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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25571791105299
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in International Tourism and Service Industry
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

: ศิลปศาสตรบัณฑิต
(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ)
: ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ)
: Bachelor of Arts
(International Tourism and Service Industry)
: B.A. (International Tourism and Service Industry)

3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับเอกสารและ
ตาราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทงั้ ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การเข้ารับศึกษา
รับทัง้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มที ักษะพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
การให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ปี พ.ศ.2557
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
ในการประชุมครั้งที่.............เมื่อวันที่......... เดือน..................... พ.ศ.............
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร
สาขาวิชาการท่ องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thailand
Qualification Framework: TQF) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญ ญาตรี
ภายในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลัก สูตรอุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ยวและบริก ารระหว่างประเทศได้ออกแบบเพื่อให้นัก ศึก ษา
ที่ จ บการศึ ก ษา สามารถท างานในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและบริก าร ต าแหน่ ง งานในอาเซี ย น
ที่มีการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคบริการ ได้แก่
8.1 พนักงานในธุรกิจโรงแรม
8.2 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
8.3 พนักงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
8.4 นักวิจัยด้านการท่องเที่ยว นักวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ
8.5 พนักงานในธุรกิจสายการบิน
8.6 ผู้ประกอบการหรือพนักงานในธุรกิจประชุมสัมมนา
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
เลขประจาตัว
ตาแหน่ง
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ที่
ประชาชน
ทางวิชาการ
1 นายกฤษดา ตัง้ ชวาล
37699001XXXXX อาจารย์ Ph.D. (Tourism)
M.S. (Hospitality and Tourism)

นางสาวณัฐกานต์ ผาจันทร์ 14302000XXXXX

อาจารย์

3

นางสาวมลทิชา แจ่มจันทร์ 34699000XXXXX

อาจารย์

4

นางสาวนิสากร คุณวงศ์

13099003XXXXX

อาจารย์

5

Miss Wong Siao Fui

H364XXXXX

อาจารย์

University of Surrey, UK
University of WisconsinStout, USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Rikkyo University, Japan
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
University Malaysia Sabah
University Malaysia Sabah
University Malaysia Sabah

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2544
2536
2557
2551
2561
2552
2545
2558
2553
2561
2556
2555
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ศศ.บ. (การเดินทางและท่องเที่ยว)
บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
Ph.D. (Tourism studies)
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
Ph.D. Philosophy in Tourism
M.S. Business Administration
(International Business)
Bachelor of Business with
Honors in Marketing

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลกแทนอุตสาหกรรม
อื่นๆ และมีบทบาทความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่
สาคัญซึ่งนาเงินตราต่างประเทศ การสร้างงานและการกระจายความเจริญไปสู่ประเทศภูมิภาคอาเซียนและโลก
โดยมีส่วนสาคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน
เมื่ อประเทศประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิ จ การท่ องเที่ ยวมี บทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้กั บประเทศ
สามารถช่ วยให้ เศรษฐกิ จ ฟื้ นตั วได้ ในเวลาที่ ร วดเร็ วกว่ าภาคการผลิ ต รัฐบาลไทยเล็ งเห็ น ความส าคั ญ
และได้ จั ดท าแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ที่ มุ่ งเน้ นการสร้างขี ดความสามารถ
ในการแข่ งขั น ของธุ ร กิ จ บริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพให้ เติ บ โตและสนั บ สนุ น ภาคการผลิ ต
เพื่อให้เกิ ดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ องเที่ ยว ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภั ฏเพชรบุรี
เล็งเห็นถึงความสาคัญและจัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน
การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่ องเที่ยวโดยเน้นบุคลากรเป็นส าคัญ อีกทั้งการพัฒนา
คุณภาพของงานบริการในธุรกิจต่างๆ ให้มีความแตกต่าง มีมาตรฐานด้านการบริการที่เป็นสากล การพัฒนา
บุคลากรทางด้านการบริการ เพื่ อให้เกิ ดการจ้างแรงงานที่มี คุณภาพ ผลจากการร่วมมื อกันเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ทุกประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนต่างร่วมกันพัฒนาระบบเศรษฐกิ จของประเทศ
และระหว่างประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง เช่น การกาหนดสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการในระดับชาติ และในระดับอาเซียน หลายประเทศยกระดับให้การท่องเที่ยวและการบริการ
เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงจาเป็นที่สถาบันการศึกษาต้องเตรียมผลิตบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว
และการโรงแรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานและการแข่งขันในระหว่างกลุ่มประเทศดังกล่าว
11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การศึกษา แลกเปลี่ยน และเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศที่บัณฑิตจะต้อง
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม การบริการต่างวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมตะวั นตก วัฒนธรรมในประเทศ
แถบภูมิภาคอาเซียน พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ต้องเป็นไปในทางที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างมวลชน
เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนางานด้านคุณภาพของการบริการและการ
บริการให้มีมาตรฐานอาเซียนและสากล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสร้างโอกาสทางการแข่งขันการมีส่วน
ร่วมของสังคมต่ อการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการของบุคลากรให้มีศักยภาพที่สามารถ
แข่งขันในระดับอาเซียนและระดับโลกได้ การพัฒนาทางการท่องเที่ ยวเป็นปัจจัยหนึ่งในการดารงรักษาและ
อนุรักษ์วัฒ นธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกของชาติอย่างยั่งยืน การร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสร้าง
แนวทางในการแลกเปลี่ยนแรงงานทีม่ ีมาตรฐานทางการท่องเที่ยวและการบริการในระดับอาเซียนและนานาชาติ
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้สอดคล้ องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการนาสมรรถนะของกรอบความร่วมมือมาใช้ในการดาเนินงาน
ในสถานประกอบการ ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอน จึงเป็นเรื่องที่สาคัญที่ในฐานะสถาบันการศึกษาต้องให้
ความสาคัญเพื่ อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและพั ฒนาระบบการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศในยุค Thailand 4.0 และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ ความรู้ (K) ทักษะ (P)
และเจตนคติ (A) ต้องสร้างหลักสูตรให้มี มาตรฐานและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้ งภายในและต่างประเทศ
โดยจะทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในด้านการฝึกงาน ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงาน
แบบสหกิจศึกษาได้ภายในประเทศทั้ง 2 ภาคการศึกษา หรือภายในประเทศ 1 ภาคการศึกษา และต่างประเทศ
อี ก 1 ภาคการศึ ก ษา หลั ก สู ตรต้ อ งมี แนวทางในการที่ จ ะให้ ผู้ จ บการศึ ก ษา เป็ นที่ ต้ องการขององค์ ก ร
อุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ยวและการบริ ก ารทั้ งในระดั บ ประเทศและนานาชาติ โดยคาดหวั งให้ บั ณ ฑิ ต
ที่ จบการศึ ก ษาสามารถแข่ งขั นได้ ในเวที อาเซี ยนและในระดั บ เวที ส ากล หลัก สู ตรต้ องพั ฒ นาให้ ผู้ เรียน
มี ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ ค้ นคว้ า ท าวิ จัยเพื่ อพั ฒ นาประเทศและสังคม หลั ก สูตรต้ องได้ รั บ
การพิจารณาให้มี ลักษณะเฉพาะของตนเอง ให้เกิดอัตลักษณ์ที่ โดดเด่นของหลักสูตร ซึ่งเอกลักษณ์ที่สาคัญ
ของหลักสูตร คือ การเรียนการสอนที่ อิ งเกณฑ์ จากมาตรฐานสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียนและการใช้
การเรียนการสอนสองภาษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ที่นักศึกษาสนใจ
เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ทั้งนี้อัตลักษณ์ของสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวและบริการ คือ “ภาษาดี บริการ
แบบไทยเด่น เน้นความเป็นสากล” หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นผู้มี ความรู้
ที่เป็นมาตรฐาน มีภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้อย่างถ่องแท้ในศาสตร์หรือสาขาที่ศึกษา มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ต้องสร้างสรรค์ และพัฒ นาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเน้นการวิจัย และพัฒ นาด้านวิชาชีพครู
ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในระดับประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยต้องผลิต
งานบริการวิชาการเพื่ อพั ฒ นาสังคม สืบ สานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริม ทานุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอื่นๆ มีดังนี้
13.1.1 หมวดวิช าศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ คณะ
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาการจั ดการ คณะเทคโนโลยี การเกษตร
คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
บริห ารจัด การโดยมี ส านั ก ส่ง เสริม วิช าการและงานทะเบี ยนเป็ น หน่ วยงานกลางในการ
ทาหน้าที่ประสานงานกับคณะต่างๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สาขาวิช าอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารระหว่ า งประเทศมุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี
ความรู้ ความสามารถในการบริหารงานด้านการท่องเที่ ยวและการบริการ ตรงตามมาตรฐานสมรรถนะ
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ การท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น มี ค วามรู้ ท างจิ ต วิ ท ยาการบริ ก าร มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของทางภาคธุรกิจ สังคม พร้อมทั้งเป็นบัณฑิ ต
ที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
จากวาทกรรมขององค์การการท่ องเที่ ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nation World
Tourism Organization-UNWTO) และสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel Tourism
Council-WTCC) ที่ว่าด้วยความสาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มีความสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของโลกในภาพรวมรายงานถึ ง แนวโน้ ม การท่ อ งเที่ ย วโลกในปี 2556 - 2569
ไว้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการท่องเที่ยว (GDP) จะเติบโตเฉลี่ย 4% ต่อปี นับเป็นการส่งเสริม
ให้ เ กิ ด ผลดี ต่ อ การเดิ น ทางและการท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง การลงทุ น ในปั จ จุ บั น มี พ นั ก งานที่ ให้ บ ริ ก าร
ในภาคอุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวถึง 200 ล้านคน ให้บ ริก ารนักท่ องเที่ ยว 700 ล้านคนทั่ วโลก และคาดว่า
ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าภายในปี 2563 อีกทั้ง จากการคาดการณ์ในปี 2563 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
ทั่ ว โลกกว่ า 1,600 ล้ า นคน เคลื่ อ นมาสู่ เ อเชี ย แปซิ ฟิ ก ถึ ง 416 ล้ า นคน หรื อ ครองสั ด ส่ ว น 1 ใน 4
โดยที่มีประเทศไทยเป็นผู้มบี ทบาทเด่นและหากรักษาอันดับการเติบโตได้เท่ากับเอเชียแปซิฟิกที่ 6.5% ต่อปี
ไปได้อย่างต่อ เนื่อ ง คาดว่าในปี 2563 จ านวนนัก ท่ องเที่ ยวมาเยือนประเทศไทยจะสูงถึง 41.5 ล้านคน
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ประเทศไทยร่ ว มกั บ เลขาธิ ก ารองค์ ก ารกา รท่ อ งเที่ ย วโลก
แห่งสหประชาชาติ ได้ทาการสารวจพื้นที่ เพื่อพัฒ นาการท่ องเที่ ยวในเขตพัฒ นาการท่ องเที่ ยวฝั่ง ทะเล
ตะวันตก หรือ Thailand Riviera ที่ ครอบคลุมพื้นที่ ตั้ง แต่จัง หวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ
ระนอง ซึ่ งจั ดเป็น เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเส้น ทางถนนเลียบชายฝั่ง ทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟู บริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติและสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ในการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือกระจายรายได้
จากเมื องหลั ก สู่เ มื อ งรอง เพื่ อ เสริม สร้างความเข้ ม แข็ งทางเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ช่วยพั ฒ นาและยกระดั บ
มาตรฐานการอ านวยความสะดวกและความปลอดภั ย ให้ กั บ นัก ท่ อ งเที่ ยว รวมถึ ง การยกระดั บ พื้ น ที่
ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลเพื่อการพักผ่อนระดับโลก โดยใช้ แนวคิดการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายสูง (High End) ในตลาดโลกมากขึ้น
ซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคกลางที่ มี น โยบายปรั บ ปรุ ง มาตรฐานธุ ร กิ จ บริ ก าร
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ด้านการท่ องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นศูนย์รวมท่ องเที่ ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก
ในระดับนานาชาติ โดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติเป็นฐานการกระจายรายได้และ
สร้างงาน โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาคกลาง ปี 2560 จากการส ารวจโดยการท่ องเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย พบว่า ปี พ.ศ. 2558 จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีรายได้สูงติดอันดับ 1 ใน 10 จากการท่องเที่ยวของประเทศ ในขณะที่จังหวัด
เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีจานวนนักท่องเที่ยวสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีถือเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมี
สถานที่ท่ องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เป็นเมืองส าคัญ ที่เชื่อมโยงระหว่างภาคกลางและภาคใต้ รวมทั้ ง
มีศักยภาพในการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวพานักระยะยาว จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว ในปี 2559
พบว่า จัง หวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีมีอัตราการเข้าพัก เฉลี่ย ในสถานพัก แรมอยู่ที่ร้อยละ
66.13 และ 70.53 ตามลาดับ มีจานวนนักท่องเที่ยวทั้งสองจังหวัดรวม 11.02 ล้านคน จากสถิติของห้องพัก
ทั้ งหมด แสดงให้เห็น ถึงการเติบ โตของอุป ทานโรงแรมในพื้ นที่ หัวหินและชะอา สะท้ อนถึง การเตรียม
ความพร้อ มเพื่ อ การรองรับ นัก ท่ อ งเที่ ยวที่ มี แนวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น นั บ ว่าทั้ ง สองพื้ น ที่ มี แนวโน้ ม การเติบ โต
ของอุ ป ทานที่ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อย่ า งเห็ น ได้ ในขณะที่ ท างภาคการศึ ก ษานั้ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาสนองนโยบายจากรัฐบาลไทยเพื่อการดาเนินการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
โดยจัดการศึกษารูปแบบใหม่ การเรียนการสอนสอนระบบสองภาษาเป็นรูปแบบหนึ่งที่ภาครัฐสนับ สนุน
และตระหนั กถึ ง ความส าคั ญ ใน การจั ด การศึ ก ษาทุ ก ช่ ว งวั ย จากความส าคั ญ ที่ ว่ า สั ง คมโลก
ในปั จ จุ บั น เป็ น “สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ (Learning Society)” และ “การเข้ า สู่ ค วามเป็ น สากล
(Internationalization)” ดังนั้น การที่ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็น
อย่างดีจึงเป็นข้อได้เปรียบต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง การเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยมีคุณภาพและ
ศักยภาพทางด้านภาษาเพื่อโลกปัจจุบนั และโลกอนาคตจึงเป็นภารกิจสาคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดาเนินการ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศเป็นสาขาวิชานาร่องอีกหนึ่งสาขาวิชาที่
ได้รับ การอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนผ่านระบบสองภาษาตามนโยบายของสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีในปี 2557 และได้รับ การสนับสนุนจากทางมหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการออกแบบและ
สร้างหลักสูตรและจัดหาสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการได้รับการชี้แนะผ่านความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
ชั้น นาด้านการท่ อ งเที่ ยวในสหราชอาณาจัก รและมาเลเซีย ในเรื่องของตัวอย่างต้นแบบหลัก สูตรและ
สื่อการเรียนการสอนที่ ท างสาขาวิชาฯ ได้ดั ดแปลงน ามาประยุก ต์ใช้ จ ากประเทศข้างต้น สาขาวิช าฯ
จึงมี ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ให้กับนักศึกษาเป็นภาษาแม่เป็นพื้นฐานควบคู่กั บ
การการเรียนการสอนผ่านภาษาอั งกฤษ อันเป็นอีก หนึ่งวิธี การที่จ ะสร้างความเข้าใจให้กับ ผู้เรียนยิ่งขึ้น
แม้ว่าทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะต้องปลูกฝังความอุตสาหะและความกระตือรือร้นกว่าการเรียนการสอนระบบ
ปกติ การใช้สองภาษาเป็นสื่อในการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาโดยทั่วไปก็คือใช้ภาษาไทยมาตรฐานควบคู่กับ
ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบสองภาษาได้รับ การออกแบบเพื่อนัก ศึก ษาชาวไทย
ที่มีการใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยภาษาไทยเป็นหลักภายใต้ความท้าทายของสภาพแวดล้อมรอบตัว

9
ของนักศึกษาที่ไม่เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในชีวิตประจาวันและส่งผลให้การศึกษาในรายวิชา
ต่างๆ อีกทั้งผลลัพธ์การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในขอบเขตจากัดและไม่สัมฤทธิ์ผลตรงกันข้ามกับความมุ่งหวัง
ที่จะให้ผู้เรียนสามารถใช้สองภาษาได้ดีในระดับพอๆ กันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิตและชั่วโมง
เรียนที่เพียงพอและสอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ผ่านระบบสองภาษา การส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีแรงจูงใจและ
สร้ างความสนใจในรู ป แบบและความถู ก ต้อ งของภาษาและการการรู้ห ลั ก เกณฑ์ ข องภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติกับอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศควบคู่การเรียน
ภาษาแบบไม่ธรรมชาติกับผู้สอนชาวไทยที่เกื้อหนุนกันและกันเพื่อการเรียนการสอนกับการใช้ภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรับรู้และเรียนรู้ในเวลาเดียวกัน นอกจากการเรียนการสอน
ผ่ านระบบสองภาษาแล้ ว ทางสาขาวิ ช าฯ น าแนวคิ ด เรื่ อ งของการเรี ย นรู้ ค วบคู่ ก ารปฏิ บั ติ (Active
Learning) ของการศึก ษาช่วงศตวรรษที่ 21 มาบูร ณาการกั บ การเรียนสอนของสาขาวิชาฯ เนื่องจาก
ความสาคัญที่ว่า สาขาวิชาฯ ต้องแสวงหาหนทางในการปรับตัวต่อเรื่องแนวจัดการเรียนรู้ที่จะเอื้อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และตอบสนองต่อ การพั ฒ นาของสังคมโลกด้านอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวและบริก าร
และบริบทอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผ่านการเรียนรู้ผ่านการทางาน (Work-based Learning)
การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) ที่ผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวก หรือผู้ให้คาแนะนา
ให้กับผู้เรียนต่อ วิธีก ารหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทัก ษะชีวิตและประกอบอาชีพ ทั กษะ
ด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยีผ่านกระบวนการการทางานแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนกับ
ผู้ เ รี ย นด้ ว ยกั น การเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรม (Activity-based Learning) ที่ ผู้ ส อนเป็ น พี่ เ ลี้ ย งและครู ฝึ ก
ผ่ านกิ จ กรรมที่ ส นุ ก สนานและน่ าสนใจ การเรี ย นรู้ ผ่ านการแก้ ปั ญ หา (Problem-based Learning)
กับ การการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อยและมีผู้สอนในฐานะเป็นผู้ถ่ายทอดหรืออานวยความสะดวกต่างๆ
ทั้งนี้ทั้ง นั้น สาขาวิชาฯ เล็งเห็นความสาคั ญ กับ วิถีก ารเรียนการสอนที่เป็นระบบของสถานศึก ษาทั้ งโลก
ยอมรับในระดับสากลดังกล่าวและยืนหยัดที่จะผลิตผู้เรียนสู่การเป็นบัณฑิตพร้อมการพัฒนาทักษะที่จาเป็น
สูงสุด และเตรียมความพร้อ มในการเรียนรู้ พื้นฐานและความรู้ ประสบการณ์เฉพาะทางตามศาสตร์และ
สมรรถนะทางวิชาชีพให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ที่ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของสังคม
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการในทุกมิติ
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ผลิตบั ณ ฑิ ตให้ มี คุณ ธรรม จริยธรรม มี จิต ส านึ ก ในวิชาชี พ ทางด้านอุต สาหกรรม
การท่ องเที่ ยวและการบริก ารมี ความรับ ผิ ด ชอบต่ อท้ องถิ่น สั งคม ประเทศชาติ และนานาชาติร วมทั้ ง
มีความตระหนัก หวงแหน และอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
2) เพื่ อ ผลิตบัณ ฑิ ตให้มี ความรอบรู้ง านทางด้ านวิชาการและทั ก ษะทางวิชาชีพ ในศาสตร์
ทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการอย่างถ่องแท้ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้บริการและบริหาร
จัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน
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3) เพื่ อ ผลิตบัณ ฑิ ตให้ มี ทั ก ษะในการคิด วิเคราะห์ส ถานการณ์ ต่างๆ โดยการประยุก ต์ใช้
ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้
4) เพื่ อ ผลิต บัณ ฑิ ตให้มี ความสามารถในการท างานกั บ ผู้อื่ น ได้ ทุ ก ระดั บ อย่างเหมาะสม
และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
5) เพื่ อผลิตบัณฑิ ตให้มี ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะทั กษะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สูต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวและบริก ารระหว่ างประเทศ
มีแผนพัฒ นาปรับ ปรุงที่ มีร ายละเอี ยดของแผนการพัฒ นา ยุท ธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒ นาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามความ 1. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ภาครั ฐ และภาคเอกชนเพื่ อ 1. จานวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้า ร่วม
การท่ องเที่ ยวและการบริก าร วิเ คราะห์ ค วามต้ อ งการและ เครือข่ายมีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน
ตามความต้ อ งการของธุ ร กิ จ แนวโน้ ม ความเปลี่ ย นแปลง 2. จ านวนหน่ ว ยงานภาคเอกชน
ของอุตสาหกรรม
ที่ เข้ าร่วมเครือ ข่ายมี ไม่ น้ อยกว่า
3 หน่วยงาน
3. จานวนครั้งในการประชุม ร่วมกั น
มีไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี
หลักฐาน (คาสั่งแต่งตัง้ )
1. รายงานการประชุม
2. บันทึกการประชุมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
2. ส ารวจความต้ อ งการของ ตัวบ่งชี้
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว 1. จ า น ว น ค รั้ ง ใน ก า ร ส า ร ว จ มี
แ ล ะ ก ารบ ริ ก า รใน ระ ดั บ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งภายในรอบ 5 ปี
นานาชาติ
2 รายงานการส ารวจแสดงข้อ มู ล
อย่างน้อย 3 ประเด็น คือ
- แนวโน้มของอุตสาหกรรม
- คุณสมบัตขิ องแรงงานทีเ่ ป็นที่
ต้องการ
- ความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการ
ท่ อ งเที่ ยว และการบริ ก ารที่
จาเป็นต่อการทางาน
หลักฐาน
รายงานการสารวจ
2. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ 1. สารวจความต้องการของ ตัวบ่งชี้
เรียนการสอน
นักศึกษาและผูส้ อน
1. จ านวนครั้ ง ในการส ารวจโดยมี
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี
2. รายงานการสารวจแสดงผลข้อมูล
อย่างน้อย 3 ประเด็น คือ
- รูปแบบและลักษณะของปัจจัย
ที่เป็นที่ตอ้ งการ
- ปั ญหา อุ ปสรรค ข้ อเสนอแนะ
ในการจั ดการและการใช้ ปั จจั ย
สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเป็น ไปได้ ในการพั ฒ นา
ปรับ ปรุงปัจ จัยสนับ สนุนตาม
ข้อเสนอแนะ
หลักฐาน
รายงานการสารวจ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
2. จั ด หาและจั ด สรรทุ น เพื่ อ ตัวบ่งชี้
ปรับ ปรุงปัจ จัยสนับ สนุนการ 1. จานวนเงินทุนเพิ่มขึ้นจากปี
เรี ย น ก าร ส อ น ให้ มี ค วา ม ทีผ่ ่านมาไม่น้อยกว่า 10%
ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ 2. จานวนอุปกรณ์/กิจกรรม/
ยิ่งขึ้น
โครงการทีป่ รับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน
มีไม่นอ้ ยกว่า 2 รายการ/ปี
หลักฐาน
1. จานวนเงินทุน
2. จานวนเงินรายจ่าย
3. จานวนอุปกรณ์/กิจกรรม/
โครงการทีป่ รับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาภาคปกติ 1 ปกติมีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2558 ข้อ 6)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร และเป็นไปตามข้อ บัง คับ ว่าด้วยการจัดการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2) การสาเร็จการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
(ดูข้อบังคับฯ 2553 หมวด 10)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 4) (ภาคผนวก จ)
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก จ)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับตอนปลายหรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ผ่านการสอบ
สัม ภาษณ์ โดยคณาจารย์ป ระจ าสาขาวิชาการท่ องเที่ ยวและบริก ารระหว่างประเทศด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษพื้ นฐานและเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 2) (ภาคผนวก จ)

