ไมนอยกวา 90 หนวยกิต) 

  

2.1 กลุมวิชาเฉพาะบังคับ 
(ไมนอยกวา 60 หนวยกิต) 

2.1 กลุมวิชาเฉพาะบังคับ  
(ไมนอยกวา 60 หนวยกิต) 

(1) กลุมวิชาการทองเท่ียว  
(ไมนอยกวา 30 หนวยกิต) 

(1) กลุมวิชาการทองเท่ียว  
(ไมนอยกวา 30 หนวยกิต) 

(1.1) กลุมวิชาการวางแผน การ
จัดการ และการพัฒ นาการ
ทองเท่ียว 

(1.1) กลุมวิชาการวางแผน 
การจัดการ และการพัฒนาการ
ทองเท่ียว 

- การวางแผนและพัฒนาการ
ทองเท่ียว 

1744207 - การพัฒนาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน 
 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กิจกรรม
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน สถานการณ แนวโนม ผลกระทบ
จากการพัฒนาการทองเท่ียว รวมถึงแนวทางการพัฒนา
และการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนดวยการบูรณา
การรูปแบบการทองเท่ียวตางๆ เขาดวยกัน รวมถึงการ
ทองเท่ียวเพ่ือผูพิการ (Tourism for all) จากกรณีศึกษา
ในประเทศและตางประเทศ การจัดทําแผนพัฒนาการ
ทองเท่ียวโดยใชชุมชนทองถ่ินเปนกรณีศึกษาในการฝก
ปฏิบัติทําแผนพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

แนวคิดการพัฒนาและการจัดการอยางยั่งยืน 
การวางแผนพัฒนาโดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ 
สั งคม  วัฒ นธรรม และสิ่ งแวดลอม  โดย
ประยุกตกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
ท้ังรายวิชาท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการ
วางแผนและพัฒนาการทองเท่ียว และการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

- การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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- ก าร พั ฒ น าท รัพ ย าก รก า ร
ทองเท่ียว 

1742205 - ทรัพยากรการทองเท่ียวไทย
และโลก 
 

ความหมาย ประเภทลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะทาง
ภูมิอากาศ ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของ
ทรัพยากรการทองเท่ียวของไทยและของโลก ท้ังทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียว
มรดกโลก แหลงทองเท่ียวความทรงจํา โดยแบงตาม
ลักษณะภูมิ ศาสตร  ป จจัย ท่ีมีผลตอทรัพยากรการ
ทองเท่ียว การอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว องคกรท่ี
เก่ียวของกับการทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 

แนวคิดของทรัพยากรการทองเท่ียว การพัฒนา
และการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวท้ังดาน
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม  
ท้ั งราย วิชา ท้ั งราย วิชาเทียบ เท า กับ เน้ือห า
ทรัพยากรการทองเท่ียวไทยและโลก 

- การทองเท่ียวชุมชน 1744208 - การทองเท่ียวชุมชน 
 

ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและองคประกอบของ
ชุมชน ความสัมพันธระหวางการทองเท่ียวกับชุมชน การ
สรางทัศนคติท่ีดี การพัฒนาศักยภาพ การสรางเครือขาย 
บทบาทของชุมชนในการจัดการทองเท่ียว การวางแผน
และ พัฒนาการ ทองเท่ียวชุมชนอยางยั่งยืน  
การจัดทําโครงการดานการทองเท่ียว กระบวนการจัด
โครงการ การเขียนโครงการ กรณีศึกษาการบริหาร
โครงการทองเท่ียวชุมชน 

หลักการบริหารจัดการการทองเท่ียวชุมชน การ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน แนวคิดการใหชุมชนมี
สวนรวมในการจัดการทองเท่ียว  
ท้ังรายวิชาท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการ
ทองเท่ียวชุมชนและการจัดโครงการการทองเท่ียว
กับการจัดการโครงการการทองเท่ียว 

- การจัดการโครงการการ
ทองเท่ียว 
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- การสํารวจและวิจยัสําหรับการ
ทองเท่ียว 

1744212 - การวิจัยและการสัมมนาดาน
การทองเท่ียว 
 

ความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ และการ
วิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการข้ันตอนของการดําเนินการ
วิจัย กําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรม การ
เขียนโครงการ ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย ประชากร
กลุมตัวอยาง เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การเขียนรวมถึงการจัดสัมมนาเพ่ือ
นําเสนอรายงานผลการวิจัยเพ่ือการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียว 
 

ความสําคัญของการวิจัยดานการทองเท่ียว 
แ น วคิ ด  ท ฤ ษ ฎี ก า ร วิ จั ย  ข้ั น ต อ น ก า ร
ดํ า เนิ น ก าร วิ จั ย  ก ารล งมื อ สํ า รวจแล ะ
ปฏิบัติการวิจัยในพ้ืนท่ีจริง การจัดสัมมนาเพ่ือ
เผยแพรผลการวิจัย 
ท้ังรายวิชาท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการ
สํารวจ การวิจัย และการจดัสมัมนาการ
ทองเท่ียว 
 

- การสัมมนาการทองเท่ียว 

- โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว 

1744210 - โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว 
 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการขนสงทางบก  ทางเรือและทาง
อากาศรูปแบบของการขนสง  หลักการรับผู โดยสาร 
กฎระเบียบเก่ียวกับการขนสงบทบาทของรัฐบาลตอการ
ขนสงผูโดยสาร โดยการศึกษาวิเคราะหถึงยานพาหนะท่ี
ใหบริการการกําหนดเวลาการสงเสริมการขายบริการ
ปญหาในดานการแขงขันและการรวมมือระหวางการขนสง
ประเภทตางๆรวมท้ังการอํานวยความสะดวกและการ
ควบคุม การขนสงผูโดยสาร 
 

ระบบการขนสงทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ 
สําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท้ังรายวิชา
เทียบเทากับโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว 
ท้ังรายวิชาท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหา     
โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 

(1.2) กลุมวิชาการดําเนินงานและ
จัดการธุรกิจนําเท่ียว 

 (1.2) กลุมวิชาการดําเนินงาน
และจัดการธุรกิจนําเท่ียว 
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- การวางแผนและการจัดนําเท่ียว 1742203 - การวางแผนและการจัด
รายการนําเท่ียว  
 

ประเภท รูปแบบ กระบวนการ องคประกอบของการ
จัดการทองเท่ียวการเตรียมการ การสํารวจเสนทาง การ
วางแผนการใชงบประมาณ การดําเนินการผลกําไรทาง
ธุรกิจ การจัดรายการนําเท่ียวโดยคํานึงถึงความตองการ
ทางการตลาด กฎหมายและความปลอดภัย 

หลักการวางแผน ปญหาและอุปสรรค และ
การแกไขปญหา การออกแบบเสนทางและ
รายการนําเท่ียว 
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการวางแผน
และการจัดนําเท่ียวและการดําเนินงานนํา
เท่ียว 

- การดําเนินการนําเท่ียว 

- งานมัคคุเทศก 1741201 - หลักการมัคคเุทศก 
 

แน วคิ ด เ บ้ื อ งต น เ ก่ี ย ว กั บ มั ค คุ เท ศ ก  บุ ค ลิ กภ าพ 
คุณลักษณะ จรรยาบรรณ มารยาท และการวางตัวของ
มัคคุเทศก บทบาทและหนาท่ีของมัคคุเทศก มัคคุเทศกกับ
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับประเทศไทยและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ
มัคคุเทศก เทคนิคการนําเท่ียว การวางแผนและการแกไข
ปญหาในการนําเท่ียว กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับมัคคุเทศก 
(พิธีการเขาและออกเมือง กิจกรรมนันทนาการ การให
ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน) และการฝก
ปฏิบัตินําเท่ียวนอกสถานท่ีตามเสนทางบังคับของการ
ทองเท่ียว 

หลักการ หนาท่ี จรรยาบรรณของมัคคุเทศก 
เทคนิคการนําเท่ียวของมัคคุเทศกประเภท
ตางๆการอํานวยความสะดวก และความ
ปลอดภัยแกนักทองเท่ียว 
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหางานมัคคุเทศก 

- การจัดการธุรกิจนําเท่ียว 1744209 - หลักการจัดการธุรกิจการ
ทองเท่ียว 
 

ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและลักษณะของธุรกิจ
การทองเท่ียว ประเภทและองคประกอบของธุรกิจการ
ทองเท่ียว (ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจการขนสง ธุรกิจจําหนาย
สินคาของท่ีระลึก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนํา
เท่ียว และธุรกิจทองเท่ียวประเภทอ่ืนๆ ไดแก ธุรกิจการ
บันเทิงและนันทนาการ บทบาทและหนาท่ีของธุรกิจการ
ทองเท่ียว ปญหาและแนวทางแกไขปญหาของธุรกิจการ
ทองเท่ียว ความสัมพันธระหวางธุรกิจการทองเท่ียว 
แนวโนมของธุรกิจการทองเท่ียว 

แนวคิด การวางแผน การจัดการ การควบคุม 
และการติดตามประเมินผลในการดําเนินงาน
ดานธุรกิจทองเท่ียว ท้ังทางตรงและทางออม
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวและการจัดการตัวแทนเดิน
ทางการทองเท่ียว 

- การจัดการตัวแทนเดินทางการ
ทองเท่ียว 
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- การตลาดการทองเท่ียว 1743206 - การตลาดและการบัญชีสําหรบั
ธุรกิจการทองเท่ียว 
 

ความหมาย ความสําคัญ และสวนประกอบของการตลาด
ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว รวมถึงการจัดการการตลาด
ของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การวิเคราะหสถานการณ
และสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียว การวางแผนและ
การกําหนดกลยุทธการตลาดเพ่ือธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว บทบาท หนาท่ีของแผนกบัญชีและการเงิน 
ความหมายของการบัญชี หลักการบันทึกบัญชี การ
วิเคราะหและการบันทึกรายการคา ประโยชนของขอมูล
ทางการบัญชีในธุรกิจการทองเท่ียว การฝกปฏิบัติทางการ
บัญชีเบ้ืองตน และการฝกวิเคราะหงบการเงิน 

ความสําคญัของการตลาดการทองเท่ียวและ
การดําเนินการทางการบัญชีและงบการเงินใน
ธุรกิจการทองเท่ียว  
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการตลาดการ
ทองเท่ียวการบัญชีและการเงินสาํหรับธุรกิจ
การนําเท่ียว 

- การบัญชีและการเงินสําหรับ
ธุรกิจการนําเท่ียว 

- การออกบัตรโดยสาร 1742204 - ธุรกิจการบินและการสํารอง 
ท่ีน่ัง 
 

องคประกอบพ้ืนฐานของธุรกิจสายการบินท่ีเก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมการบิน ไดแก  ภาษา ความหมายและ
ขอบเขตของธุรกิจการบิน ซึ่งครอบคลุมโครงสรางองคกร
ของสายการบิน การดําเนินงาน กฎระเบียบของรัฐบาล 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการบิน การศึกษาเรื่อง
การใชระบบคอมพิวเตอรในการสํารอง ท่ีน่ังสายการบินใน
ระบบตางๆ รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
ธุรกิจการบินภายในประเทศและตางประเทศ 

การดําเนินงานดานธุรกิจการขนสงทางอากาศ
และการบิน โปรแกรมสาํเร็จรูปในการสํารองท่ี
น่ัง และการบรหิารการจัดการทาอากาศยาน 
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการออกบัตร
โดยสารและการดําเนินงานของธุรกิจการบิน 

