สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
ภาคผนวก

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาอาจารยและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ก คําอธิบายรายวิชา
ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ค ตารางเปรียบเทียบองคความรูของ มคอ.1 กับหลักสูตรปรับปรุง
ง หลักการจัดรหัสวิชา
จ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ฉ สรุปการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ช รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร และผูเขารวมสัมมนาวิพากษหลักสูตร
ซ รายงานการสัมมนาวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ญ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาและ
การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวระดับปริญญาตรี
ฎ แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา /
กลุมวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา
ฏ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ฐ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม พ.ศ. 2553

หนา
1-6
7-9
10-35
36-56
57
58
59-65
66-67
68-111
112-130
131-157
158-161
162-177
178-182
183-184
185-189
190-191
192-193
194-210
211-228

รายละเอียดของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ไทย
อังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ศศ.บ. (การทองเที่ยวและการโรงแรม)
Bachelor of Arts (Tourism and Hotel)
B.A. (Tourism and Hotel)

3. วิชาเอก การทองเที่ยวและการโรงแรม
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 158 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่ใชภาษาไทยไดในระดับดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
และการโรงแรม
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เปดสอนภาคการศึกษา 1/2559
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คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 มีนาคม 2559
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (ปรับปรุง)
7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร
มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร (Thai Qualifications Register TOR) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้ไดออกแบบไวเพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถทํางานในสายงานดานการทองเที่ยว
และการโรงแรม ไดแก
8.1 มัคคุเทศกนําเที่ยว
8.2 พนักงานสายการบิน
8.3 พนักงานโรงแรมในแผนกตางๆ
8.4 นักพัฒนาการทองเที่ยวในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือภาครัฐ
8.5 ผูประกอบการธุรกิจดานการทองเที่ยว
8.6 ผูประกอบการธุรกิจดานการบริการ
8.7 นักวิชาการดานการทองเที่ยว
8.8 เจาของธุรกิจบริการและธุรกิจที่เกี่ยวของ

3
9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นางสาวพิมพระวี โรจนรงุ สัตย
2

นางสาวยุพิน อุนแกว

4

นางสาวพรพิมล โหจันทร

5

นางสาวมธุรส ปราบไพรี

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
James Cook University, Australia
2548
University of Wisconsin-Stout,U.S.A.
2542
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2537
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2557
Universite De Perpignan, France /
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

2549

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
Victoria University, Australia
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยาลัยครูเชียงใหม

2551
2549
2543
2536
2543
2538
2537

2545
2557
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3

นางลัคนา สุคนธวัฒน

ตําแหนงทาง
คุณวุฒิการศึกษา
วิชาการ
ผูชวย
Ph.D. (Tourism)
ศาสตราจารย M.S. (Hospitality and Tourism)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย ปร.ด. (สาขาการจั ด การ) แขนงอุ ต สาหกรรม
บริการและการทองเที่ยว
บธ.ม. (การจั ด การโรงแรมและการท อ งเที่ ย ว)
หลักสูตรนานาชาติ
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว)
อาจารย ศศ.ม. (การจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
อาจารย MB (Hospitality Management)
บธ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการ)
อาจารย ศศ.ม. (การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม)
ประกาศนียบัตร (การทองเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 ความสําคัญของรายไดของประเทศที่เกิดจากการทองเที่ยวที่มีบทบาทสูงมากทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
11.1.2 การกระจายรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยวที่มีผลตัวคูณสูง (Multiplier effect)
11.1.3 การจางแรงงานที่เกิดจากการทองเที่ยวมีอัตราสูงมาก เพราะอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ตองการแรงงาน
11.1.4 การแขงขันในระหวางประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางทางการทองเที่ยวที่ตองการ
แรงงานที่มีความรูและคุณภาพ
11.1.5 การรวมมือกันทางเศรษฐกิจ (Economic integration) ระหวางประเทศในภูมิภาค
อาเซียน เชน การกําหนดสมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรมในระดับชาติ
และในระดับอาเซียน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
11.2.1 การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนยายทางวัฒนธรรม ทั้งในและตางประเทศที่ตองมีการจัดให
มีการสงเสริมโดยการทองเที่ยว
11.2.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ตองเปนไปในทางสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางมวลชน
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
11.2.3 การมีสวนรวมของชุมชนตอการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว
11.2.4 การใชการพัฒนาการทองเที่ยวเปนปจจัยในการดํารงรักษาและอนุรักษวัฒนธรรมและ
มรดกทางประวัติศาสตร
11.2.5 การรวมมือทางการศึกษาเพื่อสรางแนวทางในการแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีมาตรฐาน
ทางการทองเที่ยว
11.2.6 การทองเที่ยวตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน
11.3 ขอตกลงอาเซียนดานบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยว
ขอตกลงอาเซียนดานบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยว 32 ตําแหนงงาน หรือ ASEAN MRA on Tourism
Professionals ที่ มีวั ตถุ ป ระสงค เพื่ อ 1) ส งเสริม การเคลื่อ นยายแรงงานดานบุ คลากรวิช าชีพ ท องเที่ ย วใน
อาเซี ย น 2) แลกเปลี่ ย นขอมู ล เกี่ย วกั บ แนวปฏิบั ติที่เป น เลิศ (Best Practices) ด านการสอนและฝ กอบรม
บุคลากรวิชาชีพบริการการทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานโดยใชสมรรถนะหลัก (Competency-base) รวมทั้งเพื่อ
เป ด โอกาสในการสร า งความรว มมื อและเพิ่ม ขีดความสามารถในหมูส มาชิก อาเซีย น ซึ่งอาเซี ย นจะจัด ทํ า
“มาตรฐานสมรรถนะขั้ น พื้ น ฐานของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ ท อ งเที่ ย วแห ง อาเซี ย น” (ASEAN Common
Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) ใหแลวเสร็จภายในป 2558
การศึกษาพบวา ในภาพรวม แรงงานดานทองเที่ยวของไทย ใน 32 ตําแหนงงาน ยังมีความขาด
แคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพแรงงานใหมที่จบการศึกษาสาขาโรงแรมและการทองเที่ยวยังมีขอจํากัดใน
การทํางานที่รูแตทฤษฎี ซึ่งไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งงานในบางตําแหนงโดยเฉพาะพนักงาน
ระดับปฏิบัติยังมีความขาดแคลน เชน งานแมบาน พนักงานซักรีด รวมถึงความออนทักษะดานภาษาในการ
สื่อสารกับผูรับบริการซึ่งสวนใหญเปนชาวตางชาติ เปนตน
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การเตรียมความพรอมตองทําทั้งแรงงานในระบบการศึกษาและแรงงานที่อยูในตลาด โดยควร
เรงรัดการผลักดันยุทธศาสตรดานการพัฒนากําลังแรงงานดานการทองเที่ยวใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการเรง
พั ฒ นาสมรรถนะกํ า ลั งแรงงาน ให มี ก ารจั ด ทํ า กรอบความร ว มมื อ เฉพาะกิ จ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ใหนํามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพการทองเที่ยวอาเซียนเปนบรรทัดฐานในการ
จั ด ทํ าหลั กสู ต รและการฝ กอบรม ผลิ ต กํ า ลังแรงงานในสาขานี้ ให มีศั กยภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะดานทั กษะ
ภาษาตางประเทศที่ยังเปนจุดออนของแรงงานไทยนั้น
สถาบันการศึกษาควรปรับหลักสูตรดานการโรงแรมและการทองเที่ยวใหเปนหลักสูตรเชิงลึกมาก
ขึ้น การฝกงานของนักศึกษาควรเปนการฝกรวมกับสถานประกอบการ โดยใหมีระยะเวลาการฝกงานตั้งแต
3 เดื อนต อเนื่ อ งไปจนถึ ง 1 ป หรื อฝ กสม่ํ าเสมอตั้งแต ป 1- ป 4 และจัดการฝ กงานให อยูในช วงที่ มีค วาม
ตองการใชแรงงานสูงหรือ High Season เพื่อไดเรียนรูประสบการณจริง และใหเนนบทบาทสมาพันธวิชาชีพ
ในการดําเนินการจะมีประสิทธิภาพมากกวารัฐทําเอง
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
12.1.2 ตองสรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ
12.1.3 หลักสูตรตองมีแนวทางในการที่จะใหผูจบการศึกษาเปนที่ตองการของตลาดแรงงานใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
12.1.4 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควา ทําวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
และสังคม
12.1.5 หลักสูตรตองไดรับการพิจารณาใหมีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น
12.1.6 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรูที่เปนมาตรฐาน มี
12.1.7 ภูมิปญญาทองถิ่น แกปญหาเฉพาะหนาได และดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 หลักสูตรนี้เนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรูและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลใน
งานที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
12.2.2 หลักสูตรนี้เปนหนึ่ งในพั นธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเนนการสรางและ
พัฒนาองคความรู โดยเนนพัฒนาดานวิชาชีพครู การทองเที่ยว อาหาร และเทคโนโลยี
12.2.3 หลักสูตรนี้สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เปนหนวยงานที่มีการบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาสังคม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
12.2.4 หลักสูตรนี้มีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในสาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปดสอน
เพื่อใหบริการในสาขาวิชาอื่น หรือตองเรียนจากสาขาวิชาอื่น)
13.1 กลุมรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยสาขาวิชาหรือหลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะครุศาสตร
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาแกนเปดสอนโดย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 กลุมรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจาก สาขาวิชาหรือหลักสูตรอื่นสามารถมาเรียนได
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเปนวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 มีการปรึกษาหารือระหวางผูสอนรายวิชาที่สอนโดย สาขาวิชาหรือหลักสูตรอื่น เพื่อใหได
เนื้อหาความรูและทักษะทางการทองเที่ยวตามความตองการของหลักสูตร
13.3.2 สํารวจความตองการเชิงวิชาชีพจากผูประกอบการการทองเที่ยวและการโรงแรม ตัวแทน
ภาครัฐ รวมกับผูสอนรายวิชาที่สอนโดยสาขาวิชาหรือหลักสูตรอื่น
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความตองการหรือเงื่อนไขการเรียนรูและทักษะวิชาชีพ
เปนระยะเพื่อแสวงหาลูทางในการปรับปรุงรายวิชารวมกัน
13.3.4 จัดใหมีการประเมินหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญและผูใชบัณฑิตปละอยางนอย 1 ครั้ง