14
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ประเด็นความท้ าทายของนัก ศึกษาใหม่ ที่ มีพื้นฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
2.3.2 ประเด็นการปรับ ตัวด้านเทคโนโลยีดิจิทั ล และเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ จ ะสามารถเสริม
สมรรถนะตนเองในการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
2.3.3 ประเด็นความท้าทายทักษะต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ทักษะด้าน
การสื่อสาร การร่วมงานกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญญาเฉพาะหน้าและความคิดสร้างสรรค์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาตามข้อ 2.3
2.4.1 จัดเตรียมอบรมและทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (เน้นภาษาอังกฤษ)
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยบุคลากรของสาขาวิชาฯ เองและการจัดเตรียมการเพื่อการนี้โดยหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้อง (ศูนย์พั ฒ นาภาษาและวิเทศสัม พันธ์) เพื่อการจัดหลัก สูตรระยะสั้น หลัก สูตรต่อเนื่องและ
หลัก สูตรเฉพาะกิจ ในการเสริม สมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศมาตรฐาน (เน้นภาษาอังกฤษ) ทั้ง นี้
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
เพื่อการนี้ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการภาษาและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีจานวนเหมาะสมกับผู้เรียนพร้อม
วิทยากรหรือติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ทางภาษาต่างประเทศ
2.4.2 กาหนดตารางเวลาให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนการเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาและช่วงปิดภาคการศึกษา
เพื่อที่จะเสริม สมรรถนะของผู้เรียนในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.4.3 ดาเนินการประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูลสมรรถนะต่างๆ ที่สัมพันธ์กับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
ทักษะด้านการสื่อสาร การร่วมงานกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญญาเฉพาะหน้าและความคิด
สร้างสรรค์ผ่านสถานการณ์จริง ทั้งนี้ สาขาวิชาฯ ได้ออกแบบโครงสร้างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับ
นัก ศึก ษาชั้นปีที่ 2 ผ่านการฝึ ก งานระบบสหกิ จ ศึก ษาไม่ น้ อยกว่า 350 ชั่วโมง และนัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 4
จะได้รับ การวางแผนโดยสาขาวิชาฯ ให้เ ข้ารับ การฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ ณ สถานประกอบการใน
ต่างประเทศหรือในประเทศไทยผ่านระบบสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลและแนะนา
โดยคณาจารย์ประจาสาขาวิชาฯ ร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
ระดับชั้นปี
2562
2563
2564 2565 2566
ชั้นปีที่ 1
80
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 2
0
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 3
0
0
80
80
80
ชั้นปีที่ 4
0
0
0
80
80
รวม
80
160
240
320
320
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
80
80
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
ปี 2564

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2565

ปี 2566

2,880,000

5,760,000

8,640,000 11,520,000 11,520,000

96,000
2,976,000

192,000
5,952,000

288,000 384,0000 384,0000
8,928,000 11,904,000 11,904,000

2.6.2 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม (ก)

ปี 2562

ปีงบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ปี 2566

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
200,000

200,000

200,000

200,000

200,000
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หมวดเงิน

ปี 2562

ปีงบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ปี 2566

ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
จานวนนักศึกษา
80
80
80
80
80
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการผลิต
(ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อหัวนักศึกษา จานวน 60,000 บาท/คน/ปี)
นักศึกษาตามหลักสูตรนี้
หมายเหตุ : ใช้งบประมาณ หมวดค่าวัส ดุ ค่าใช้ส อย ค่าตอบแทน และครุภัณ ฑ์ ก ารศึก ษาของ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวและบริก ารระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์
ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ ประมาณ 60,000 บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 จัดการศึกษาแบบทางทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 จัดการศึกษาแบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก
 จัดการศึกษาแบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning)
 จัดการศึกษาแบบทางไกลอินเตอร์เน็ต
หมายเหตุ
- บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์
(Online Education)
- บางรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based
Learning Approach (PBL)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช)
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3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต เป็นหลักสูตร
แบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
91 หน่วยกิต
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
67
หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
จ. หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนหน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2220200
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
2220201
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
English in Daily Life
2220202
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English in General Situations
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รหัสวิชา
2220203
2220510
2220520
2220530

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (1-2-6)
English in Workplace
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (1-2-6)
Thai for Specific Purposes
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (1-2-6)
Thai for Critical Thinking

หมายเหตุ
1) กลุ่ม วิชาภาษาและการสื่อ สาร ให้นัก ศึก ษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่ น้อยกว่า 9 หน่วยกิ ต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรือ กรณีที่หลัก สูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอด
หลักสูตร
4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานCEFR ที่ระดับ A2 และ
รายวิชา 2220201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิชา 2220202ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไปให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+
5) หลั ก การจั ด การเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562)
มหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกาหนด
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based
โดยกาหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
วิธีก ารก าหนดหน่วยกิ ต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิ บัติห ลัก สูตรหมวดวิชาศึก ษาทั่ วไปและ
หลักสูตรอื่นๆที่ใช้แนวปฏิบัติการกาหนดจานวนหน่วกิตในทานองเดียวกันนี้ ดังนี้
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3 (1-2-6) หมายถึง
จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
1 บรรยาย/ทฤษฏี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต
และให้มกี ารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจานวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วย
กิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจานวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ
จานวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจานวนหน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2810310
นันทนาการในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Recreation in Daily Life
2221310
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
2310010
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Life Skills and Personal Development in a Dynamic World
3310810
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Communication Psychology
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (1-2-6)
2221210
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
King Wisdom for Local Development
2310020
เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3(1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
2310030
สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
3 (1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
2310410
พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (1-2-6)
Potency Citizen
2340310
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
3211110
การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจทิ ัล
3 (1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
3330010
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Economics in Daily Life

20
รหัสวิชา
3330020
3330030
3330110
3003110

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3 (1-2-6)
Modern Entrepreneur
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (1-2-6)
Leadership and Teamwork
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (1-2-6)
Basic E-Commerce
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
21st Century Skills for Living and Occupations

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1810310
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (1–2–6)
Sports for Health Development
4400010
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (1-2-6)
World, Science and Technology
4410110
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3 (1-2-6)
Environment and Green Technology
4420310
เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Chemistry in Daily Life
4430110
คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 (1-2-6)
Mathematics for Business
4430120
การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
4520110
การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (1-2-6)
Thai cooking and Internation cooking
4520120
ขนมและเครื่องดืม่ เพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
4830110
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3 (1-2-6)
Conservation Biology and Plants
5600010
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Agriculture in Daily Life
6510410
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3 (1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
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รหัสวิชา
6530410
6840110
7440110
7003120
8710010

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for Local Development
จิตสานึกและวินัยจราจร
3 (1-2-6)
Conscious Mind and Traffic Discipline
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
ทักษะการคิด
3 (1-2-6)
Thinking Skills
ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
Life and Health

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนหน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เรียนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 24
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9741101
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
และบริการระหว่างประเทศ
Introduction to International Tourism and Service Industry
9741102
จิตวิทยาบริการ
3(3-0-6)
Service Psychology
9741103
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Service
9742104
ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
English for Tour Guide
9742105
การสือ่ สารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Cross-Cultural Communications and Tourist Behavior
9742106
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
Information Technology for Tourism and Service
9742107
สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพในการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
และงานบริการ
Aesthetics and Personality Development for Tourism and Hospitality
9743108
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
Human Resources Management in Tourism and Service Industry
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ไม่น้อยกว่า 67
หน่วยกิต
2 ) วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9741201
การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจนาเที่ยว
3(3-0-6)
Accounting and Finance for Tour Business
9742202
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism Resources Development
9742203
หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Principle of Tour Guiding
9742204
การจัดการโครงการการท่องเที่ยว
3(1-2-6)
Tourism Project Management
9743205
โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
3(3-0-6)
9743206
การวางแผนการดาเนินงานและการจัดการธุรกิจนาเที่ยว
Tourism Business Planning, Operation and Management
9743207
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Community-based Tourism
9743208
การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
3(2-2-5)
Tourism Planning and Sustainable Tourism Development
3(2-2-5 )
9744209
สัมมนาการท่องเที่ยว
Seminar on Tourism
9744210
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Research Methods for Tourism
2.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะและกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
เพื่องานอาชีพ
2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9743301
การจัดการธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
Airline Business Management
9743302
การฝึกทักษะอาชีพงานการโรงแรมและบริการเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Professional Skill Training in Hotel and Service
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รหัสวิชา
9743303
9744304
9744305
9744306
9744307
9744308
9744309
9743310
9743311
9743312
9744313
9744314
9743315
9743316
9743317

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Tourism Management
ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม
3(3-0-6)
Wellness, Spa and Aesthetics Business
การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(2-2-5)
MICE Management
การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล
3(3-0-6)
Marine Tourism Management
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Agro-tourism Management
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3(3-0-6)
Sport Tourism Management
การดาเนินการและการจัดการเรือสาราญ
3(2-2-5)
Cruise Line Operation and Management
การจัดการสโมสรและบาร์
3(3-0-6)
Club and Bar Management
การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
3(3-0-6)
Special Interest in Tourism
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3(3-0-6)
Strategic Management in Tourism and Service Industry
ภูมิทัศน์วัฒธรรมเพื่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
3(3-0-6 )
Cultural Landscapes for Tourism in ASEAN
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทยและอาเซียน
3(3-0-6)
Geography of Thai and ASEAN Tourism
การฝึกทักษะบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน
3(2-2-5)
Skill Training in Personality and Job Interviewing
การฝึกทักษะการนาเสนอและพูดในทีส่ าธารณะ
3(2-2-5)
Skill Training in Presentation and Public Speaking
การฝึกทักษะศิลปะการตกแต่งในธุรกิจที่พักและบริการ
3(2-2-5)
Skill Training in Decoration Arts in Lodging Accommodation and
Service Business
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รหัสวิชา
9744318

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การฝึกทักษะการจัดสรรทรัพยากรด้านการนาเที่ยว
3(2-2-5)
Skill Training in Tourism Resources Management
9744319
การฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในธุรกิจทีพ่ ักแรม
3(2-2-5)
Skill Training in Computer Programs Used in Lodging
Accommodation Business
9744320
การฝึกทักษะอาชีพงานแม่บ้านและงานซักรีดในธุรกิจที่พักแรม
3(2-2-5)
Skill Training in Housekeeping and Laundry Service in Lodging
Accommodation
9743321
การฝึกทักษะอาชีพการจัดการส่วนหน้าในธุรกิจที่พกั แรม
3(2-2-5)
Skill Training in Front Office Operation in Lodging Accommodation
Business
9743322
การฝึกทักษะการนาเที่ยว
3(2-2-5)
Skill Training in Tour Guiding
9744323
การฝึกทักษะการพัฒนาและดาเนินตามแผนประกอบการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
ในบริบทท้องถิ่น
Skill Training in the Development and Implementation of Tourism
Planning in Local Context
2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
โดยเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งดังต่อไปนี้
ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9741401
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
และบริการระหว่างประเทศ 1
English for Practitioners in International Tourism and
Service Industry 1
9742402
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
และบริการระหว่างประเทศ 2
English for Practitioners in International Tourism
and Service Industry 2
9743403
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
และบริการระหว่างประเทศ 3
English for Practitioners in International Tourism and Service Industry 3
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รหัสวิชา
9743404

9744405
ภาษาจีน
รหัสวิชา
9741406
9742407
9743408
9743409
9744410
ภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชา
9741411
9742412
9743413
9743414
9744415

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
และบริการระหว่างประเทศ 4
English for Practitioners in International Tourism
and Service Industry 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ ตามมาตรฐานสากล
3(3-0-6)
English for Standardized Level Test
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese 1
ภาษาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese 2
ภาษาจีน 3
3(3-0-6)
Chinese 3
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
Chinese for Tourism and Service Industry
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
Japanese 1
ภาษาญี่ปุ่น 2
3(3-0-6)
Japanese 2
ภาษาญี่ปุ่น 3
3(3-0-6)
Japanese 3
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
Japanese for Tourism and Service Industry
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิ ตรวม ในเกณฑ์ การส าเร็จ
หลักสูตร
ง.หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9742601
เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
1(1-2-6)
Preparation for Cooperative Education
9742602
สหกิจศึกษา 1 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)
3(350)
Cooperative Education 1 in Thailand or Other Countries
9744603
สหกิจศึกษา 2 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)
3(350)
Cooperative Education 2 in Thailand or Other Countries
หมายเหตุ: วิชาสหกิจศึกษาต้องเรียนไม่ต่ากว่า 700 ชั่วโมง
Note: Students to take a minimum of 700 hours for this course
จ. หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9741701
ภาษาอังกฤษระดับต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ Non-Credit
Basic English in Tourism and Service Industry
9741702
การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
Non-Credit
English Communication for Tourism Industry 1
9742703
การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Non-Credit
และการบริการ 2
English Communication for Tourism and Service Industry 2
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
------------ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
------------ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชา
9741101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
พื้นฐานวิชาชีพ
ท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
เฉพาะบังคับ 9741201 การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจนาเที่ยว
พื้นฐานวิชาชีพ 9741102 จิตวิทยาบริการ
ปรับพื้นฐาน 9741701 ภาษาอังกฤษระดับต้นในอุตสาหกรรมการ
ภาษาอังกฤษ
ท่องเที่ยวและบริการ
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 15

หน่วย
กิต
3
3
3

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1
1
3

2
2
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6

3
3
-

3
3
-

0
0
-

6
6
-

15

11

4
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ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1
1
1
3

2
2
2
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6

3
3
3

2
2
3

2
2
0

5
5
6

-

-

-

-

21

13

10

40

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
พื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
------------ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
------------ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9741103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
สาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
9741104 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
------------ เลือกเสรี (1)
------------ เลือกภาษา (1)

พื้นฐานวิชาชีพ
เลือกเสรี
เฉพาะเลือก
(ภาษาต่างประเทศ
เพื่องานอาชีพ)
ปรับพื้นฐาน
9741702 การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ
การท่องเที่ยว 1
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 23

หน่วย
กิต
3
3
3
3

28
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3

1
1
1
3

2
2
2
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6

3

2

2

5

3
3
-

2
2
-

2
2
-

5
5
-

1

1

2

6

22

13

14

45

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1
1
2

2
2
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
5

1
0

2
350

6
0

3

0

6

8

358
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หน่วยกิต

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
------------ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
------------ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พื้นฐานวิชาชีพ 9742105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
พื้นฐานวิชาชีพ 9742106 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
ท่องเที่ยวและบริการ
เฉพาะบังคับ 9742202 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
เฉพาะบังคับ 9742203 หลักการมัคคุเทศก์
ปรับพื้นฐาน 9742703 การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับ
ภาษาอังกฤษ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและและ
บริการ 2
ฝึกประสบการณ์ 9742601 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
วิชาชีพ
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
พื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3
------------ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
9742107 สุนทรียศาสตร์และการพัฒนา
3
บุคลิกภาพในการท่องเที่ยวและงาน
บริการ
เฉพาะบังคับ 9742204 การจัดการโครงการการท่องเที่ยว
3
ฝึกประสบการณ์ 9742602 สหกิจศึกษา 1
3
วิชาชีพ
(ประเทศไทย/ต่างประเทศ)
เฉพาะเลือก ------------ เลือกภาษา (2)
3
(ภาษาต่างประ
เทศเพื่องาน
อาชีพ)
รวม
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 366
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

3

2

2

5

3

2

2

5

3

3

0

6

3

2

2

5

รวม
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21

15

6

33

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

2

2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5

3

0

6

2

2

5

3

0

6

3

0

6

13

4
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หมวดวิชา

รหัสวิชา

เฉพาะบังคับ

9743205 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
9743206 การวางแผนการดาเนินงานและ
การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
9743207 การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์

เฉพาะบังคับ
เฉพาะบังคับ

ชื่อวิชา

เฉพาะเลือก
9743301 การจัดการธุรกิจการบิน
(ความสนใจเฉพาะ)
------------ เลือกภาษา (3)
เฉพาะเลือก
(ภาษาต่างประเทศ
เพื่องานอาชีพ)
------------ เลือกเสรี (2)
เลือกเสรี

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะบังคับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

9743208 การวางแผนและพัฒนาการ
3
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
พื้นฐานวิชาชีพ 9743108 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
3
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ
เฉพาะเลือก
9743302 การฝึกทักษะอาชีพงานการ
3
(ความสนใจเฉพาะ)
โรงแรมและบริการเบื้องต้น
เฉพาะเลือก
9743303 การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
3
(ความสนใจเฉพาะ)
วัฒนธรรม
------------ เลือกภาษา (4)
เฉพาะเลือก
3
(ภาษาต่างประเทศ
เพื่องานอาชีพ)
รวม
15
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 17

30
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

เฉพาะเลือก
(ความสนใจเฉพาะ)
เฉพาะบังคับ
เฉพาะบังคับ

9744304

3

3

0

3
3

2
2

2
2

5
5

เฉพาะเลือก
(ความสนใจเฉพาะ)

9744305

3

2

2

5

เฉพาะเลือก
(ภาษาต่างประเทศ
เพื่องานอาชีพ)

------------

ธุรกิจสุขภาพ สปา และ
ความงาม
สัมมนาการท่องเที่ยว
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับ
การท่องเที่ยว
การจัดการการประชุม
นิทรรศการ และการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
เลือกภาษา (5)

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

15
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18

12

6
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ทฤษฎี

ปฏิบัติ

0

350

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

0

350

0

9744209
9744210

รวม

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

รหัสวิชา
9744603

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สหกิจศึกษา 2
3
(ประเทศไทย/
ต่างประเทศ)
รวม
3
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 350

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก
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3.2 จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลา
ดับ
1.

3.

4.
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2.

ภาระงานสอน ชม./ปี
ตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษาจาก
ปี พ.ศ.
การศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
ทาง
คุณวุฒิ สาขาวิชา
สถาบัน
ทีจ่ บ
วิชาการ
2562 2563 2564 2565
นายกฤษดา ตั้งชวาล
อาจารย์ Ph.D. (Tourism)
University of Surrey, UK
2553 24
24 24 24
M.S. (Hospitality and Tourism) University of Wisconsin-Stout, 2544
USA
ศศ.บ. (การเดินทางและท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536
นางสาวณัฐกานต์ ผาจันทร์ อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557 24
24 24 24
บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2551
นางสาวมลทิชา แจ่มจันทร์ อาจารย์ Ph.D. (Tourism studies)
Rikkyo University, Japan
2561 24
24 24 24
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยรังสิต
2552
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
2545
นางสาวนิสากร คุณวงศ์
อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558 24
24 24 24
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2553
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3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ)
ลา
ดับ

ชื่อ – นามสกุล

5. Miss Wong Siao Fui

ตาแหน่ง
ทาง
คุณวุฒิ สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย์ Ph.D. Philosophy in Tourism
M.S. Business Administration
(International Business)
Bachelor of Business with
Honors in Marketing

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.
ที่จบ

University Malaysia Sabah
University Malaysia Sabah

2561
2556

University Malaysia Sabah

2555

ภาระงานสอน ชม./ปี
การศึกษา
2562 2563 2564 2565
24
24 24 24
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หมายเหตุ ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ภาคผนวก ค)
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลา
ดับ
1.

2.
3.
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4.

ภาระงานสอน ชม./ปี
ตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษาจาก
ปี พ.ศ.
การศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
ทาง
คุณวุฒิ สาขาวิชา
สถาบัน
ทีจ่ บ
วิชาการ
2562 2563 2564 2565
นายกฤษดา ตั้งชวาล
อาจารย์ Ph.D. (Tourism)
University of Surrey, UK
2553 24
24 24 24
M.S. (Hospitality and Tourism) University of Wisconsin-Stout, 2544
USA
ศศ.บ. (การเดินทางและท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536
นางสาวณัฐกานต์ ผาจันทร์ อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557 24
24 24 24
บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2551
นางสาวมลทิชา แจ่มจันทร์ อาจารย์ Ph.D. (Tourism studies)
Rikkyo University, Japan
2561 24
24 24 24
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยรังสิต
2552
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
2545
นางสาวนิสากร คุณวงศ์
อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558 24
24 24 24
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2553
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)
ลา
ดับ

ชื่อ – นามสกุล

5. Miss Wong Siao Fui

ตาแหน่ง
ทาง
คุณวุฒิ สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย์ Ph.D. Philosophy in Tourism
M.S. Business Administration
(International Business)
Bachelor of Business with
Honors in Marketing

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.
ที่จบ

University Malaysia Sabah
University Malaysia Sabah

2561
2556

University Malaysia Sabah

2555

ภาระงานสอน ชม./ปี
การศึกษา
2562 2563 2564 2565
24
24 24 24
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ หรือ การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยนัก ศึกษาจะต้องทาการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 2 ครั้ง ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ ห ลัก สูตรกาหนด ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริษัทนาเที่ยว บริษัทสายการบิน โรงแรม ศูนย์การประชุม สถานประกอบการ
อื่น ๆ หน่วยงานราชการ เช่น การท่ องเที่ ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย
หรื อ หน่ ว ยงานสถานประกอบการที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการบริ ก ารทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศตามเวลาที่หลักสูตรกาหนด
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม นักศึกษาสามารถ
4.1.1 ประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เข้ าไปเพิ่ ม ความชานาญในวิช าชี พ สามารถคิ ด
วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้นาในการทางาน รู้จักการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทางาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดปัญหาการทางาน
และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.4 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้
4.1.5 สื่อ สารกั บ ผู้ม าใช้บ ริก ารได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพ สามารถใช้ IT ได้เหมาะสมกั บ ระดั บ
การทางาน
4.2 ช่วงเวลา
การฝึกปฏิบัติงานสหกิ จศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 2 และภาคเรียนที่ 1
ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4 จานวนไม่น้อยกว่า 700 ชั่วโมง
4.3 การจัดช่วงเวลาและตารางสอน
การฝึก ปฏิ บั ติง านสหกิ จ ศึ ก ษาจัด เต็ ม เวลาใน 1 ภาคการศึ ก ษา ของภาคเรี ยนที่ 2 ชั้น ปี ที่ 2
และการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ของภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาท เป้าหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิจัย
เชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย กาหนดประเด็นปัญหา
การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการ ตั วแปรและสมมติฐานการวิจัย ประชากรกลุ่ ม ตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อ และการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล การเขี ย นและน าเสนอรายงานการวิ จั ย
เพื่อการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพื่อสามารถคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยในหัวข้อที่
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
5.2.2 ปฏิ บั ติ ง านด้ วยความรั บ ผิ ดชอบ ซื่อ สั ต ย์สุ จ ริต เพิ่ ม ภาวะผู้น าในการท างานเป็ น ที ม
รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5.2.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทางาน และคิดค้นนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม และหัวข้อใหม่ ๆ เพื่อลดปัญหาการทางาน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5.2.4 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มและอาจารย์ได้
5.2.5 สื่อสารและเผยแพร่ผลการวิจัยแก่บุคคลภายในและภายนอกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในระดับนานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะทาโครงงานหรืองานวิจัยในภาคการศึกษาสุดท้าย
5.4 จานวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 เรียนรู้ทฤษฎี
5.5.2 กาหนดหัวข้อ
5.5.3 กาหนดอาจารย์ทปี่ รึกษากลุ่ม
5.5.4 ลงมือปฏิบัติ
5.5.5 สรุป และรายงานผล
5.6 กระบวนการประเมินผล ทาวิจัย รายงานผลเป็นระยะ ทารายงานการวิจัย และวัดผลตามแนว
การสอนที่กาหนด
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.ทางกาย
- การแต่งกายที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- ใช้ท่าทางในการแสดงออกอย่างเหมาะสม
- สร้างบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวที่ประทับใจ
- เรียนรู้มารยาทสากล
- การแสดงสีหน้า
2. ทางวาจา
- ใช้วาจาสุภาพตลอดเวลา
- รู้จักกาลเทศะในการพูดตามสถานการณ์
- มีความสามารถในการอธิบายหรือสื่อสาร
- เรียนรู้ความเหมาะควรในการพูดกับบุคคลทุก
ระดับ
- ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารได้
3. ทางใจ
- มีจิตสานึกในการบริการ
- เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและรู้จักการ
ให้อภัย
- มีความภาคภูมิใจในงานอาชีพของตนเอง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ส่งเสริมและสอดแทรกการฝึกการแสดงออก
ในห้องเรียน
- ฝึกแสดงท่าทาง และการเคลื่อนไหว
- บรรจุคาสอนในรายวิชา
- ฝึกการแสดงบทบาทในห้องเรียน
- บรรจุในวิชาจรรยาบรรณ
- แสดงบทบาทในห้องเรียนโดยการสมมุติ
สถานการณ์
- ฝึกทักษะการพูดอธิยายโดยการเล่าเรื่อง
- ฝึกโดยใช้บทบาทในห้องเรียน
- ฝึกการใช้ทักษะภาษาให้ห้องปฏิบัติการทางภาษา

- บรรจุในรายวิชาจิตวิทยาการบริการ
- สอนในรายวิชา
- สอนประวัติของผู้มีชื่อเสียงในด้านการบริการที่
ประสบความสาเร็จ หรือเชิญวิทยากรที่ประสบ
ความสาเร็จในงานอาชีพมาพูด

4. ศักยภาพอื่น
- แสวงหาความรู้ ช่างสังเกต ตัดสินปัญหาเฉพาะ - สอบภาคปฏิบัติในห้องเรียน
หน้าได้ดี มีเทคนิคในการต่อรองและแก้ปัญหา
- สอนเชิงวิชาการและกรณีศึกษา
ร้องเรียนได้
- ฝึกโดยใช้กรณีศึกษา
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มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd.) ของ 5 ด้าน มีดงั นี้
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมีการ
ฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา
และความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อค้นพบ
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนามาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนาเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง
6) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่
กาหนดของแต่ละรายวิชา
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
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4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ทา
รายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาใน สถานการณ์
ต่าง ๆ ของกลุ่ม ทั้งในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ส่งเสริมการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
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3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น ภายในกรอบแห่งสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
4.3 กลยุทธ์ การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ด้า นทักษะความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งบุค คลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพื่อกาจัดผลลัพธ์
รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ การ
ปกป้องขอมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิตัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร สนทนาการและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารหรือข้อคิดเห็น การประชุมทางไกล
(Video-conferencing) ติดตั้งและใช้ซอฟแวร์ รวมถึงแอพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์บน
อุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือและแทปเล็ต และนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิตัลเรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามคาแนะนาและ
สามารถทดลองทาได้
4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ
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5) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกาหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อ ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา
2) มอบหมายงานค้น คว้าองค์ความรู้จากแหล่ งข้อมูล ต่างๆ โดยใช้คอมพิว เตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติ นาไปใช้แก้ปัญหา
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงาน และการนาเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2810310
2221310
2310010
3310810