- 1741202 - ผลกระทบการทองเท่ียว 
 

แนวคิด ความสําคัญ สถานการณ ผลกระทบของการ
ทองเท่ียวตอเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
ท้ังดานบวกและดานลบ และแนวทางจัดการผลกระทบ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 
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- 1744211 - การจัดการองคความรูและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ความหมายความสําคัญและประเภทขององคความรูและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน ศึกษาถึงกระบวนการถายทอดและสืบ
ทอดองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินรวมท้ังหาแนว
ทางการพัฒนาจัดการและอนุรักษองคความรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและ

การโรงแรม 
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

(2) กลุมวิชาโรงแรม  
(ไมนอยกวา 30 หนวยกิต) 

 (2) กลุมวิชาโรงแรม  
(ไมนอยกวา 30 หนวยกิต) 

  

(2.1) กลุมวิชาการวางแผน  
การจัดการ และการพัฒนาการ
โรงแรม 

(2.1) กลุมวิชาการวางแผน  
การจัดการ และการพัฒนาการ
โรงแรม 

- การตลาดโรงแรมและการขาย 1744308 - การตลาดและการบัญชีสําหรบั
ธุรกิจการโรงแรม 
 
 

ความหมาย ความสําคัญ และสวนประกอบของการตลาด
ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว รวมถึงการจัดการการตลาด
ของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การวิเคราะหสถานการณ
และสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียว การวางแผนและ
การกําหนดกลยุทธการตลาดเพ่ือธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว บทบาท หนาท่ีของแผนกบัญชีและการเงิน 
ความหมายของการบัญชี หลักการบันทึกบัญชี การ
วิเคราะหและการบันทึกรายการคา ประโยชนของขอมูล
ทางการบัญชีในธุรกิจโรงแรม การฝกปฏิบัติทางการบัญชี
เบ้ืองตน และการฝกวิเคราะหงบการเงิน 

ความสําคญัของการตลาดการโรงแรม  
การดําเนินการทางการบัญชีและงบการเงินใน
ธุรกิจการโรงแรม 
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการตลาดการ
โรงแรมการบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจการ
โรงแรม 

การบัญชีและการเงินสําหรบัธุรกิจ
โรงแรม 

- การวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
โรงแรม 

1743307 - การจัดการโรงแรม 
 

ความเปนมาของธุรกิจโรงแรม การแบงประเภทและระบบ
การบริหารโรงแรมในรูปแบบตางๆ การศึกษาโครงสราง
ของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน การกําหนดหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีฝายตางๆ และความสัมพันธระหวางแผนกตางๆ 
ในโรงแรม ความเปนไปไดในการกอตั้งโรงแรม การตลาด
ธุรกิจโรงแรม พระราชบัญญัติ โรงแรม รูปแบบการ
ใหบริการของโรงแรม ระบบการบริหารและพัฒนา
บุคลากร จิตวิทยาในการใหบริการในงานโรงแรม ปญหา
และแนวทางแกไขในการดําเนินกิจการโรงแรม 

หลักการจัดการธุรกิจโรงแรม ระบบการ 
บริหารงานภายในโรงแรม และการดําเนินการ
การกอตั้งโรงแรม  
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการวางแผน 
การพัฒนา และการบริหารจัดการโรงรม 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ

โรงแรม 
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

- การสํารวจและวิจยัสําหรับการ
โรงแรม 

1744312 - การวิจัยและการสมัมนาดาน 
การโรงแรม  
 

ความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของ
การวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิจัยเชิง
คุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการ
ข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย กําหนดประเด็น
ปญหา การทบทวนวรรณกรรม การเขียน
โครงการ ตั วแปรและสมมติ ฐานการวิจั ย 
ประชากรกลุมตัวอยาง เครื่องมือและการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน
รวมถึงการจัดสัมมนาเพ่ือนําเสนอรายงาน
ผลการวิจัยเพ่ือการพัฒนาดานการทองเท่ียว 

ความสําคัญของการวิจัยดานการโรงแรม แนวคิด 
ทฤษฎีการวิจัย ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย การลง
มือสํารวจและปฏิบัติการวิจัยในพ้ืนท่ีจริง การจัด
สัมมนาเพ่ือเผยแพรผลการวิจัย 
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการสํารวจและวิจัย
สําหรับการทองเท่ียวและการสัมมนาการทองเท่ียว 

- การสัมมนาการโรงแรม 

- 1741301 - หลักการโรงแรม 
 
 

ความเปนมาของกิจการโรงแรม โครงสรางของ
การปฏิบัติงานและการควบคุมภายในกิจการ
โรงแรม การจัดสายงาน การกําหนดหนาท่ีการ
ดําเนินงานของแผนกและฝายตางๆ การติดตอ
สัม พันธ กับ โรงแรมในเครือและนอกเครือ 
ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ กฎหมาย
เก่ียวกับการจัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม 
ความรับผิดชอบ ผูใชบริการของโรงแรม และ
มารยาทของพนักงาน ขอบกพรองและแนวการ
แกไขในการดําเนินกิจการโรงแรม 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ

โรงแรม 
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

 1744309 - การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมใน
ธุรกิจโรงแรม 
 
 

แนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
ความสําคัญในการวางแผนและนโยบายดาน
บุคลากร รวมท้ังการพยากรณกําลังคนในระยะ
สั้นและระยะยาวในโรงแรม การสํารวจและ
วิเคราะหกําลังคนท่ีมีอยูและความสามารถของ
บุคลากร การจัดลําดับความสําคัญของตําแหนง
พนักงานในโรงแรม การคัดเลือกพนักงาน ศึกษา
วิธีการจัดการฝกอบรม เทคนิคการฝกอบรม
แบบตางๆ การประเมินผลและปญหาในการ
พัฒนา และการฝกอบรมบุคลากร 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 

- 1744310 การจัดการธุรกิจท่ีพักและอาคารชุด 

 
ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอธุรกิจบริการ 
การจัดการธุรกิจบริการเพ่ือการอนุรักษและ
รักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคม 
ตลอดจนปญหาและผลกระทบของธุรกิจบริการ
ท่ีมีตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมถึงหนวยงาน
แ ล ะ อ งค ก ร ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า รอ นุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 

- 1744311 การจัดการกิจกรรมในธุรกิจโรงแรม  
 

ศึกษาความหมาย องคประกอบ ประเภทการจัด
กิจกรรม การตลาด การวางแผนการวางรูปแบบ
งาน งบประมาณ การควบคุม การจัดกิจกรรมใน
ลักษณะตางๆ ตามความตองการของลูกคา 
ตลอดจนการแก ไขปญหาต างๆ ในการจัด
กิจกรรมในโรงแรม 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ

โรงแรม 
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

 (2.2) กลุมวิชาการดําเนินงาน
และจัดการหองพัก 

 (2.2) กลุมวิชาการดําเนินงานและ
จัดการหองพัก 

  

- การดําเนินงานและการจดัการ
งานบริการสวนหนา  

1742304 - การจัดการสวนหนา 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบการใหบริการสวน
หนาของโรงแรม ไดแก งานสํารองหองพัก การ
บริการดานสัมภาระและกระเปาเดินทางของผู
เขาพัก การใหขอมูลเก่ียวกับกิจการของโรงแรม 
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต ประเภท
ของหองพัก การติดตอสื่อสารในงานสวนหนา
กับผู เขาพักและสวนตางๆ การจัดทําบัญ ชี
การเงิน บัญชีหองพัก และการคิดคาใชจายทุก
ชนิดจากแผนกตางๆ บุคลิกภาพ มารยาท และ
คุณสมบัติของพนักงานสวนหนาของโรงแรม 

หลักการ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และการฝก
ปฏิบัติในงานบริการสวนหนา  
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการดําเนินงานและ
การจัดการงานบริการสวนหนา 

- การดําเนินงานและการจดัการ
งานแมบาน 

1742303 - การจัดการงานแมบาน 
 

ความเปนมาของอุตสาหกรรมโรงแรมกับงาน
แมบาน ประเภทของงานแมบาน โครงสรางการ
บริหารงานในแผนกแมบาน บุคลิกลักษณะและ
ลักษณะท่ีดีของพนักงานแมบาน ลักษณะหนาท่ี
ความรับผิดชอบของแผนกแมบานในตําแหนง
ตางๆ และงานสุขอนามัยและความปลอดภัยใน
โรงแรม การจัดการงานแมบาน รวมถึงปญหา
และอุปสรรคของการจัดการงานแมบาน 
 

หลักการ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และการฝก
ปฏิบัติในงานแมบาน  
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการดําเนินงานและ
การจัดการงานแมบาน 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ

โรงแรม 
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

(2.3) กลุมวิชาการดําเนินงาน
และจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 (2.3) กลุมวิชาการดําเนินงานและ
จัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

  

- การดําเนินงานและบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 

1741302 - การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 

ความรู พ้ืนฐานเบ้ืองตนเก่ียวกับอาหารและ
เครื่องดื่ มการบริการและการอาหารและ
เครื่องดื่มท้ังในและนอกโรงแรม ลักษณะและ
ประเภทของหองอาหารตางๆ  รูปแบบของการ
บริการในห องอาหารแตละประเภท และ
กระบวนการข้ันตอนของการบริการและวิธีการ
การใหบริการ เทคนิคบริการ จิตวิทยาบริการ 
องคประกอบของหองอาหาร การแบงสายงาน
และหนาท่ีความรับผิดชอบ เครื่องมือของใชใน
หองอาหารประโยชนการใชงาน การบริหารและ
ควบคุมดานอาหารและเครื่องดื่ม การวางแผน
เพ่ือพัฒนาระบบงานและบุคคลากร 

หลักการ หนาท่ี ความรับผิดชอบ ในการ
ดําเนินงานและการจดัการ และการฝกปฏิบัติใน
งานบริการอาหารและเครื่องดืม่ 
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการดําเนินงานและ
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม 

- การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

- การดําเนินงานและบริการจัด
เลี้ยง 

1743305 - การบริการจดัเลี้ยง 
 

ศึกษาและปฏิบัติงานดานภัตตาคารและการจัด
เลี้ยง วิธีการทางการรับรองงานจัดเลี้ยง ใน
โอกาสตาง ๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี ศึกษาใน
โครงสรางการบริหารงานของหนวยงานจัดเลี้ยง 
ความสัมพันธของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกตาง ๆ 
ท่ี เก่ียวของ การวางแผนและวิ ธีการจัดทํา
เมนูอาหาร การควบคุมดูแลงานจัดเลี้ยง การ
จัดทํารายงาน 

หลักการ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และการฝก
ปฏิบัติในงานบริการจัดเลี้ยง 
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการดําเนินงานและ
การจัดการงานบริการจัดเลี้ยง 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ

โรงแรม 
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

(2.3) กลุมวิชาการดําเนินงาน
และจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 (2.3) กลุมวิชาการดําเนินงานและ
จัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

  

- การจัดการภัตตาคาร 1743306 - การจัดการภัตตาคารและงานครวั 
 
 

หลักการจัดการภัตตาคาร หลักการจัดการงาน
ครัว การจัดรายการอาหารสําหรับภัตตาคาร 
การจัดอาหารและเครื่องดื่ ม ในภั ตตาคาร 
อุป กรณ  เค รื่ อ งมื อ และ เค รื่ อ งใช สํ าห รับ
ภัตตาคาร การจัดองคกร การวางแผนการ
บริหารงานภัตตาคาร การจัดการงบประมาณ 
การคํานวณตนทุนและผลกําไร วิธีการใหบริการ 
การควบคุมคุณภาพอาหารภัตตาคาร การ
บริหารงานบุคลากรในภัตตาคารและงานครัว  