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 หลักการและเหตุผล
การท องเที่ ย วเป น อุ ตสาหกรรมที่มี บ ทบาทสําคัญ ตอการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของหลายประเทศ
ทั่วโลก รัฐบาลจึงใหความสําคัญในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่ อชวงชิงสวนแบงตลาด
ทองเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียน ซึ่งการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian
Economics Community: AEC) ทําใหภูมิภาคอาเซียนเปนภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของนักทองเที่ยว
สูงที่สุดในโลก นับตั้งแตป พ.ศ. 2548-2556 คือ รอยละ 8.5 เกิดความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการ
ทองเที่ยวขึ้น สิ่งเหลานี้ถือเปนความทาทายของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ภารกิจดานการทองเที่ยวจึงเปน
ภารกิจที่ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ และบูรณาการการทองเที่ยวใหเปนสวนหนึ่งของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศใดมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
ที่เขมแข็ง โครงสรางพื้นฐานที่ดีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ และบุคลากรภาคการท องเที่ยวมี
ศักยภาพด วยแล ว จะเป น ป จจั ย สํา คั ญ ที่ จ ะชวยผลักดัน ใหป ระเทศนั้น ๆ มี ขอไดเปรีย บในการแขงขัน และ
สามารถพัฒนาการทองเที่ยวของตนใหเติบโตไดอยางมั่นคง
ดวยความสําคัญดังกลาวหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนหลักสูตร
ปรับปรุงที่ มุงเนนการพัฒนาทักษะและองคความรูของบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหทันตอกระแสการ
ปรับเปลี่ยนทั้งภายในและตางประเทศ เชน การขยายตัวของการทองเที่ยวโลกอยางตอเนื่อง กระแสโลกาภิ
วั ต น (Globalization) การเชื่ อ มโยงของโลกทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม เทคโนโลยี และการ
เคลื่อนยายของแรงงาน การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางจุดแข็งดานภาษา เทคโนโลยี และทักษะ
การบริหารจัดการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวซึ่งสนับสนุนยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทยที่เนนกลไกในการสราง
บุคลากรที่มีคุณภาพใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลกภายใตกรอบ
1.1.1 การสงเสริมและพัฒนาใหมคี ุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพดานการทองเที่ยว
การโรงแรม มีความรับผิดชอบตอทองถิ่นและสังคม ตระหนักตอการอนุรักษและหวงแหนมรดกไทย และการ
แสดงออกซึ่งความเปนไทย เพื่อกอใหเกิดภาพลักษณและผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอภาพรวมของประเทศเปน
สําคัญ
1.1.2 การพั ฒ นาความรู ความสามารถ และความรอบรู ด า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ โดยมี
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ ทัน สมั ย มุงเนน การคิด การวิเคราะห และสังเคราะห อยางเปน ระบบ
เพื่อใหเกิดองคความรูจากการบูรณาการศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยออมเขาดวยกัน ซึ่งสามารถ
นําความรูตางๆ ไปประยุกตใชกับการจัดการในระดับตางๆ ทั้งทองถิ่น สังคม และระดับประเทศ
1.1.3 การพัฒนาความรูและทักษะดานการทองเที่ยวและการโรงแรมและศาสตรที่เกี่ยวของ โดย
มีความสอดคลองกับกับมาตรฐานทางวิชาชีพทั้งในระดับประเทศ สมรรถนะอาเซียน (Mutual Recognition
Arrangement on Tourism Professionals: MRA-TP) และสากล รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใน
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.1.4 การพัฒนาองคความรูดานเทคนิค การจัดการ และการบริหาร โดยการสรางสรรคผลงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพผานกระบวนการศึกษา การคนควา และการวิจัยดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
ตลอดจนอุตสาหกรรมบริการตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามโลกาภิวัตนอยูตลอดเวลา เพื่อนําไปสูแนวทางการ
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แก ป ญ หา แนวทางการพั ฒ นา และการจั ด การตามหลั ก การของการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Tourism) และสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
1.2 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมบูรณาการและประยุกต
ศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของมาพัฒนาเปนหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุม
การวางแผนและการพัฒ นา การบริห าร การบริการ การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาตางประเทศ
กฎหมาย และการอนุ รั ก ษ ความเป น เอกลั ก ษณ แ ละอั ต ลั กษณ ข องท องถิ่ น และของชาติ จัด การศึ ก ษาที่ มี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางการท อ งเที่ ย วและการโรงแรมที่ มี ค วามรอบรู แ ละทั ก ษะในการ
ปฏิ บัติงานตามคุ ณ ลั กษณะและสมรรถนะระดับ ประเทศ อาเซีย น และสากล ได อยางมีป ระสิ ทธิภ าพและ
คุณภาพ
1.3.2 เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ต ทางการท องเที่ ย วและการโรงแรมที่ ทักษะและมี ความสามารถในการ
ประยุกตใชความรู บูรณาการทักษะตางๆ ในการทํางาน โดยใชหลักการคิด วิเคราะห และการแกปญหาได
อยางเปนระบบ ตลอดจนนําองคความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาทองถิ่นและสังคม
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตทางการทองเที่ยวและการโรงแรมที่มีความเปนมืออาชีพ ไดรับการยอมรับ
ทั้ ง ในระดั บ ท อ งถิ่ น และระดั บ สากล และสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
ภายใน 5 ป นับจากเปด การเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและความตองการ
ของธุรกิจการทองเที่ยวและการ
โรงแรม