นันทนาการในชีวิตประจาวัน
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
จิตวิทยาการสื่อสาร

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2221210
2310020
2310030
2310410
2340310

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพชรบุ รีศึกษาเพื่อการประกอบการ
สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
พลเมืองที่เข้มแข็ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
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2220200
2220201
2220202
2220203
2220510
2220520
2220530

39
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

รายวิชา\ผลการเรียนรู้
3211110
3330010
3330020
3330030
3330110
3003110

การผลิตสื่อดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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5.6









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1810310
4400010
4410110
4420310
4430110
4430120
4520110
4520120
4830110
5600010
6510410
6530410
6840110
7440110

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
เคมีในชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
การคิดและการตัดสินใจ
การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
เกษตรในชีวิตประจาวัน
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จิตสานึกและวินัยจราจร
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

40
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

รายวิชา\ผลการเรียนรู้
7003120 ทักษะการคิด
8710010 ชีวติ และสุขภาพ

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมายเหตุ สำหรับผูส้ อนรำยวิชำใดๆ จำเป็นต้องจัดกำรสอนและวัดผลกำรเรียนรู้ (learning outcome)ในควำมรับผิดชอบหลัก (จุด )
โดยต้องนำไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรม และความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ และแสดงออกซึ่ ง คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน
และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น และมีภาวะผู้นา
4) มีวินัยในการทางาน มีความตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ของ
องค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และทารายงาน
2) สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ
3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
4) สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (Code of Ethics) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
5) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
2) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน
3) ทางานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน
4) กาหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก
5) ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน
6) สร้างแบบสอบถามให้ผู้ปกครองตอบ สารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มี ค วามรู้ ใ นด้ า นวิ ช าการท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร ทั้ ง ภาคทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บั ติ
อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิควิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
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2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทารายงานทั้งเดียวและกลุ่ม
3) ทารายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทางานจริง ภาคปฏิบัติ
4) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
5) การศึกษานอกสถานที่และทารายงาน
6) สอนโดยการสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ
7) สอนโดยการติว (Tutorial Group)
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ทดสอบทฤษฏีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
3) ประเมินผลจากการทางานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน
4) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา ข้อโต้แย้ง
และสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
2) มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภ าคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ ไปสู่ การฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
4) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาพัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงการวิจัย
2) การอภิปรายเป็นกลุ่ม
3) การทางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา
4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการที่มีความสาเร็จในอาชีพ
5) การกาหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคานวณ เช่น การจัดการการบริการ การควบคุม
6) ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทา
2) การสอบข้อเขียน
3) การเขียนรายงาน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของ
ตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
2) มีความสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตาม
มาตรฐานสากล
3) มีความสามารถจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทางานและการบริหาร
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ
2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม
3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทางาน
2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)
3) ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน
4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
5) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงาน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีค วามสามารถใช้ ภ าษาต่า งประเทศในการฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขี ย น
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
3) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนาเสนอข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มี ค วามสามารถใช้ เ ทคนิ ค พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการประมวล
การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล

49
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทย และต่างชาติโดยการสอบ
ข้อเขียนและการสัมภาษณ์
2) จัดห้องปฏิบัติการ ฝึกให้ใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านการท่องเที่ยว การบริการ การโรงแรม
หรือทางด้านสายธุรกิจการบิน ฯลฯ
3) ฝึกให้นาเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน
4) บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย ซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถทาได้
5) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จาเป็นต้องใช้แบบจาลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ
5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า
2) ประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์
4) ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า
5) ตั้งคาถามแล้วสังเกตวิธีการตอบ (โดยจับเวลา)
6) ประเมินผลจากการย่อเรื่องที่ให้อ่านในห้องเรียน

38
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1.คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2























































































9742106 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและบริการ 











































1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
9741101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
9741102 จิตวิทยาบริการ

9742107 สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพในการ
ท่องเที่ยวและงานบริการ
9743108 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ
2) วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
9741201 การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจนาเทีย่ ว
9742202 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
9742203 หลักการมัคคุเทศก์

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4









































































































































































































































































3.4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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9741103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการ
ท่องเที่ยวและบริการ
9742104 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
9742105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร
และความรับผิดชอบ

39
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1.คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

9742204 การจัดการโครงการการท่องเที่ยว
9743205 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
9743206 การวางแผนการดาเนินงานและการจัดการธุรกิจนาเที่ยว
9743207 การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์
9743208 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน





















































































































































































9744209 สัมมนาการท่องเที่ยว





































9744210 ระเบียบวิธีวิจยั สาหรับการท่องเที่ยว
2.2 วิชาเฉพาะเลือก
2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
9743301 การจัดการธุรกิจการบิน
9743302 การฝึกทักษะอาชีพงานการโรงแรมและบริการเบื้องต้น
9743303 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
9744304 ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม
9744305 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล
9744306 การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล
9744307 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
9744308 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
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1.1

40
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4
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9744309 การดาเนินการและการจัดการเรือสาราญ
9743310 การจัดการสโมสรและบาร์
9743311 การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
9743312 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ
9744313 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
9744314 ภูมศิ าสตร์การท่องเทีย่ วไทยและอาเซียน
9743315 การฝึกทักษะบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน
9743316 การฝึกทักษะการนาเสนอและพูดในที่สาธารณะ
9743317 การฝึกทักษะศิลปะการตกแต่งในธุรกิจที่พักและบริการ
9744318 การฝึกทักษะการจัดสรรทรัพยากรด้านการนาเทีย่ ว
9744319 การฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในธุรกิจทีพ่ ัก
แรม
9744320 การฝึกทักษะอาชีพงานแม่บา้ นและงานซักรีดในธุรกิจที่
พักแรม
9743321 การฝึกทักษะอาชีพการจัดการส่วนหน้าในธุรกิจที่พักแรม
9743322 การฝึกทักษะการนาเที่ยว
9744323 การฝึกทักษะการพัฒนาและดาเนินตามแผนประกอบการ
ท่องเที่ยวในบริบทท้องถิ่น

1.คุณธรรมและจริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร
และความรับผิดชอบ

41
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4
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2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
9741401 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 1
9742402 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และบริการระหว่างประเทศ 2
9743403 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และบริการระหว่างประเทศ 3
9743404 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 4
9744405 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับความรู้
ตามมาตรฐานสากล
ภาษาจีน
9741406 ภาษาจีน 1
9742407 ภาษาจีน 2
9743408 ภาษาจีน 3
9743409 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
9744410 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ภาษาญี่ปุ่น
9741411 ภาษาญี่ปุ่น 1

1.คุณธรรมและจริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร
และความรับผิดชอบ

42
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4
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9742412 ภาษาญี่ปุ่น 2
9743413 ภาษาญี่ปุ่น 3
9743414 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
9744415 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
2.3 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9742601 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
9742602 สหกิจศึกษา 1 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)
9744603 สหกิจศึกษา 2 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)
ง. หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
9741701 ภาษาอังกฤษระดับต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ
9741702 การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
9742703 การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 2

1.คุณธรรมและจริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร
และความรับผิดชอบ

1

55

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัด การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก จ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลว่า ผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาการท่องเที่ ยวและการโรงแรม (มคอ.1) กลวิธีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กระบวนการหลักๆ ดังนี้
1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
1.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
1.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ
ปัญหาพิเศษ ที่ผเู้ รียนได้รบั มอบหมาย
1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) การได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความรู้ได้รับตรง
กับ งานที่ ท า ทั กษะความสามารถที่ เรียนนาไปใช้ได้กั บ งานที่ ท า ความมั่ นใจของบัณฑิ ตใน
การประกอบอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ป ระกอบการ โดยการขอเข้าสั ม ภาษณ์ หรือ การส่ ง แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
5) การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน สามารถนาไป
ประกอบอาชีพได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย์เก่า และ/หรือข้อเสนอแนะ
จากผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก อาจารย์พิเศษ ต่ อความพร้อมของนัก ศึ ก ษาในการเรียนและ
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 10 ภาคผนวก จ)
1) มีความประพฤติดี
2) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4) สอบได้รายวิชาต่างๆครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล
5) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
6) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ากว่า 2.00
7) สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นนักศึกษาภาค
นอกเวลาปกติ
4. ภาคการศึกษานอกสถานที่
นักศึก ษาหลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวและบริการระหว่าง
ประเทศ จะต้องออกภาคสนามเป็นภาคปฏิบัติตามเส้นทางที่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยกาหนด
4.2.1 เส้นทาง/รายการทั ศนศึก ษา นัก ศึก ษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวและบริก าร
ระหว่างประเทศจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นพาหนะค่าที่พัก และค่าอาหารบางมื้อ ซึ่งทางหลักสูตรจะเรียกเก็บ
จากนักศึกษาในเวลาที่นักศึก ษาจะต้องออกภาคสนามตามที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ตามที่หลักสูตรกาหนด
4.2.2 การออกภาคสนามของนักศึกษาทุกครั้งทีห่ ลักสูตรจัด มหาวิทยาลัยฯ จะมีหนังสือขออนุญาต
จากผู้ปกครองและระบุค่าใช้จ่ายทุกครั้งตามเส้นทางที่ได้ระบุไว้
4.2.3 กาหนดการจัดเส้นทาง ให้จัดเส้นทางพระบรมมหาราชวังและวัดสาคัญในกรุงเทพมหานคร
เป็ น เส้น ทางบั ง คั บ โดยจัด ให้ มี มั ค คุเ ทศก์ ป ฏิ บั ติ ง านต้ น แบบหรือ ตั วอย่ างครบถ้ วน และให้ เลื อ กอี ก
4 เส้นทาง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมให้ครอบคลุมเส้นทางทั้ง 4 ภูมิภาค โดยให้มัคคุเทศก์ต้นแบบ
หรือตัวอย่างเป็นพี่เลี้ยงและให้นักศึกษาเวียนกันฝึกฝนตลอดเส้นทาง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิ ผลประโยชน์ของอาจารย์
2. กาหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดผลและการ
ประเมินผลการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุม
วิชาการเสนอผลงานในประเทศ
3. การจัดให้มีที่ปรึกษาอาจารย์ใหม่ โดยแต่งตั้งอาจารย์อาวุโส ที่มีคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ
ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่
4. จัดให้มีการสอนในระบบคู่ขนาน โดยวิชาหนึ่งๆ มีทั้งอาจารย์อาวุโส และอาจารย์ใหม่สอนด้วยกัน
ควบคูก่ ันไปทั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์อาวุโสและ
อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จั ดอบรมเชิง ปฏิ บั ติ การเกี่ย วกับ รูป แบบการจัด การเรีย นการสอน วิ ธีก ารสอน กลยุท ธ์
ในการสอน และการวัด และการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ
ความคิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ชานาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนทางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
2.2.2 พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อทางานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น
2.2.3 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
2.2.4 สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนได้ รั บ ประสบการณ์ จ ริ ง โดยส่ ง ไปฝึ ก งานในสถานประกอบการ
และจัดสวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร
2.2.5 สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกั บความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม
เพื่อให้สามารถนาประสบการณ์จริง โดยส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการและสวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร
2.2.6 เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อตาราเรียนใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รวมทั้งอานวยความสะดวกในด้านการจัดหารอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ
2.2.7 จัดโครงการเยี่ยม-ศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.8 มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพื่อธารงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การดาเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การกากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
1. การกากับมาตรฐาน
มีการบริ ห ารจั ด การหลั กสู ตรให้ เ ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2552 และระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 หลั กสู ตรมีการบริ ห ารจั ดการให้ มี จานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ต ร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
จานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการ
เรี ยนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ
และข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต รและอยู่ ป ระจ าหลั ก สู ต รนี้ เ พี ย งหลั ก สู ต รเดี ย วตลอดระยะเวลาของการ
จัดการศึกษา
1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการกาหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุ มผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับนักศึกษาโดยมีการดาเนินการ ดังนี้
3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกดาเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
โดยในการดาเนินการรับนักศึกษาให้คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร มีการ
กาหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนเข้า
ศึกษาในหลักสูตร
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศั กยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้
นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
3.3 การติ ด ตามการจั ด การเรี ย นการสอน สาขาวิ ช า / ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจั ด ท าระบบ
สังเกตการณ์ จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอน สาขาวิชา / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / สถาบันจัดทาระบบการประเมินผลผู้สอน โดยผู้เรียน
ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา /
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3.4 หลั กสู ตรมีการบริ ห ารจั ดการให้ นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริห าร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและมี
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อให้มีนักศึกษาคงอยู่และสาเร็จตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่
ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลั กสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบ
การส่ งเสริ มและพัฒ นาอาจารย์ เพื่อให้ ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ทาให้ หลั กสู ตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพู นความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการของหลักสูตร
4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและให้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ
4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจาหลักสูตร
คงอยู่และ มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้
5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดาเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ
หลั กสู ตร และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย ตามความก้ า วหน้ า ในศาสตร์ ส าขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย วและ
การบริ การอีก ทั้งได้ มีการปรั บ ปรุ งสาระรายวิช าในแต่ล ะปีก ารศึก ษา ที่ท าให้ ห ลั กสู ตรมีความทันสมั ย
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการกาหนดผู้สอน การกากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรใช้ ระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบผล
การเรียนรู้ในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษา
พัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือ
ประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ทาให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
5.4 หลักสูตรบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานประเมินเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั กสู ตรมี ร ะบบและกลไกในการจัดหาสิ่ งสนับ สนุนการเรียนรู้ เพื่อให้ มีป ริมาณเพี ยงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพื่อ เสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลักที่จาเป็นในการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ลาดับ รายการ
จานวน หน่วยนับ
1
อาคารปฏิบัติการโรงแรม
1 หลัง
2
บริษัททัวร์จาลอง
1 ห้อง
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6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 คณะ / สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจาปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตารา
วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์
6.2.2 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทาข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 สารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน
6.3.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
6.3.3 สรุปแห่งทรัพยากรการเรียนการการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาที่ผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถใช้บริการได้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 1
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อ)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

9
1-5
5

10
1-5
5

10
1-5
5

11
1-5
5

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัว บ่งชี้บั งคับ (ตัวบ่ งชี้ ที่ 1-5) มีผ ลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัว บ่งชี้ที่มีผ ลการ
ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

12
1-5
5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1. การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ ที่มีความรู้ ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับ
รายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2. การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.3. การประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิ จกรรม และผล
การสอบ
1.1.4. การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนาปรับปรุง
กลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่ต้องการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล
2.1 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
2.1.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักทะเบียนและประมวลผล
2.1.2 การประเมิ น การสอนของอาจารย์ จ ากการสั ง เกตในชั้ น เรี ย นถึ ง วิ ธี ก ารสอน กิ จ กรรม
งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
2.1.3 การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนของ
นักศึกษาและเขียนไว้ในรายงานของรายวิชา
2.1.4 การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษา เทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้ข้อสอบ
กลางของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้น ปีที่ 4 ใน
โครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ ตัวแทนของนักศึกษา / บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิดเว็บไซด์
(web site) เพื่อรองรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ / หรือ ผู้ประเมินจากภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผู้สอนและรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม
2.3 ประเมิ น จากนายจ้ า งหรื อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง โดยประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต
การวิพากษ์ห ลักสู ตร และการสารวจอั ตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ก้าวขึ้นไปสู่
ตาแหน่งระดับผู้นาในองค์กร
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาประจ าปี ตามตัว บ่ง ชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพภายในระดับภาควิชา / สาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยคณบดี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค
การศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จาเป็น และเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทารายงานผล
การดาเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในภาควิชา
4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมิน
ประสิทธิภาพของการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการดาเนินของประสบการณ์
ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นั ก ศึ ก ษา รายงานผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี เสนอหัวหน้าสาขาวิชา
4.4 ประชุ มอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตร พิจารณาทบทวนสรุป ผลการดาเนิน งานหลั กสู ต ร เพื่อวางแผน
ปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอต่อ
คณบดี
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
(Course Descriptions)

67
โครงสร้างหลักสูตร
(Course Structure)
คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
การใช้คา ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะนาตนเองและผู้อื่น การตอบคาถาม
เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ตลอดจนการใช้ ภ าษาอั ง กฤษส าหรั บ การสื่ อ สารใน
สถานการณ์ที่คุ้นเคยเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่ าง
หลากหลาย
The use of words, sentences, and English grammar basics required in
daily life particularly in the factual section, introducing oneself and
others, the answer questions about personal information, as well as
the use of English for communication in a familiar situation, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies
2220201

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
English in Daily Life
การพัฒ นาทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ าน และ เขี ยน โดยอาศั ยความรู้ เบื้อ งต้น ทาง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคา การเรียงลาดับคา รูปแบบประโยคในกาล
พื้นฐาน เพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using
basic knowledge of English grammar, function of words, word order, and
sentence patterns in basic tense for communication in daily life, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English in General Situations
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
การติดต่อสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้คาศัพท์
สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms,
and grammar in both familiar and unfamiliar situations focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (1-2-6)
English in Workplace
ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน
และมีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex
structures and forms of formal language use, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
2220510

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Thai for Communication
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
หลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับ
ของภาษา การใช้น้าเสี ยงในการพู ดสื่ อสาร อ่านออกเสี ยงตามอักขรวิธี อ่านจั บ
ใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน
มี ม ารยาทในการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นเน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Use Thai language to communication property according to the
situation. Analyze and summarize the main points of the story that
being heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking
with positive communication on various occasions, and in various
language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud
according to orthography. Read for comprehension from various types
of writing, writing various types of works according to the principles of
writing, having manners for listening, speaking, reading and writing,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies

2220520

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (1-2-6)
Thai for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้น
การพูดการเขียนในโอกาสต่าง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ
การเขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ การเขี ย นหนั ง สื อ โต้ ต อบทางธุ ร กิ จ การเขี ย นข่ า ว
ประชาสัมพัน ธ์ทางธุรกิจ การสื่ อสารธุรกิจผ่ านสังคมออนไลน์และเจรจาทาง
ธุรกิจในสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
The development of language skills to effectively with occupation
focusing on speaking, writing on various occasions, commenting,
business negotiations, business letter writing, business
communication through writing, writing of the press releases on
business, business communications and business negotiation in real
situations through social media, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies

2220530

ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (1-2-6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะ
การรับสารจากการฟัง และการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิด
วิเคราะห์และนาเสนอได้ การฟังเพื่อจับใจความการฟังเพื่อการวิเคราะห์การฟัง
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เพื่ อ การตี ค วาม การฟั ง อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ รวมถึ ง การอ่ า นเพื่ อ จั บ ใจความ
การอ่ า นเพื่ อ การวิ เ คราะห์ ก ารอ่ า นเพื่ อ การตี ค วาม และการอ่ า นอย่ า งมี
วิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and
synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able to
apply the obtained data toward the processes of analytical thinking
and presentation, listening for comprehension, listening for data
analysis, listening for interpretation, the use of judgment for listening
including comprehensive reading, reading for analysis, reading for
interpretation and critical reading, social communication and real
situations, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2810310 นันทนาการในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Recreation in Daily Life
ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความสาคัญของนันทนาการ
กับคุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจาวัน ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อ
สร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
The meaning characteristics and scope of recreation .The
importance of recreation and quality of life, Principles of selection
of recreational activities in daily life Practice recreation activities
suitable for body development Mind, emotion, society To create
self-worth Know yourself And live happily in society.
2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ความหมายและความสาคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิต
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การดาเนิ น ชีวิตที่ส อดคล้ องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒ นาตนให้ มี
จริ ย ธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลั ก ศาสนา หลั ก ไตรสิ ก ขา และหลั ก
จริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
พัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมี
สันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The meaning and the importance of ethics and corporate social
responsibility, humans and the use of reason and ethics,
understanding and life in accordance with the principle of science,
philosophy, and religion, ethics concepts, the values and lifestyles
consistent with the truth of the world and life, the development of
their physical, verbal, and ethics, as a religious principles and ethical
morality for good life, the development of intellectual and creative
problem solving, the development of life skills in various fields for
peaceful living together with other people and society, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

2310010

ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Life skills and personal development in a dynamic world
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกั บพฤติกรรมมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ต่อการดารงชีวิต
ปั จ จั ย พื้น ฐานของพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ด้า นชี ว วิ ท ยา จิ ต วิ ท ยา สั งคมวิ ท ยา และ
จริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
และการทางานเป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการแก้ปญ
ั หาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic knowledge about human behavior, learning skills for life,
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology
and ethics, the philosophy for oneself learning, personal and
personality development, human relations and teamwork,
management of conflicts and the health promotion, and problem
solving skills in the society of change, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
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3310810

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Communication Psychology
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็ นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อน
กลั บ ของการสื่ อ สาร โครงสร้ า งขององค์ ก ารที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
การสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน
และการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก าร ได้ แ ก่
การประชาสั มพันธ์ด้ว ยหลักจิตวิทยา การบริห ารจัดการกับข่าวลื อ การสร้าง
แรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพื่อ
พั ฒ นาชุ ม ชนเน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
หลากหลาย
The concepts and process of communication, how to study
communications in the organization, communication between group
and organization, a good messenger and receiver, reflections of the
communication, the organization structure related to the efficiency
of communication, the impact of communications on job
performance, the job satisfaction and organizational commitment
including the application of psychological knowledge to enhance
efficiency in communication that occur in the organization such as
public relations with the psychological, management of rumors, the
motivation to persuade and an analysis of personal body language,
volunteer for community development, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
King Wisdom for Local Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การทรงงาน หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แนวคิ ด
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน ชุมชนและ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สั ง คมตามพระบรมราโชบาย เน้น ฝึ ก ปฏิบั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณีศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable
development, principles of the royal projects, as well as analyze the
intelligent learning approach for pilot community development
based on the king wisdom and including the application of the
obtained knowledge from the sufficiency economy to solve actual
problems in their own daily lives and communities focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies.