หลักการจดัการภัตตาคาร หลักการจัดการงานครัว 
การวางแผนการบริหารงานภัตตาคาร 
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาวิชาการจัดการ
ภัตตาคาร และวิชาการดําเนินงานและการจัดการ
ครัว 

- การดําเนินงานและการจดัการ
ครัว 
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2.2  กลุมวิชาเฉพาะเลือก  
(ไมนอยกวา 30 หนวยกิต) 

 2.2  กลุมวิชาเฉพาะเลือก  
(ไมนอยกวา 30 หนวยกิต) 

  

(1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ (1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ  
(ไมนอยกวา 15 หนวยกิต) 

- การจัดการการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

1743406 - การทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
 
 

ความหมาย ลักษณะองคประกอบพัฒนาการ 
การจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศและรูปแบบ
การทองเท่ียวทางเลือกหรือการทองเท่ียวตาม
ความสนใจพิเศษอ่ืนๆ ไดแก การทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมชุมชน การทองเท่ียวเชิงเกษตร การ
ท อ ง เ ท่ี ย ว ท า งท ะ เล  ก า รท อ ง เ ท่ี ย ว เชิ ง
ประวัติศาสตรและแนวทางการพัฒนาและการ
จัดการอยางยั่งยืน กรณีศึกษาตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

หลักการเก่ียวกับการจัดการการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม นโยบาย การวางแผน ท่ีสอดคลองกับ
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และบูรณา
การกับการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาวิชาการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและบูรณาการกับการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร 
 
 

- การจัดการการทองเท่ียวทาง
ทะเล  
- การจัดการการทองเท่ียวเชิง
เกษตร 

- การจัดการธุรกิจการบิน 1742204 - ธุรกิจการบินและการสํารองท่ีน่ัง 1องคประกอบพ้ืนฐาน 1ของธุรกิจสายการบินท่ี
เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการบิน ไดแก  ภาษ า  
ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน ซึ่ง
ครอบคลุม1โครงสรางองคกรของสายการบิน การ
ดํ า เนิน งาน  กฎระ เบี ยบของรั ฐบาล  และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการบิน การศึกษา
เรื่องการใชระบบคอมพิวเตอรในการสํารอง ท่ี
น่ังสายการบินในระบบตางๆ รวมถึงปญหาและ
อุปสรรค ในการดํ า เนิ นการ ธุร กิ จก ารบิ น
ภายในประเทศและตางประเทศ 

ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการจัดการธุรกิจ
การบินและการออกบัตรโดยสารในกลุมวิชาการ
ทองเท่ียว (การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจนํา
เท่ียว) 
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- การจัดการการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ 

1743405 - การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา 
 

ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ บทบาท
ของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสปาแนวคิดใน
การป ระกอบ ธุร กิ จ  รูป แบบ  การจั ดการ 
การตลาด และการดําเนินธุรกิจสุขภาพและสปา 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสุขภาพ 

รูปแบบการจัดการการตลาด และการดําเนินธุรกิจ
สุขภาพและสปา และบูรณาการกับการจัดการการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการจัดการการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพและการจัดการสปา 

- การจัดการสปา 

- การจัดการการประชุม 
นิทรรศการ และการทองเท่ียว
เพ่ือเปนรางวัล  

1743403 - การจัดการการประชุม นิทรรศการ 
และการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 
 

ความหมายประเภทและรูปแบบของการจัดการ
ประชุมการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลและการจัด
นิทรรศการการบริหารและการจัดการการตลาด
ตลอดจน องคกรท่ีเก่ียวของรวมถึงปญหาและ
อุปสรรคในการจัดการ 

การกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดการ 
เก่ียวกับการประชุม การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 
การจัดนิทรรศการ และการออบแบบการจัด
กิจกรรมรปูแบบตางๆ  
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการจัดการการ
ประชุม นิทรรศการ และการทองเท่ียวเพ่ือเปน
รางวัล 

การทองเท่ียวเชิงกีฬา 1742402 - กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว 

 
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคและ
ประเภทกิจกรรมนันทนาการและกีฬา ลักษณะ
กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬา 
การศึกษาอุปกรณ ต างๆ  ประกอบการจัด
กิจกรรมนันทนาการและกีฬา การฝกทักษะใน
การเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการท่ีดี การเรียนรู
ทั กษ ะภ าคป ฏิ บั ติ ก าร เป น ผู นํ า กิ จ ก รรม
นันทนาการและกีฬา และการจัดกิจกรรมนอก
สถานท่ี 

หลักการจัดกิจกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬา 
และการนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว  
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการจัดกิจกรรม
นันทนาการและการทองเท่ียวเชิงกีฬา 
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- การจัดการอาหารนานาชาต/ิ
ทองถ่ิน 

1743404 - การจัดการอาหารนานาชาติและ
ทองถ่ิน  
 

ความรูท่ัวไปของอาหาร วัตถุดิบท่ีใชเปนอาหาร
ประเภทตางๆ การคัดเลือกและการถนอม
อาหารประเภทตางๆ การใชเครื่องมือ อุปกรณ
ในการประกอบอาหารอยางถูกตอง ศัพทการ
ประกอบอาหาร การเตรียมอาหาร การประกอบ
อาหารประเภทตางๆ การออกแบบและตกแตง
อาหาร ฝกปฏิบัติและศึกษาดูงาน 

หลัก โภชนาการ หลั กการประกอบอาหาร
นานาชาติและทองถ่ิน 
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการจัดการอาหาร
นานาชาติ/ทองถ่ินและการออกแบบอาหาร 

การออกแบบอาหาร 

- การจัดการสโมสรและบาร  1743407 - การจัดการบารและเครื่องดื่ม 
 

การบริหาร การดําเนินการและสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจสโมสร การวิเคราะหตลาด การ
วางแผนการผลิตและการบริการ การจัดการ
อาหารและเครื่องดื่มในสโมสรการจัดการดาน
พนักงาน การจัดทํางบการเงินและการควบคุม
ทางการเงิน  

หลักการวางแผนการจดัการ และการดําเนินงาน
ธุรกิจสโมสร และการบริการบารและเครื่องดื่มใน
ธุรกิจสโมสร 
ท้ังรายวิชาเทียบเทากับเน้ือหาการจัดการสโมสร
และบาร 

 1741401 - การทองเท่ียวอาเซียน 
 

ประวัติความเปนมาของประชาคมอาเชียน 
ก ล ไก  แ ล ะ ก ฏ บั ต ร อ า เ ชี ย น  วิ สั ย ทั ศ น 
วัตถุประสงคเปาหมาย โครงสราง เขตการคาเสรี 
สภ าพ เศ รษ ฐ กิจ  สั งคม  วัฒ นธรรม  และ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาการทองเท่ียวในกลุม
ประชาคมอาเซียน ผลกระทบ แนวโนม ทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมนักทองเท่ียว 
กฎหมาย และการเคลื่อนยายแรงงานดานการ
ทองเท่ียวและการโรงแรม รวมถึงรูปแบบ
ทองเท่ียวเช่ือมโยงหรือการทองเท่ียวชายแดน 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 
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คําอธบิายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

 1743408 - การพูดและการนําเสนองานใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว  

ความสํ าคัญ ของการพูดและการนําเสนอ 
วัต ถุประสงค ในการพูด การเตรียมการพูด 
เทคนิคการพูด การใชเสียง ลีลา และบุคลิกภาพ
ในการพูด การใชภาษาท่ีเหมาะสมกับโอกาส
และสถานการณตางๆ ในการบริการท่ีเก่ียวของ
กับการทองเท่ียว การวิเคราะหและปฏิบัติตอ
ผูฟ ง รูปแบบและเทคนิคการนําเสนองานท่ี
เก่ียวของกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 
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สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ
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 (2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
เพ่ืองานอาชีพ กําหนดใหเรียน
ไมนอยกวา 1 ภาษา 

 (2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ือ
งานอาชีพ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 
1 ภาษา (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต) 

  

  
1741501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2.1) ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและ
การโรงแรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ความรูเบ้ืองตนสําหรับการทองเท่ียวและการ
โร ง แ ร ม  โด ย มุ ง เน น ก า ร ศึ ก ษ า ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใชในการใหขอมูล
ตางๆ แกนักทองเท่ียว ไดแก การแนะนําสถานท่ี
ทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน
ตางๆ ในประเทศไทย ตลอดจนอธิบายและให
ขอมูลเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ชาวไท ยแก นั กท อ งเท่ี ย ว  รวม ถึ ง ก าร ใช
ภาษาอังกฤษในงานบริการโรงแรม ไดแก การ
ใหบริการสวนหนา บริการในหองอาหาร และ
การใหบริการงานแมบาน 

 
เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1741502 
 
 
 
 
 
 

- ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก 1  
   
 
 
 
 
 

- เน้ือหาตางๆ ท่ีมีในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ฝก
ใชคําศัพท สํานวนตางๆ และประโยคพ้ืนฐาน
เพ่ือใชในการสื่อสารทางดานการทองเท่ียว 
ตลอดจนเน้ือหาเก่ียวกับ  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย มารยาทไทย ศีลธรรม เทศกาล
และอาหารไทย 
 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 
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 1742503 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภาษาองักฤษมัคคุเทศก 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ศึกษาตอเน่ืองจากรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
มัคคุเทศก  1 เกี่ยวกับขอมูลในทองถิ่น ไดแก 
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ สถานที่พัก การคมนาคม 
และสินค าท อ งถิ่ นนานาช นิด  พ รอมทั้ งทํ า
แบบฝกหัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟงและพูดเพื่อใช
ในการใหขอมูลดังกลาวแกนักทองเที่ยว ทั้งน้ี
ผูเรียนควรมีพื้นฐานที่ดีดานความรูความสามารถ
ในการจัดรายการการทองเที่ยว และภาษาที่ใชใน
การการโฆษณาประชาสัมพันธ 

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวทิยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

1742504 
 
 
 
 
 
 

 

- ภาษาอังกฤษโรงแรม 1  
   
 
 
 
 
 
 

- ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรมและ
ความแตก ต างขอ งโรงแ รมแต ละประ เภ ท 
โครงสรางแผนกตางๆ ของโรงแรม พนักงาน
โรงแรม และลักษณะการทํางานโรงแรม คําศัพท
พื้นฐานที่เกี่ยวกับการโรงแรม และการสนทนา
ส่ือสารเบ้ืองตนกับลูกคาโรงแรมในแผนกตางๆ 
ของโรงแรม ไดแก แผนกตอนรับ แผนกอาหาร
และเคร่ืองด่ืม แผนกแมบาน 

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวทิยาลัย 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ

โรงแรม 
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

 1743505 - ภาษาอังกฤษโรงแรม 2 - ศึกษาตอเน่ืองจากรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
โรงแรม 1 โดยศึกษาคําศัพทระดับสูงเกี่ยวกับการ
สนทนาส่ือสารกับลูกคาโรงแรมในสถานการณ
ตางๆ ที่ซับซอนยากขึ้น ไดแก การแกปญหาและ
การรองทุกข  การแนะนําลูกคา การอธิบาย
เกี่ยวกับที่พัก ส่ิงอํานวยความสะดวก การบริการ
ของทางโรงแรม รานคาของที่ระลึก ธนาคาร และ
การบริการสาธารณะ และการสรางส่ือโฆษณา
โรงแรม 