กลยุทธ
1. สรางเครือขายกับหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
วิเคราะหความตองการและ
แนวโนมความเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรม

หลักฐานและตัวบงชี้

ตัวบงชี้
1. จํานวนหนวยงานภาครัฐที่เขารวม
เครือขายมีไมนอยกวา 3 หนวยงาน
2. จํานวนหนวยงานภาคเอกชนที่เขารวม
เครือขายมีไมนอยกวา 3 หนวยงาน
3. จํานวนครั้งในการประชุมรวมกันมี
ไมนอยกวา 1 ครั้งตอป
หลักฐาน
1. คําสั่งแตงตั้ง
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกการปรึกษากับหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
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แผนการพัฒนา

2. ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน

กลยุทธ
2. สํารวจความตองการของ
ธุรกิจการทองเที่ยวและ
การโรงแรม

หลักฐานและตัวบงชี้

ตัวบงชี้
1. จํานวนครั้งในการสํารวจมีไมนอยกวา
2 ครั้ง ภายในรอบ 5 ป
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยางนอย
3 ประเด็น คือ
- แนวโนมของอุตสาหกรรม
- คุณสมบัติของแรงงานที่เปนที่ตองการ
- ความรูและทักษะดานการทองเที่ยวและ
การโรงแรมที่จําเปนตอการทํางาน
หลักฐาน รายงานการสํารวจ
1.สํารวจความตองการของ
ตัวบงชี้
นักศึกษาและผูสอนทุกชั้นปใน 1. จํานวนครั้งในการสํารวจมีไมนอยกวา
ทุกรายวิชา
1 ครั้งตอป
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยางนอย
3 ประเด็น คือ
- รูปแบบและลักษณะของปจจัยสนับสนุนที่
เปนที่ตองการ
- ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการ
จัดการและการใชปจจัยสนับสนุนอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ความเปนไปไดในการพัฒนาปรับปรุง
ปจจัยสนับสนุนตามขอเสนอแนะ
หลักฐาน รายงานการสํารวจ
2. จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อ
ตัวบงชี้
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการ
1. จํานวนเงินทุนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
เรียนการสอนใหมีความทันสมัย ไมนอยกวา 10%
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. จํานวนอุปกรณ กิจกรรมและโครงการที่
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
มีไมนอยกวา 2 รายการตอป
หลักฐาน
1. จํานวนเงินทุน
2. จํานวนเงินรายจาย
3. จํานวนอุปกรณกิจกรรมและโครงการที่
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค ประกอบดวย 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคตน และ
ภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคปลาย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจั ด การเรีย นการสอนในภาคฤดูรอนสามารถกระทําไดตามความจําเป น ของผูเรีย น และตาม
แผนการสอนในหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายของสถาบัน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใชระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเทา สําหรับนักศึกษา ปวส.
สามารถยกเวนหนวยกิตไดโดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
2.2.2 ผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหรือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2.3 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสถาบัน (รับตรง)
2.2.4 สําหรับนักศึกษาตางชาติตองผานการสอบขอสอบวัดระดับภาษาไทยของสาขาวิชาฯ โดยผาน
คะแนนรอยละ 60
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 นักศึกษามีพื้นฐานความสามารถทางภาษาตางประเทศไมเทากัน และยังไมสามารถสื่อสาร
เพื่อการปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
2.3.2 นักศึกษายังไมมีทักษะในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2.3.3 นักศึกษาบางคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับงานบริการ
2.3.4 นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธไมเหมาะสมกับงานบริการ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาและขอจํากัดของนักศึกษาตามขอ 2.3
2.4.1 จัดทดสอบความสามารถทางภาษา เพื่อการจัดหลักสูตรสอนเสริม โดยสถาบันจัดใหมี
หองปฏิบัติการภาษา และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหมีจํานวนเหมาะสมกับผูเรียน
2.4.2 กําหนดตารางเวลาใหนักศึกษาฝกฝนความสามารถภาษาตางประเทศ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใชในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2.4.3 กําหนดใหแตละรายวิชาสอดแทรกความรูและทักษะทางดานการบริการ และการพัฒนา
บุคลิกภาพ
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2.4.4 ประสานกับสถานประกอบการในการสงนักศึกษาป 2 หรือ ป 3 เขาฝกประสบการณวิชาชีพ
เพื่อปรับทัศนคติและบุคลิกภาพใหเหมาะสมในงานบริการ
2.4.5 จัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา เพื่อใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

ป 2559
160
160
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
ป 2560
ป 2561
ป 2562
160
160
160
160
160
160
160
160
160
320
480
640
160

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
ป 2561
ป 2562

ป 2563
160
160
160
160
640
320

คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน (เหมาจาย)

ป 2559

ป 2560

1,500,000

3,000,000

4,500,000

6,000,000

6,000,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

500,000
200,000

500,000
350,000

500,000
5,000,000

500,000
6,500,000

500,000
6,500,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)

ป 2563

ป 2559

ป 2560

งบประมาณ
ป 2561

140,000
100,000

160,000
100,000

180,000
100,000

200,000
100,000

220,000
100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3. งบบุคลากร
- เงินเดือน
คาจาง

2,000,000

2,300,000

2,600,000

2,900,000

3,200,000

ไดรับงบ
ประมาณ
ประจําป
จาก
มหาวิทยา
ลัยโดย
ประมาณ
การ
-

รวม

2,440,000

2,760,000

3,080,000

3,400,000

3,720,000

-

หมวดเงิน
1. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
2. งบลงทุน (ครุภัณฑ)
หอง Lab

ป 2562

ป 2563

หมายเหตุ
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หมายเหตุ : ใชงบประมาณ หมวดคาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทน และครุภัณฑการศึกษาของสาขาวิชาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ใชในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ ประมาณ
30,000 บาท/คน/ป
2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอรเน็ต
2.8 ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
 มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต
มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน
ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 158 หนวยกิต เปนหลักสูตรแบบ
ศึกษาเต็มเวลาสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา

158

หนวยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไมนอยกวา

30

หนวยกิต

1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

12
3
3
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2) กลุมวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
2.1.1) กลุมวิชาการทองเที่ยว
2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

114
24
90
60
30
30

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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2.2) กลุมวิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา
2.2.1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ ไมนอยกวา
2.2.1) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
ง. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา

30
15
15
6
8

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
ใหเลือกเรียน จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1540201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
1540202
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Specific Purposes
1540203
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3 (3–0–6)
Thai for Critical Thinking
1540204
ภาษาไทยสําหรับครู
3 (3–0–6)
Thai for Teachers
1550101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
1550102
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
1550103
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
1550104
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
1550105
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
1550106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
1550107
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
1560101
ภาษาพมาเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Burmese
1560102
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
1570101
ภาษาจีนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Chinese
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1570102
1580101
1580102
1590101
1590102
1610101
1610102
1620101
1620102
1630101
1630102
1640101
1640102