2310020

เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3 (1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้ เคียง ชนเผ่ าและชาติพันธุ์
อิ ท ธิ พ ลของภู มิ ศ าสตร์ แ ละประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ วั ฒ นธรรม สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่ น อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเพชรบุรี ปัญหาและการใช้แนวทางอัน
เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด า ริ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง สั ง ค ม แ น ว ท า ง
การพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการ
สร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ใน
การสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง
และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี
ของจังหวัดเพชรบุรีเน้นฝึ กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Geography, history of Phetchaburi province and local nearby, tribes
and ethnicities, the influence of geography and history affecting on
cultural, society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local
attractions, study of the project under the Royal Initiative of His
Majesty the King in Phetchaburi province, problem and the use of
the approach of the Royal Initiative of His Majesty the King in solving

74
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
social problems, approach for local development, Phetchaburi
craftsmanship, content, inspiration, and the process of creating a
Phetchaburi’s skilled craftsmanship, the philosophical constructs,
beliefs, wisdom and unique in construction of Phetchaburi
craftsmanship, the theory and the integrated practice from a variety
of the relevant case studies such as the appreciation of the craft
and practice to create the craft as well as cultural and tradition
succession of Phetchaburi province, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies

2310030

สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
3 (1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่าน
มา ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการ
ไทยในปั จ จุ บั น ประชาคมอาเซี ย น กลไกและกฎบั ต รอาเซี ย น วิ สั ย ทั ศ น์
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของ
ประชาคมอาเซียน การพัฒ นาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ
แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน
สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
รวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม
และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ เรี ย นรู้ ด้ า นการปฏิ บั ติ ศึ ก ษาข้ อ มู ล การ
น าเสนอแนวคิด การพัฒ นาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสม
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิกเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The Thai social in the past to the present, the governor of Thailand's
historical past, values oriented public interests, the values of the
citizenship, way of democratic citizenship, current Thai public
administration system, ASEAN community, intercultural
communication, the mobility of labor, technology and innovation,
stability, human trafficking problems, drugs, environmental and
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
international relations, learn about the practice in data searching,
concepts presentation, knowledge development, ideas, attitudes,
and appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific
context, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies

2310410

พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (1-2-6)
Potency Citizen
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทาโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภ าพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกา
ของสั งคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์
และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสานึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มี
จิ ตอาสาและจิ ตสาธารณะเน้ นการฝึ กปฏิบัติ แบบบู รณาการจากกรณีศึ กษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Analyze, design practice, create projects, and behave that express
for human dignity, accept individual differences in equality,
respecting for freedom and peaceful in Thai society and
international community in accordance with the principles of
tolerance, create and comply with social rules and basic laws
related to democratic way of life with the King as Head of State,
have strong citizenship and respect other people’s right, have a
volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน
ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสั มพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ ง และกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา การประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณาการใช้
กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจาวันแนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล
การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและคอรัปชั่นระบบ
และกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและ
สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
General knowledge of law with relationship and need to be used in
daily life according to the change of social phenomena in present
situation, study of the principle of law and jurisprudence of the
public law and private law, principle of basic rights and freedoms
based on the Constitution law, study the basic knowledge about
civil and commercial law, criminal law, civil procedure law and
criminal procedure law, the application and implementation of the
law to be effectively in daily lives, concepts, theory and good
governance, the performance of the organization based on good
governance, fraud and corruption, system and mechanism of the
inspection of fraud and corruption, policies and measures to
prevent and resolve the problem of corruption and misconduct
including transparency and build faith in performance, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา
3211110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3 (1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิ ง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความสาคัญของการ
รู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูล ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการ
วิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุก
ประเภทให้ เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและ
สังคมในรูปแบบต่าง ๆเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
Meaning of media, type of media, principles of digital media
production, practice creating creative digital media, publishing
media online. The significance of media literacy in the context of
information society, impact of the media, skills and elements
analysis of media for literacy, the principle and access information
from mass media to achieve maximum benefit, the principle of
avoiding media cause harmful to themselves and the society in
various forms, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies

3330010

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ หลักการคานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงิ น และการคลั ง การค้า และการเงิ น ระหว่ า งประเทศในดุ ล การช าระเงิ น
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล
การวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลงบการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล รายได้ ข องบุ ค คล
การบริ ห ารเงิ น รายได้ การเงิ น ส าหรั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย การบริ หารการเงิ น ด้ า น
ยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จาเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยง
และการประกั น ความมั่ น คงของบุ ค คลการออมและการลงทุ น ของบุ ค คล
การวางแผนการเงิ น ในแต่ ล ะช่ ว งอายุ เ น้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย

78
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Basic principles of economics, determinants of supply and demand
of the product, consumer behavior, an important characteristic of
goods market having perfect competitive and imperfect
competitive, calculation method of national income, finance and
banking, monetary and fiscal policy, international trade and finance
in the balance of payments, the application of principles of
economics in daily life, personal financial management, personal
financial planning, personal financial statements, individual income,
income management, housing finance, financial terms of the
vehicles and equipment needed to manage personal debt, risk
management and insurance of persons, savings and investment of
individuals, financial planning in each age, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

3330020

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3 (1-2-6)
Modern Entrepreneur
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิ จ หน้าที่
ต่ า งๆ ทางด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ การควบคุ ม ทางการเงิ น และธุ ร กิ จ
การด าเนิ น การของธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มแบบต่ า งๆ การเริ่ ม ตั น ธุร กิ จ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล
การแก้ ปั ญ หาและการตั ด สิ น ใจ การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก รธุ ร กิ จ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสาเร็จ การจั ดทาแผนธุรกิจ
และการฝึ กปฏิบัติก ารทดลองเป็นผู้ ประกอบการใหม่ เน้ นการฝึ ก ปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The role of small business in the economy, method of
establishment of a business organization, responsibility in the field
of business administration, financial control and business, the
implementation of various small businesses, starting business in the
digital era, problem solving and decision making, the vision in the
development of the business enterprise, the characteristics of
entrepreneurship success, business plan preparation and
experimental practice as a new entrepreneur, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา
3330030

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (1-2-6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความส าคั ญ ของผู้ น าและภาวะความเป็ น ผู้ น า รู ป แบบของผู้ น า
บทบาทของผู้นาและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้นา การพัฒนา
บุคลิ กภาพส าหรับผู้ นา ทักษะการทางานเป็นทีม มนุษยสั มพันธ์ในการทางาน
ร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพู ด ในที่ ส าธารณเพื่ อ งานอาชี พ เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership
styles, the role of a good leader and follower, the psychology and
leadership skills, personality development for leaders, teamwork,
interpersonal relationship in the teamwork, group process and
solving problems together, the development of the personality, and
the public speaking training for careers, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

3330110

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (1-2-6)
Basic E-Commerce
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บสาหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบ
ธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงิน อิ เล็กทรอนิกส์ปัญหา
ทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ ทดลอง
ประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and
tools on the Web for e-commerce, the business model of
electronic commerce, electronic payment systems, legal and
ethical issues related to electronic commerce, Business trial using
electronic commerce, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies
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รหัสวิชา
3003110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์
เพื่อพัฒนาทักษะที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมี
คุณภาพในศตวรรษที่ 21เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by
integrating application for important skills development for life and
careers in 21st century effectively, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (1–2–6)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่ นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออก
กาลังกาย การว่ายน้าและการเต้นแอโรบิคเพื่อ สุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทาง
กายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
กีฬาเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการ
แข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพื่อการนันทนาการ
โดยให้ เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้ เรียนสนใจ กีฬาเพื่อ
พั ฒ นาสุ ข ภาพแบบองค์ ร วมเน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The purpose and benefits of sport for health, model and methods
for exercise, swimming and aerobics for health, promotion of
physical fitness for ages, precautions and prevention of injuries from
sports, sports health and go on diet, recreation, tactics, rules of
completion and courtesy of a player and a good sport spectators,
the sports for recreation including single and team sport that
student can choose what interests, sports for development of the
holistic health, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies

81
รหัสวิชา
7003120

4400010

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะการคิด
3 (1-2-6)
Thinking Skills
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิง
ภาษา เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ และรู ป แบบในการอธิ บ ายปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ชีวิตประจาวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลการเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และ
อธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Analysis, Design and Present how to problems solving, critical
thinking, creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in
term of language and symbolic, and pattern of explaining the
phenomena that occur in everyday life. Analysis of problems
solving, choosing appropriate approaches, analyze and explain
information in today’s global and making decisions based on data,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (1-2-6)
World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถ
เข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้ส ารเคมีในชีวิ ตประจาวัน ผลกระทบของ
สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อมนุษย์
สภาพแวดล้อม สั งคม การเมือง และวัฒ นธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์
สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย

82
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
The roles of science and technology in the development of
community, the nation of energy, global warming, the natural
resources and environment, agricultural and agricultural industry,
critical thinking skills, able to understand in problem and use
science and technology to solve the various fields of problem,
development of science and technology, the use of chemicals in
daily life, the impact of chemicals on the environment, sun’s
radiation and radioactive materials, home appliances and electrical
equipment, the impact of scientific advances towards humans,
social, environment and culture, use scientific analysis to
understand and solve the problems in their lives, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

4410110

สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3 (1-2-6)
Environment and Green Technology
ความส าคั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ
การวางแผนการใช้ ท รั พ ยากร เทคโนโลยี ใ นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่
เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The importance of the environment, the utilization of natural
resources, planning the use of resources, technology in preventing
and solving environmental problems, skills to create innovative
environment for sustainable development, natural disasters, the
classification of natural disasters, causes and the risky areas to
natural disasters, effects and protection from natural disasters, green
technology and environmental development for sustainable, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies

83
รหัสวิชา
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทาความ
สะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสาอาง กระดาษ
กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น
เคมีกับภูมิปัญญาไทยการดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของ
ภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและ
ภู มิ ปั ญ ญาการใช้ ส มุ น ไพรไทยเพื่ อ การเกษตร การแพทย์ ความงามและ
การดารงชีวิตรวมทั้งการใช้ส ารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมี
เบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Knowledge of various chemical products in daily life, soap,
toothpaste, cleaning agents, food additives, milk and milk products,
cosmetics, papers, the glue, resins, cement, drugs including the
agricultural products, chemistry and Thai wisdom, drinking, eating or
health care, the relationship of Thai wisdom and the use of
chemistry knowledge, chemical reaction in Thai wisdom, Thai
wisdom and the application of medicinal plants for agriculture,
medicine, the beauty and life including the use of chemicals in the
right way, and detoxification of hazard chemicals, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

4430110

คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 (1-2-6)
Mathematics for Business
คณิตศาสตร์ พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สั ดส่ ว น ร้อยละ การคานวณอัตรา
ก้าวหน้า ที่ใช้ในการชาระค่าไฟฟ้าและน้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อน
ชาระ และคณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย

84
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of
progressive tax rate used for payment of the electricity and water
supply, the interest charged, installment system, actuarial science,
critical thinking skills in mathematics, preliminary statistics analysis
to solve problems in daily life and business problems, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

4430120

การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ตรรกศาสตร์ แ ละการใช้ เ หตุ ผ ล กระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กาหนดการเชิงเส้น และ
การนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปั ญหาในชีวิตประจาวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The principle and process of human thinking, creativity, systematic
thinking, information analysis, logic and reasoning, decision
processes, the process of scientific knowledge acquisition, linear
programming and its application in solving problems in their daily
life, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies

4520110

การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (1-2-6)
Thai cooking and International cooking
อาหารหลัก 5 หมู่ การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมี
สุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค การถนอมอาหาร ความปลอดภัย
ในการบริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพื่อสุขภาพ การ
ประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพื่อการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริมเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that
promote good health, Food to prevent disease and cause diseases,
food preservation, food safety, Nutritional value of food, Healthy
food ,Popular cooking for career or extra income, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
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4520120

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
ประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและ
การจัดการธุรกิจ ปฏิบัติทาขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการทาเครื่องดื่มการตลาด
และการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพื่อสามารถนาไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเอง
ได้เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing
principles, packing measures, marketing principles and business
management, Practice in making Thai desserts and bakery, principles
and technology of beverage production, Healthy drinks, learning to
drink, marketing and beverage business management, be able to
work and be self-reliant, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies

4830110

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3 (1-2-6)
Conservation Biology and Plants
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเปลี่ ย นแปลงของความหลากหลายทางชี ว ภ าพ การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยี ชี ว ภาพในด้ า นต่า ง ๆ ด้า นการเกษตร อาหาร และการแพทย์ ใ น
ชีวิตประจาวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต
ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ การจัดการ
ระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ความสาคัญและ
คุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์
และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
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ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Principles and biological theories related to conservation, critical
thinking skills and problem solving skills in the conservation of
biodiversity, changes in biodiversity, the application of
biotechnology in various areas including agricultural, food and
medical in dialy life, the ethics of conservation, the interference and
community structures of organism, the relevance of human, the
design and management of conservation areas, the political
economy of conservation, the importance and value of the florae to
life, diversity of the florae, the local wisdom in the application of
the florae, critical thinking and problem solving skills in conservation
and development of the florae, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies

5600010

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่ ง
เพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวันการ
เรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้ดารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยการ
แปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้
อย่ า งยั่ ง ยื น เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
หลากหลาย
Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency
economy, cultivation management, water resources management,
the management of coastal and marine resources, planting and
animal husbandry for recreation and usefulness in daily life, learning
agricultural skills to survive, organic farming to safety, agro product
processing with ability to apply as professional career for sustainable
self-reliance, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3 (1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า
การคิ ด ค่ า ไฟฟ้ า เบื้ อ งต้ น สถานการณ์ พ ลั ง งานของประเทศไทยและของโลก
การศึก ษาเทคโนโลยีพลั งงานที่ยั่งยื น ในโครงการพระราชดาริ การประหยั ด
พลังงานสาหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
การบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน
เพื่อเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The basic knowledge and energy technology, energy and electrical
energy, introduction to electrical charges, Thailand and world
energy situation, study on technology of sustainable energy in the
Royal initiative projects of His Majesty the King, energy saving for a
house and industrial buildings, energy-saving devices, approach to
energy saving and technology for energy saving, the integration of
renewable energy technologies and energy needs of the community
focusing on the foundation development of stability and
sustainability of the energy, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies

6530410

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for local development
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อ
ยอดความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ปสู่ น วั ต กรรม แนวคิ ด เชิ ง ออกแบบ ขั้ น ตอนและ
กระบวนการคิด เชิง ออกแบบ การเขี ยนแผนการด าเนิ นงาน การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์
หลั กการจั ดการกั บความคิ ดสร้างสรรค์ ทรัพย์สิ นทางปัญญา การต่อ ยอดเชิ ง
พาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน ท้อ งถิ่น เน้ นฝึ กปฏิบัติ แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่า ง
หลากหลาย
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Meaning, importance, composition, theory of creativity. The
development of creative thinking towards innovation. Design
concepts, thinking process and writing an operation plan. Apply
appropriate application of technology. Adding value and developing
products creatively. Learning principles of creative management,
intellectual property, and commercialization as well as developing
creative thinking to solve problems that occur within the local
community, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies

6840110

จิตสานึกและวินัยจราจร
3 (1-2-6)
Conscious mind and Traffic Discipline
ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติ
และพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพื่อประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับ
ขี่ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่
จิ ต ส านึ ก ในความปลอดภั ย ในการจราจร เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle
inspection, Attitude and safe driving behavior, driving to save energy,
safe driving practice, analyze driving behavior, examination and
evaluation of driving behavior, Consciousness in traffic safety, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies

7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
องค์ประกอบที่สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การทารายงานการสร้างตารางคานวณ การนาเสนอ
ผลงานการสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารสมัย ใหม่ อย่ างมีประสิ ทธิ ภ าพ การกาหนดความต้ องการและขอบเขต
สารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การ
ค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
รวมทั้ งศึ ก ษากฎหมายที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บการใช้ง านคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุ ข ภาวะของการใช้คอมพิ ว เตอร์ทั กษะการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลคา ตารางการ
คานวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกพล
วัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Essential elements of information and communication technology,
the use of information and communication technologies, reporting,
creating spreadsheets, presentations, network communication and
the effectively uses of information technology and modern
communication as well as investigation of the law relating to the
use of the computer and information technology, ethics and the
health of computer users, critical thinking skills to use technology
and the creatively use of information technology including the
practice in operating system program, data searching, word
processor program, spreadsheet and the presentations. Practicing
the operating system program data query, word processing,
spreadsheet and presentation, computer application to relate with
the changes in dynamic world, focus on the integrated practice from
a variety of relevant case studies

8710010

ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
Life and Health
กาเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกาเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหาร
อย่ า งสมดุ ล การสุ ข าภิ บ าลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติ ก รรมบริ โ ภค
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทาง
สุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟื้นคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัย
พิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs,
herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to
humans, food consumption in the balance, food sanitation,
nutritional status, consumption behavior, environment and factors
affecting health, care promotion and health risks, holistic health
care with traditional medicine, national health security, methods for
adult and deontological nursing, resuscitation, approaches of care
for disaster victims, focus on the integrated practice from a variety
of relevant case studies

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9741101
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
และบริการระหว่างประเทศ
Introduction to International Tourism and Service Industry
ศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด องค์ประกอบ บทบาทและความสาคัญของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โรงแรม ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ทรัพยากรการ
ท่ องเที่ ยว นโยบายของรั ฐบาลที่ เกี่ ยวกั บอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวและบริ การ
ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในประเทศและต่างประเทศ อนาคต
แนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในยุคโลกาภิวัตน์
To investigate the development, components, roles and importance of the
tourism, hotel, service industry together with tourism resources,
governmental policies of the tourism and service industry, national and
international impacts caused and future trends of tourism and service
industry in the globalization era
9741102

จิตวิทยาบริการ
3(3-0-6)
Service Psychology
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา ความหมายและความสาคัญของจิตวิทยา
การบริการ คุณภาพการบริการหลักในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เจตคติ
ในการบริการ ความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การจูงใจเพื่อการบริการ เทคนิคการขาย เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงานบริการ
จริยธรรมสาหรับงานบริการ
To understand psychological foundation, meanings, and the
importance of psychology in service, quality, effective service
principles, attitudes towards services, consumers’ needs in tourism
and service industry, motivations for serving customers, selling skills,
problem solving techniques and service ethics

9741103

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Service
ศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการที่มีต่อลูกค้า
และสั งคม แนวคิ ดเกี่ ยวกั บจริ ยธรรมทางธุ รกิ จกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ องกั บธุ รกิ จ
การท่องเที่ยวและการบริการ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาทางจริยธรรม แนวทางการ
แก้ ไ ขและการพั ฒ นาและศึ ก ษาจริ ย ธรรมในงานบริ ก ารบทบาทและหน้ า ที่
ของสานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและสถาน
บริการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร กฎหมาย
เกี่ยวกับป่าไม้ สิ่งแวดล้อม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
To ascertain roles and responsibilities of tourism and service industry
towards customers and society, concepts of business law and ethics
concerning tourism and service industry, professional ethics, laws
concerning hotel and accommodation, consumer protection, tax and
customs, woodlands, environment, ancient sites and artifacts, national
museum, immigration and labor laws

9742104

ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
English for Tour Guide
ฝึ กปฏิ บั ติ การเน้นทักษะการฟั งและการพู ดที่ เกี่ ยวกับต้อนรั บนั กท่ องเที่ ยว การบอก
เส้นทาง การอธิบายแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การแลกเปลี่ยน
เงินตราการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
To emphasize human interactions through soft skills; English listening and
speaking skill; welcoming tourists; explaining directions to tourists, tourism
attractions, traditional culture, money exchange, methods to assist tourists in
particular cases and problem solving techniques

9742105

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Cross-Cultural Communications and Tourist Behavior
ศึกษาความหมายและแนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว กระบวนการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ การจ าแนกประเภทของ
นั กท่องเที่ย วตามลั กษณะด้ านประชากรศาสตร์ ภูมิ ศาสตร์ เศรษฐกิจ สั งคม
วัฒนธรรม จิตวิทยา พฤติกรรม และอื่นๆ ค่านิยมและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว
ที่ ม าจากต่ า งวั ฒ นธรรม การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของ
นักท่องเที่ยวโดยเน้นการศึกษาพฤติกรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิต การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพฤติกรรมสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่มีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการ ปัญหาด้านการบริการ
และวิธี การแก้ไข พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ มาจากพื้นฐานทางวัฒ นธรรมที่
แตกต่าง
To learn basic meanings and notions of tourist behaviors, decisionmaking process, factors influencing purchase intention, tourist
categories according to their demographic features, geographical,
social, cultural, psychological, behavioral and economic
backgrounds leading to the analysis of tourist behavior,
communications with tourists from various backgrounds and the
understanding of factors influencing the methods to be service of
tourists, the possible ways to mitigate issues caused by cultural
differences of the tourists

9742106

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
Information Technology for Tourism and Service
ศึก ษาความรู้ พื้ นฐานเกี่ย วกับ เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ใ ช้ ในอุต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และบริการ บทบาท ความสาคัญของเทคโนโลยีสาระสนเทศ ระบบ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ท่องเที่ยวและบริการ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวใน
อนาคต
To understand fundamental use of information technology for
tourism and service, roles and substance of information technology,
tourism database, e-commerce business, communication
technology, internet network, application for information
technology in tourism and service, and trends of information
technology on future tourism

9742107

สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพในการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
และงานบริการ
Aesthetics and Personality Development for Tourism and
Hospitality
ฝึกทักษะการพูด การฝึกการหายใจและใช้ระบบเสียงที่ถูกต้อง การเดิน การยืน ให้
มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะกับการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการแบบไทย การ
ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้ภาษาท่าทางเพื่อสื่ อความหมาย การเน้นการฝึ ก
ทักษะการพูดเพื่อสัมภาษณ์การฝึกงานเพื่อวัดทัศนคติ ความรู้ และความชานาญ
ในงาน
To emphasize speaking skill, breathing exercise, consonance,
manner of walking and standing, appropriate manner for Thai-styled
service, body movement, nonverbal language, and job interview
techniques

9743108

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
Human Resources Management in Tourism and Service Industry
ศึกษาหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
การวางแผนก าลั ง คน การวิ เ คราะห์ ง าน การพั ฒ นา การจ่ า ยค่ า ตอบแทน
การประเมินผลงาน การจูงใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
To study Human Resources Management principle, workforce
planning, job assessment, remuneration methods, job evaluation,
motivation, welfare and other fringe benefits of the employees in
the industries

2 ) วิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9741201 การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจนาเที่ยว
3(3-0-6)
Accounting and Finance for Tour Business
ศึกษาทฤษฎี และความหมายของการบัญชีเบื้องต้นและการเงิน งบดุล งบกาไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด โปรแกรมประยุกต์สาหรับการบัญชีและการเงินและบริการและ
การวิเคราะห์งบการเงินและมูลค่าของเงินตามกาลเวลาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ
To follow theories and definitions of fundamental accounting and finance,
balance sheet, profit and loss statement, and cash flow statement,
applied programs for accounting, finance and service and financial
statement analysis and cash value according to chronology of tourism
industry and service
9742202

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism Resources Development
ศึกษาความส าคัญและแนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ ยว ประเภท
ลักษณะ และการประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการและขั้นตอนของ
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว บทบาทและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
To understand the importance and trend in tourism resource
development, assessment of characteristics and potentiality of tourism
resource development, concept and procedure of tourism resource
development, together with public and private sector’s roles and
cooperation

95
รหัสวิชา
9742203

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Principle of Tour Guiding
ศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรั บผิ ดชอบ บุคลิ กลั กษณะและจรรยาบรรณของ
มัคคุเทศก์ กระบวนการ วิธีการ เทคนิคการนาเที่ยว มนุษยสัมพันธ์สาหรับงาน
มัคคุเทศก์ นันทนาการ การปฐมพยาบาล การป้องกันอุบัติเหตุและการให้ความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการ
เข้า-ออกราชอาณาจักร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก์
มีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่
To examine roles, responsibilities, characteristic features, ethics of
tour guides in addition to tour guiding procedures and techniques,
interaction with tourists, recreational activities arranged for tourists,
first aid skill, accident protection and prevention measure, tourist’s
safety and security, law and regulations for tour guiding, immigration
regulations and custom declaration, problem-solving techniques,
tour guiding professional development and fieldwork experiences

9742204

การจัดการโครงการการท่องเที่ยว
3(1-2-6)
Tourism Project Management
ศึกษาการจัดการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว การศึกษาความเป็นไปได้ของ
การพัฒนาธุรกิจ การวางแผนและกระบวนการพัฒนาโครงการ การดาเนินงาน
การควบคุมและการประเมินผลโครงการ
To study hotel and tourism business, the possibility of business
development, planning and project development process and
operation, project’s outcome assessment

9743205

โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
ศึกษาวิวัฒนาการ ความหมาย ความสาคัญ แนวโน้ม ลักษณะและองค์ประกอบ
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว ปัจจัย
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร โ ล จิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
แนวโน้มการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
To understand the growth, definition, tendency, characteristic
features and components of tourism industry together with logistics
system for tourism, factors involving logistics management
procedures for tourism and tendency in logistics business
development for tourism industry

9743206

การวางแผนการดาเนินงานและการจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Business Planning, Operation and Management
ศึกษาความหมาย บทบาท ความสาคัญ ประเภทของธุรกิจนาเที่ยว สินค้าและการ
บริการ ข้อดี-เสียของการใช้บริการธุรกิจนาเที่ยว สถิติธุรกิจนาเที่ยวในประเทศไทย
การจั ดตั้ งธุ รกิ จน าเที่ยว การวางแผนและการด าเนินการจั ดน าเที่ยวของธุรกิ จ
นาเที่ยว การจัดรายการนาเที่ยว บัตรโดยสาร เอกสารและระเบียบในการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ผลกระทบของนโยบายการเปิดเสรีการบริการต่อธุรกิจนาเที่ยว
To comprehend definition, position and classification of tourism
business, merchandise and service, pros and cons of tourism
business practices, tourism business reports in Thailand, tourism
business establishment, tourism business planning and operation,
tour programming, travel documentation, international tourism
instruction, free trade policy and its consequences towards tourism
business

9743207

การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Community-based Tourism
ศึกษาความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวคิด หลักการและองค์ประกอบ
ของการจั ด การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเชิ ง สร้ า งสรรค์ การวิ เ คราะห์ บ ทบาทและ
ความสาคัญของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการตลอดจนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
อย่างยั่งยืน บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปัญหาข้อจากัดและแนว
ทางการจัดการที่ดี กรณีศึกษา การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
To understand the definition of creative community-based tourism
and its concepts, principles and components along with the
assessment of roles and importance of tourism communities,
capacity building, networking, participatory sustainable tourism
management and development, public and private sector’s
intervention in minimizing constraints and enhancing good
governance through tourism studied cases, and community - based
tourism development project related to sustainable self-sufficiency
economy theory and practice

9743208

การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Tourism Planning and Sustainable Tourism Development
ศึ ก ษาความเป็ น มา ความหมาย รู ป แบบและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิด องค์ประกอบ วิธีการและเทคนิคการทาแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันก่อให้เกิดการมี ส่วนร่วม และไม่ส่งผลกระทบทางลบ
ต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ที่ผ่านการศึกษา
แนวโน้มนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก รวมถึง
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผนและ
การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
To understand background and pattern of sustainable tourism
institutions including their concepts, components, procedures and
techniques on sustainable tourism planning resulting in participatory
processes with minimal negative impacts on ecosystem, economy,
society and way of life of local, regional and global communities
together with assessment of tourism circumstances, its competitive
environment and strategic tourism marketing policies of the tourism
industry

9744209

สัมมนาการท่องเที่ยว
3(2-2-5 )
Seminar on Tourism
ฝึกหัดการนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันกับข่าวสาร บทความ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
และประเด็ น ร่ ว มสมั ย ต่ า งๆในชี วิ ต ประจ าวั น ทางด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ
และวัฒนธรรมและสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
To discuss and present topics concerning tourism development, through
tourism news, articles, and temporary issues on political, economic and
social facets, also new ideas shared among learners to be actively
implemented through various cases

9744210

ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Research Methods for Tourism
ศึ ก ษาความหมายและความส าคั ญ ของการวิ จั ย ประเภทของการวิ จั ย
กระบวนการในการวิ จั ย ทุ ก ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ตั ว แปรและข้ อ มู ล
ความส าคัญของเครื่องมือการวิจัย วิธีเขียนงานวิจัยตามมาตรฐานสากล การ
นาเสนอผลงานวิจัย การใช้งานวิจัยให้เกิดประโยชน์ การส่ งเสริมและพัฒ นา
งานวิจัย ปัญหาและอุปสรรคในงานวิจัยสาหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
To discern research outline and its importance, research
approaches, research processes, variable and data analysis, research
tools, research writing techniques, research presentation, research
implementation, research development and extension, and
research issues on tourism and hotel industry