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวทิยาลัย 
 

 
1561101 

 
 
 
 

(2.2) ภาษาญี่ปุน 
- ภาษาญี่ปุน 1  
 
 
 
 

 
- ฝกทักษะ ฟง พูด อาน เขียนอยางบูรณาการ
เพ่ือการสื่อสาร ศึกษาโครงสรางประโยคข้ัน
พ้ืนฐาน และคําศัพทประมาณ 350 คํา และ
ฝกฝนตัวอักษร ฮิรางานะ คะตะคานะและ
ตัวอักษรคันจิระดับตน 20 ตัว 

 
เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ

โรงแรม 
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

 1561102 
 
 
 

- ภาษาญี่ปุน 2    
   
 
 

- ฝกทักษะท้ัง 4 อยางตอเน่ืองจากภาษาญี่ปุน 1 
ในบริบทท่ีหลากหลาย ศึกษาโครงสรางประโยค 
คําศัพทใหม 450 คํา และอักษรคันจิเพ่ิมเติม 80 
ตัว เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการฟงพูดอานเขียน
ในระดับท่ีสูงข้ึน 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 
 
 

 
1562103 

 
 

 

 
- ภาษาญี่ปุน 3   
   

- เ พ่ิ ม พู น ทั กษ ะ ท้ั ง 4  อย า งต อ เ น่ื อ งจาก
ภาษาญี่ปุน 2 โดยเนนการฝกทักษะท้ังดานการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือการ
สื่อสารขอมูลและความคิดไดอยางถูกตอง ศึกษา
โครงสรางประโยคท่ีซับซอนข้ึน รวมท้ังคําศัพท
ใหม 350 คํา และตัวอักษรคันจิเพ่ิมอีก 100 ตัว 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 

1562104 
 
 

 

- ภาษาญี่ปุน 4   
  
  
 

- เสริมสรางความชํานาญในการฟง พูด อาน 
และเขียน ตอจาก ภาษาญี่ปุน 3ศึกษาโครงสราง
ประโยคท่ีซับซอนข้ึน รวมท้ังคําศัพทเพ่ิมอีก 
350 คําและตัวอักษรคันจิเพ่ิมอีก 100 ตัว 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 
 

1563601 - การสนทนาภาษาญี่ปุน -ฝกทักษะการฟงและการพูดภาษาญี่ปุน โดยใช
คําศัพท สํานวนและรูปประโยคพ้ืนฐาน 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลกัสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลยั 

153 



 

 

 
 
 

มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ

โรงแรม 
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

  
1571101 

 
 
 
 
 
 

(2.3) ภาษาจีน    
- ภาษาจีน 1 
 
 
 
 
 
 

 
- ระบบการเขียนภาษาจีน ระบบการออก
เสียงสัทอักษรพินอิน โดยเนนใหออกเสียงตาม
แบบมาตรฐานจีนกลาง ศึกษารูปประโยคและ
ไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝกสนทนาท่ีใชในชีวิต 
ประจําวัน ฝกการอานขอความสั้นๆ สามารถ
สรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงายๆ
ได รวมท้ังเรียนรูคําศัพทประมาณ 300 ตัว 

 
เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

1571102 
 

- ภาษาจีน 2    
    

- ฝ ก ทั กษ ะการ ใช ภ าษ า ท้ั งสี่ ด าน  ศึ กษ า
ไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน ฝกทักษะ
ภาษาในสถานการณตางๆ ท่ีจะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันใหกวางขวางข้ึน โดยการเนนการ
ใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม ไดเรียนรูคําศัพท
เพ่ิมเติมประมาณ 400 ตัว 
- ศึกษาตอจากภาษาจีน 2 เรียนรูภาษาท่ีใชใน 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

1571103 -  ภาษาจีน 3   การสนทนาในสถานการณตางๆ นักศึกษาจะได
เรียนรูประโยค และสํานวนเฉพาะท่ีใชในการ
สนทนาท่ัวไปพรอมท้ังเรียนรูคําศัพทใหมอีก
ประมาณ 500 ตัว 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ

โรงแรม 
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

 1574705 
 
 
 
 
 

 

-  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 
 
 
 
 
 
 

- ศัพท  และสํานวนท่ีใชในการทองเท่ียวใน
ประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา
ทองถ่ินไทย รวมท้ังศึกษาศัพท และสํานวนท่ีใช
ในธุรกิจการทองเท่ียว ไดแก การใหขอมูลท่ี
จําเปนสําหรับนักทองเท่ียว ขอมูลเก่ียวกับการ
คม น าค ม  ข อ มู ล ท างด าน ม ารย าท  แล ะ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

1574706 -  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม  
   

- ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาท่ีใช
ในการบริการในโรงแรม โดยใชสถานการณ
จําลองและฝกปฏิบัติในโรงแรม ไดแก งานสวน
หนา ภัตตาคาร บาร รานขายของท่ีระลึก 

เพ่ิมรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

4. วิชาเลือกเสรี กําหนดใหเรียน
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 4. วิชาเลือกเสรี กําหนดใหเรียน 
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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มคอ.1 รหัสวิชา 

สาขาวิชา
การ

ทองเท่ียว
และการ
โรงแรม 

คําอธิบายรายวิชา 
เนื้อหา

เทียบเทา 

5. วิชาฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ 

 5. วิชาฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ 

  

- การฝก
ปฏิบัติงาน
แบบสหกิจ
ศึกษา ไมนอย
กวา 16 
สัปดาหหรือ  
1 ภาค
การศึกษา ไม
นอยกวา 6 
หนวยกิต 
หรือ 
- การฝกงาน
แบบนับ

1742603 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเตรยีม
ความ
พรอมสหกิจ
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการประกอบอาชีพ  การสื่อสาร  มนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูรวมงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนําเสนอโครงการ 

ท้ัง
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ัวโมง
กําหนดให
เรียนไมนอย
กวา 6 หนวย
กิตระยะเวลา
ในการฝกไม
ต่ํากวา 400 
ช่ัวโมง 
 

1743604 
 
 
 
 
 
 
 

- สหกิจศึกษา
ไมนอยกวา 6 
หนวยกิต 
ระยะเวลา
การฝก 640 
ช่ัวโมง 
 
 
 
หรือ  
 
 
 

- การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความรวมมือระหวางสถาบันและสถานประกอบการ เสมือนเปนพนักงาน
ของสถานประกอบการ การจัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลรวมกันระหวางอาจารยท่ีปรึกษา หัวหนา หรือพ่ีเลี้ยงใน
สถานประกอบการท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

ท้ัง
รายวิชา 
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มคอ.1 รหัสวิชา 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ

โรงแรม 
คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาเทียบเทา 

 1742601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1743602 

- เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการ
ทองเท่ียวและการโรงแรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การฝกประสบการณวิชาชีพ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ไมนอยกวา 
6 หนวยกิต ระยะเวลาการฝก 640 
ช่ัวโมง 
 

- จัดใหผูเรียนไดมีการเตรียมความพรอมกอน
อ อ ก ฝ ก ป ร ะ ส บ ก า รณ วิ ช า ชี พ ท า งด า น
อุตสาหกรรมทองเท่ียว การฝกทักษะตางๆ ท่ี
เก่ียวกับงานบริการ และการฝก ในองคการหรือ
ห น ว ย ง า น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ณ ด า น
อุตสาหกรรมทองเท่ียว โดยฝกปฏิบัติงานท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษา จัดใหมี
ก ารป ฐม นิ เท ศและป จ ฉิม นิ เท ศ เก่ี ย ว กับ
รายละเอียดของการฝกงาน ตลอดจนอภิปราย
ป ญ ห าท างด าน อุ ต ส าห ก รรม ท อ ง เ ท่ี ย ว 
ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา 
- จัด ให ผู เรียนได ฝกประสบการณ วิชาชีพ
ทางดานอุตสาหกรรมทองเท่ียวในองคการ 
หนวยงาน หรือสถานประกอบการณ ดาน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว โดยฝกงานท้ังดาน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษา จัดใหมี
ก ารป ฐม นิ เท ศและป จ ฉิม นิ เท ศ เก่ี ย ว กับ
รายละเอียดของการฝกงาน ตลอดจนอภิปราย
ป ญ ห าท างด าน อุ ต ส าห ก รรม ท อ ง เ ท่ี ย ว 
ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา 

ท้ังรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท้ังรายวิชา 
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ภาคผนวก ง 
หลักการจัดรหัสวิชา 

 
1. ระบบรหัสวิชายึดพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International Standard  
    Classification Education) เปนแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา 
4. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว 
 เลข 3 ตัวแรกเปนหมวดวิชาและหมูวิชา 
 เลขตัวท่ี 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 
 เลขตัวท่ี 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวท่ี 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 

                      

 

           

                                  ลําดับวิชา 
         ลักษณะเนื้อหา 
        ระดับความยากงาย หรือชั้นป 
        

หมวดวิชาและหมูวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

 

3 4 5 6 7 1 2

 

3 4 5 6 7 1 2

 

3 4 5 6 7 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
1) หมวดวิชามนุษยศาสตร (150 – 199 ) ประกอบดวยหมูวิชาดังตอไปนี้ 
 
 150   ใชกับ หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดๆไดในหมวดวิชา
มนุษยศาสตร 
 151   ใชกับ หมูวิชาปรัชญา 
 152   ใชกับ หมูวิชาศาสนา 
 153   ใชกับ หมูวิชาภาษาศาสตร 
 154   ใชกับ หมูวิชาภาษาไทย 
 155   ใชกับ หมูวิชาภาษาอังกฤษ 
 156   ใชกับ หมูวิชาภาษาญี่ปุน               
 157   ใชกับ หมูวิชาภาษาจีน 
 158   ใชกับ หมูวิชาภาษามาเลย 
 159   ใชกับ หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 161   ใชกับ หมูวิชาภาษาเยอรมัน 
 162   ใชกับ หมูวิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
 163   ใชกับ หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ 
 164   ใชกับ หมูวิชาประวัติศาสตร 
 165   ใชกับ หมูวิชาภาษารัสเซีย 
 166   ใชกับ หมูวิชาภาษาเกาหล ี
 167   ใชกับ หมูวิชาภาษาลาว 
 168   ใชกับ หมูวิชาภาษาเขมร 
 169   ใชกับ หมูวิชาภาษาพมา 
 171   ใชกับ หมูวิชาภาษาเวียดนาม 
 172   ใชกับ หมูวิชาภาษาสเปน 
 173   ใชกับ หมูวิชาภาษาอาหรับ 
 174   ใชกับ หมูวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
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2) หมวดวิชาศลิปกรรมศาสตร (200 – 249 ) ประกอบดวยหมูวิชาดังตอไปนี ้  
  
 200 ใชกับ หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรม 
      ศาสตร 
 201 ใชกับ หมูวิชาศิลปะการออกแบบ  
 202 ใชกับ หมูวิชา นาฏดุริยางคศาสตร 
  
  3) หมวดวิชาสังคมศาสตร (250 – 299) ประกอบดวยหมูวิชาดังตอไปนี ้  

 

250  ใชกับ หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาสังคมศาสตร  
 251  ใชกับ หมูวิชาจิตวิทยา 
 252  ใชกับ หมูวิชามานุษยวิทยา 
 253  ใชกับ หมูวิชาสังคมวิทยา 
 254  ใชกับ หมูวิชาภูมิศาสตร 
 255  ใชกับ หมูวิชารัฐศาสตร  
 256  ใชกับ หมูวิชานิติศาสตร  
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หมูวิชา การทองเท่ียวและการโรงแรม 
 