รหัสวิชา
1050101
1050102
1050103
1050213

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาฮินดีเบื้องตน
Basic Hindi
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
Hindi for Communication
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเขมรเบื้องตน
Basic Khmer
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องตน
Basic Korean
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ภาษามลายูเบื้องตน
Basic Malay
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
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1510101
1520101
1520102
1520103
2010101
2010102
2050101
2060101

รหัสวิชา
2500100
2500101
2500102
2500103
2500104
2500105
2500106
2500107
2500108

จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
Information Literacy Skills
พื้นฐานการคิดเชิงระบบ
Fundamental Systems Thinking
การคิดเชิงสรางสรรค
Creative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
Aesthetics of Visual Arts
ชางเมืองเพชร
Phetchaburi Artisan
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
Aesthetics of Music

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
การเมืองและประวัติศาสตรการปกครองไทย
3 (3–0–6)
Politics and History of Thai Government
วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
ความเปนพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
ความรับผิดชอบตอตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
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2500109
2500110
2560111
2560101
3560101
3560102
3560503
3560504
3600101

รหัสวิชา
4010701
4010702
4010703
4010704
4020101
4020102
4030001
4030002

สังคมนาอยู
Society Betterment
อัตลักษณไทย
Thai Identity
การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
Anti-corruption
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
การเปนผูประกอบการเบื้องตน
Entrepreneurship for the Beginner
ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
Leadership and Teamwork
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics in Daily Life
การเงินสวนบุคคล
Personal Financial
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Introduction of E-Commerce

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
วิทยาศาสตรกับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3 (3–0–6)
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
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4030003
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103
4080104
4080105
4090101
4100904
4120101
5000101
5040606
5060609
5070311
5070613
5070614

เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
การสรางเสริมสุขภาวะ
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life
รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตรการกีฬา
Sports Science
ทักษะการวายน้ํา
Swimming Skill
อาหารนานาชาติเบื้องตน
Introduction of International Cookery
การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
Food Preservation in Routine Life
ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
Introduction of Bakery for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
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5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
5590101
5800101
7130401
7130402
7130403
8010801
8010802
8010804
8010805

เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
Energy Saving
ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
Safety Driving
เทคโนโลยีทองถิ่น
Technology in Locality
การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
Spreadsheet Software Application
การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
Technology for Presentations
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
Information Technology for Teachers
การชวยฟนคืนชีพ
Resuscitation
การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
National Health Security of Thai People

3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
114 หนวยกิต
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1741101
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
1741102
การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Personality Development for Tourism Industry
1741103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
Business English Communication for Tourism Industry

19
1742104
1742105
1743106
1743107
1744108

จิตวิทยาบริการ
3(3-0-6)
Service Psychology
พฤติกรรมนักทองเที่ยวและการสื่อสารขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Tourist Behavior and Cross Cultural Communication
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Information Technology for Tourism and Hotel
การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Human Resource Management for Tourism and Hotel

2) กลุมวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
90
หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
ไมนอยกวา
60
หนวยกิต
โดยเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ไดแก
2.1.1) กลุมวิชาการทองเที่ยว
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1741201
หลักการมัคคุเทศก
3(2-2-5)
Principles of Tour Guide
1741202
ผลกระทบการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Impacts of Tourism
1742203
การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
3(3-0-6)
Tour Planning and Operation
1742204
ธุรกิจการบินและการสํารองที่นั่ง
3(3-0-6)
Airline Business and Reservation
1742205
ทรัพยากรการทองเที่ยวไทยและโลก
3(3-0-6)
Thailand and World Tourism Resources
1743206
การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Marketing and Accounting for Tourism Business
1744207
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Tourism Development
1744208
การทองเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
Community Tourism
1744209
หลักการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Principles of Travel Business
1744210
โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
1744211
องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Body of Knowledge and Local Wisdom Management
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1744212

รหัสวิชา
1741301
1741302
1742303
1742304
1743305
1743306
1743307
1744308
1744309
1744310
1744311
1744312

การวิจัยและการสัมมนาดานการทองเที่ยว
Research and Seminar in Tourism

3(2-2-5)

2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
หลักการโรงแรม
3(3-0-6)
Principles of Hotel Business
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Operation
การจัดการงานแมบาน
3(2-2-5)
Housekeeping Management
การจัดการสวนหนา
3(3-0-6)
Front Office Operation
การบริการจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
Catering Service
การจัดการภัตตาคารและงานครัว
3(2-2-5)
Restaurant and Kitchen Management
การจัดการโรงแรม
3(3-0-6)
Hotel Management
การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการโรงแรม
3(3-0-6)
Marketing and Accounting for Hotel Business
การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
Hotel Personnel Training and Development
การจัดการธุรกิจที่พักและอาคารชุด
3(3-0-6)
Accommodation and Suit Management
การจัดการกิจกรรมในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
Hotel Event Management
การวิจัยและการสัมมนาดานการโรงแรม
3(2-2-5)
Research and Seminar in Hotel

2.2) กลุมวิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
โดยเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาความสนใจเฉพาะและกลุมวิชาภาษาตางประเทศ ไดแก
2.2.1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1741401
การทองเที่ยวอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Tourism
1742402
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism Recreation Activities
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1743403
1743404
1743405
1743406
1743407
1743408

การจัดการประชุมการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลและการจัดนิทรรศการ 3(2-2-5)
Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE)
การจัดการอาหารนานาชาติและทองถิ่น
3(2-2-5)
International and Local Cuisine Management
การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
3(3-0-6)
Health and Spa Business Management
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
Ecotourism
การจัดการบารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Bar and Beverage Management
การพูดและนําเสนองานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Public Speaking and Presentation for Tourism Industry
2.2.2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

รหัสวิชา
1741501
1741502
1742503
1742504
1743505

รหัสวิชา
1561101
1561102
1562103

ไมนอยกวา

15

หนวยกิต

ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง ไดแก
2.2.2.1) ภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
English for Tourism and Hotel
ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก 1
3(3-0-6)
English for Tour Guide 1
ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก 2
3(3-0-6)
English for Tour Guide 2
(Prerequisite: 1741502 English for Tour Guide 1)
ภาษาอังกฤษโรงแรม 1
3(3-0-6)
English for Hotel 1
ภาษาอังกฤษโรงแรม 2
3(3-0-6)
English for Hotel 2
(Prerequisite: 1742504 English for Hotel 1)
2.2.2.2) ภาษาญี่ปุน
ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุน 1
Japanese 1
ภาษาญี่ปุน 2
Japanese 2
ภาษาญี่ปุน 3
Japanese 3

หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1562104
1563601

รหัสวิชา
1571101
1571102
1571103
1574705
1574706

ภาษาญี่ปุน 4
Japanese 4
การสนทนาภาษาญี่ปุน
Japanese Conversation
2.2.2.3) ภาษาจีน
ชื่อวิชา
ภาษาจีน 1
Chinese 1
ภาษาจีน 2
Chinese 2
ภาษาจีน 3
Chinese 3
ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว
Chinese for Tourism
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
Chinese for Hotel

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

หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ง. หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา
8 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1742601
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม
2(1-2-3)
Preparation for Practical Training in Tourism Industry
1743602
การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
6(640)
Practical Training in Tourism Industry
หรือ
1742603
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
2(1-2-3)
Preparation for Co-operative Education
1743604
สหกิจศึกษา
6(640)
Co-operative Education
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3.1.3 แผนการศึกษา
แนวการเรียนการสอนแตละภาคการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
รหัสวิชา
................
................
................
1741101
1741102
1741103
................