2.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยเลื อกจากรายวิช าในกลุ่ ม วิช าความสนใจเฉพาะและกลุ่ มวิ ช าภาษาต่า งประเทศ
เพื่องานอาชีพ
2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9743301
การจัดการธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
Airline Business Management
ศึกษาองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ภูมิศาสตร์การบิน สิทธิทางการบิน
สายการบินและเครือข่ายการบิน ระบบการสารองที่นั่ง การจาหน่ายบัตรโดยสาร
การบริการผู้โดยสาร ระเบียบพิธีเข้าออกระหว่างประเทศ ระเบียบพิธีศุลกากร
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9743302

9743303

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การขนส่งสินค้าทางอากาศ การตลาด การจัดการงานบุคคล แนวโน้มใน
อุตสาหกรรมการบิน
To perceive components of airline industry, aviation geography,
aviation rights, airlines and airline networks, reservation system, sale
of air-tickets, customer service, international immigration and
customs, air transportation, marketing, human resources
management and future direction of aviation industry
การฝึกทักษะอาชีพงานการโรงแรมและบริการเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Professional Skill Training in Hotel and Service
ฝึกปฏิบั ติทักษะอาชีพด้านการจัดการส่ ว นหน้าของโรงแรมและการฝึ กทักษะ
อาชีพด้านงานแม่บ้านและงานซักรีดของงานโรงแรมและการฝึกทักษะศิลปะการ
ตกแต่งในงานโรงแรม
To provide professional and basic skill training and operation in
front office, housekeeping, laundry service, and decorative arts in
hotel
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Tourism Management
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมในมิติของทรัพยากรการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยเน้นบริบทในเรื่อง ศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี การวางแผนและการกาหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นามาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
To understand senses and categories of culture, cultural interaction,
culture in tourism resource dimension, types of cultural tourism
emphasizing on religion, history, art and culture, tradition, strategic
planning in cultural tourism management leading to sustainable
tourism development
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม
3(3-0-6)
Wellness, Spa and Aesthetics Business
ศึกษาแนวคิ ดการด าเนิ นธุ รกิจ และลั ก ษณะของธุร กิจ ที่เกี่ ยวข้องกับ การดูแ ล
สุขภาพ ความงามและการชะลอวัย การใช้สมุนไพรเพื่อความงาม การให้บริการ
ด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ การให้บริการด้านความงาม โอกาสในการ
ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
To discern concepts of wellness and rejuvenation business, herbal
treatment, sports and recreation for health, beauty services, career
paths in these disciplines and benchmarks of the aesthetics
agencies

9744305

การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(2-2-5)
MICE Management
ศึกษาการจัดการประชุม ความหมาย ประเภท แนวทางการจัดการประชุม การจัด
นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ การ
จัดการด้านการตลาด การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ MICE การเป็นองค์กรผู้จัดงาน
ที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม MICE ในฐานะผู้จัดงานอาชีพในระดับยุทธศาสตร์
และปฏิบัติการ การประเมินผลกิจกรรม MICE และข้อแนะนาการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในด้านการจัดการธุรกิจการประชุมและกิจกรรมพิเศษ (MICE)
To comprehend definitions of meeting, incentive, conference and
exhibition (MICE) together with classifications and methods of holding
meeting, incentive, conference and exhibition at national and international
level, marketing management, finance, human resources in meeting,
incentive, conference and exhibition business, being professional
conference organizers and relationships with MICE business

9744306

การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล
3(3-0-6)
Marine Tourism Management
ศึกษาความหมาย พัฒนาการและลักษณะของการท่องเที่ยวทางทะเล ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล แนวคิดทางการจัดการการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน การวางแผนและการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวทางทะเล
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
To apprehend definitions, development and attributes of marine
tourism, its impacts on marine environment and ecology, concepts
on sustainable marine tourism planning, operation, and
management

9744307

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Agro-tourism Management
ศึกษาความหมายและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรกับ
การท่องเที่ยว การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
แนวทางในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรอย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
To apprehend definitions, patterns, and classifications of agrotourism along with agro-tourism management, agricultural products
and tourism, agro-tourism product designs to attract tourists,
understanding the factors favorable to sustainable agro-tourism
development behind King Rama IX’s Self-sufficiency Economy
Theory

9744308

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3(3-0-6)
Sport Tourism Management
ศึกษาความหมาย ประเภทและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ความสัมพันธ์
ระหว่างการท่องเที่ยวกับการกีฬา แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา การจัดการด้าน
การตลาดสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การบริหารเชิงกลยุทธ์สาหรับ การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืนในประเทศ
ไทย
To understand definitions, patterns, and classifications of sport tourism,
relationships between tourism and sports, sport tourism destinations,
marketing management for sport tourism business, strategic
management for sport tourism and conceptualization of sustainable
sport tourism development in Thailand
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การดาเนินการและการจัดการเรือสาราญ
3(2-2-5)
Cruise Line Operation and Management
ศึกษาลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมเรือสาราญ ประวัติและความเป็นมาของ
ธุรกิจเรือสาราญ วิธีการดาเนินงานและการตลาด โอกาสก้าวหน้าในงานอาชีพ
รายละเอียดเกี่ยวกับเรือสาราญ การจัดการอาหารนานาชาติ /ท้องถิ่น บนเรือ
สาราญ การจัดกาหนดการบนเรือสาราญและท่าเทียบเรือ
To discern general characteristics of cruise tourism business and its
history and background, cruise tourism operation and marketing,
career paths of individuals in cruise tourism, information of cruise,
local and international cuisines on board, management of boat ride
itinerary and ports of call

9743310

การจัดการสโมสรและบาร์
3(3-0-6)
Club and Bar Management
ศึกษาการบริหาร การดาเนินการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอุตสาหกรรม
สโมสรและบาร์ การวิเคราะห์ตลาด การจัดการด้านสมาชิกสัมพันธ์ การจัดการ
อาหาร และเครื่องดื่มในสโมสรและบาร์ การวางแผนการผลิตและการบริการ
การจัดการด้านพนักงาน การจัดทางบการเงินและการควบคุ มทางการเงินการ
จัดการในเหตุการณ์พิเศษและกรณีศึกษา
To understand management, operation and business ambience in
club and bar business, marketing analysis, membership
management, food and beverage management, production and
service planning, staff management, financial operation, financial
control and management on special events through various studied
cases

9743311

การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
3(3-0-6)
Special Interest in Tourism
ท าความเข้ า ใจความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ความสนใจพิ เ ศษ
รูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษทั้งในและต่างประเทศ การจัดการ
การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ความสนใจพิ เ ศษเพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
To understand tourism in general according to learner’s special
interest, models of individual’s special interest in tourism, examples
of domestic and international tourism for individuals with own
special interest, management of tourism to attract Thai and
international tourists with special interest

9743312

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
Strategic Management in Tourism and Service Industry
ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ การกาหนดเป้าหมายของธุ รกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน
การวางนโยบายธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
กลยุทธ์รวมของธุรกิจโรงแรมรวมถึงการประเมินผลและการติดตามผล
To examine planning and strategic management in tourism and service
industry, elements of strategic planning, business goal determination,
planning procedure and techniques, hotel business policy planning,
internal and external business environment assessment, holistic hotel
business strategies including evaluation and monitoring processes

9744313

ภูมิทัศน์วัฒธรรมเพื่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
3(3-0-6 )
Cultural Landscapes for Tourism in ASEAN
ศึก ษาแนวคิด เกี่ย วกั บภู มิ ทัศ น์ วั ฒ นธรรม ความหมาย ประเภทของภูมิ ทั ศ น์
วัฒนธรรม ความแตกต่างระหว่างภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวในภูมิ ภาค
อาเซียน แนวทางการจัดการภู มิทัศน์วัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืน การจัดทัศน
ศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ เ พื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งของการศึ ก ษาการจั ด การภู มิ ทั ศ น์
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
To comprehend conceptualization, definition, categories of cultural
landscapes together with its differences between cultural
landscapes in ASEAN region, approaches to manage sustainable
cultural landscapes, field trips of cultural landscapes for tourism in
ASEAN
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

9744314

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทยและอาเซียน
3(3-0-6)
Geography of Thai and ASEAN Tourism
ท า ความเข้ า ใจความหมายและความส าคั ญ ของภู มิ ศ าสตร์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ

การท่องเที่ยว แหล่งการท่องเที่ยวที่สาคัญของไทยในภูมิภาคต่างๆ และอาเซียน
รวมถึงประเภทของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดจนเส้นทางการเดินทางเพื่อเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว
To get to the bottom of definitions and importance of geography
and its influences on tourism, main tourism attractions in different
regions of Thailand and ASEAN, in addition to variety and
accessibilities of tourism destinations
9743315

การฝึกทักษะบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน
3(2-2-5)
Skill Training in Personality and Job Interviewing
ฝึกทักษะการพูด การเดิน การยืน เพื่อให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะกับการ
บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการแบบไทย เน้นการฝึ กทักษะการพูดเพื่อ
สัมภาษณ์การฝึกงาน เพื่อวัดทัศนคติ ความรู้และความชานาญในงานบริการ
To train proper speaking, walking and standing manners for service,
particularly Thai-styled service emphasizing skill training in speaking
for job interviews, practical training opportunities as well as testing
attitude, knowledge and expertise in services

9743316

การฝึกทักษะการนาเสนอและพูดในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
Skill Training in Presentation and Public Speaking
ฝึกทักษะการพูด ศิลปะในการพูด รวมถึงการฝึกการหายใจและใช้ระบบเสียงที่ถูกต้อง
ในการพูดอีกทั้งการเปล่งเสียงในการแสดงการเว้นจังหวะในการพูด ฝึกการเคลื่อนไหว
ร่างกาย การใช้ภาษาท่าทางเพื่อสื่อความหมาย ฝึกปฏิบัติการพูดในที่สาธารณะ
เทคนิคการนาเสนอในที่สาธารณะ
To train proper speaking manner, rhetoric as well as breathing
exercise, precise phonology and pronunciation in speaking, body
movement, non-verbal language for interpretation, speaking
exercise and presentation techniques in public
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การฝึกทักษะศิลปะการตกแต่งในธุรกิจที่พักและบริการ
3(2-2-5)
Skill Training in Decoration Arts in Lodging Accommodation and
Service Business
เรียนรู้เทคนิค การออกแบบการตกแต่งที่พักในแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างจุดขายให้กับ
ที่ พั ก การน าเอกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะท้ อ งถิ่ น เข้ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การออกแบบตกแต่งที่พักให้มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของชุมชน
To learn different designs and decoration techniques for lodging
accommodation as a selling point and brand image together with
introduction of local/community identities to be applied for
designing lodging accommodation

รหัสวิชา
9744318

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การฝึกทักษะการจัดสรรทรัพยากรด้านการนาเที่ยว
3(2-2-5)
Skill Training in Tourism Resources Management
ฝึกทักษะการเขียนแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านการนาเที่ยวในท้องถิ่น ภูมิภาค
และประเทศผ่านการเขียนแผนลาลองเพื่อเรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง
ทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นมาและพัฒนาเป็นโปรแกรมการท่องเที่ ยวเพื่อ
การบริการนาเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการบริหาร
ทรัพยากรด้วยการประยุกต์มาตรฐานอุตสาหกรรม พัฒนาและจัดทาแผนธุรกิจ
และแผนปฏิบัติการ บริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นวัตถุ วัสดุและอาคาร ควบคุม
การดาเนินงาน
To practice methods of creating plans for local, regional and
national tourism resource allocation through model plans in order
to learn natural and man-made tourism resources management,
development of tourism programs for domestic and international
tourism as well as tourism resource management through industry
standards applied, invention of business models and their
operations, material management, control and operation
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
9744319
การฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในธุรกิจที่พักแรม
3(2-2-5)
Skill Training in Computer Programs Used in Lodging
Accommodation Business
ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบจาลองเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการ
จัดการการนาเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ วางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยว
โดยสร้ างเส้ น ทางการท่ องเที่ ยวที่เ หมาะสม วางแผนและดาเนิ นงานทั้ง ที่พั ก
อาหารและระบบรถขนส่งลูกค้า
To practice programming of tourism models leading to in-bound
and out-bound tourism operation, tourism itinerary planning
through creating proper tourism routes, and lodging
accommodation, cuisine and guest transfer planning and operation
9744320 การฝึกทักษะอาชีพงานแม่บ้านและงานซักรีดในธุรกิจที่พักแรม 3(2-2-5)
Skill Training in Housekeeping and Laundry Service in Lodging
Accommodation
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแม่บ้านในตาแหน่งต่าง ๆ
งานทาความสะอาดห้องพัก การใช้สารเคมีในงานแม่บ้านและงานสุขอนามัยและ
ความปลอดภั ย ในโรงแรม ลั ก ษณะที่ ดี ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง านแม่ บ้ า น การติ ด ต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานหรือแผนกต่างๆ ในโรงแรม
To prepare learners for skill training in housekeeping, cleaning hotel
rooms, using chemicals, hygiene and safety in hotel, expected
characteristics of housekeepers, and coordination methods with
various departments within the hotel premises
9743321

การฝึกทักษะอาชีพการจัดการส่วนหน้าในธุรกิจที่พักแรม
3(2-2-5)
Skill Training in Front Office Operation in Lodging
Accommodation Business
ฝึกปฏิบัติระบบการจองที่พัก การยืนยันการจอง การรับลงทะเบียนลูกค้า การทา
ประวัติของลูกค้า การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานส่วนหน้า การสื่อสารทาง
โทรศัพท์ โทรสาร การส่ งกระเป๋าสั มภาระรวมถึ งการเตรียมบัญชี ค่าใช้จ่า ย
(customer folio) ตลอดระยะเวลาที่แขกพักที่โรงแรม
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
To practice hotel reservation methods, reservation confirmation,
guest registration, customer records, computer programs used in
front office operation, use of telephone and facsimile, porter age,
and customer folio preparation throughout the stay of the guests

9743322

การฝึกทักษะการนาเที่ยว
3(2-2-5)
Skill Training in Tour Guiding
ฝึกอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ภูมิศาสตร์ เทศกาลงานประเพณีของ
ไทย โบราณสถาน สถาปัตยกรรม จิตกรรม ประติมากรรม และหัตถกรรมของ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อิทธิพลของพระพุทธศาสนา และความเชื่อต่าง ๆ ที่
มีต่อศิลปะไทย ในแต่ละสมัย นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย อาหารไทย และจริยธรรม
ในการเดินทางท่องเที่ยวโดยฝึกปฏิบัติการเพื่อการบรรลุจานวนเส้นทางท่องเที่ยว
ที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการกีฬาและท่องเที่ยวได้กาหนดไว้
To practice methods of providing information of history, geography,
festivals, traditional culture of Thailand to guests including historic
sites, paintings, sculptures, handicrafts of Thailand and her
neighboring countries, Buddhism’s beliefs and influences on Thai
arts, Thai performing arts, cuisines and ethical behaviors in tourism
as well as field trips designated by Department of Tourism, Ministry
of Tourism and Sports

9744323

การฝึกทักษะการพัฒนาและดาเนินตามแผนประกอบการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
ในบริบทท้องถิ่น
Skill Training in the Development and Implementation of Tourism
Planning in Local Context
ฝึกทักษะการเขียนแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ กับชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลาย
รูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การท่องเที่ยวในโครงการพระราชดาริ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่นและเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
To practice composing tourism destination development projects for
tourism communities with various forms of tourism (e.g. cultural
tourism, gastronomic tourism, ecotourism, tourism in the Royal
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Projects of King Rama IX of Thailand) in order to promote local tourism
potentials and elevate values added to local tourism sites

2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
9741401

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
และบริการระหว่างประเทศ 1
English for Practitioners in International Tourism and
Service Industry 1
เรียนรู้คาศัพท์และการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจการบิน
To learn English vocabulary and communicative English foundation
in tourism and service industry along with tourism, accommodation,
and airline business

9742402

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
และบริการระหว่างประเทศ 2
English for Practitioners in International Tourism
and Service Industry 2
เรียนรู้ คาศัพท์และบทสนทนาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ ธุรกิจจาหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจสปา ธุรกิจสุขภาพและความงามและ
ธุรกิจเพื่อความบันเทิง
To learn English vocabulary and conversation dialogs in tourism and
service industry including souvenir, spa, wellness and beauty, and
entertainment business

9743403

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการระหว่างประเทศ 3
English for practitioners in International Tourism
and Service Industry 3

3(3-0-6)
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เรี ย นรู้ ค าศั พ ท์ ฝึ ก สนทนาภาษาอั ง กฤษในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและ
การบริการของแผนกการตลาดและทรัพยากรบุคคลเพื่อการนาเสนอสินค้าและ
บริ การ การเจรจาต่อรอง การสอบสั มภาษณ์เข้ าทางาน รวมถึง การนาเสนอ
รายงานในที่ประชุม
To learn English vocabulary and practice English communication in
tourism and service industry emphasizing marketing and human
resources department in order to present their products and
services, techniques of negotiation, job interview, and presentation
of meeting minutes

9743404 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
และบริการระหว่างประเทศ 4
English for practitioners in International Tourism
and Service Industry 4
ท าความเข้ า ใจทฤษฏี แ ละการปฏิ บั ติ ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษส าหรั บ การติ ด ต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริ ก ารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เป็น ต้น ทัก ษะการพูดติ ดต่ อประสานงานทาง
โทรศัพท์ และการเจรจาแบบเผชิญหน้าการติดต่อประสานงานผ่านทางจดหมาย
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ รวมถึงการเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์
To learn theories and techniques of coordination with other
agencies (e.g. public and private sectors) in tourism and service
industry through English, and correspondence in the form of
telephone, electronic mails, letters, face-to-face meeting including
advertisement and public relation practices
9744405

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ ตามมาตรฐานสากล 3(3-0-6)
English for Standardized Level Test
ศึกษาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เหมาะสมสาหรับการสนทนาและการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การทักทาย การแนะนาตัว การนัดหมาย
การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานสากล
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ภาษาจีน
รหัสวิชา
9741406

9742407

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
To follow proper listening, speaking, reading, and writing skills for
conversation and cross-cultural communication in various situations,
greetings, self-introduction, appointment making, information
sharing, and use of English for standardized level test
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese 1
ศึก ษาหลั ก และวิ ธี ก ารถอดเสี ย งอ่ า นภาษาจีน กลาง ด้ ว ยระบบสั ทอั ก ษรจี น
(ฮั่น อวี่ พิน อิน) การอ่านออกเสียงที่ถูกวิธีและเป็นมาตรฐานสากล บูรณาการ
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานสลับกันระหว่ าง
ระบบสั ท อั ก ษรจี น กั บ ตั ว อั ก ษรจี น ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการตั ว อั ก ษรจี น ควบคู่ กั บ
วัฒนธรรมและประเพณีจีน บทสนทนาและอ่านข้อความสั้นๆ และเขียนประโยค
พื้ น ฐานโดยใช้ รู ป แบบโครงสร้ า ง ไวยากรณ์
พื้ น ฐานเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน
To learn principles and Chinese Mandarin phonetics, precise and
standardized pronunciation, and integrated listening, speaking,
reading and writing skills, methods of writing basic Chinese together
with its phonetic system and Chinese characters alternately,
evolution of Chinese characters and Chinese traditional culture,
Chinese dialogs, concise messages and writing basic sentences
according to grammatical structure, and basic communication in
daily life
ภาษาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese 2
ศึกษาทักษะการใช้รูปแบบประโยคภาษาจีน ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น การลด การขยาย รูป
ประโยคต่างๆ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมจีน ตลอดจน
ฝึกสนทนาภาษาจีนเพื่อการ สื่อสารในชีวิตประจาวัน มีเนื้อหาต่อเนื่องจากภาษาจีน 1
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
To understand more complicated forms of Chinese language
sentences both abridged and modified forms together with
listening, speaking, reading and writing skills, Chinese traditional
culture, and intermediate Chinese communication in daily life

9743408

ภาษาจีน 3
3(3-0-6)
Chinese 3
ศึกษาคาศัพท์ วลี และประโยคภาษาจีนสาหรับการสนทนาในชีวิตประจาวัน ใน
ระดั บ สู ง ขึ้ น สั ท อั ก ษรภาษาจี น และการออกเสี ย ง การฝึ ก ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ
To comprehend more advanced Chinese vocabulary, phrases,
sentences in daily life, Chinese phonetics and pronunciation,
communicative skill practice in Chinese in several situations

9743409

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ศึกษาความหมายของคาศัพท์ และสานวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ฝึ ก การฟั ง การเล่ า เรื่ อ งและอธิ บ ายด้ ว ยค าศั พ ท์ แ ละส านวน
ภาษาจี น ในบทสนทนาเรื่ อ งทั่ ว ไปในชี วิต ประจ าวั น การอธิ บ ายอย่ า งง่ า ยใน
ชีวิตประจาวันเพื่อสามารถใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง
To study meanings of vocabulary and expressions in general
Chinese conversation in daily life in terms of listening, informing and
explaining things in Chinese, as well as simple methods of
explanation in daily life in order to use Chinese language actively in
real life situations

9744410

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
Chinese for Tourism and Service Industry
เพิ่มพูนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คาศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริ การการสนทนาในสถานการณ์การให้บริการในฐานะพนักงานตัว แทน
จาหน่ายทางการท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน มัคคุเทศก์และพนักงานต้อนรับ
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ภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชา
9741411

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
To follow listening, speaking, reading and writing skill in Chinese
communication in tourism and service industry and specific terms
used, conversation skill in Chinese in general service situations as
representative of tourism and airline business, travel agencies and
guest relations

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
Japanese 1
เรียนรู้ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 3 ชนิด ได้แก่ ฮิรางานะ คาตาคานะ
และคันจิ ประมาณ 50 ตัว คาศัพท์ประมาณ 350 คา และฝึกทักษะการฟังการ
พูดภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
To study Japanese language resonance, three types of Japanese
characters and their systems in the forms of Hiragana, Katakana, and
Kanji with approximately 50 characters and 350 words as well as
listening, speaking skills of basic Japanese for daily communication

9742412

ภาษาญี่ปุ่น 2
3(3-0-6)
Japanese 2
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านเขียนขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย
และเรียนรู้คาศัพท์เพิ่มประมาณ 350 คา และตัวอักษรคันจิเพิ่มขึ้นประมาณ 100
ตัวอักษร
To practice listening, speaking, reading and writing skills of basic
Japanese for communication in various contexts together with 350
Japanese vocabulary words and 100 Kanji characters

9743413

ภาษาญี่ปุ่น 3
3(3-0-6)
Japanese 3
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนเพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้ สึกนึกคิดได้อย่าง
ถูกต้อง ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เทศกาล วันสาคัญ เรียนรู้คาศัพท์เพิ่มอีกประมาณ 400 คา และอักษรคันจิเพิ่ม
อีกประมาณ 150 ตัวอักษร
To practice listening, speaking, reading and writing skills for precise
communication and expressions, sentence forms and basic
grammars, composing self-information, Japanese festivals and
important dates of the year, 400 Japanese vocabulary words and
150 Kanji characters

9743414

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างบูรณาการเพื่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ
อย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม เรียนรู้คาศัพท์เพิ่มประมาณ 700
คาและตัวอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 250 ตัวอักษร
To enhance listening, speaking, reading and writing skills in Japanese
collectively for precise communication in various social and cultural
contexts, 700 Japanese vocabulary words and 250 Kanji characters

9744415

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
Japanese for Tourism and Service Industry
ฝึ กทั กษะการใช้ ภ าษาญี่ปุ่ นส าหรับ การสื่ อสารในอุต สาหกรรมการท่อ งเที่ย ว
และบริการในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ การบริการในโรงแรม ภัตตราคาร ร้านค้า
บริษัทนาเที่ยว ตัวแทนจาหน่ายทางการท่องเที่ยว ธุรกิจการบินและการบริการใน
แหล่งท่องเที่ยว
To practice communicative Japanese in tourism and service industry
in different situations (e.g. services in hotels, restaurants, shops,
travel agencies, sales representatives in tourism, and airline business
as well as services in tourism attractions)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้ องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตร
ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9742601
เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
1(1-2-6)
Preparation for Cooperative Education
เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการผ่านรายวิชาสหกิจศึกษาและก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่กระบวนการ
สหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการที่รวมถึงการวางแผนเพื่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต จริยธรรมในการทางาน ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการ
ทางาน แนวทางการนาเสนอผลงาน การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน การ
แต่งหน้า การทาผมทั้งชายและหญิง การเลือกเครื่องแต่งกายเพื่อการปฏิบัติงาน
การเขียนประวัติส่วนตัวและการเขียนรายงานผ่านภาษาไทยและอังกฤษ
To get learners prepared for their future employers’ overall
expected characteristics before they attend the cooperative
education program either in Thailand or overseas in terms of future
employment planning, work ethics, safety and security at work,
presentation techniques, job application and interview techniques,
make-up techniques, hairdressing and barbering techniques, attire
selecting techniques for work, resume and report writing techniques
in Thai and English
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9742602