 หมูวิชา การทองเท่ียวและการโรงแรม อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร โดยมีลักษณะ
เนื้อหาวิชาดังนี้ 
  
เลข             ลักษณะเนื้อหาวิชา     รหัส (ใสหลัก 1-2-3 (เวน 4) - ใส 5 (เวน 6-7) ) 

 

1               พ้ืนฐานดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว    174  __1__ __ 
  
2               ธุรกิจการโรงแรมและท่ีพัก     174  __2__ __ 

  

3               ธุรกิจทองเท่ียว      174  __3__ __ 
  
4               ภาษาอังกฤษดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียว   174  __4__ __ 

 

5               .....................................     174  __5__ __ 

  

6               .....................................     174  __6__ __ 

  

7               การฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา   174  __7__ __ 
 
8               โครงการพิเศษ วิทยานิพนธ การสัมมนาและการวิจัย  174  __8__ __ 

 

 



 

 

ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 
 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

1 ผศ.ดร.พิมพระว ี โรจนรุงสัตย 
Ph.D. (Tourism) James Cook 
University, Australia 
M.S. (Hospitality and Tourism) 
University of Wisconsin-Stout, 
U.S.A. 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 
1.1 พฤติกรรมนักทองเท่ียว (2551) 
1.2 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม (2555) 
1.3 การทองเท่ียวชุมชน (2558, พิมพครั้งท่ี 2) 
 

2. ผลงานวิจัย 
   2.1 การวิจัยวาระชาติ เรื่อง กระบวนการสื่อสารเรียนรูจากการทองเท่ียว “อาหาร” สําหรบนักทองเท่ียวกลุม
ตลาด ผูหญิง ชาวตางประเทศของไทย (2555) – ทุน สกว. 
   2.2 การสรางคูมือดวยตนเองฉบับภาษาอังกฤษเพ่ือแหลงทองเท่ียวประวัติศาสตร กรณีศึกษา อุทยาน
ประวัติศาสตรพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี (2558) – ทุน วช. 
 
3. บทความทางวิชาการ 
   3.1 Community-based Tourism: Perspectives of the Three Stakeholder Groups in the 
Conference Proceedings of New Zealand Hospitality and Tourism Conference 2004, New 
Zealand (2004) 
   3.2  Community-based Tourism in Asia (Book Chapter in Building Community Capacity for 
Tourism Development: CABI) (2008) 
  3.3  การศึกษาจุดยืน ภาพลักษณทางการทองเท่ียวจังหวัดเพชรบุรีของนักทองเท่ียวชาวไทย (2552) วารสาร
การทองเท่ียวไทยนานาชาติ 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

2 อาจารย ดร. ลัคนา สุคนธวัฒน 
ปร.ด. (สาขาการจัดการ) แขนง
อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว 
บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ทองเท่ียว) หลักสูตรนานาชาติ 
Master in Economic Management, 
Mention, Tourism Management. 
Certificated of Training  Program  
for  hotel management  
trainees conducted by Institute 
Vatel  and  hotel in France 
in the beginning of March - the 
end  of  June 2006. 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว) สถาบัน
ราชภัฏเพชรบุร ี
ประกาศนียบัตรมัคคุเทศกท่ัวไป 
(ตางประเทศ) 

 

1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 
1.1  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (2558) 
1.2  การวิจัยดานการโรงแรม (2558) 
1.3  ธุรกิจการบินและการสํารองท่ีนั่ง (2554) 
1.4  บารและเครื่องดื่ม (2558) 

    1.5  ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2557) 
    1.6  การจัดการงานแมบาน (2558) 
 
2. ผลงานวิจัย 

2.1 กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการประสบการณลูกคาเชิงสรางสรรค ธุรกิจท่ีพักแรมในประเทศ
ไทย (2557) 

 
3. บทความวิจัย 

3.1 คุณภาพการบริหารจัดการประสบการณลูกคาเชิงสรางสรรค สําหรับธุรกิจท่ีพักแรมในประเทศไทย ตีพิมพ

ลงในวารสาร TCI Veridian E-Journal Silpakorn  University ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและ

ศิลปะ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2558  

3.2 Relationship Between Value Orientationd and Eating Attitute and Behaviour. (July, 2015) 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

3 อาจารยยุพิน อุนแกว 
ศศ.ม. การจัดการการทองเท่ียวแบบ
บูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร (นิดา) 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
บธ.บ. การจัดการการโรงแรมและการ
ทองเท่ียว เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (วิทยาเขต
หนองคาย) 

1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 
    1.1 กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว (2557) 
    1.2 หลักการมัคคุเทศก (2557) 
    1.3 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจทองเท่ียวและโรงแรม (2557) 
 
2. ผลงานวิจัย 
    2.1 การศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธในเขตพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเลย (2555) 
    2.2 การพัฒนาตัวบงชี้ความเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ดวยเทคนิค EDFR (2556) 
     
 
 

4 อาจารยพรพิมล โหจันทร 
MB (Hospitality Management)  
Victoria University, Australia 
บธ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการ) 
มหาวิทยาลัยราคําแหง 

1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 
   1.1 ธุรกิจการบินและการสํารองท่ีนั่ง (2556) 
   1.2 การตลาดในอุตสาหกรรมทองเท่ียว (2556) 
   1.3 ภาษาอังกฤษ สําหรับมัคคุเทศก 1 (2555) 
   1.4 ภาษาอังกฤษ สําหรับมัคคุเทศก 2 (2555) 
   1.5 ภาษาอังกฤษ สําหรับมัคคุเทศก 3 (2555) 
   1.6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (2554) 
   1.7 หลักการโรงแรม (2554) 
 
2. ผลงานวิจัย 
    2.1 ศักยภาพการทองเท่ียวของวนอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี (2556) 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

3. ประสบการณการสอน 
3.1 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ (2544) 
3.2 Chiller-Stamford International University (2545) 
3.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2546) 
3.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (2548) 
3.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555) 
 

4. ประสบการณการทํางาน 
4.1 มัคคุเทศก  (2541) 
4.1 Bright Future International Training  ตําแหนง Operation Manager (2551) 

 
5 อาจารยมธุรส  ปราบไพรี 

ศศ.ม. (การจัดการมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การทองเท่ียว) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว) 
วิทยาลัยครูเชียงใหม 
ประกาศนียบัตรมัคคุเทศกท่ัวไป 
(ตางประเทศ) 
ประกาศนียบัตรการอบรม Tourism 
Management and Development, 
Singapore 

 

1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 
1.1 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (2557) 
1.2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว (2557) 
 

2. ผลงานวิจัย 
2.1   การจัดทําเสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดเพชรบุรี (2557) 
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อาจารยประจํา 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

1 อาจารย ดร. กฤษดา ตั้งชวาล 
Ph.D. (Tourism) The University of 
Surrey, Guildford, UK (ทุนรัฐบาล 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 
M.S. (Hospitality and Tourism) 
University of Wisconsin-Stout, 
U.S.A. 
ศศ.บ. (การเดินทางและการทองเท่ียว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประกาศนียบัตรมัคคุเทศกท่ัวไป
(ตางประเทศ) 
ประกาศนียบัตรโครงการเรือเยาวชน
เอเชียอาคเนย ประจําป 1995 

 

1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 
1.1  หลักการมัคคุเทศก (Principle of Tour Guiding) 
1.2  การวิจัยดานการพัฒนาและการจัดการอุตสาหรรมทองเท่ียว (Tourism Research in Tourism 

Development and Management) 
1.3  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว 1 (English for Tourism 1) 
1.4  การวิจัยดานการพัฒนาการทองเท่ียว 
1.5  การวางแผนและการจัดนําเท่ียว 
 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 Conference Proceedings. Popular Participation as A Tool for Optimizing  Community 

Actions in Tourism Planning and Development: A Case Study of Two Community-Based 
Tourism Destinations in Thailand. Paper presented at the 2006 PATA Education & Training 
Forum, Pattaya Exhibition and Convention Hall, Pattaya, Thailand. (2006, April)     

2.2 Community Actions to Engage Local Residents in Tourism Planning and Development 
Process: A Case Study of the King Cobra Village, Khon Kaen, Thailand. Paper presented at the 
PhD Networking Conference on Exploring Tourism II: Issues in PhD Research, Tabolt Campus of 
Bournemouth University, United Kingdom. (2008, May).    

2.3 Community Actions to engage Local Residents in Tourism Planning and Development 
Process: A Case Study of A Community-Based Tourism Destination in Thailand. Paper 
presented at the International Conference on Best Education Network Think Tank VIII: 

166 



 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

Sustaining Quality of Life through Tourism, Izmir, Turkey. (2008, June)     

2.4 Community actions to engage local residents in tourism planning and development 
process: A case study of a community-based tourism destination in Thailand. Paper presented 
at the International Conference on Culture and Event Tourism: Issues and Debates, Belediye 
Kültür Merkezi, Alanya, Turkey. (2008,November) 

2.5 Searching for Solutions: Human – Elephant Conflicts in Pa-la-U Wildlife Disperson Area, 
Kaeng Krachan National Park, Phetchaburi (ทุนสํานักงานคณะกรรมการ) 

2 ผศ.ดร. กมลทิพย  พลบุตร  
Ph.D. (Second Language 
Acquisition and Teaching) 
University of Arizona Tueson, 
USA 
M.A. (Area Studies, major in 
Teaching Japanese to Speakers 
of other Languages) (ทุน 
Monbusho) University of  
Tsukaba, Japan 
ศศ.บ. เกียรตินิยม (ภาษาญี่ปุน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 

1.  ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพร 
    1.1  พจนานุกรมศัพทธุรกิจญี่ปุน-ไทย (แปล) 
    1.2  ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 
    1.3  The Integration of Project-Based Learning and Japanese for Tourism in Thailand : A Case 
Study of Phetchaburi Rajabhat University 
    1.4  The Second Asian Conference on Education, 2-5 December 2010, Osaka, Japan 
Learning Strategies in Japanese as a Second/Foreign Language in Thailand: A Case Study of a 
Beginner’s Japanese Classroom 
    1.5  International Conference on Language, Society, and Culture in Asian Contexts, January, 
6-7, 2010 
    1.6  กลยุทธรวมมือกันเรียนในชั้นเรียนภาษาญี่ปุนระดับเบื้องตน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
วารสารสมาคมนักวิจัย ปท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2553 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

    1.7  ความเชื่อของนักเรียนไทยเก่ียวกับการเรียนภาษาญี่ปุน 
 วารสารมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (พ.ค.-ส.ค.) 
    1.8  การศึกษาภาษาญี่ปุนกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
วารสารราชภัฏเพชรบุรี ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 
    1.9  An English Content-Based Program in a Public School in Thailand: Classroom Practice 
and Attitudes of Students, Teachers, and Parents 
   1.10  Proceedings of The International Conference on National Language Policy: Language 
Diversity for National Unity 

 

 

3 อาจารยณัฐวุฒิ  สุวรรณชาง 
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
Certificated  in  English (CEP 
Intercultural Exchange Program)  
Kaipara College, New Zealand 

ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาจีน  
วิทยาลัยภาษาตางประเทศ 
ตงฟาง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 
1.1  จิตวิทยาบริการ (2557) 
1.2  การจัดการโรงแรม (2557) 
1.3  การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจโรงแรม (2557) 
1.4  การวิจัยดานการโรงแรม (2557) 