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

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต
………หมวดวิชาศึกษาทั่วไป………
3
………หมวดวิชาศึกษาทั่วไป………
3
………หมวดวิชาศึกษาทั่วไป………
3
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
3
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
การพัฒนาบุคลิกภาพใน
3
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
3
ทางธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
.....กลุมวิชาภาษาตางประเทศ.....
3
รวม
21
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 21
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต
………หมวดวิชาศึกษาทั่วไป………
3
………หมวดวิชาศึกษาทั่วไป………
3
………หมวดวิชาศึกษาทั่วไป………
3
หลักการมัคคุเทศก
3
หลักการโรงแรม
3
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
การทองเที่ยวอาเซียน
3
(วิชาเลือกเสรี)
.....กลุมวิชาภาษาตางประเทศ.....
3
รวม
24
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 26

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3

0
0
0
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6

3

0

6

3

0

6

3
21

0
0

6
42

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
2
3
2
3

0
0
0
2
0
2
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
5
6
5
6

3
22

0
4

6
46

24
รหัสวิชา
................
1742203
1744207
1742303
1743407
1742402

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต
………หมวดวิชาศึกษาทั่วไป………
3
การวางแผนและการจัดรายการนํา
3
เที่ยว
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3
การจัดการงานแมบาน
3
การจัดการบารและเครื่องดื่ม
3
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
3
ทองเที่ยว (วิชาเลือกเสรี)
.....กลุมวิชาภาษาตางประเทศ.....
3
รวม
21
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 24
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต
………หมวดวิชาศึกษาทั่วไป………
3
………หมวดวิชาศึกษาทั่วไป………
3
จิตวิทยาบริการ
3
พฤติกรรมนักทองเที่ยวและการ
3
สื่อสารขามวัฒนธรรม
ทรัพยากรการทองเที่ยวไทยและโลก
3
การจัดการสวนหนา
3
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการ
2
ทองเที่ยวและการโรงแรม
.....กลุมวิชาภาษาตางประเทศ.....
3
รวม
23
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 24

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3

0
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6

3
2
2
2

0
2
2
2

6
5
5
5

3
18

0
6

6
39

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3

0
0
0
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6

3
3
1

0
0
2

6
6
3

3
22

0
2

6
45

25
รหัสวิชา
................
1743106
1743305
1743306
1743403
1743404
................

รหัสวิชา
1743107
1743206
1743307
1744212
1743405
1743406
1742204

ชื่อวิชา

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต

………หมวดวิชาศึกษาทั่วไป………
3
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
3
สําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
การบริการจัดเลี้ยง
3
การจัดการภัตตาคารและงานครัว
3
การจัดการประชุม การทองเที่ยวเพื่อ
3
เปนรางวัลและการจัดนิทรรศการ
การจัดการอาหารนานาชาติและ
3
ทองถิ่น
.....กลุมวิชาภาษาตางประเทศ.....
3
รวม
21
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 25
ชื่อวิชา

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
3
ทองเที่ยวและการโรงแรม
การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจ
3
การทองเที่ยว
การจัดการโรงแรม
3
การวิจัยและสัมมนาดานการ
3
ทองเที่ยว
การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
3
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3
ธุรกิจการบินและการสํารองที่นั่ง
3
รวม
21
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 22

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3

0
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6

2
2
2

2
2
2

5
5
5

2

2

5

3
17

0
8

6
38

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

3

0

6

3
2

0
2

6
5

3
3
3
20

0
0
0
2

6
6
6
41

26
รหัสวิชา
1744108
1744210
1744208
1744209
1744312
1744308
1744309

ชื่อวิชา

การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับ
3
การทองเที่ยวและการโรงแรม
โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการ
3
ทองเที่ยว
การทองเที่ยวชุมชน
3
หลักการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
3
การวิจัยและสัมมนาดานโรงแรม
3
การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจ
3
การโรงแรม
การพัฒนาบุคคลและฝกอบรม
3
ในธุรกิจโรงแรม
รวม
21
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 23

รหัสวิชา
1743602

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
หนวยกิต

ชื่อวิชา

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

3

0

6

2
3
2
3

2
0
2
0

5
6
5
6

3

0

6

19

4

40

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

การฝกประสบการณวิชาชีพ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
6
0
640
รวม
6
0
640
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = - (ออกฝกประสบการณวิชาชีพ)

3.1.4 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)

0
0
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3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย

คุณวุฒิ สาขาวิชา
Ph.D. (Tourism)
M.S. (Hospitality and Tourism)

3

อาจารย ดร.ลัคนา สุคนธวัฒน

อาจารยยุพิน อุนแกว

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว)
ศศ.ม. การจัดการการทองเที่ยวแบบ
บูรณาการ
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 1

James Cook University,
Australia
University of WisconsinStout, U.S.A.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Universite De Perpignan,
France / วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร (นิดา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2542
2537
2557

-

25

15

24

2549
2545
2557
2551
2549

27

2

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ปร.ด. (สาขาการจัดการ) แขนง
อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว) หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันการศึกษา

ภาระงานสอน ชม./ป
การศึกษา
ป พ.ศ.
ที่จบ ภาระงานสอน ภาระงานสอน
เดิม
ใหม
2548
12
18

28
ลําดับ
ที่
4

5

ชื่อ – นามสกุล
อาจารยพรพิมล โหจันทร

อาจารยมธุรส ปราบไพรี

คุณวุฒิ สาขาวิชา
MB (Hospitality Management)

สถาบันการศึกษา

ศศ.ม. (การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม)
ประกาศนียบัตร (การทองเที่ยว
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยาลัยครูเชียงใหม

หมายเหตุ ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (ภาคผนวก)

2536
2543
2539
2537

12

18
28

บธ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการ)

Victoria University,
Australia
มหาวิทยาลัยราคําแหง

ภาระงานสอน ชม./ป
การศึกษา
ป พ.ศ.
ที่จบ ภาระงานสอน ภาระงานสอน
เดิม
ใหม
2543
33
33

29
3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

คุณวุฒิ สาขาวิชา
Ph.D. (Tourism)
M.S. (Hospitality and Tourism)
ศศ.บ. (การเดินทางและการทองเที่ยว)

3

ผศ.ดร.กมลทิพย พลบุตร

อาจารยณัฐวุฒิ สุวรรณชาง

The University of Surrey,
Guildford, UK
University of WisconsinStout, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2544
2536

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

University of Arizona
Tueson, USA
University of Tsukaba,
Japan

2550

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2537

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทร
วิโรฒ

2547
2543

15

18

18

30

2541

29

2

สถาบันการศึกษา

ภาระงานสอน ชม./ป
การศึกษา
ป พ.ศ.
ที่จบ ภาระงานสอน ภาระงานสอน
เดิม
ใหม
2553
12
12

30
ลําดับ
ที่
4

ชื่อ – นามสกุล
ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบานเซา

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

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

ภาระงานสอน ชม./ป
การศึกษา
ป พ.ศ.
ที่จบ ภาระงานสอน ภาระงานสอน
เดิม
ใหม
2545
6
12
2525

อาจารยจรรยาพร บุญเหลือ

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2539
2530

6

6

6

อาจารยเทิดศักดิ์ ทองแยม

รป.ม. (สาขานโยบายสาธารณะ)
นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2549
2525

6

6

7

อาจารยธนิดา ชาญชัย

วม.ม. (โภชนวิทยา)
วท.บ. (โภชนวิทยา)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2539
2537