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สหกิจศึกษา 1 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)
3(350)
Cooperative Education 1 in Thailand or Other Countries
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มี
องค์ความรู้ เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอน
ของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานในฐานะ
พนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการ
บริการ ที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ การจัดทารายงานการศึกษา
เพื่อพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย มีการนาเสนอและมีการประเมินผลโดย
พนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ในสาขาวิชา
To get learners prepared as trainees for conceptualization of
cooperative education and its processes, regulations, prior to their
practical training scheme with corporations in tourism and service
business located either in Thailand or overseas, report preparation
and presentation cooperative education together with evaluation
by support staff and/or student supervisors

9744603

สหกิจศึกษา 2 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)
3(350)
Cooperative Education 2 in Thailand or Other Countries
เสริมสมรรถนะด้าน Work-integrated Learning Process โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติงาน
เชิงวิชาชีพเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษา ตามที่
สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ
และนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา พนักงานที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ
To get learner prepared as full-time student trainee at any
corporation designated by the International Tourism and Service
Industry Program for one semester together with practical training
report and presentation conducted by student to lecturers
หมายเหตุ: วิชาสหกิจศึกษาต้องเรียนไม่ต่ากว่า 700 ชั่วโมง
Note: Students to take a minimum of 700 hours for this course
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จ. หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9741701
ภาษาอังกฤษระดับต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ Non-Credit
Basic English in Tourism and Service Industry
เสริมสมรรถนะให้กับผู้เรียนด้านความรู้ทางไวยากรณ์ การฟัง พูด อ่าน เขียน
ระดับต้น การอ่านบทความสั้นๆ การสนทนาระดับพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และการเรียนการสอนในชั้นเรียนและในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
To prepare students for grammatical structures of basic English
together with listening, speaking, reading and writing skill through
concise articles and conversation on a daily basis
9741702

การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
Non-Credit
English Communication for Tourism Industry 1
ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คาศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสร้างบทบาทในสถานการณ์จาลองใน
ฐานะพนักงานตัวแทนจาหน่ายทางการท่องเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก์
และพนักงานต้อนรับ
To practice listening, speaking, reading and writing skill in English
communication, vocabulary in tourism industry, and role playing in
simulation-based learning and situations as tourism, airline business, and
guest relations representative

9742703

การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Non-Credit
และการบริการ 2
English Communication for Tourism and Service Industry 2
เสริมสมรรถนะโดยให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการโดยเน้นภาษาที่เป็นทางการยิ่งขึ้นสาหรับพนักงาน ผู้ให้บริการในทุก
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทน
จาหน่ายทางการท่องเที่ยว การนาเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รหัสวิชา

ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
To use more formal English in tourism and service industry in every
step of hotel, food and beverage, tourism, and recreation operation
as well as other services involved as member of staff and service
provider

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร

ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
และบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in International Tourism
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in International Tourism
and Service Industry
and Service Industry

เหตุผล

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่าง
ประเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts Program (International
Tourism and Service Industry)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (International Tourism and Service
Industry)

คงเดิม
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ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่าง
ประเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts Program (International
Tourism and Service Industry)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (International Tourism and Service
Industry)

คงเดิม

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562

เหตุผล

โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
93 หน่วยกิต
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
27 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
66 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
36 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะเลือก
30 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 หน่วยกิต
จ. หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
หน่วยกิแตละเทคโนโลยี 12 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
67 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะบังคับ
30 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะเลือก
30 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
จ. หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ปรับเปลีย่ นรายวิชา
ให้เหมาะสมตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว และ
การโรงแรม พ.ศ.2553 และให้ทันสมัย
กับสถานการณ์และตลาดแรงงานในปัจจุบัน
หน่วยกิต

121

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
_______

เหตุผล
ตัดวิชา 9741103 การเตรียม
ความพร้ อ มภาษาอั ง กฤษด้ า น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการออก เพราะมีวิชาเตรียม
ความพร้ อ มภาษาอั ง กฤษที่ ไ ม่
คิดหน่วยกิตแล้ว

9741102 จิตวิทยาบริการ 3(3-0-6)
เปลี่ยนรหัสรายวิชาให้เหมาะสม
Service Psychology
กับลาดับความสาคัญของ
ศึ ก ษาความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยา ความหมายและ เนื้อหารายวิชา
ความสาคัญของจิตวิทยาการบริการ คุณภาพการบริการหลักใน
การให้ บริการให้ มีประสิ ทธิภ าพ เจตคติ ในการบริการ ความ
ต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การจูง
ใจเพื่อการบริการ เทคนิคการขาย เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน
บริการ จริยธรรมสาหรับงานบริการ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9741103 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
Preparation of English for Tourism and
Service Industry
ทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช้ ใ นการให้ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมการใช้ภาษาอังกฤษใน
การน าเที่ ย วชมสถานที่ ท างประวั ติ ศ าสตร์ แ ละโบราณคดี ใ น
ประเทศไทยการอธิ บ ายและให้ ข้ อ มู ล ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย
9741104 จิตวิทยาบริการ 3(3-0-6)
Service Psychology
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา ความหมายและความสาคัญ
ของจิ ต วิ ท ยา การบริ ก าร คุ ณ ภาพการบริ ก ารหลั ก ในการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เจตคติ ในการบริการ ความต้องการ
ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การจูงใจเพื่อ
การบริการ เทคนิคการขาย เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงานบริการ
จริยธรรมสาหรับงานบริการ

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เหตุผล
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9741103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชาให้เหมาะสม
การท่องเที่ยวและบริการ
กับลาดับความสาคัญของ
Professional Ethics and Laws for Tourism เนื้อหารายวิชา
and Service
ศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
บริการที่มีต่อลูกค้า และสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บธุ รกิ จ การท่ องเที่ ยวและการบริ การ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาทางจริยธรรม แนวทางการแก้ไขและการ
พัฒนาและศึกษาจริ ยธรรมในงานบริ การบทบาทและหน้าที่ ของ
สานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายเกี่ยวกับ
โรงแรมและสถานบริการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษี อากรและศุ ล กากร กฎหมายเกี่ ยวกั บป่ าไม้ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กฎหมาย
เกี่ยวกับคนเข้าเมือง ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9741105 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 3(3-0-6)
สาหรับการท่องเที่ยวและบริการ
Professional Ethics and Laws for Tourism
and Service
บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการที่
มีต่อลูกค้า และสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ปั ญหาทางจริ ยธรรม แนวทางการแก้ไขและการพั ฒนาและศึกษา
จริยธรรมในงานบริการ บทบาทและหน้ าที่ของสานักงานทะเบียน
ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและสถาน
บริการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและ
ศุ ล กากร กฎหมายเกี่ ย วกั บ ป่ าไม้ สิ่ ง แวดล้ อม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้า
เมือง ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เหตุผล
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9742104 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)
เปลี่ยนรหัสรายวิชาให้เหมาะสม
English for Tour Guide
กับลาดับความสาคัญของเนื้อหา
ฝึกปฏิบัติการเน้นทักษะการฟังและการพูดที่เกี่ยวกับต้อนรับนักท่องเที่ยว รายวิชา
การบอกเส้นทาง การอธิบายแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การแลกเปลี่ยนเงินตราการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการ
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
9742107 สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5)
ในการท่องเที่ยว และงานบริการ
Aesthetics and Personality Development for
Tourism and Hospitality
ฝึกทักษะการพูด การฝึกการหายใจและใช้ระบบเสียงที่ถูกต้อง การเดิน
การยืน ให้มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะกับการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริการแบบไทย การฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้ภาษาท่าทาง
เพื่อสื่อความหมาย การเน้นการฝึกทักษะการพูดเพื่อสัมภาษณ์การ
ฝึกงานเพื่อวัดทัศนคติ ความรู้ และความชานาญในงาน

เพิ่มรายวิชาเพื่อเพิ่มให้มี
การสมรรถนะและยกระดับ
ความสามารถด้านการบริการ
และเปลี่ยนรหัสรายวิชาให้
เหมาะสมกับลาดับความสาคัญ
ของเนื้อหารายวิชา
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9742106 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)
English for Tour Guide
ฝึกปฏิบัติการเน้นทักษะการฟังและการพูดที่เกี่ยวกับต้อนรั บ
นั กท่ องเที่ ย ว การบอกเส้ นทางการอธิ บายแหล่ งท่ องเที่ ยว
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี การแลกเปลี่ ยนเงินตรา
การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และการแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้า
9741107 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Cross Cultures Communication
ศึกษาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
เรี ย นรู้ ค วามต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง มี ภู มิ ห ลั ง ทาง
วัฒ นธรรมที่แ ตกต่ างไปจากคนไทย วิ ธีก ารสื่ อสารทั้ งด้ า น
วัจนภาษา และอวัจนภาษา ฝึกบุคลิกภาพที่พึงประสงค์

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9743108 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
ในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ
Human Resources Management in Tourism
and Service Industry
ศึกษาหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
การวางแผนกาลังคน การวิเคราะห์งาน การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน
การประเมินผลงาน การจูงใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง

9743108 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
การท่องเที่ยวและบริการ
Human Resources Management in Tourism
and Service Industry
ศึกษาหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
การวางแผนก าลั ง คน การวิ เคราะห์ ง าน การพั ฒ นา การจ่ า ยค่ าตอบแทน
การประเมินผลงาน การจูงใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง

เหตุผล
เปลี่ยนชื่อวิชา
และรหัสรายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
ลาดับความสาคัญ
ของเนื้อหา
รายวิชา

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และเปลี่ยนรหัส
รายวิชาให้
เหมาะสมกับ
ลาดับความสาคัญ
ของเนื้อหา
รายวิชา
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9743108 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
และบริการ
Information Technology for Tourism
and Service
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และบริการ บทบาทความสาคัญของเทคโนโลยีสาระสนเทศ
ระบบฐานข้อมูล ด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์
เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ แนวโน้มของ
เทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวในอนาคต
9741102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
Human Resources Management
หลักการจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ การวางแผนกาลังคน การวิเคราะห์งาน การพัฒนา การจ่า ย
ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การจูงใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์
ของลูกจ้าง

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9741105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
Cross Cultures Communication and Tourist Behavior
ความหมายและแนวคิ ด พื้ น ฐานของพฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
การจาแนกประเภทของนักท่องเที่ยวตามลักษณะด้านประชากร
ศาสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม จิ ต วิ ท ยา
พฤติกรรม และอื่นๆค่านิยมและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มาจาก
ต่ า งวั ฒ นธรรม การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของ
นักท่องเที่ยวโดยเน้นการศึกษาพฤติกรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพฤติกรรมสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การบริการ ปัญหาด้าน การบริการและวิธี การแก้ไข พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

เหตุผล
ร ว ม ร า ย วิ ช า ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มี
ลักษณะเนื้อหาสอดคล้องกันกับ
วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9743109 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Tourist Characteristics and Behavior
ความหมายและแนวคิ ด พื้ น ฐานของพฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ ปั จจั ยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ก า ร จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต า ม ลั ก ษ ณ ะ
ด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
จิ ต วิ ท ยา พฤติ ก รรม และอื่ น ๆค่ า นิ ย มและการรั บ รู้ ข อง
นั ก ท่ อ งเที่ย วที่ ม าจากต่ า งวั ฒ นธรรม การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยเน้นการศึกษาพฤติกรรม
บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการประยุกต์ใช้ความรู้
ด้ า นพฤติ ก รรมสื่ อ สารกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามแตกต่ า งทาง
วั ฒ นธรรม ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบริ ก าร ปั ญ หาด้ า น
การบริการและวิธี การแก้ไข พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะบังคับ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9743208 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
Tourism Planning and Sustainable Tourism
Development
ความเป็นมา ความหมาย รูปแบบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
อย่ า งยั่ ง ยื น แนวคิ ด องค์ ป ระกอบ วิ ธี ก ารและเทคนิ ค การท าแผนพั ฒ นา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และไม่ส่งผลกระทบทางลบ
ต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ผ่านการศึกษา
แนวโน้มนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก รวมถึง
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผนและ
การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
9741201 การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจนาเที่ยว 3(3-0-6)
Accounting and Finance for Tour Business
ศึกษาทฤษฎี และความหมายของการบัญชีเบื้องต้นและการเงิน งบดุล งบกาไร
ขาดทุนและงบกระแสเงินสด โปรแกรมประยุกต์สาหรับการบัญชีและการเงินและ
บริการและการวิเคราะห์งบการเงินและมูลค่าของเงินตามกาลเวลาในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ

เหตุผล
ร ว ม ร า ย วิ ช า ที่ มี
ลั ก ษ ณ ะ เ นื้ อ ห า
ส อ ด ค ล้ อ ง กั น
ได้แก่ การวางแผน
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
ท่ อ งเที่ ย วและการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง
ยั่ ง ยื น แ ล ะ ป รั บ
ร หั ส ร า ย วิ ช า ใ ห้
เหมาะสมกับลาดับ
คว ามส าคั ญ ขอ ง
เนื้อหารายวิชา
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9741201 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว (3-0-6)
Tourism Planning and Development
ศึกษาแนวคิดและวิธีการกาหนดนโยบายทางการท่องเที่ยว
การวางแผนและการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วในระดั บ ต่ า งๆ
โดยบู ร ณาการมิ ติ ท างเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คมและ
วัฒนธรรม บทบาทของภาคีที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการวิเคราะห์
นโยบาย หลั ก การวางแผน กระบวนการการจั ด ท าแผน
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละโครงการการน าแผนและโครงการสู่
การปฏิบัติ การประเมินผลแผนและโครงการ

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะบังคับ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

9743205 สัมมนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Seminar on Tourism
การน าเสนอ และอภิปรายหั วข้อที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์
ร่ วมกั นกั บข่ าวสาร บทความ และประเด็ นร่ วมสมั ยต่ างๆใน
ชีวิตประจาวัน ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และ
สามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9743207 การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
Creative Community-based Tourism
ศึกษาความหมายของการท่องเที่ ยวโดยชุมชน แนวคิด หลักการและ
องค์ ป ระกอบของการจั ด การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเชิ ง สร้ า งสรรค์
การวิเคราะห์ บทบาทและความส าคัญของชุ มชนในแหล่ งท่องเที่ยว
การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการตลอดจนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน บทบาท
ของหน่ วยงานภาครั ฐและภาคเอกชน ปั ญหาข้ อ จากั ด และแนวทาง
การจัดการที่ดี กรณีศึกษา การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
9743205 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
ศึกษาวิวัฒนาการ ความหมาย ความสาคัญ แนวโน้ม ลักษณะและ
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเที่ยว ปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเที่ยวแนวโน้มการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

เหตุผล
ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ปัจจุบัน ปรับรหัสรายวิชาให้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ล า ดั บ
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง เ นื้ อ ห า
ร า ย วิ ช า แ ล ะ ต ร ง ต า ม
ปี ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ก า ห น ด ใ น
แผนการศึกษา

ปรับรหัส รายวิชา ชื่อ รายวิชา
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ล า ดั บ
ความสาคัญของเนื้อหา และ
ตรงตาม ปีการศึกษาที่กาหนด
ในแผนการศึกษา
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9742204 การท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5)
Community Based Tourism
ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนการวิเคราะห์บทบาท
และความสาคัญของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึก
การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย และการมี ส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการ และพัฒนาการท่องเที่ยว บทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปัญหาข้อจากัดและแนว
ทางการจั ด การที่ ดี กรณี ศึ ก ษา การจั ด ท าโครงการเพื่ อ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะบังคับ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9743206 การวางแผนการดาเนินงานและการจัดการธุรกิจนาเที่ยว 3(3-0-6)
Tourism Business Planning, Operation and
Management
ศึกษาความหมาย บทบาท ความสาคัญ ประเภทของธุรกิจนาเที่ยว สินค้าและการ
บริการ ข้อดี-เสียของการใช้บริการธุรกิจนาเที่ยว สถิติธุรกิจนาเที่ยวในประเทศไทย
การจัดตั้งธุรกิจนาเที่ยว การวางแผนและการดาเนินการจัดนาเที่ยวของธุรกิจนา
เที่ยว การจัดรายการนาเที่ยว บัตรโดยสาร เอกสารและระเบียบในการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ผลกระทบของนโยบายการเปิดเสรีการบริการต่อธุรกิจนาเที่ยว
9742204 การจัดการโครงการการท่องเที่ยว 3(1-2-6)
Tourism Project Management
ศึกษาการจัดการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว การศึกษาความเป็นไปได้ของ
การพัฒนาธุรกิจ การวางแผนและกระบวนการพัฒนาโครงการ การดาเนินงาน
การควบคุมและการประเมินผลโครงการ

เหตุผล
ปรั บ รหั ส รายวิ ช า
ชื่ อ วิ ช าให้ มี ค วาม
เหมาะสมกับลาดับ
คว ามส าคั ญ ขอ ง
เนื้ อ หา และตรง
ตาม ปีการศึกษาที่
กาหนดในแผนการ
ศึกษา
ปรั บ รหั ส รายวิ ช า
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ล าดั บ ความส าคั ญ
ของเนื้ อ หา และ
ต ร ง ต า ม ปี
การศึกษาที่กาหนด
ในแผนการศึกษา
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9742206 การสารวจและการวิจัยสาหรับ 3(2-2-5)
การท่องเที่ยว
Survey and Research for Tourism
ความหมายและความสาคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย
กระบวนการในการวิจัยทุกขั้นตอน วิธีการวิเคราะห์ตัวแปรและ
ข้อมูล ความสาคัญของเครื่องมือการวิจัย วิธีเขียนงานวิจัยตาม
มาตรฐานสากล การนาเสนอผลงานวิจัย การใช้งานวิจัยให้เกิด
ประโยชน์ การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ปัญหาและอุปสรรค
ในงานวิจัยสาหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
9743207 การจัดการโครงการการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
Tourism Project Management
การจัดการธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว การศึกษาความ
เป็นไปได้ของการพัฒนาธุรกิจ การวางแผน และกระบวนการ
พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร ก า ร ด า เ นิ น ง า น ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ
การประเมินผลโครงการ

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะบังคับ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9743208 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
Tourism Planning and Sustainable Tourism
Development
ความเป็นมา ความหมาย รูปแบบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน แนวคิด องค์ประกอบ วิธีการและเทคนิคการทาแผนพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อ
ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ผ่านการศึกษา
แนวโน้มนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก รวมถึง
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผนและ
การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เหตุผล
ปรั บ รหั ส รายวิ ช าให้
มี ค วามเหมาะสมกั บ
ลาดับความสาคัญของ
เนื้อหา และตรงตามปี
การศึกษาที่กาหนดใน
แผนการศึกษา
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9743208 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
การท่องเที่ยว
Logistics for Tourism Industry
วิวัฒนาการ ความหมาย ความสาคัญ แนวโน้ม ลักษณะและ
องค์ ป ระกอบของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและระบบ
โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดการโลจิส ติกส์ เพื่อการท่องเที่ย ว แนวโน้มการพัฒ นา
ธุรกิจโลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะบังคับ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9744209 สัมมนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Seminar on Tourism
ฝึ กหั ดการน าเสนอและอภิ ปรายหั วข้ อที่ มี ความส าคั ญต่ อการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม การท่ อ งเที่ ย วและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ร่วมกันกับข่าวสาร บทความ และประเด็นร่วมสมัย
ต่ า งๆในชี วิ ตประจ าวั น ทางด้ า นการเมื อง เศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมและสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
9743210 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Research Methods for Tourism
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการวิจัย ประเภทของ
การวิจัย กระบวนการในการวิจัยทุกขั้นตอน วิธีการวิเคราะห์ตัว
แปรและข้อมู ล ความส าคัญของเครื่ องมื อการวิ จัย วิธีเ ขีย น
งานวิจัยตามมาตรฐานสากล การนาเสนอผลงานวิจัย การใช้
งานวิ จั ย ให้ เ กิ ด ประโยชน์ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นางานวิ จั ย
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในงานวิ จั ย ส าหรั บ ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและ
โรงแรม

เหตุผล
ป รั บ ชื่ อ แ ล ะ ร หั ส
รายวิ ช าให้ เ หมาะสม
กั บ ล าดั บ ความส าคั ญ
ของเนื้ อ หา และตรง
ตา ม ปี ก า ร ศึ ก ษ า ที่
ก าหนดในแผนกา ร
ศึกษา
รวมเนื้ อ หาวิ ช าการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้
ในรายวิชาการวางแผน
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
แ ล ะ ป รั บ ร หั ส วิ ช า
9743210 เป็ น ชื่ อ วิ ช า
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับ
การท่องเที่ยว
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9743209 การวางแผนการดาเนินงานและการจัดการธุรกิจนาเที่ยว 3(3-0-6)
Tour planning, organizing and Tour Business
Management
ความหมาย บทบาท ความสาคัญ ประเภทของธุรกิจนาเที่ยว สินค้าและการบริการ
ข้ อดี -เสี ยของการใช้ บ ริ การธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว สถิ ติ ธุ รกิ จน าเที่ ยวในประเทศไทย
การจั ดตั้งธุรกิ จน าเที่ยว การวางแผนและการดาเนิ นการจั ดนาเที่ยวของธุรกิ จ
นาเที่ยว การจัดรายการนาเที่ยว บัตรโดยสาร เอกสารและระเบียบในการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ผลกระทบของนโยบายการเปิดเสรีการบริการต่อธุรกิจนาเที่ยว
9743210 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
Sustainable Tourism
ศึกษาความเป็นมา แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ การวางแผน
และการพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วอย่ างยั่ งยื น การจัดการสิ่ ง แวดล้ อมอย่างยั่งยื น
เศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะบังคับ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
_______

เหตุผล
รวมเนื้ อ หาในราย
วิ ช าการวางแผน
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง
ยั่งยืน
132

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9743211 การตลาดการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
Tourism Marketing
หลักการตลาด ขอบเขตของการบริการ ประวัติความเป็นมา
ของตลาด และตลาดบริ ก าร แนวคิ ด ส่ ว นประสมทาง
การตลาด และตลาดบริการ การประมินราคา และการวัดค่า
การบริ การ คุ ณลั ก ษณะของการท่ องเที่ย วและบริการเพื่ อ
การพาณิชย์ ภาคส่วนการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9742303 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Cultural Tourism Management
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมในมิติของทรัพยากรการท่องเที่ยว รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเน้นบริบทในเรื่อง ศาสนา ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การวางแผนและการกาหนด
ยุทธศาสตร์ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรมที่นามาสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

9743302 การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล 3(2-2-5)
Marine Tourism Management
พัฒนาการ และลักษณะของการท่องเที่ยวทางทะเล ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ทางทะเล แนวคิดทางการ
จัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การวางแผน และการดาเนินงาน
ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล

9743306 การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล 3(3-0-6)
Marine Tourism Management
ศึก ษาความหมาย พั ฒ นาการและลั ก ษณะของการท่ อ งเที่ ยวทางทะเล
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล แนวคิดทางการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การวางแผนและการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว
ทางทะเล

เหตุผล
ปรับรหัสรายวิชา ให้มี
คว า ม เ ห มา ะ ส ม กั บ
ลาดับความสาคัญของ
เ นื้ อ ห า ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาคงเดิม
133

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9742301 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Cultural Tourism Management
ความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ์
ทางวั ฒ นธรรม วั ฒ นธรรมในมิ ติ ข องทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเน้นบริบทในเรื่อง ศาสนา
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การ
วางแผนและการกาหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมที่นามาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ปรับรหัสรายวิชา ให้มี
คว า ม เ ห มา ะ ส ม กั บ
ลาดับความสาคัญของ
เ นื้ อ ห า ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาคงเดิม

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9744307 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6)
Agro-tourism Management
ศึกษาความหมายและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลิตผลทาง
การเกษตรกับการท่องเที่ยว การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่าง
ยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

9744304 การจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
Airline Business Management)
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ภูมิศาสตร์การบิน สิทธิ
ทางการบิน สายการบินและเครือข่ายการบิน ระบบการสารองที่
นั่ง และจาหน่ายบัตรโดยสาร การบริการผู้โดยสาร ระเบียบพิธีเข้า
ออกระหว่างประเทศ ระเบียบพิธีศุลกากร การขนส่งสินค้าทาง
อากาศการตลาด การจัดการงานบุคคล แนวโน้มในอุตสาหกรรม
การบิน

9744301 การจัดการธุรกิจการบิน 3(2-2-5)
Airline Business Management
ศึกษาองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ภูมิศาสตร์การบิน สิทธิ
ทางการบิ นสายการบิน และเครื อข่ ายการบิน ระบบการส ารองที่นั่ ง
การจาหน่ายบัตรโดยสาร การบริการผู้โดยสาร ระเบียบพิธีเข้าออกระหว่าง
ประเทศ ระเบียบพิธีศุลกากร การขนส่งสินค้าทางอากาศ การตลาด
การจัดการงานบุคคล แนวโน้มในอุตสาหกรรมการบิน

เหตุผล
ปรับรหัสรายวิชา ให้มี
คว า ม เ ห มา ะ ส ม กั บ
ลาดับความสาคัญของ
เ นื้ อ ห า ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาคงเดิม
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9743303 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-2-5)
Agro Tourism Management
ความหมาย และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลิตผล
ทางการเกษตรกับการ ท่องเที่ยว การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว แนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปรับรหัสรายวิชา ให้มี
คว า ม เ ห มา ะ ส ม กั บ
ลาดับความสาคัญของ
เ นื้ อ ห า ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาคงเดิม

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

9744306 การจัดการธุรกิจสปาและสุขภาพ 3(3-0-6)
ความงาม
Spa and Beauty Business Management
วิวัฒนาการของสปา ประเภทของธุร กิจสปา องค์ประกอบ
ของธุร กิจสปาการจั ดการและการดาเนิน งาน การตลาดและ
การส่ งเสริ มการตลาด ผลิ ต ภัณ ฑ์ และการจัด อาหารในสปา
จริ ย ธรรมที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของธุรกิจ สปา มีการศึกษา
นอกสถานที่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9744304 ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม 3(3-0-6)
Wellness, Spa and Aesthetics Business
แนวคิดการดาเนินธุรกิจและลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การดูแล
สุ ข ภาพ ความงามและการชะลอวัย การใช้ ส มุ น ไพรเพื่ อ ความงาม
การให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ การให้บริการด้าน
ความงาม โอกาสในการประกอบวิ ช าชี พ มาตรฐานของสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

เหตุผล
รวมรายวิ ช าการจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
มีลักษณะเนื้อ หารายวิชา
ที่สอดคล้องกันกับรายวิชา
การจัดการธุรกิจสปาและ
สุขภาพความงาม
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9744305 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(2-2-5)
Health Tourism Management
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภท
ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบ
ยั่งยืน การปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโน้มในอนาคตของการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9744305 การจัดการการประชุม นิทรรศการ 3(2-2-5)
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
MICE Management
ศึกษาการจัดการประชุม ความหมาย ประเภท แนวทางการจั ดการประชุ ม
การจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ทั้งระดับประเทศและ
นานาชาติ การจัดการด้านการตลาด การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ MICE
การเป็นองค์กรผู้จัดงานที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม MICE ในฐานะผู้จัดงาน
อาชีพในระดับยุทธศาสตร์และปฏิบัติการ การประเมินผลกิจกรรม MICE และ
ข้อแนะนาการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านการจัดการธุรกิจการประชุมและ
กิจกรรมพิเศษ (MICE)
_______

เหตุผล
ป รั บ ชื่ อ แ ล ะ ร หั ส
รายวิชา ให้เหมาะสม
กั บ ล าดั บ ความส าคั ญ
ของเนื้อหา
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9744307 การจัดการการประชุม นิทรรศการ 3(3-0-6)
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
MICE Management
การจัดการประชุม การสังสรรค์งานประชุมใหญ่และนิทรรศการทั้ง
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ การจัดการด้านการตลาด การเงิน
ทรั พยากรมนุษย์ในธุรกิจ MICE การเป็นองค์กรผู้จัดงานที่มี
ความสั มพันธ์กับอุตสาหกรรมMICEในฐานะผู้ จัดงานอาชีพในระดับ
ยุทธศาสตร์และปฏิบัติการ การประเมินผลกิจกรรม MICE และ
ข้ อแนะน าการประยุ กต์ ใช้ องค์ ความรู้ ในด้ านการจั ดการธุ รกิ จการ
ประชุมและกิจกรรมพิเศษ (MICE)
9744309 การจัดการอาหารนานาชาติ/ท้องถิ่น 3(2-2-5)
International/Local Cuisine Management
รู ป แบบอาหารประเภทต่ า งๆความแตกต่ า งของอาหารแต่ ล ะ
ประเภท การจัดการ อาหารนานาชาติและท้องถิ่น และวัฒนธรรม
การบริโภคอาหารในการจัดกิจกรรมต่างๆ ฝึกปฏิบัติการจัดการ
กิจกรรมนันทนาการ และการวิเคราะห์สถานการณ์ของคู่แข่งและ
สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน

เนื้อหารายวิช ารวมอยู่
ใ น ร า ย วิ ช า ก า ร
ด าเนิ น การและการ
จัดการเรือสาราญ

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9744309 การดาเนินการและการจัดการเรือสาราญ 3(2-2-5)
Cruise Line Operations and Management
ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมเรือส าราญ ประวัติและความเป็นมาของ
ธุรกิจเรือสาราญ วิธีการดาเนินงานและการตลาด โอกาสก้าวหน้าในงาน
อาชี พ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เรื อ ส าราญ การจั ด การอาหารนานาชาติ /
ท้องถิ่น บนเรือสาราญ การจัดกาหนดการบนเรือสาราญและท่าจอดเรือ

9742315 การฝึกทักษะอาชีพงานการโรงแรม 3(2-2-5)
และบริการเบื้องต้น
Basic Hotel Operation
ฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพด้านการจัดการส่วนหน้าของโรงแรม และ
การฝึกทักษะอาชีพด้านงานแม่บ้านและงานซักรีดของงานโรงแรม
และการฝึกทักษะศิลปะการตกแต่งในงานโรงแรม

9743315 การฝึกทักษะบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน 3(2-2-5)
Skill Training in Personality and Job Interviewing
ฝึกทักษะการพูด การเดิน การยืน เพื่อให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะกับ
การบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการแบบไทย เน้นการฝึกทักษะการ
พูดเพื่อสัมภาษณ์การฝึกงาน เพื่อวัดทัศนคติ ความรู้และความชานาญใน
งานบริการ

เหตุผล
เพิ่ ม ชื่ อ รายวิ ช าและ
คาอธิบ ายรายวิช า ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
________

ป รั บ ชื่ อ แ ล ะ ร หั ส
รายวิชา ให้เหมาะสม
กั บ ล าดั บ ความส าคั ญ
ของเนื้อหา

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เหตุผล
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9743316 การฝึกทักษะการนาเสนอและพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-5)
ย้ายรายวิชามาจาก
Skill Training in Presentation and Public
หมวดวิชาเลือกเสรี
Speaking
ฝึกทักษะการพูด ศิลปะในการพูด รวมถึงการฝึกการหายใจและใช้ระบบเสียงที่
ถูกต้องในการพูดอีกทั้งการเปล่งเสียงในการแสดงการเว้นจังหวะในการพูด ฝึก
การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้ภาษาท่าทางเพื่อสื่อความหมาย ฝึกปฏิบัติการพูด
ในที่สาธารณะ เทคนิคการนาเสนอในที่สาธารณะ

_______

9743317 การฝึกทักษะศิลปะการตกแต่งในธุรกิจ 3(2-2-5)
ย้ายรายวิชามาจาก
Skill Training in Decoration Arts in Lodging
หมวดวิชาเลือกเสรี
Accommodation and Service Business
เรียนรู้เทคนิค การออกแบบการตกแต่งที่พักในแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างจุดขาย
ให้กับที่พัก การนาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเข้าไปประยุกต์ใช้
ในการออกแบบตกแต่งที่พักให้มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของชุมชน

138

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
_______

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
_______

เหตุผล
ย้ายรายวิชามาจาก
หมวดวิชาเลือกเสรี
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_______

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9743318 การฝึกทักษะการจัดสรรทรัพยากรด้านการนาเที่ยว 3(2-2-5)
Skill Training in Tourism Resources Management
ฝึกทักษะการเขียนแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านการนาเที่ยวในท้องถิ่น ภูมิภาค
และประเทศผ่านการเขียนแผนลาลองเพื่อเรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง
ทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นมาและพัฒนาเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อ
การบริการนาเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการบริหาร
ทรัพยากรด้วยการประยุกต์มาตรฐานอุตสาหกรรม พัฒนาและจัดทาแผนธุรกิจ
และแผนปฏิบัติการ บริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นวัตถุ วัสดุและอาคาร ควบคุม
การดาเนินงาน
9743319 การฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แรม 3(2-2-5)
ในธุรกิจที่พัก
Skill Training in Computer Programs Used in
Lodging Accommodation Business
ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบจาลองเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการ
จัดการการนาเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ วางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยว
โดยสร้า งเส้ นทางการท่องเที่ย วที่เหมาะสม วางแผนและดาเนินงานทั้งที่พั ก
อาหารและระบบรถขนส่งลูกค้า

ย้ายรายวิชามาจาก
หมวดวิชาเลือกเสรี

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
_______

เหตุผล
ย้ายรายวิชามาจาก
หมวดวิชาเลือกเสรี
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_______

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9743320 การฝึกทักษะอาชีพงานแม่บ้านและงาน 3(2-2-5)
ซักรีดในธุรกิจที่พักแรม
Skill Training in Housekeeping and Laundry
Service in Lodging Accommodation
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแม่บ้านในตาแหน่งต่าง ๆ
งานท าความสะอาดห้ อ งพั ก การใช้ ส ารเคมี ใ นงานแม่ บ้ า นและงาน
สุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย ในโรงแรม ลั ก ษณะที่ ดี ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
แม่บ้าน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือแผนกต่างๆ ในโรงแรม
9743321 การฝึกทักษะอาชีพการจัดการส่วนหน้าใน 3(2-2-5)
ในธุรกิจที่พักแรม
Skill Training in Front Office Operation in
Lodging Accommodation Business
ฝึกปฏิบัติระบบการจองที่พัก การยืนยันการจอง การรับลงทะเบียนลูกค้า
การทาประวัติของลูกค้า การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานส่วนหน้า การ
สื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร การส่งกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียม
บัญชีค่าใช้จ่าย (customer folio) ตลอดระยะเวลาที่แขกพักที่โรงแรม

ย้ายรายวิชามาจาก
หมวดวิชาเลือกเสรี

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
_______

เหตุผล
ย้ายรายวิชามาจาก
หมวดวิชาเลือกเสรี
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9743322 การฝึกทักษะการนาเที่ยว 3(2-2-5)
Skill Training in Tour Guiding
ฝึ ก อธิ บ ายข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย ภู มิ ศ าสตร์ เทศกาลงาน
ประเพณีของไทย โบราณสถาน สถาปัตยกรรม จิตกรรม ประติมากรรม
และหัตถกรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
และความเชื่อต่าง ๆ ที่มีต่อศิลปะไทย ในแต่ละสมัย นาฏศิลป์ไทย ดนตรี
ไทย อาหารไทย และจริยธรรมในการเดินทางท่องเที่ยวโดยฝึกปฏิบัติการ
เพื่ อ การบรรลุ จ านวนเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ กรมการท่ อ งเที่ย ว กระทรวง
การกีฬาและท่องเที่ยวได้กาหนดไว้

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ทีม่ ีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9744405 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ 3(3-0-6)
ตามมาตรฐานสากล
English for Standardized Level Test
ศึกษาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เหมาะสมสาหรับการสนทนาและ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การทักทาย การ
แนะนาตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาเพื่อการ
ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากล

เหตุผล
ป รั บ เ ป ลี่ ย น
รายวิชาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะของ
ผู้เรียน
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9744405 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)
English for Cross Cultural Communication
ทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสาหรับการสนทนา
และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การทักทาย การ
แนะนาตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาในสถานการณ์
การต้อนรับ

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
_______
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เหตุผล
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9742801 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(1-2-6)
เพิ่มรายวิชาเพื่อเตรียม
Preparation for Cooperative Education
ความพร้อมก่อนฝึก
เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สหกิจศึกษา
สถานประกอบการผ่านรายวิชาสหกิจศึกษาและก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่
กระบวนการ สหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการที่รวมถึงการวางแผน
เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต จริยธรรมในการทางาน ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพในการทางาน แนวทางการนาเสนอผลงาน การสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน การแต่งหน้า การทาผมทั้งชายและหญิง การเลือก
เครื่องแต่งกายเพื่อการปฏิบัติงาน การเขียนประวัติส่วนตัวและการเขียน
รายงานผ่านภาษาไทยและอังกฤษ

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9742802 สหกิจศึกษา 1 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)
3(350)
Cooperative Education 1 in Thailand or Other
Countries
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
โดยให้มีองค์ความรู้ เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจ
ศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับ สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ ที่อยู่ใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ การจัดทารายงานการศึกษา เพื่อพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย มีการนาเสนอและมีการประเมินผลโดย
พนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ในสาขาวิชา

เหตุผล
ปรั บร หั ส แ ละ ชื่ อ
รายวิชาภาษาอังกฤษ
ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แผ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
แต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาที่
ฝึกประสบการณ์
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9742801 สหกิจศึกษา 1 3(350)
Co-Operative 1 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)
การปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นออกปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้ เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจ
ศึกษา กระบวนการขั้น ตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ย วกั บ สหกิ จ ศึ กษา การปฏิบั ติงานในฐานะพนัก งานชั่ ว คราวใน
สถานประกอบการในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ ที่อยู่
ในประเทศไทยหรือ ต่างประเทศ การจัดทารายงานการศึกษา เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย มีการนาเสนอ และมีการประเมินผล
โดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ในสาขาวิชา

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เหตุผล
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9744803 สหกิจศึกษา 2 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ) 3(350)
ปรับรหัส และชื่อ
Cooperative Education 2 in Thailand or Other
รายวิชาภาษาอังกฤษ
Countries
ให้ถูกต้อง
เสริมสมรรถนะด้าน Work-integrated Learning Process โดยให้ผู้เรียน
ปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียน
สหกิจศึกษา ตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษา
จะต้องส่งรายงานวิชาการ และนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจาก
รายงานวิชาการ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9744802 สหกิจศึกษา 2 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ) 3(350)
Co-Operative 2
นักศึกษาปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ ครบ 1
ภาคการเรียนสหกิจศึกษา ตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และนาเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9742701 ภาษาอังกฤษระดับต้นในอุตสาหกรรม Non-Credit
การท่องเที่ยวและบริการ
Basic English in Tourism and Service Industry
เสริมสมรรถนะให้กับผู้เรียนด้านความรู้ทางไวยากรณ์ การฟัง พูด อ่าน
เขียนระดับต้น การอ่านบทความสั้นๆ การสนทนาระดับพื้นฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและการเรียนการสอนในชั้นเรียนและในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ
9743702 การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรม Non-Credit
การท่องเที่ยว 1
English Communication for Tourism Industry 1
ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร คาศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสร้างบทบาทใน
สถานการณ์จาลองในฐานะพนักงานตัวแทนจาหน่ายทางการท่องเที่ยว บริษัท
สายการบิน มัคคุเทศก์ และพนักงานต้อนรับ

เหตุผล
ปรับชื่อและเนื้อหา
รายวิชาให้เหมาะสม
กับผู้เรียนระดับปรับ
พื้นฐาน
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9742701 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานใน 3(3-0-6)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 1
English for practitioners in international
Tourism and Service Industry 1
เรียนรู้คาศัพท์ และการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ อาทิ ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจการบิน
ธุรกิจจาหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจสปา และธุรกิจเพื่อความบันเทิง เป็น
ต้น
9743702 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 2
English for practitioners in international
Tourism and Service Industry 2
เรียนรู้คาศัพท์ และบทสนทนาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริ ก ารของแผนกการตลาด และทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ การ
นาเสนอสินค้าและบริการ การเจรจาต่อรอง การสอบสัมภาษณ์เข้าทางาน
รวมทั้งการนาเสนอรายงานในที่ประชุม

ปรับชื่อและเนื้อหา
รายวิชาให้เหมาะสม
กับผู้เรียนระดับปรับ
พื้นฐาน

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เหตุผล
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562
9744703 การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับ Non-Credit
ปรับชื่อและเนื้อหา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ 2
รายวิชาให้เหมาะสม
English Communication for Tourism and
กับผู้เรียนระดับปรับ
Service Industry 2
พืน้ ฐาน
เสริมสมรรถนะโดยให้ ผู้ เรียนใช้ภ าษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการโดยเน้นภาษาที่เป็นทางการยิ่งขึ้นสาหรับ
พนักงาน ผู้ ให้ บริการในทุกขั้ นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจาหน่ายทางการท่องเที่ยว การ
นาเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
9744703 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการระหว่างประเทศ 3
English for practitioners in international
Tourism and Service Industry 3
ทฤษฏี และการปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นต้น ทักษะการพูดติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์
และการเจรจาแบบเผชิญหน้ าการติดต่อประสานงานผ่ านทางจดหมาย
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ รวมถึงการเขียนโฆษณา และประชาสัมพันธ์

ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
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การจัดระบบรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
1

2
1

3

4

5

6

7

ลาดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา/ ขอบข่าย
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา

รหัสวิชาของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ กาหนดเป็นเลข 7 ตัว ดังนี้
หมายเลขตัวที่ 1-3
974 หมายถึง
รหัสสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการระหว่างประเทศ
หมายเลขตัวที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีที่จัดให้เรียน
หมายเลขตัวที่ 5
หมายถึง
กลุ่มวิชา
1
หมายถึง
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2
หมายถึง
วิชาเฉพาะบังคับ
3
หมายถึง
วิชาความสนใจเฉพาะ
4
หมายถึง
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
5
หมายถึง
วิชาเลือกเสรี
6
หมายถึง
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
7
หมายถึง
วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
หมายเลขตัวที่ 6-7
หมายถึง
ลาดับรายวิชาในแต่ละกลุ่ม
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หมวดวิชาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(รหัส 974XXXX)
ได้จัดหมู่วิชาไว้ดังนี้
1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2. วิชาเฉพาะบังคับ
3. วิชาความสนใจเฉพาะ
4. วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
5. วิชาเลือกเสรี
6. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
7. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต

(974-1--)
(974-2--)
(974-3--)
(974-4--)
(974-5--)
(974-6--)
(974-7--)

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
1.

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย
Conference Proceedings
2.1 Tungchawal, K., Wong, S.F., & Kloumsri, J. (2018). Residents’ Involvement in Tourism
and Coastal Conservation: A Case of Bang Ta Boon Village, Phetchaburi, Thailand.
Proceedings of the Inclusive Innovation for Enhanced Local Experience in Tourism,
August 28-31, 2018, Phuket, pp. 81-84 [ISBN 978-1-78926-634-4]
2.2 Tungchawal, K. (2018). Community Participation as a Tool for Tourism and
Environmental Conservation: A Case of Bang Ta Boon Village, Phetchaburi, Thailand.
Proceedings of the 2nd UTCC Academic Day, University of the Thai Chamber of
Commerce, June 8, 2018, Bangkok, pp. 1279-1301.
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การฝึกอบรม
-
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นายกฤษดา ตั้งชวาล
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Tourism)
- The University of Surrey, Guildford, UK (2553)
(ทุนรัฐบาล-สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
- M.S. (Hospitality and Tourism)
University of Wisconsin-Stout, U.S.A. (2544)
- ศศ.บ. (การเดินทางและท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536)

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับที่ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

3.3 งานบริการทางวิชาการ/ วิทยากร
-
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3.2 การทางาน
- 2558 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยอธิการบดี
- ผู้จัดการอาคารปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพชรน้าหนึ่ง
- ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 2544
Assistant Restaurant Manager (On the Job Training)
Melia Caribe Tropical Hotel and Resort
Punta Cana, Dominican Republic
- 2540
อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- 2536 - 2540 หัวหน้าทัวร์ บริษัทรีเกล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
3.4 ประสบการณ์สอน/ วิชาที่เคยสอน
- ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
- ภาษาอังกฤษระดับต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
- ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 1

นางสาวณัฐกานต์ ผาจันทร์
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา
- บธ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2557)
- บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2551)

1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่
Conference Proceedings
แสนประเสริฐ ปานเนียม, พัชรินทร์ สุริยวงศ์, ณัฐกานต์ ผาจันทร์, ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล, วิฑูรย์ คุ้มหอม,
อุบลวรรณ สวนมาลี, จิณจุฑา สุวรรณคัมภีระ, ทะนง จันทะมาตร และ จตุพร บุญประเสริฐ. (2561).
การขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5. หน้า 843-850.
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2.

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับที่ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัย
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 12 กันยายน 2558
- พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
- Tourism management training program กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 29 เมษายน 2559
- Train the trainer hospitality course. Academy of hospitality management.
Phuket Thailand 15-20 June 2015
- อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันคลังสมองแห่งชาติ
24 – 26 มิถุนายน 2559
3.2 การทางาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ปีการศึกษา 2558 – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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3.3 งานบริการทางวิชาการ
- งานบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย โครงการการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา
2561 (หัวหน้าโครงการ)
- งานบริการวิชาการ ระดับคณะ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนอย่างสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2559 (หัวหน้าโครงการ)
3.4 ประสบการณ์สอน
- หลักการมัคคุเทศก์
- การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
- การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
- จิตวิทยาบริการ
- ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
- โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับที่
3.

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่
Jamjun, M. (2015). Conference Review. Self-Guided Study in Historical Tourist Attraction –
Case Study of Wat Mahathat Worawihan, Phetchaburi Province Thailand. The 3rd
International Conference on Hospitality, Leisure, Sport and Tourism. Waseda University
Tokyo Japan, 22–24 July 2015, Tokyo, Japan, pp. 57-62.
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การฝึกอบรม
3.2 การทางาน
- Freelance Guide
- Freelance Interpreter
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นางสาวมลทิชา แจ่มจันทร์
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา
- Ph.D. (Tourism studies) Rikkyo University,
Japan (2561)
- ศศ.ม. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยรังสิต (2552)
- ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2545)

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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4. ประสบการณ์สอน/ วิชาที่เคยสอน
- วิชาหลักการมัคคุเทศก์
- วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและบริการ
- วิชาการวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว
- วิชาลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
- วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยว
- วิชาการวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
- วิชาการวางแผนและการตลาดท่องเที่ยว
- วิชาการบัญชีเพื่อการท่องเที่ยว

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับที่
4.

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่
สุปรียา สืบสุนทร และ นิสากร คุณวงศ์. (2561). การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐาน
ความยั่งยืน. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), (269-287). (TCI 2)
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- การอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว (2561)
- อบรมตรียมความพร้อมเข้าสูก่ ารเป็นผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมิน
ระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) (2561)
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นางสาวนิสากร คุณวงศ์
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา
- บธ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2557)
- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2553)

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
3.2 การทางาน
- 2561 อาจารย์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
- 2561 – ปัจจุบัน อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
(สองภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.3 งานบริการทางวิชาการ/ วิทยากร
4. ประสบการณ์สอน/ วิชาที่เคยสอน
- การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
- การตลาดโรงแรมและการขาย
- งานมัคคุเทศก์
- หลักการมัคคุเทศก์
- การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
- เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและบริการ
- การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับที่
5.

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่
Journal Articles
2.1 Wong, S.F. (2016). Conference Review. The 21st Asia Pacific Tourism Association
Conference 2015, “Developments of the New Tourism Paradigm in the Asia Pacific
Region”, Kuala Lumpur, Malaysia, 14–17 May 2015. Journal of Teaching in Travel &
Tourism, Vol. 1-3.
2.2 Lim, T.S., Wong, S.F., & Asit, R. (2015). Developing as a researcher by playing scholarly
roles: Report on the third Borneo Research Education Conference (BREC 2015). Research
World, Vol.12, Article A12.1. Retrieved 22/12/2015 from
http://www1.ximb.ac.in/RW.nsf/pages/A12.1 [ISSN: 0974-2379]
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
Miss Wong Siao Fui
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา
- Ph.D. (Tourism)
Universiti Malaysia Sabah (2561)
- MBA (International Business)
Universiti Malaysia Sabah (2556)
- B.Bus (Hons) Marketing
Universiti Malaysia Sabah (2555)

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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Conference Proceedings
2.3 Tungchawal, K., Wong., S.F., & Kloumsri, J. (2018). Residents’ Involvement in Tourism
and Coastal Conservation: A Case of Bang Ta Boon Village, Phetchaburi, Thailand.
Proceedings of the Inclusive Innovation for Enhanced Local Experience in Tourism, August
28-31, 2018, Phuket, pp. 81-84 [ISBN 978-1-78926-634-4]
2.4 Wong, S.F., Kler, B.K., & Sondoh, S.L.J. (2015). The Sabah Tourism Brand:
Sense of Place in a Multicultural Melting Pot on the Island of Borneo.
Developments of the New Tourism Paradigm in the Asia Pacific Region.
Conference Proceedings of 21st Asia Pacific Tourism Association (APTA) Annual
Conference. Kuala Lumpur, Malaysia. May 14-17, 2015. Busan: Korea. pp. 204214 [ISSN: 2092-5549]

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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3. ประสบการณ์การทางาน
- 18 (April – present): Lecturer, International Tourism and Service Industry (Bilingual
Program), Faculty of Humanities and Social Sciences, Phetchaburi Rajabhat
University, Phetchaburi
- 2016 (October – November): Business Partner, The Gluttony Cafe, Universiti Malaysia
Sabah, Sabah.
- 2014 (February - September): Sales Administrator, NS BlueScope Lysaght Sabah,
Kolombong, Sabah
- 2012 (October): F&B Coordinator (Part-time), Novotel Hotel (1Borneo Mall), Sabah.
- 2012 (July - Sept): Customer Service (Internship), Green Holiday (Tour Operator), Sabah.
- 2012 (February): Part-time Barista, Coffee Stall, Inanam, Sabah.
- 2011 (June - August): Communication Assistant (Part-time), Marketing & Sales
Department, Novotel Hotel (1Borneo Mall), Kota Kinabalu, Sabah.
- 2008 (February - May): Shopkeeper for Digi Communications (Telco), Membakut, Sabah.
- 2006 (March - May): Assistant Auditor, Moore Stephen, Inanam, Sabah.
- 2005 (December - February): Stamp maker, Golden Point, Inanam, Sabah.

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
4. ประสบการณ์สอน/ วิชาที่เคยสอน
- การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
- ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ 1
- ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ 2
- การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

167
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ภาคผนวก ฉ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒแิ ละผู้เข้าร่วมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร
และรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช
2. นายชูสิทธิ์ เวทยวานิช
3.

นายธรณินทร์ ตรีวิทย์

4.

นางสาวจิราพรรณ แซ่โค้ว

5.

นางธนิดา ชาญชัย

6.
7.
8.

นางสาวนัศรีน แช่มช้อย
นายปกรณ์ จิตประสบเนตร
นางสาวนาถนัดดา นิติพน

9.