 
2. ผลงานวิจัย 

2.1  ความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดู ความฉลาดทางอารมณ และการปองกันความเสี่ยงตอการฆาตัว
ตายของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2547) (รางวัล
ผลงานวิทยานิพนธระดับดี ประจําปการศึกษา 2546) 

2.2  สัมพันธภาพในครอบครัวของวัยผูใหญตอนตน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543) 
2.3  การปรับโปรแกรมการทองเท่ียวสําเร็จรูปเพ่ือตอบสนองความตองการพฤติกรรมนักทองเท่ียวสําหรับ

ประเทศไทย กรณีศึกษา 5 จังหวัดภาคตะวันตก (2550) 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

 2.4  ความพึงพอใจนักทองเท่ียวตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดเกาะ (2550) 
2.5  การศึกษาการใชศูนยฝกปฏิบัติการทางการโรงแรม/การทองเท่ียวเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรม

บริการ (2552) 
 

3. บทความทางวิชาการ 
    3.1  ความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดู ความฉลาดทางอารมณ และ การปองกันความเสี่ยงตอการฆาตัว
ตายของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร (2547) 
    3.2  พัฒนาการอุตสาหกรรมทองเท่ียวของจีน (2550) 
    3.3  การจัดการการทองเท่ียวและสิ่งแวดลอมของจีน (2550) 
    3.4  ความพึงพอใจนักทองเท่ียวตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดเกาะ (2551) 

 

4 ผศ. พูลสวัสดิ์ มุมบานเซา 
ศป.ม .(ทัศนศิลป : ศิลปะสมัยใหม ) 
ม ห าวิ ท ย าลั ย ศ รี น ค ริ น ท รวิ โ รฒ 
ประสานมิตร 
ศษ.บ. ศิลปกรรม (ประติมากรรม) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเพาะชาง 

 

1.  ตํารา /เอกสารประกอบการสอน 
 1.1 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป (2540) 
 1.2 วาดเสน (2549) 
 1.3 ประติมากรรมประยุกต (2549) 
 1.4 การจัดนิทรรศการ (2542) 
 1.5 ประติมากรรม (2549) 
 

2.  ผลงานวิจัย 
   2.1 ศิลปะสื่อผสมกรณีศึกษา ผลงานจิตรกรรมของฮวนมิโรและผลงานสื่อผสมของกมล ทัศนาญชลี (2545) 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

3. ประสบการณการทํางาน 
   3.1 การอบรม 

        - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” 
        - การอบรมเรื่อง “การพัฒนาผูบริหาร” 
        - การอบรมเรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552” 
 
   3.2 การทํางาน 

- หัวหนาคณะวิจิตรศิลป วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 
       - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและรองคณบดีฝายบริหาร  
       - ประธานสาขาวิชาศิลปะการออกแบบคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

5 อาจารยจรรยาพร บุญเหลือ 
บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
บ ธ .บ .(ก ารตล าด ) ม ห าวิ ท ย าลั ย
รามคําแหง  

 

1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน 
   1.1  การจัดการผลิตภัณฑและราคา (2539) 
   1.2  การจัดการตลาดทองเท่ียว (2556) 
 
2.  ผลงานวิจัย 
    2.1  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขนมหวานเมืองเพชรของผูบริโภค (2539) 
    2.2  ทัศนคติของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบุรี (2538) 
    2.3  Evolving Innovation Capability : A Survey of Thai Government Support Programs for the 
Automotive Industry in Bangkok (2543) 
    2.4  การพัฒนากลยุทธการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยวิธีการมีสวนรวมกับชุมชน กรณีศึกษาทาน้ําขามภพ 
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี (2558) 
   2.5  การพัฒนาผลิตภัณฑการทองเท่ียวจากอัตลักษณของชุมชน และการสรางตราตลาดทาน้ําขามภพ อําเภอ
ทายาง จังหวัดเพชรบุรี (2558) 
   2.6  การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนเพ่ือรองรับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน กรณีศึกษาตลาดทาน้ําขามภพ 
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี (2558) 
 
3.  ประสบการณ 
   3.1  อาจารยสาขาการตลาด ตั้งแต พ.ศ. 2533 – ปจจุบัน 
   3.2  วิทยากรอบรมผูประกอบการใหแกธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
ตั้งแตป 2546 – ปจจุบัน 
    3.3  วิทยากรอบรมผูประกอบการ เรื่อง “การวางแผนธุรกิจ” ใหแก กรมสงเสริมอุตสาหกรรมตั้งแตป 2541 
– ปจจุบัน  
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

6 อาจารยเทิดศักดิ์  ทองแยม  
รป.ม. (สาขานโยบายสาธารณะ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
นิ ติ ศ าสต ร บั ณ ฑิ ต  ม ห าวิ ท ย าลั ย
รามคําแหง 
ประกาศนียบัตรวิชาวาความ 
สภาทนายความ 

1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน 
   1.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบบริหารราชการไทย 
 
2. งานวิจัย 
   2.1  ประสิทธิผลโครงการเผยแพรความรูกฎหมายสูประชาชนของสภาทนายความศึกษา : กรณีเรือนจํากลาง
เพชรบุรี 
   2.2  ประสิทธิภาพกองทุนหมูบานปากทะเล ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี
   2.3  ปจจัยความสําเร็จการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี
   2.4  การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเพชรบุรี 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

7 อาจารยธนิดา ชาญชัย  
วท.ม. (โภชนวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.บ. (โภชนวิทยา)  
มหาวิทยาลัยมหิดล  

1.  ผลงานวิจัย 
    1.1  ขาวเกรียบเสริมปลาปน (2539) 
    1.2  ขนมหมอแกงนมสด (2547) 
    1.3  การพัฒนาผลิตภัณฑขนมหมอแกง กลุมแมบานหวยโรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี (2548) 
    1.4  การพัฒนาขบวนการเรียนการสอนใหนักศึกษามีความสามารถในการประกอบธุรกิจดานขนมไทย  
และเบเกอรี่ จ.เพชรบุรี (2552) 

8 อาจารย ดร. อภิรัตน  อุดมทรัพย 
Ph.D (Rural Development) 
Central Luzon  State   University 
M.S. (Rural Development) Central 
Luzon State University 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ร .ม . (ก าร เมื อ งฯ ) จุ ฬ าล งก รณ -
มหาวิทยาลัย 
 

1.  ผลงานวิจัย 
    1.1  พฤติกรรมการใชปุยอินทรียของเกษตรกร อําเภอหนองหญาปลอง (2554) 
    1.2  Role Performance of the Tambon Administrative Organization members in Phetchaburi 
Province, Thailand. (2005) 
    1.3  Management capability of the Tambon executive committee of the top performing 
Tambon administrative organizations in Thailand. (2008) 
    1.4  Performance of the City Councilors in Science City of Munoz ,Nueva Ecija, Philippines. 
(2008) 
    1.5  กลยุทธการพัฒนากองทุนหม่ืนลานบาทของเครือขายสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเขาสู
ประชาคมอาเซียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (รวม) (2557) 
    1.6 Hotel Business and Their Connection to Local Governments, Cha-am Beach. (2015) 
    1.7 Participatory Democracy of Phetchaburi Community Organization Council (2014) 
 
 

173 



 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

9 อาจารยพนัส  ชัยรัมย 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหารศาสตร   
วท.บ. (พัฒนาการเกษตร) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระคุณทหารลาดกระบัง 
 

1. ผลงานวิจัย 
   1.1 โครงการจัดการเพ่ือการฟนฟูระบบนิเวศแบบยั่งยืน บริเวณพ้ืนท่ีตนน้ําเหนืออางเก็บน้ําดอกกลาย       
อางเก็บน้ําหนองปลาไหล อางเก็บน้ําคลองใหญ และอางเก็บน้ําคลองสียัด 
   1.2 โครงการพัฒนาตนแบบการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดน กรณีจังหวัดตราด 
   1.3 โครงการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสรางชุมชนเขมแข็งเพ่ือปองกันและแกปญหายาเสพติดในชุมชน
มุสลิม: กรณีศึกษาชุมชนแหลมทองหลาง อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
   1.4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมการทํานาเกลือจากน้ําเกลือใตดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

10 อาจารยฐิติมา สุวรรณชาติ 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตรไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศิลปะ)
มหาวิทยาลัยศิลปกร 
 
 
 
 

1.  ตํารา / เอกสารประกอบการสอน 
   1.1  ภูมิปญญาไทย 
   1.2  ครอบครัวและชุมชนไทย 
   1.3  การพัฒนาประชาสังคม 
 
2.  งานวิจัย 
   2.1  เกียรติภูมิของกองทัพไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย (พ.ศ.2411-2475) (2542) 
   2.2  การวิจัยเชิงปฏิบัติการติดตามสงเสริมการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีจังหวัดเพชรบุรี (2544) 
   2.3  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการบริหารจัดการท่ีดีของกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง: กรณีศึกษากองทุนหมูบานจังหวัดเพชรบุรี (2545) 
   2.4  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดีของกองทุนหมูบาน :กรณีศึกษาบานนาขลู 
ตําบลนาพันสาม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (2548) 
   2.5  โครงการศึกษาตรวจสอบโดยสังคม : เครื่องมือดานการบริหารจัดการเพ่ือลดความยากจนและเพ่ิมความ
เขมแข็งชุมชนในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี (2547) 
   2.6  ความตองการในการพัฒนาตนเองของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2548 
(2549) 
   2.7  ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริย กับเมืองเพชรบุรี ระหวาง พ.ศ.2411-2475  
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อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

1 อาจารย ดร. โฉมยง  โตะทอง 
Ph.D. (Management) Alliant 
International University. 
California, U.S.A. 
MS.M. Nova Southeastern  
University. Florida, U.S.A.  
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
Cert. In Trends in Language 
Testing. RELCSEAMEO,1991 
ประกาศนี ยบั ต ร มัค คุ เทศก อาชี พ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2532  
Cert. In Supervising  Research, 
University of Sydney, 2004 

1.  ตํารา /เอกสารประกอบการสอน 
    1.1  ศิลปะการตอนรบัและการสื่อสารในงานบริการ 
    1.2  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียว 
    1.3  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบริการ 
    1.4  หนังสือ Pocket book เรื่อง When in Thailand 
    1.5  The International Workshop on GMS Collaborative  Research  Training จํานวน 290 หนา 
    1.6  เอกสารประกอบการอบรมนักจัดการงานวิจัยดานการทองเท่ียวของจังหวัด  เรื่อง การพัฒนาการอบรม
การวิจัยและการพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัด  
2.  ผลงานการวิจัย  

2.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวท่ียั่งยืนภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี (หัวหนาคณะวิจัย) 

2.2  An Organizational Diagnosis: A Case Study  of  Dusit Resort and Polo Club 
2.3  วิจัยและพัฒนาโครงการ An International Workshop on GMS Collaborative Tourism  

Research  Training 
    2.4  วิจัยเพ่ือสังเคราะหภาพรวมการวิจัยดานการทองเท่ียวของเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ป 
2547  
    2.5  วิจัยเพ่ือสังเคราะหภาพรวมการวิจัยดานการทองเท่ียวของเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ป 
2549 
    2.6  วิจัยเพ่ือสังเคราะหภาพรวมการเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูและครูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว
ทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ป 2549  
    2.7  การวิจัย An Educational Approach toward ASEAN a  Destination 
    2.8  การวิจัยเพ่ือการประมวลสถานการณเพ่ือพัฒนาวิจัยดานการทองเท่ียวในประเทศไทย 2547 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