6

6

8

อาจารย ดร.อภิรัตน อุดมทรัพย Ph.D. (Rural Development)

Central Luzon State
University
Central Luzon State
University
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2551

6

6

30

5

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

2548
2545

31
ลําดับ
ที่
9

10

ชื่อ – นามสกุล
อาจารยพนัส ชัยรัมย

อาจารยฐิติมา สุวรรณชาติ

คุณวุฒิ สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ภาระงานสอน ชม./ป
การศึกษา
ป พ.ศ.
ที่จบ ภาระงานสอน ภาระงานสอน
เดิม
ใหม
2548
6
6

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร

วท.บ. (พัฒนาการเกษตร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระคุณทหารลาดกระบัง

2541

ศศ.ม. (ประวัติศาสตรศิลปะ)
ศศ.ม. (ประวัติศาสตรไทย)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

2532
2544

6

6
31

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)

32
3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝกประสบการณภาคสนามในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความรู
และประสบการณ ใหแกนั กศึกษา โดยเปน การฝกปฏิบั ติงานในสถานประกอบการ หรือ การฝกปฏิ บัติ งาน
สหกิจศึกษา ไดแก ฝกปฏิบัติงานดานการบริการและการทองเที่ยว โรงแรม บริษัทจัดนําเที่ยว บริษัทสายการ
บิน ศูนยการประชุม สถานประกอบการอื่นๆ และฝกในหนวยงานราชการ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(ททท.) องคการบริหารสวนทองถิ่น ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศก เปนเวลา 4 เดือน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
นักศึกษาสามารถ
4.1.1 ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขาไปเพิ่มทักษะและความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด
วิเคราะห คนควา และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
4.1.2 ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เพิ่มภาวะผูนําในการทํางาน รูจักการคิดริเริ่ม
สรางสรรค และเขาใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.1.3 แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อลดปญหาการทํางาน
และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4.1.4 รวมกันวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขรวมกันกับผูบังคับบัญชาขั้นตนได
4.1.5 สื่อสารกับผูมาใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สามารถใช
IT ไดเหมาะสมกับระดับการทํางาน
4.2 ชวงเวลา
การฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดในภาคเรียนที่ 2 ของแผนการเรียน
ชั้นปที่ 4 เปนเวลา 4 เดือน จํานวนไมนอยกวา 850 ชั่วโมง ตอเนื่องกัน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
รวมเวลา 4 เดือน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิจัยเชิง
คุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย กําหนดประเด็นปญหา การ
ทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการ ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง เครื่องมือและ
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนและนําเสนอรายงานการวิจัยเพื่อการจัดการและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพื่อสามารถคิด วิเคราะห คนควา และวิจัยในหัวขอที่
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
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5.2.2 ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เพิ่มภาวะผูนําในการทํางานเปนทีม รูจักการ
คิดริเริ่มสรางสรรค
5.2.3 แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมและหัวขอใหมๆ เพื่อลดปญหาการ
ทํางาน และสามารถนําไปใชประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือชุมชนในทองถิ่นได
5.2.4 รวมกันวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขรวมกันกับสมาชิกในกลุมและอาจารยได
5.2.5 สื่อสารและเผยแพรผลการวิจัยแกบุคคลภายในและภายนอกโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะทํางานวิจัยในภาคการศึกษาสุดทาย
5.4 จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 เรียนรูทฤษฎี
5.5.2 กําหนดหัวขอ
5.5.3 กําหนดอาจารยที่ปรึกษากลุม
5.5.4 ลงมือปฏิบัติ
5.5.5 สรุปและรายงานผล
5.6 กระบวนการประเมิน ผล รายงานผลเป น ระยะ ทํ ารายงานการวิจั ย และวั ดผลตามแนวการสอนที่
กําหนด
6. ขอกําหนดเฉพาะกลุมวิชา
6.1 ขอกําหนดเฉพาะของกลุมวิชาธุรกิจการทองเที่ยว
นักศึกษากลุมวิชาธุรกิจการทองเที่ยวที่ประสงคย่ืนขอรับใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก (ตางประเทศบัตรสีบรอนซเงิน) จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) จะตองออกภาคสนามครบตามเงื่อนไขของการ
ท องเที่ ย วแห งประเทศไทยหรือนั กศึ กษากลุมวิช าธุรกิจการโรงแรมและที่พักที่แจงความจํานงและมีความ
ประสงคยื่นขอรับใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก (ตางประเทศ-บัตรสีบรอนซเงิน) จะตองออกภาคสนามครบ
ตามเงื่อนไขของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้
6.1.1 เสนทาง/โปรแกรมการเดินทางทัศนศึกษา ที่นักศึกษากลุมวิชาธุรกิจการทองเที่ยวหรือ
นั ก ศึ ก ษากลุ ม วิ ช าธุ ร กิ จ การโรงแรมและที่ พั ก ที่ ยื่ น ความประสงค ข อออกภาคสนามเพื่ อ ขอรั บ ใบ
ประกาศนียบัตรมัคคุเทศกดวย จะตองเสียคาใชจายเปนคาพาหนะ คาที่พัก และคาอาหารบาง (กรณีคางคืน)
มื้อ นอกจากนี้ในการเดินทางออกภาคสนามทุกครั้ง ทางสาขาวิชาฯ มีงบประมาณสนับสนุนการเดินทางดวย
ทุกครั้ง
6.1.2 การออกภาคสนามของนักศึกษาทุกครั้งที่ทางสาขาวิชาฯ จัดขึ้น นักศึกษาตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการเดิ น ทางตามที่ กําหนดอยางเครงครัด และทางสาขาวิ ช าฯ จะจัดทําหนังสือขออนุ ญ าต
ผูปกครองและแจงรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายทุกครั้งตามเสนทางที่ไดระบุไวในโปรแกรมการเดินทาง
6.1.3 เส น ทางที่ ใช ในการออกภาคสนาม เพื่ อศึ กษานอกสถานที่ เป น ไปตามที่ สํานั กงาน