นางสาวสุปรียา สืบสุนทร

ตาแหน่ง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว
บริษัท Regale International กรุงเทพฯ
ผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว
บริษัท Regale International กรุงเทพฯ
ผู้แทนผู้ประกอบการโรงแรม
Sheraton Hua Hin Resort and Spa
ผู้สอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศิษย์ปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
ผู้แทนผู้ประกอบการโรงแรม
The Regent Cha Am Beach Resort
อาจารย์ประจาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง 2562)
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วม
ข้อเสนอแนะ
รายงานการปรับปรุง
สัมมนาวิพากษ์หลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียม 1. หลั ก สู ต รควรปรั บ ให้ มี 1คณะกรรมการหลั ก สู ต รปรั บ
เดช (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
การฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ เพิ่ ม ขึ้ น แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะ
สังคมศาสตร์)
เนื่ อ งจากเป็ น วิ ชาชี พ ที่ เน้ น โดยเพิ่ ม การฝึ ก ประสบการณ์
2. นายชูสิทธิ์ เวทยวาณิช
การปฏิบัติมากกว่าทฤษฏี วิชาชีพ “สหกิจศึกษา” จาก 700
(ผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว บริษัท
ชั่วโมง เป็น 900 ชั่วโมง
Regale International กรุงเทพฯ)
(รวม 2 ภาคการศึกษา)
3. นายธรณินทร์ ตรีวิทย์ (ผู้แทน
2. ปรับและเพิ่มรายวิชาให้ คณ ะกรรมการหลั ก สู ต ร เพิ่ ม
ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว บริษัท
ทันสมัย กับสถานการณ์
รายวิ ช าการด าเนิ น การและการ
Regale International กรุงเทพฯ)
ปัจจุบัน
จัดการเรือสาราญ พร้อมทั้ง ปรับ
4. นางสาวจิราพรรณ แซ่โค้วผู้แทน
ชื่อและคาอธิบ ายรายวิชาเดิม ให้
(ผู้ประกอบการโรงแรม Sheraton Hua
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
Hin Resort and Spa)
3. หลักสูตรควรมีการจัดการ คณะกรรมการหลักสูตร ปรับปรุง
5. นางธนิดา ชาญชัย
เรียนการสอนภาษาอัง กฤษ รายวิชาภาษาอัง กฤษเพื่อสื่อสาร
(ผู้สอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ที่ เ น้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ฝน ระหว่ า งวั ฒ นธรรม เป็ น ภาษา
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เพื่ อ สอบวั ด ระดั บ ความรู้ อั ง กฤษเพื่ อ การสอบวั ด ระดั บ
เทคโนโลยี)
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ (TOEIC) ความรู้ ตามมาตรฐานสากลให้
6. นางสาวนัศรีน แช่มช้อย (ศิษย์ปัจจุบัน) สาหรับใช้สมัครงานหลัง จบ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ตรี ย มความพร้ อ ม
7. นายปกรณ์ จิตประสบเนตร (ศิษย์เก่า) การศึกษา
สาหรับสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
8. นางสาวนาถนัดดา นิติพน
นักศึกษาจะได้ใช้ผลการสอบไปใช้
(ผู้แทนผู้ประกอบการโรงแรม The
สาหรับการสมัครงานภายหลังจาก
Regent Cha Am Beach Resort)
จบการศึกษา ได้ทันท่วงที
9. นางสาวสุปรียา สืบสุนทร
4. ควรเพิ่ มแน วทางการ คณะกรรมการหลักสูตรเพิ่มแนว
(อาจารย์ประจาสาขาอุตสาหกรรมการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ ทางการประเมินประสิทธิผลของ
ท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ร อบตั ว บัณฑิต ให้มีความรู้รอบตัวและ
(สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และ
และเชื่อมโยงกับสถานการณ์ เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
สังคมศาสตร์)
ปัจจุบัน
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ต่อ)
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง 2562)
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วม
ข้อเสนอแนะ
รายงานการปรับปรุง
สัมมนาวิพากษ์หลักสูตร
6. ควรปรับแผนการเรียนให้ ปรับแผนการเรียนให้เหมาะสม
เห ม าะ ส ม เช่ น ร าย วิ ช า ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนา
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และวิ ช า
สัมมนาทาการท่องเที่ยวควร
ให้นักศึกษาเรียนในระดับชั้น
ปีที่ 4
7. ค ว บ ร ว ม ราย วิ ช าที่ มี คณะกรรมการหลักสูตร ควบรวม
เนื้อหาสอดคล้องกัน ให้เป็ น รายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันให้
รายวิ ช าเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ เป็นรายวิชาเดียวกัน จานวน 3
นั ก ศึ ก ษามี เวลาในการฝึ ก รายวิชา
ปฏิบัติมากขึ้น
8. ป รั บ รู ป แ บ บ ก าร ฝึ ก คณ ะกรรมการหลั ก สู ต รปรั บ
ประสบ การณ์ วิ ช าชี พ ให้ แผนการศึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นช่ ว ง ประสบก ารณ์ วิ ช าชี พ ใน ภ าค
เทอมสุ ด ท้ า ยของชั้ น ปี ที่ 4 ก ารศึ ก ษ าที่ 2 ขอ งชั้ น ปี ที่ 3
เพื่ อให้ นัก ศึ กษามี โอกาสได้ และ 4
งาน ท าภ ายห ลั ง จาก จบ
การศึกษา

172

ภาคผนวก ช
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก ซ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรวี ่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
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ภาคผนวก ญ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
พ.ศ.๒๕๕๓

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
พ.ศ.๒๕๕๓

มคอ.๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยว และการโรงแรม
๑. ชื่อสาขาวิชา

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)
ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
ศศ.บ. (การโรงแรม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยวและการโรงแรม)
ศศ.บ. (การทองเที่ยวและการโรงแรม)
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

มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าการท อ งเที่ ย วและ
การโรงแรมฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สวน
ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต อื่ น ๆ ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนด า นการท อ งเที่ ย วและ
การโรงแรมตองเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามชื่อ
ปริญญาของตน และใชเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาการทองเที่ยว
และการโรงแรมเปนหลักในการพัฒนาหมวดวิชาเฉพาะ

๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมเปนสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรที่มีลักษณะสําคัญ คือ
การบูรณาการศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาพัฒนาเปนหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เนนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สาขาวิชานี้จึงมีศ าสตรที่ค รอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การบริก าร
การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การวิจัย ภาษาตางประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษความ
เปนเอกลักษณของชาติ การศึกษาสาขาวิชานี้ ผูเรียนสามารถขยายองคความรูใหสูงขึ้นจนถึงระดับ
ปริญญาเอกได บัณฑิตในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพในการใหบริการ การปฏิบัติงานและการบริหาร
ในหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการอื่นๆ

๑

มคอ.๑
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
บัณฑิตสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมพึงมีคุณลักษณะที่ตรงกับความตองการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน ดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. มี ค วามรอบรู ท างวิ ช าการ และทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ในศาสตร ท างการท อ งเที่ ย วและ
การโรงแรม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทากับ
มาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก
๓. มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใ ชความรู เหตุผลและวิจารณญาณอยาง
เหมาะสมเมื่อตองเผชิญกับสถานการณตางๆ
๔. มีบุคลิกภาพดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในทุกระดับไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเอง ทั้งดานความรูและทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง
๕. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและภาษาต า งประเทศได อ ย า งน อ ย
๑ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
๖. มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพื้ นฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
บัณฑิตในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่
ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๕.๑.๒ มีทัศนคติที่ดตี ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัตติ นตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
๕.๑.๓ มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกทีด่ ีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
มีภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
๕.๑.๔ มีวินัยในการทํางาน และปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
๕.๒ ความรู
๕.๒.๑ มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัตอิ ยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
๕.๒.๒ มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๕.๒.๓ มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน
งานอาชีพ
๒

มคอ.๑
๕.๓ ทักษะทางปญญา
๕.๓.๑ มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ
ขัดแยง รวมทัง้ หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและ
เชิงลึก
๕.๓.๒ มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบตั ิงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
๕.๓.๓ มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ มีความสามารถในการปฏิบัติและรั บ ผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่แ ละ
บทบาทของตนในกลุ ม งานได อ ย า งเหมาะสม รวมทั้ ง มี ส ว นร ว มในการช ว ยเหลื อ
ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
๕.๔.๒ มี ค วามสามารถในการพัฒ นาตนเอง และพั ฒ นาวิ ช าชี พให ทั น สมั ย อย า งต อ เนื่ อ ง
และตรงตามมาตรฐานสากล
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕.๑ มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ
อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๕.๒ มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารกั บ ชาวต า งชาติ ไ ด อ ย า งเหมาะสมตามสถานการณ
และวัฒนธรรม
๕.๕.๓ มี ค วามสามารถในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการติ ด ต อ สื่ อ สาร รู จั ก เลื อ ก
รู ป แบบของการนํ า เสนอที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ เรื่ อง และผู ฟง ที่ แ ตกต า งกั น ได อย า งมี
ประสิทธิภาพ
๕.๕.๔ มี ค วามสามารถในการใชเ ทคนิ ค พื้น ฐานทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ใ นการประมวล
การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
๖. องคกรวิชาชีพทีเ่ กี่ยวของ
ไมมี
๗. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูต รมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการประกอบดว ย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
โดยมีสัด สว นจํา นวนหนว ยกิต แตล ะหมวด และหนว ยกิต รวมตลอดหลัก สูต รเปน ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในสวนของหมวด
วิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมมีลักษณะบูรณาการความรูทางวิชาการและ
วิชาชีพ เนนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงตองกําหนดเปนกลุมยอย ดังนี้
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๑) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่เปนความรูพื้นฐานในวิชาชีพที่ผูเรียนจําเปนตองศึกษา เพื่อ
เตรียมความพรอม และเพิ่มศักยภาพในการศึกษาวิชาเฉพาะ
๒) วิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ และองคความรูเฉพาะดานของสาขาวิชาที่
กําหนดใหตองเรียน และเปนวิชาที่ทําใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได แบงออกเปน
- วิชาเฉพาะบังคับ หมายถึง วิชาที่ผูเรียนในหลักสูตรนี้จําเปนตองเรียนตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด
- วิชาเฉพาะเลือก หมายถึง วิชาที่เพิ่มเติมจากวิชาเฉพาะบังคับ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนได
เลือกเรียนตามลักษณะงานอาชีพที่ตนสนใจ หรือเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในระดับสากล
๓) วิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจตามที่ตนเองถนัด หรือสนใจ โดย
เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนวิชาใด ๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา
๔) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งเปน
การฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือการฝกประสบการณวิชาชีพแบบนับชั่วโมงตอเนื่องกัน
โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว) (รวม ๑๒๖ หนวยกิต)
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
๗.๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
๗.๒.๒ วิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ
(กลุมวิชาการทองเที่ยว)
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
(กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)
ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
(กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๗.๔ หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๗.๔.๑ ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือ
๗.๔.๒ ฝกงานแบบนับชัว่ โมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเนื่องกัน
ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรไดตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
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โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) (รวม ๑๒๖ หนวยกิต)
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
๗.๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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 หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๗.๔.๑ ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือ
๗.๔.๒ ฝกงานแบบนับชั่วโมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเนื่องกัน
ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรไดตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
ในกรณีที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตอ งการพัฒ นาหลัก สูต รใหมีส าขาวิช าการทอ งเที่ย วและ
การโรงแรมรวมกัน สถาบันอุดมศึกษาควรเฉลี่ยรายวิชาทั้งดานการทองเที่ยวและการโรงแรมใหมี
จํา นวนหนว ยกิ ต ใกล เ คี ย งกั น และใหเ ปน ไปตามเกณฑม าตรฐานหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
เนื้อหาสาระสําคัญในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมไดจากการบูรณาการศาสตรที่เกี่ยวของ
และจากกรอบโครงสรางสมรรถนะสาขาอาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรมแบบสากลในระดับ
อาเซียน และระดับภูมิภาคอื่นของโลก มากําหนดเปนกลุมความรูหลัก ซึ่งถือวาเปนเนื้อหาสาระสําคัญ
ของสาขาวิชา และจัดเปนกลุมวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังตอไปนี้
๘.๑ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตาง ๆ
ดั ง ต อ ไปนี้ ทั้ ง นี้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจเพิ่ ม หั ว ข อ เนื้ อ หาสาระ รายวิ ช า และจํ า นวน
หนวยกิต ตามวัตถุประสงคและเอกลักษณของหลักสูตร
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- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและการโรงแรม (Introduction to Tourism and
Hotel)
- ลักษณะและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว (Tourist Characteristics and Behavior)
- จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology)
- การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
- เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม (Information Technology for Tourism and Hotel)
- จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
(Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel)
- การสื่อสารขามวัฒนธรรม (Cross Cultural Communication)
๘.๒ กลุมวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มหัวขอ เนื้อหาสาระ
รายวิชา และจํานวนหนวยกิต ตามวัตถุประสงคและเอกลักษณของหลักสูตร กลุม วิชาเฉพาะ
จําแนกออกเปน ๒ กลุมยอย ดังนี้
๘.๒.๑ กลุมวิชาเฉพาะบังคับ ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก
(๑) กลุมวิชาการทองเที่ยว (Tourism) ประกอบดวย
(๑.๑) กลุมวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism
Planning, Management and Development) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
- การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism Planning and
Development)
- การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource Development)
- การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism)
- การทองเที่ยวชุมชน (Community-Based Tourism)
- การจัดการโครงการการทองเที่ยว (Tourism Project Management)
- การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเที่ยว (Survey and Research for
Tourism)
- โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Logistics for Tourism
Industry)
- การสัมมนาการทองเที่ยว (Seminar on Tourism)
(๑.๒) กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour
Business
Operation and Management) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
- การวางแผนและการจัดนําเที่ยว (Tour Planning and Organizing)
- การดําเนินงานนําเที่ยว (Tour Operations)
- งานมัคคุเทศก (Tour Guiding)
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- การตลาดการทองเที่ยว (Tourism Marketing)
- การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว (Accounting and Finance
for Tour Business)
- การจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour Business Management)
- การจัดการตัวแทนการเดินทางทองเที่ยว (Travel Agency
Management)
- การออกบัตรโดยสาร (Ticketing)
(๒) กลุมวิชาการโรงแรม (Hotel) ประกอบดวย
(๒.๑) กลุมวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการโรงแรม
(Hotel Planning, Management and Development) ครอบคลุมเนือ้ หาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การตลาดโรงแรมและการขาย (Hotel Marketing and Sales)
- การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม (Accounting and
Finance for Hotel Business)
- การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม (Hotel Business Planning
and Development)
- การสํารวจและวิจัยสําหรับการโรงแรม (Survey and Research for Hotel)
- การสัมมนาการโรงแรม (Seminar on Hotel)
(๒.๒) กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการหองพัก (Hotel Room Operation
and Management) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
- การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา (Front Office
Operation and Management)
- การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน (Housekeeping
Operation and Management)
(๒.๓) กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and
Beverage Operation and Management) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
- การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and
Beverage Service and Operation)
- การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง (Catering Operation and
Service)
- การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (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)
- การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism Management)
- การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)
- การจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism Management)
- การจัดการสปา (Spa Management)
- การจั ด การการประชุ ม นิ ท รรศการ และการท อ งเที่ ย วเพื่ อ เป น รางวั ล
(MICE Management)
- การจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Management)
- การจัดการอาหารนานาชาติ/ทองถิ่น (International/Local Cuisine
Management)
- การออกแบบอาหาร (Food Styling)
- การจัดการสโมสรและบาร (Club and Bar Management)
(๒) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ หมายถึง วิชาภาษาตางประเทศที่มี
เนื้อหาสาระของความรู และทักษะที่ใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในธุรกิจ
การทองเที่ยวและการโรงแรม โดยกําหนดใหเรียนไมนอยกวา ๑ ภาษา
๘.๓ วิชาเลือกเสรี เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๘.๔ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ เปนการฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา ไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห
หรือ ๑ ภาคการศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการฝกประสบการณ
วิชาชีพแบบนับชั่วโมง ตองมีระยะเวลาในการฝกจํานวนไมต่ํากวา ๔๐๐ ชั่วโมงตอเนื่องกัน และควร
พัฒนาระบบการฝกประสบการณวิชาชีพใหเปนแบบสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาที่รับเขาในรุนตอไป

๘
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๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูเปนเงื่อนไขสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองกําหนดกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ดังนี้
๙.๑ กลยุทธการสอน ประกอบดวย
๙.๑.๑ กลยุทธการสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดลําดับการเรียนรายวิชาใหมีเนื้อหา
สอดคลองตอเนื่องกัน ใหเกิดการพัฒนาความรู และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน ใหสูงขึน้
ตามระดับชั้นป และใหมีการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรสูรายวิชาตางๆ
อยางครบถวน
๙.๑.๒ กลยุทธการสอนในระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน ไดแก
(๑) การสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (student centered) มุงเนนการสราง
แรงจูงใจใหแกผูเรียนในการตั้งคําถาม คิดวิเคราะหเพื่อการคนหาคําตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรู และ
จําเปนในการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก มีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการ
เรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 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 วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ใช วิ ธี ก ารประเมิ น หลากหลายวิ ธี โดยคํ า นึ ง ถึ ง
พัฒนาการของผูเรียน และผลการเรียนรูที่ตองการวัด เชน การสอบ การนําเสนอผลงาน การทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติงาน การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเปนการประเมินโดยตนเอง
โดยผูสอน และโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ
๙.๒.๒ เกณฑการวัดและประเมินผลความรู อาศัยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหสถาบันอุดมศึกษาเปน
ผูกําหนดเกณฑการวัดผล และเกณฑขั้นต่าํ ของแตละรายวิชา โดยมีทงั้ แบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม
ตามพั ฒ นาการของผูเ รี ย นสําหรับ การใหชว งระดับ คะแนนให เ ป น ไปตามนโยบายการวั ด ผลของ
สถาบันอุดมศึกษา

๙
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อ
ยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลวา ผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาในสาขาวิชา
การทองเที่ยวและการโรงแรม อาจจะกระทําไดดังนี้
๑.นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ
ที่ตองการทวนสอบ
๒.คณะกรรมการสอบไลประเมินขอสอบเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการใหคะแนนใน
แตละรายวิชา
๓.สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit Examination)
โดยใชขอสอบกลางที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษา
๔.บัณฑิตใหมที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ประเมินหลักสูตร
๕.ผูประกอบการที่รับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน และผูใชบัณฑิตประเมินทักษะการปฏิบัตงิ าน โดย
ใชแบบประเมินกลางที่เห็นชอบโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุม เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อดําเนินการทวนสอบแลว ใหสาขาวิชาจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
เพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
ผูเ ข าศึ ก ษาสาขาวิช าการทองเที่ ย วและการโรงแรมระดับ ปริ ญ ญาตรี ตอ งจบการศึ กษาชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และ
ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ / หรือของสถาบัน
การเทียบโอนผลการเรียนรูใ นสาขาวิชาระหวางสถาบันสามารถกระทําไดเมื่อสถาบันอุดมศึกษา
ไดรับการเผยแพรหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว และใหเปนไปตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ
พ.ศ. ๒๕๔๕ สวนการเทียบโอนโดยใชประสบการณของผูที่จะเขาศึกษา ผูขอเทียบโอนตองผาน
การทดสอบผลการเรียนรูทตี่ องการเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเทียบโอนโดยใหเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาดวย
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รที่ จั ด การเรี ย นการสอนสาขาวิ ช าการท อ งเที่ ย วและการโรงแรมต อ งมี ค ณาจารย แ ละ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามเกณฑ ดังนี้
๑. จํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ มีจํานวน ๕ คน และในจํานวนนี้ตองมีคณ
ุ วุฒิการศึกษาที่ตรง
๑๐

มคอ.๑
หรือสัมพันธกับสาขาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารย
อยางนอย ๒ คน ในกรณีทคี่ ุณวุฒิการศึกษาสัมพันธกบั สาขาวิชา ควรมีประสบการณการทํางานในสาขา
วิชาชีพตามหลักสูตรไมนอยกวา ๒ ป
๒. คุณสมบัติของอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ ควรเปนผูมีประสบการณที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ/หรือการโรงแรมที่แสดงวามีความรูความเขาใจในระบบการทํางานของ
อุตสาหกรรมนี้
๓. สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ใชเกณฑมาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time
Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร การจัดการ การทองเที่ยว
คือ ๑: ๒๕
๔. บุคลากรสนับสนุนควรมีทักษะทางวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม มีความรูความเขาใจ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในหองฝกปฏิบัติ และสามารถดูแลบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ในเบื้องตนได
สถาบันอุ ดมศึ กษาควรจัดสรรจํานวนบุ คลากรใหเ พียงพอตามความจําเป น และให มีการพั ฒนาดาน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจํ า เป น ต อ งให ก ารสนั บ สนุ น และจั ด การทรั พ ยากร เพื่ อ ให ก ารจั ด การเรี ย น
การสอนบรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ดังนี้
๑. มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนสํ า หรั บ ภาคทฤษฎี ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอกั บ
ผูเรียน เชน ตํารา หองสมุด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
๒. มีการจัดหาและจัดการหองปฏิบัติการสําหรับภาคปฏิบัติดานการทองเที่ยว และ/หรือ
การโรงแรม
๓. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พรอมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัยสําหรับการดําเนินงาน และ
การจัดการในธุรกิจการทองเที่ยว การโรงแรม และหองปฏิบัติการภาษาตางประเทศเพื่องาน
อาชีพ
๔. มีก ารสรา งเครือ ข า ยกับ หนว ยงานภาครั ฐ และเอกชน เพื่อ ให นั ก ศึ ก ษาดู ง าน ฝ ก ปฏิ บัติ ใ น
รายวิชาที่เกี่ยวของ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนาคณาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิชาการ และทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย ดังนี้

๑๑
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๑๔.๑ การปฐมนิเทศสําหรับอาจารยที่รับเขาใหม
๑. การจั ด ประชุ ม หรื อ การอบรมอาจารย เพื่ อ ให ท ราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด
การศึกษา เปาหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรูที่มุงหวัง
๒. การจั ด หาคู มื อ การปฏิ บั ติ ง านอาจารย ให เ ข า ใจระเบี ย บของสถาบั น การจั ด ทํ า
หลักสูตร ประมวลการสอน และการเปนอาจารยที่ปรึกษา
๓. การเข า ร ว มสั ง เกตการณ แ ละฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอน โดยใช ร ะบบพี่ เ ลี้ ย ง เพื่ อ ศึ ก ษา
กลยุทธการสอน และการวัดและประเมินผล
๑๔.๒ การพัฒนาและสงเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกอาจารย
๑. การเพิ่มคุณวุ ฒิใ หถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิ ช า หรือสาขาวิ ชาที่ มีค วาม
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 เพื่อการเพิ่มพูนความรูในสาขาวิชาและการวิจัย
๖. การฝกอบรมโดยใหอาจารยเขาไปดูงาน หรือปฏิ บัติงานจริงในสถานประกอบการ
(on the job training) ในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและจัด
การเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยมี
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
๑๒

มคอ.๑
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท ี่กําหนดในมคอ.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) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม
๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ
หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑ
ดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มี

การดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว
ในแตละป
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
สูการปฏิบัติ
สถาบั นอุ ด มศึ ก ษาที่ ป ระสงคจ ะเป ดสอน/ปรั บ ปรุง หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม ควรดําเนินการดังนี้

๑๓

มคอ.๑
๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
๑๖.๒ แต ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิช าการท อ งเที่ย วและ
การโรงแรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งประกอบดวย
กรรมการอยา งนอย ๕ คน โดยมีอ าจารยผูรับ ผิด ชอบหลักสูต รอยา งนอ ย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเปนบุคคลภายนอก อยางนอย ๒ คน เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรูซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ของตนมี คุ ณ ลั ก ษณะเด น หรื อ พิ เ ศษกว า บั ณ ฑิ ต ในระดั บ คุ ณ วุ ฒิ แ ละสาขาวิ ช าเดี ย วกั น ของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเปนที่
สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือ
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 ซึ่งได
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของ
การจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปด
สอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กาํ หนดไวในรายละเอียด

๑๔

มคอ.๑
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวังของสาขาวิชา
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชา และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดํ า เนิ น การของรายวิ ช า ซึ่ ง รวมถึ ง การประเมิ น ผล และการทวนสอบผลการเรี ย นในรายวิ ช าที่ ต น
รับผิดชอบ พรอมปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขอ
อยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปน
จะตองปรับปรุงหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวา บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ซึ่ ง บั น ทึ ก ในฐานข อ มู ล หลั ก สู ต รเพื่ อ การเผยแพร
(Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) การรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ การศึ ก ษาต อ หรื อ ทํ า งานในต า งประเทศ และเป น ข อ มู ล สํ า หรั บ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได
โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register:
TQR) เมื่อสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ
ตอไปนี้
๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรบั อนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอน และไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติหลักสูตรนั้น

๑๕

มคอ.๑
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่ง
สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเทีย่ วและการโรงแรมที่ไดกําหนดตัวบงชี้ และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม
ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรบั การเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมมี าตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดั บ ดี ขึ้ น ไป หรื อ เป น ไปตามที่ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าการ
ทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวา
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
ถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึ กษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๖