2 อาจารยอานนท วงศเชียง 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

1. ประสบการณในการทํางาน 
 : ผูสอนฝายปฏิบัติการ สาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก  

  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร(เพชรบุรี) 
: ผูสอนการผสมเครื่องดื่ม (Bartender Trainer) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร(เพชรบุรี) 

2. ผลงานการเขียน 
 : นักเขียนนิตยสาร Wine Today (2551 – 2554). 
          : นักเขียนนติยสาร PHATRA FLEET LEASING. 
3. บทบาทในปจจุบัน 
 :  คณะกรรมการชมรมพอครัวชะอําหัวหิน. 
 :  ฝายวิชาการและฝกอบรม สมาคมธุรกิจทองเท่ียวจังหวัดเพชรบุรี 
 :  ผูตรวจสอบการบริการ (Mystery Shopping) 
             www.Internationalservicecheck.com 
4. งานวิจัย 
          :  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอม  
            ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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ภาคผนวก ฉ 
สรุปการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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สรุปการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว   

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 ปการศึกษา 2555 สาขาวิชาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีไดสงนักศึกษาเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพจํานวน 76 คน แบงเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 2 
จํานวน 30 คน และนักศึกษาชั้นปท่ี 3 จํานวน 46 คน โดยนักศึกษาเขารับการฝกงานในสถานประกอบการ
ท้ังหมด 30 แหง แบงเปนสถานประกอบการดานการโรงแรม จํานวน 20 แหง บริษัทนําเท่ียว 8 แหง  และ 
หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 แหง ผูตอบแบบสอบถามหรือผูประเมินสวนใหญเปนระดับหัวหนา
งาน และผูจัดการ 
  
 ระดับความพึงพอใจ  
 การประเมินผลความพึงพอใจ ความรู ความเขาใจ และการนําความรูไปใชตอการเขารวมกิจกรรม
ใชมาตรวัดแบบของลเิคิรต (Likert Scale) เปนการวัดท่ีใชกันอยางกวางขวาง แตละมาตรวัดหางเทากันเปน  1 
2 3 4 5  
 การใหคะแนนตามเกณฑ  ดังนี้ 
  มากท่ีสุด    ใหคะแนน 5 
  มาก     ใหคะแนน 4 
  ปานกลาง    ใหคะแนน 3 
  นอย     ใหคะแนน  2 
  ควรปรับปรุง    ใหคะแนน 1 
   การวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย เปนรายขอและภาพรวมและแปลตามเกณฑ ดังนี้   
  คาเฉลี่ย  4.50 - 5.00   แปลความหมายวา   มากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย  3.50 - 4.49   แปลความหมายวา   มาก 
  คาเฉลี่ย  2.50 - 3.49   แปลความหมายวา   ปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.50 - 2.49   แปลความหมายวา   นอย 
  คาเฉลี่ย  1.00 - 1.49   แปลความหมายวา   ควรปรับปรุง 
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ผลจากการประเมินของผูประกอบการแตละดานพบวา 
 
 
 
ท่ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คาเฉล่ีย  
( x̄ ) 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 

ความหมาย 

1. ความรู ทักษะความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ    
 1.1 มีความรู ความสามารถในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 4.31 .631 มาก 
 1.2 มีความชํานาญและถนัดในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 
4.29 .622 

มาก 

 1.3 มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ 3.86 .912 ปานกลาง 
 1.4 สามารถนําความรูมาประยุกตใชประกอบการทํางานได

อยางเหมาะสม 
4.03 .558 

มาก 

2. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ    
 2.1 มีการเตรียมตัวและมีความพรอมในการทํางาน 4.23 .598 มาก 
 2.2 มีบุคลิกภาพ กิริยา มารยาท การวางตัว และการแตงกาย

เหมาะสม 
4.36 .684 

มาก 

 2.3 มีความมุงม่ัน ตั้งใจ ขยัน อดทน และตรงตอเวลา 4.18 .670 มาก 
 2.4 สามารถปฏิบัติหนาท่ีรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 4.11 .685 มาก 
 2.5 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.25 .645 ปานกลาง 
 2.6 ความรับผิดชอบและทํางานไดถูกตอง 4.18 .819 มาก 
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
  
 1. ควรเพ่ิมทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศใหมากข้ึน โดยใหนักศึกษาสามารถสื่อสารไดอยางม่ันใจ 
เพราะจะมีผลตอการทํางานของนักศึกษาในอนาคต รวมถึงการพิจารณาใหนักศึกษาไดฝกงานในตําแหนงท่ี
ตองการ 
 2. ควรเพ่ิมการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับงานสารบรรณ งานเอกสาร หรือดานการบัญชี ซ่ึงนักศึกษา
ควรมีพ้ืนฐานมาบาง และการมีความรูเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ เพราะนักศึกษาจะตอง
สื่อสารกับนักทองเท่ียวดวยความม่ันใจ รวมถึงวิชาท่ีเก่ียวกับการใชอินเตอรเนต คอมพิวเตอร เพราะปจจุบัน
นักทองเท่ียวมีการใชสื่ออิเลคทรอนิคสเพ่ือการเดินทางมากข้ึน และผูประกอบการมีการนําเสนอขายหองพัก
และรายการนําเท่ียวผานใชสื่อประเภทนี้มากข้ึน 
 3. นักศึกษาบางคนมีความพรอมตอการทํางาน และสามารถรับเขาทํางานไดทันที แตนักศึกษาบางคน
ยังขาดทักษะในการทํางาน และไมมีความพรอมตอการทํางาน ดังนั้น ควรสรางความม่ันใจตอการทํางาน และ
ทัศนคติท่ีดีตอการทํางานบริการ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
 
 4. ระยะเวลาในการฝกงานมีความเหมาะสม คือการขยายเวลาจาก 2 เดือน เปน 4 เดือน เพ่ือให
นักศึกษาไดเรียนรูมากข้ึน แตนักศึกษาตองคนพบตัวเองหรือม่ันใจกับทิศทางท่ีนักศึกษาตองการท่ีจะเปนหรือ
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ประกอบอาชีพ เพราะการฝกประสบการณ 4 เดือน สามารถพัฒนาความรูความสามารถนักศึกษาไดในระดับ
หนึ่ง แตถาหากนักศึกษาไมมีความพรอม ก็จะเปนปญหาและอุปสรรคแกตัวนักศึกษาเอง 
 

สรุปประเด็นความรูจากการฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 
 การจัดการความรูดานการฝกประสบการณวิชาชีพนี้ เปนสวนหนึ่งของวิชาเตรียมฝกฝกประสบการณ
วิชาชีพอุตสาหกรรมทองเท่ียว และวิชาฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเท่ียว ของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 
และ 3 ทุกภาคเรียนการศึกษา  ดังนั้นการนําความรูจากการสรุปผลการฝกประสบการณจะทําใหสาขาวิชา   
การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวสามารถนําผลจากการศึกษาดังกลาวไปพัฒนาการเรียน             
การสอนในวิชาดังกลาวและวิชาท่ีเก่ียวของ เชน ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 
พฤติกรรมนักทองเท่ียว การวางแผนและการจัดรายการทองเท่ียว หลักการโรงแรม การจัดการงานแมบาน การ
จัดการสวนหนา เปนตน 
 
 กลุมเปาหมาย นักศึกษาชั้นปท่ี 2 และ 3 และคณาจารยสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมทองเท่ียว  
 
ประเด็นจากการจัดการความรูดานการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน ของ
นักศึกษาแขนงวิชาธุรกิจการโรงแรม 
 
1. ความรู 
 1.1 ไดเรียนรูหนาท่ีในการทํางานมากข้ึนเก่ียวกับงานตอนรับ ทําใหมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 
 
2. ทักษะความชํานาญการ 
 2.1 มีความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรเพ่ิมมากข้ึน เพราะการจองหองพัก และงานฝายบุคคลจะมี
การใชคอมพิวเตอร 
 2.1 มีความชํานาญในการบริการอาหารและเครื่องดื่มมากข้ึน เพราะปกติการจัดการเรียนการสอนมี
การฝกแตยังไมมีความชํานาญ 
 
3. การไดรับประสบการณ 
 3.1 มีความรูเพ่ิมมากข้ึนในการทํางานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะมีพ่ีเลี้ยงคอย
แนะนําและใหโอกาสตอการปฏิบัติจริง 
 
4. การพัฒนาตนเอง 
 4.1 มีความอดทน อดกลั้น ในตัวเองมากข้ึน เพราะตองเจอนักทองเท่ียวท่ีหลากหลายพฤติกรรม 
 4.2 มีการปรับตัวท่ีดีข้ึนสามารถเขากับเพ่ือนรวมงานไดเปนอยางดี 
 4.3 มีความตรงตอเวลาและรับผิดชอบตอหนาท่ีมากข้ึน 
5. ปญหาและอุปสรรค 
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 5.1 มีการดูแลลูกคาหรือกรุปสัมมนาผิดพลาดไปบางเล็กนอย เพราะยังไมคอยเขาใจ และมีการสื่อสาร
ท่ีผิดพลาด 
 
ประเด็นจากการจัดการความรูดานการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน ของ
นักศึกษาแขนงวิชาธุรกิจการทองเท่ียว 
 
1. ความรู 
 1.1 ไดเรียนรูในการนําเสนอขายรายการนําเท่ียวใหกับลูกคา ท้ังทางตรงและทางออม 
 1.2 ไดเรียนรูในเรื่องระบบการจองตั๋วเครื่องบิน 
 1.3 ไดเรียนรูงานดานเอกสารท่ีตองใชในบริษัททัวร 
 1.4 ไดเรียนรูการทํางานตางๆ ทางดานการเขียนโปรแกรมทัวร และการฝกปฏิบัติจริง โดยมีมัคคุเทศก
รุนพ่ีเปนผูสอน 
 
2. ทักษะความชํานาญการ 
 2.1 มีความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรมากข้ึน 
 2.2 มีทักษะในการขายทัวรวาทําอยางไรท่ีจะใหลูกคามาใชบริการเพ่ิมมากข้ึน 
 
3. การไดรับประสบการณ 
 3.1 สามารถนําประสบการณในการปฏิบัติงานมาเปนแนวทางในการประกอบอาชีพได เพราะบริษัท
ทัวรใหโอกาสในการติดตามทัวร และทําทัวรเอง 
 3.2 นําความรูท่ีไดมาศึกษาแลวสามารถทํางานจริงไดในอนาคต 
 
4. การพัฒนาตนเอง 
 4.1 ทําใหมีความม่ันใจในตัวเองมากข้ึน 
 4.2 ไดมีการฝกพูดภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 4.3 ไดมีสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน 
 
5. ปญหาและอุปสรรค 
 5.1 ยังขาดความกลา ความม่ันใจในตัวเองเม่ือตองติดตอกับลูกคา เพราะไมแนใจขอมูล และการใช
ภาษาท่ีเหมาะสม 
 5.2 การทํางานแบบ Home Office คือ ไมมีแบบแผนในการทํางานใหดู ทําใหการทํางานมีความ
ผิดพลาด  
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ภาคผนวก ช 
รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผูเขารวมสัมมนาวิพากษหลักสูตร 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผูเขารวมสัมมนาวิพากษหลักสูตร 
 