ทะเบียนธุรกิจนํา
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เที่ยวและมัคคุเทศกกลาง กําหนด กลาวคือ มีเสนทางบังคับทั้งหมด 12 เสนทาง โดยทางสาขาวิชาฯ จะตองจัด
เสนทางที่ 1 ทุกครั้ง และใหเลือกอีก 4 เสนทาง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและตามความตองการในแต
ละภูมิภาคที่ใกลกับสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งรายละเอียดแตละเสนทาง ดังนี้
เสนทางที่ 1 พระบรมมหาราชวัง และวัดสําคัญในกรุงเทพมหานคร
เสนทางที่ 2 จังหวัดลําปาง ลําพูน เชียงใหมและเชียงราย
เสนทางที่ 3 จังหวัดกําแพงเพชร พิษณุโลกและสุโขทัย
เสนทางที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานีและอํานาจเจริญ
เสนทางที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อางทองและสิงหบุรี
เสนทางที่ 6 จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และสุพรรณบุรี
เสนทางที่ 7 จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด
เสนทางที่ 8 จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุง
เสนทางที่ 9 จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่และตรัง
เสนทางที่ 10 จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา นราธิวาสและปตตานี
เสนทางที่ 11 จังหวัดขอนแกน ชัยภูมิ เลย หนองบัวลําภู อุดรธานีและหนองคาย
เสนทางที่ 12 จังหวัดมหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม
รายละเอียดของแหลงทองเที่ยวตามเสนทางบังคับเปนไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก เรื่อง หลักสูตรการฝกอบรมวิชามัคคุเทศกทั่วไป นอกจากนี้ ในการเดินทางศึกษานอกสถานที่
หรือการออกภาคสนาม ทางสาขาวิชาฯ จัดใหมีมัคคุเทศกที่เชี่ยวชาญเฉพาะดานปฏิบัติงานเปนตนแบบหรือ
เป น ตั ว อย างในเส น ทางที่ ทางสาขาวิช าฯ กําหนดตลอดจนเปน พี่เลี้ย งใหคําแนะนํา โดยใหนักศึกษาไดฝก
ปฏิบัติการนําเที่ยวในบทบาทของมัคคุเทศกตลอดเสนทาง
6.2 ขอกําหนดเฉพาะของกลุมวิชาธุรกิจการโรงแรมและที่พัก
6.2.1 ในการฝกภาคปฏิบั ติในโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือโรงแรมและ
สถานที่ที่อาจารยผูสอนกําหนด โดยจัดใหเปนคราวๆ ไปตามใบงานหรือโรงแรมกําหนดให โดยเวลาเขารับการ
ปฏิบัติงานตองเปนไปตามวัน เวลา และชั่วโมงตามที่อาจารยผูสอนไดแบงกลุมไว ตลอดจนการแตงกาย ให
เปนไปตามเครื่องแบบของทางสาขาวิชาฯ กําหนด กรณีไมสามารถเขาฝกปฏิบัติงานตามเวลาที่ผูสอนกําหนด
ได ตองแจงผูสอนหรือฝายบุคคลโรงแรมลวงหนา
6.2.2 การศึกษานอกสถานที่ เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและ
ที่พักอยางถองแท ซึ่งธุรกิจนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมวาจะเปนรูปแบบของที่พัก รูปแบบการบริการ ฯลฯ
จึงจําเปนตองมีการศึกษานอกสถานประกอบการจริง ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดที่ใกลเคียง โดยนักศึกษา
จําเปนตองมีคาใชจายและไดรับความยินยอมจากผูปกครอง โดยทางสาขาวิชาฯ จะแจงใหทราบรายละเอียด
การเดินทางและแจงคาใชจายใหทราบกอนการเดินทาง
6.2.3 เครื่ องแบบและบุ คลิ ก ภาพ เพื่ อเป น การเสริม สรางบุ ค ลิก ภาพที่ ดี ให เป น บุ ค คลผู
เหมาะสมกับการทํางานในสายวิชาชีพนี้ ทางสาขาวิชาฯ จัดใหนักศึกษา แตงกายดวยชุดสูท และชุดเครื่องแตง
กายประจําสาขา (โดยทางหลักสูตรเปนผูกําหนด) นอกจากนี้นักศึกษาจะตองเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่สะอาด
ดูดี และมีความเปนระเบียบตามหลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัยโดยรวม
1) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาที่
เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
และสังคม
2) มี ค วามรู พื้ น ฐานในศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อยูในเกณฑดีสามารถ
ประยุกตไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ
และศึกษาตอในระดับสูง
3) มี ค วามรู ทั น สมั ย ใฝ รู และมี ค วามสามารถ
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
4) คิดเปน ทํ าเปน และเลือกวิธีการแกปญหาได
อยางเปนระบบและเหมาะสม
5) มี ความสามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่น มี ทั กษะ
การบริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ
6) รู จั ก แสวงหาความรู ดว ยตนเองและสามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
7) มี ค วามสามารถในการใช ภ าษาไทยและ
ภาษาต า งประเทศในการสื่ อ สารและปฏิ บั ติ
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีตางๆ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เคารพในสิ ท ธิ ท างป ญ ญาและข อ มู ล ส ว นบุ ค คลการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกตอง นอกจากนี้อาจมีการ
จัดคายพัฒ นาชุมชน เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสประยุกตหรือ
เผยแพรความรูที่ไดศึกษามา
รายวิช าบั งคับ ของหลัก สูต รต องปู พื้ น ฐานของศาสตรและ
สร า งความเชื่ อ มโยงระหว า งภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ มี
ปฏิบัติการ แบบฝกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาใหนักศึกษา
เขาใจการประยุกตองคความรูกับปญหาจริง
รายวิช าเลือกที่ เป ด สอนต องต อยอดความรูพื้น ฐานในภาค
บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มีโจทยปญหาที่
ทาทายใหนักศึกษาคนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพ
รายวิ ช าควรมี โจทย ป ญ หา แบบฝ ก หั ด หรื อ โครงงานให
นักศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญญา
โจทย ป ญ หาและโครงงานของรายวิ ช าต า งๆ ควรจั ด ให มี
กิจกรรมกลุม เพื่ อสงเสริมให นักศึกษาไดฝกฝนการทํ างาน
เปนหมูคณะ
การมอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษาได สื บ ค น ข อ มู ล รวบรวม
ความรู นําเสนอในชั้นเรียน และมีการเผยแพรความรูที่ได
มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สงเสริมใหเกิด
การแสวงหาความรู ที่ ทั น สมั ย การเผยแพร การถามตอบ
และการแลกเปลี่ยนความรู