1. คุณวิบูลย นิมิตรวานิช  ผูอํานวยการฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ 
    การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
  
2. ดร.โฉมยง  โตะทอง  กรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา   

สํานักงานคณะการการอุดมศึกษา  
อาจารยพิเศษประจํา คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                     

 
3. ดร.รุงโรจน สีเหลืองสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวหัวหิน/ชะอํา และชมรมเชฟ 
    หัวหิน/ชะอํา0  
    รองประธานฝายวิชาการสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศ 
    ไทย 
    อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน 
     
4. คุณ กรกฎ เพียรคําพร   เจาของบริษัทนําเท่ียว หัวหินแอดไวเซอร 
    ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษดานการทองเท่ียว 
 
5. คุณพรชัย  คุมมี  อาจารยพิเศษประจําสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว และมัคคุเทศกอิสระ 
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ภาคผนวก ซ 
รายงานการสัมมนาวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2557 

เวลา 12.30 – 17.30 น.   
ณ หองบัณฑิต 2 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
ผูเขารวมประชุมในการวิพากษหลักสูตร 
  1. ดร.โฉมยง  โตะทอง 
  2. คุณวิบูลย นิมิตรวานิช 

3. ดร.รุงโรจน สีเหลืองสวัสดิ์ 
4. คุณกรกฎ เพียรคําพร 
5. คุณพรชัย  คุมมี 
6. ผศ.ดร.พิมพระวี  โรจนรุงสัตย 
7. อาจารยมธุรส  ปราบไพรี 
8. อาจารยพรพิมล โหจันทร 
9. อาจารยณัฐวุฒิ สุวรรณชาง 

  10. อาจารยยุพิน  อุนแกว  
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

 เม่ือคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรครบองคประชุม  ประธานสาขา ฯ กลาวเปด            
การประชุมวิพากษหลักสูตรแลวเริ่มดําเนินการวิพากษหลักสูตร  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบและนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
 ประธานสาขา ฯ (ผศ.ดร. พิมพระวี  โรจนรุงสัตย) กลาวตอนรับคณะกรรมการ และแจง
ขอมูลเก่ียวกับความเปนมา ปรัชญา การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนขอเสนอในการนํามาเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรตอคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องขอเสนอแนะ/คําแนะนําจากคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 
 
 ดร.โฉมยง โตะทอง ตําแหนงกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา  สํานักงาน
คณะการการอุดมศึกษา อาจารยพิเศษประจํา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                  
 เสนอแนะเรื่อง เนื้อหาในรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและการ
จัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  
 หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก รูปแบบของหลักสูตร ประเด็น การรับเขาศึกษา และอาชีพท่ี
สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ควรเพ่ิมความชัดเจนโดยการขยายความใหเห็นภาพ 
ตลอดจนประเด็นความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ควรปรับใหมีการมุงเนนไปท่ีหลักสูตร
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ของสาขาวิชาฯ ประกอบดวย  รวมถึงการระบุความรวมมือกับภูมิภาคอาเซียนใหชัดเจน รวมถึงการ
เปดโอกาสใหนักศึกษาในกลุมอาเซียนไดเขามาเรียนได โดยตองเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
 หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ในสวนของ
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ควรเพ่ิมเขาไปในเนื้อหาดวย แมวารายชื่อของอาจารยประจํา
หลักสูตรและรายชื่อของอาจารยประจําจะเปนชุดเดียวกันก็ตาม ท้ังนี้ การเปดสอนแบงตามแขนง
วิชา/กลุมวิชาใหมีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาท่ีเปดสอนโดยตรง
ไมนอยกวา 3 คน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548  
 หมวด 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล ประเด็นแผนท่ีแสดงการ
กระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ใหพิจารณาเรื่องความรับผิดชอบ
หลักและความรับผิดชอบรอง ในบางรายวิชาใหม 
 ชื่อหลักสูตร “การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว” ควรแสดงใหเห็นวา
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนตอการพัฒนาทองถ่ินและสังคมดวย  ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดมี
มติเห็นชอบตอการคงชื่อเดิมไว เพราะสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีรายวิชาท่ีสามารถ
ตอบไดวามีการพัฒนา เชน วิชาการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน การจัดการองคความรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน การวิจัยดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว และการลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาและพัฒนาทองถ่ิน เปน
ตน  
  
 คุณวิบูลย นิมิตรวานิช ตําแหนง ผู อํานวยการฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย  
 เสนอแนะเรื่อง 
 - ภาษาตางประเทศท่ีควรมุงเนน เพราะมีความสําคัญตอการทํางานและการแขงขันใน
อาเซียน   
 - การคิดอยางสรางสรรค การบูรณาการความรู ตลอดจนการทํางานเปนทีมเปนสิ่งท่ี
นักศึกษาควรมี เพราะมีและเนนใหนักศึกษาคิดและวิเคราะหใหเปน  ท้ังนั้น อาจจะจัดการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรมท่ีชวยแนะนํานักศึกษา   
 - การประชาสัมพันธเพ่ือแนะนําหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือดึงดูดใจตอ
การมาเรียน รวมถึงการทําฐานขอมูลเก่ียวกับศิษยเกา เผยแพรถึงสถานท่ีทํางาน ลักษณะงาน เพ่ือใช
ในการติดตอและใหขอมูลแกนักศึกษา  
 - การฝกงานควรทําการสํารวจความตองการของสถานประกอบการในการรับนักศึกษา
ฝกงาน และการปฐมนิเทศทุกครั้งกอนฝกงาน โดยเชิญผูประกอบการมาแนะนําหรือใหขอคิดกอน
ฝกงาน 
 - การสราง Service mind ตอการทํางานดานบริการ การจัดการกับปญหาเฉพาะหนาและ
การจัดการในองคกร 
 - การจัดทําเสนทางการทองเท่ียวในเสนทางใหมๆ เพ่ือสรางประสบการณแกนักศึกษา เพ่ือ
รองรับตอการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือแสดงความคิดสรางสรรคเม่ือนักศึกษาไปฝกงานได  
 - การใหความสําคัญตอการสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหนักศึกษาเขาถึงขอมูลและ
การทํางานท่ีตองใชสื่อชนิดนี้ท่ีจะมีอิทธิพลตอการบริโภคของนักทองเท่ียว 
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 ดร.รุงโรจน สีเหลืองสวัสดิ์  ตําแหนงนายกสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวหัวหิน/ชะอํา และ
ชมรมเชฟหัวหิน/ ชะอํา  รองประธานฝายวิชาการสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย และ
อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน 
 เสนอแนะเรื่อง  
 - การเชื่อมตอระหวางอาจารยกับนักศึกษา โดยการพัฒนาอาจารยใหมีทักษะ ความรูในเรื่อง
ท่ีสอน และในสวนของนักศึกษา ควรพัฒนาใหมีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานบริการ การมี Manual 
Skills โดยอาศัย Competency based เปนกรอบในการพัฒนา  
 - การจัดการเรียนการสอนคือมุงเนนการสอนวิชาการ และการทํางานท่ีเนนการปฏิบัติไดจริง 
โดยเนนการทํา work project จากสถานประกอบการในทองถ่ิน เพ่ือศึกษาความตองการ ความ
จําเปน และชองวาท่ีเกิดจากสถานประกอบการ  ซ่ึงผลการศึกษาจะนําไปสูการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองได รวมถึง ในรายวิชาท่ีสอดคลองกับสมรรถนะอาเซียนใหมีการสอนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปน
การวัดความสามารถของนักศึกษา 
 - เรื่องภาษาอังกฤษ ควรจัดใหมีเกณฑการวัดและประเมินผล กอนคัดเลือกเขามาเรียนใน
สาขาฯ ควรมีการกําหนดเกณฑการวัดผลทางภาษาอังกฤษ โดยเลือกเอาเกณฑใดเกณฑหนึ่ง เชน 
คะแนน Tofel, คะแนน Toeic, คะแนนสอบ Tu-get, คะแนนสอบ CU tape เปนตน เพ่ือเปนการ
คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 - รายวิชาแขนงการโรงแรมท่ีควรเพ่ิมเติมและมีความสําคัญคือดาน Food production หรือ
การแปรรูปและการผลิตอาหาร (3:2-2-5) เพ่ือใหครบวงจรดานการอาหาร และเปนโอกาสในการ
ทํางานของนักศึกษา เพราะในรายวิชาอ่ืนๆ ไดบงบอกถึงการบริการและการจัดการแลว  
 
 คุณกรกฎ เพียรคําพร ตําแหนง เจาของบริษัทนําเท่ียว หัวหินแอดไวเซอร ผูทรงคุณวุฒิและ
อาจารยพิเศษดานการทองเท่ียว  
 เสนอแนะเรื่อง  
 - วิธีการทําใหนักศึกษาทราบถึงความตองการของตนเองในสายงานอาชีพในขณะท่ีเรียน โดย
เสนอแนะวา นักศึกษาชั้นป ท่ี 1 ควรมีการเขาไปสังเกตการณในสถานประกอบการ ประมาณ 2 
อาทิตย เพ่ือเรียนรูระบบการทํางาน ลักษณะงานตาง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถาน
ประกอบการในการฝกงานในอนาคต 
 
 คุณพรชัย  คุมมี  ตําแหนงอาจารยพิ เศษประจําสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมทองเท่ียว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ศิษยเกา
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว ผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว และ
มัคคุเทศกอิสระ  
 เสนอแนะเรื่อง 
 - การจัดการเรียนการสอนควรมุงเนนการปฏิบัติ Learning by doing  
 - เสนทางการทัศนศึกษานอกสถานท่ี (เสนทางบังคับของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย) 
เสนทางบังคับ 12 เสนทาง ควรจัดใหมีหรือระบุสถานท่ีท่ีเปนโครงการในพระราชดําริ (โครงการหลวง) 
เขาไปดวย และการเดินทางไปทัศนศึกษาทุกครั้ง ควรจัดใหมี Dinner talk เพ่ือใหความรูเพ่ิมเติม
ใหกับนักศึกษา โดยจัดใหมีการเชิญบุคคลท่ีเก่ียวของทางการทองเท่ียวท่ีสําคัญมากลาวตอนรับ พูดคุย 
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ใหขอมูลตาง ๆ เชน สมาคมทองเท่ียวและมัคคุเทศกในพ้ืนท่ี เจาหนาท่ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
สังกัดสํานักงานในพ้ืนท่ีนั้นๆ เปนตน 

- สถานท่ีฝกงาน มีกระบวนการตรวจสอบสถานท่ีฝกงาน เชน ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสถานท่ี
ฝกงาน ลักษณะของงาน กฎหมายเก่ียวกับสถานท่ีฝกงานและการสงนักศึกษาออกฝกงานนอกสถานท่ี
ของสถานประกอบการกอนสงนักศึกษาเขาฝกงาน เพ่ือเปนการรับรองวานักศึกษาจะไดรับความรู 
และประสบการณท่ีดีในสถานประกอบการนั้น ๆ  รวมถึง การทดลองฝกงานกับสถานประกอบการ
ระยะสั้น เพ่ือการตัดสินใจฝกงานในชั้นปตอไปของนักศึกษา   
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ภาพการวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก ญ 
คําสั่งคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
ระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ฎ 
แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา / กลุมวชิา  

ของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวาดวยการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม  

พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทาย   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  
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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.คณะกรรมการสอบไลประเมินขอสอบเพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชา 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   
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