37

คุณลักษณะพิเศษของสาขาวิชา
1) ทางกาย
- การแตงกายที่เหมาะสมกับการเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและการปฏิบัติงาน
- ใชทาทางในการแสดงออกอยางเหมาะสม
- สรางบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวที่ประทับใจ
- เรียนรูมารยาทสากล
- การแสดงสีหนา
2) ทางวาจา
- ใชวาจาและเลือกใชคําที่สุภาพ
- รูจักกาลเทศะในการพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ
- มีความสามารถในการอธิบายหรือสื่อสาร
- เรียนรูความเหมาะควรในการพูดกับบุคคลทุก
ระดับ
- ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

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

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ฝกการแสดงออกในหองเรียน ฝกแสดงทาทางและการ
เคลื่ อ นไหว บรรจุ คํ า สอนในรายวิ ช า ฝ ก และแสดง
บทบาทในห อ งเรี ย น บรรยายถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
คุณ ลั ก ษณะทางกายของนั ก ศึ กษาสาขาวิ ช าด านการ
ทอ งเที่ ย วโดยวิท ยากรผูมี ป ระสบการณ ตรง และ ฝ ก
ประสบการณจริงเพื่อตระหนักรูถึงความสําคัญดานนี้
บรรจุ ในรายวิ ช าจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และกฎหมาย
สําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม แสดงบทบาทใน
หองเรียนโดยสมมุติสถานการณ ฝกพูดอธิบายโดยการ
เล า เรื่ อ ง ฝ ก โดยใช บ ทบาทในห อ งเรี ย น บรรยายถึ ง
ความสํ า คั ญ ของคุ ณ ลั ก ษณะทางวาจาของนั ก ศึ ก ษา
ส าข า วิ ช าด า น ก า รท อ งเที่ ย ว โด ย วิ ท ย าก รผู มี
ประสบการณตรง ฝกประสบการณจริงเพื่อตระหนักรูถึง
ความสําคัญดานนี้ และ ฝกภาษาในหองปฏิบัติการทาง
ภาษา
บรรจุ ใ นรายวิ ช าจิ ต วิ ท ยาบริ ก าร การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ โดยตรงของนั ก ศึ ก ษา บรรยายถึ ง
ความสํ า คั ญ ของคุ ณ ลั ก ษณะทางใจของนั ก ศึ ก ษา
ส าข า วิ ช าด า น ก า รท อ งเที่ ย ว โด ย วิ ท ย าก รผู มี
ประสบการณ ตรง และฝ ก ประสบการณ จริ ง เพื่ อ
ตระหนักรูถึงความสําคัญดานนี้
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การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
(TQF: HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการดํารงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
4) มีศลี ธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใหมีการรักษาศีล มีการฝกสมาธิ และมี
การฝกฝนทักษะทางปญญา
2) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
3) เปดโอกาสใหนักศึกษามีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม
8) ผูส อนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลานัดหมาย และการสงงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตาง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ อยางตอเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแตงกาย
7) ความซื่อสัตยทางวิชาการ เชน ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมดัดแปลงขอคนพบ
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2. ทักษะทางความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เปนพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนํามา
ประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดองค
ความรู
2) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5) การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) ฝกการแกปญหาจาก
สถานการณจริง
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนดานความรู
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ไดอยางถูกตอง
5) ประเมินจากการแกปญหาจากสถานการณจริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาดวยวิธีการวัดแบบตาง ๆ ตาม
เกณฑที่กําหนดของแตละรายวิชา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใชแกปญหาอยาง
สรางสรรค
3) สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแกปญหา
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3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สงเสริมการเรียนรูโดยการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
สงเสริมการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
3) การศึกษาคนควาจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห
สังเคราะหทํารายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาคนควาอยางเปน
ระบบ โดยใชหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหาที่เกิดจากการฝกปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ไดจากการศึกษาคนควาและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายใหศึกษาคนควา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาในสถานการณ
ตางๆ ของกลุม ทั้งในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร
อยางเหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) สงเสริมการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา และการเปนสมาชิกกลุม
2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสงเสริม
ทักษะการอยูในสังคม
3) ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
5) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแหงสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผูอื่น
6) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝกการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื่นดวยเหตุผล
7) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
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4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียน โดยอาจารยและนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานรวมกับผูอื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝกภาคสนาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสม
กับโอกาส และวาระ
2) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูลนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกําหนดปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมใหมีการวิเคราะหขอมูลในการ
ตัดสินใจแกปญหา
2) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตางๆ โดยใชคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย
3) การใชสื่อสังคมออนไลนเปนสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรูแบบประสบการณ (Experiential Learning) ใหผูเรียนประยุกตใช
ทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติ นําไปใชแกปญหา
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงาน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ไดฝกทดลอง ฝกปฏิบัติการ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( )(สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมตั ิ 15 มิ .ย.58)

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร














































1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ















































1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห















































1540204 ภาษาไทยสําหรับครู















































1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร















































1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน















































1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ















































1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน















































1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม
อาเซียน
1550107 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
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1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลขการสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4














































1560102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร















































1570101 ภาษาจีนเบื้องตน















































1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร















































1580101 ภาษาฮินดีเบื้องตน















































1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร















































1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน















































1590102 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร















































1610101 ภาษาเขมรเบื้องตน















































1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร















































1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน















































1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร















































1630101 ภาษามลายูเบื้องตน















































1630102 ภาษามลายูเพือ่ การสื่อสาร















































1640101 ภาษาเวียดนามเบือ้ งตน















































1640102 ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสาร
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1560101 ภาษาพมาเบื้องตน

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลขการสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4














































1050102 ทักษะชีวิตเพือ่ ความงอกงามสวนบุคคล















































1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง















































1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร















































1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต















































1520101 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ















































1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ















































1520103 การคิดเชิงสรางสรรค















































2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
2010102ชางเมืองเพชร





























































































2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป















































2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี
กลุมวิชาสังคมศาสตร















































2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง















































2500101 การเมืองและการปกครองไทย
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กลุมวิชามนุษยศาสตร
1050101 พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลขการสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4














































2500103 ความเปนพลเมือง















































2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม















































2500105 เพชรบุรีศึกษา















































2500106 อาเซียนศึกษา















































2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท















































2500108 ความรับผิดชอบตอตนเอง















































2500109 สังคมนาอยู















































2500110 อัตลักษณไทย















































2560111 การตอตานการทุจริตคอรัปชัน่















































2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน















































3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน















































3560102 ทักษะความเปนผูนาํ และการทํางานเปนทีม















































3560503 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน















































3560504 การบริหารการเงินสวนบุคคล















































3600101 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
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2500102 วิถีไทย

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลขการสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร














































4010702 วิทยาศาสตรกบั ชีวิต















































4010703 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน















































4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ















































4020101 เคมีในชีวิตประจําวัน















































4020102 เคมีและภูมิปญญาไทย















































4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ















































4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต















































4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน















































4040101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน















































4040102 การคิดและการตัดสินใจ















































4070301 การสรางเสริมสุขภาวะ















































4070302 สุขภาพครอบครัว















































4080101 กีฬาเพื่อสุขภาพ















































4080102นันทนาการเพื่อชีวิต
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4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลขการสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4














































4080104 วิทยาศาสตรการกีฬา















































4080105ทักษะการวายน้าํ















































4090101 อาหารนานาชาติเบื้องตน















































4100904 การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน















































4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร















































5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน















































5040606 การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ















































5060609 ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ















































5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน















































5070613 ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ















































5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5540602 พลังงานทดแทน















































5540603 การประหยัดพลังงาน















































5570103 ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
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4080103 รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลขการสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4














































5590101 การขับขี่ปลอดภัย















































5800101 เทคโนโลยีทองถิ่น















































7130401 การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ















































7130402 เทคโนโลยีการนําเสนองาน















































7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู















































8010801 การชวยฟนคืนชีพ















































8010802 การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ















































8010804 ชีวิตและสุขภาพ















































8010805 หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย















































หมายเหตุ สําหรับผูสอนรายวิชาใด ๆ จําเปนตองจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู (learning outcome) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยตองนําไปเขียนใน
มคอ.3 หมวด 4
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5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่
ไดรบั กับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
3) มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
มีภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
4) มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดใหมวี ิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และใหจัดทํารายงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
2) สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะและวิชาตาง ๆ
3) สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกันระหวางผูเรียน
4) สอนโดยการอางอิงประมวลกฎหมาย (ethic codes) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
5) การบรรยายพิเศษโดยผูมีประสบการณหรือพระในศาสนาตาง ๆ
6) การแสดงออกอันเปนแบบอยางที่ดีของผูสอน
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
2) สังเกตการณแสดงพฤติกรรมระหวางผูเรียนรวมกันและกับผูสอนทุกคน
3) ทํางานเปนกลุม และรายงานผลงาน
4) กําหนดหัวขอทางคุณธรรม จริยธรรมใหพูดแสดงออก
5) ผลการประเมินจากการฝกงานโดยองคกรที่ผูเรียนเขาฝกงาน
6) ใหนักศึกษาตอบคําถามเกี่ยวกับกรณีศึกษาเชื่อมโยงดานคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
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2. มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
อยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3) มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงาน
อาชีพ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
2) มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุม
3) ทํารายงานเปรียบเทียบความรูจากหองเรียนกับการทํางานจริง ภาคปฏิบัติ
4) อภิปรายเปนกลุม โดยใหผูสอนตั้งคําถามตามระบบการสอนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
5) การศึกษานอกสถานที่และทํารายงาน
6) สอนโดยการสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
7) การลงพื้นที่ศึกษาวิจัยตามหัวขอที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบยอย และใหคะแนน
2) ทดสอบโดยการสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมายและรายงาน
4) ประเมินจากรายงานที่ใหคนควา
5) ประเมินจากกระบวนการวิจัย และรายงานผล
3. มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ
ขัดแยง รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและ
เชิงลึก
2) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3) มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
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3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจโรงแรม การพัฒนากาทองเที่ยวและการวิจัย
2) การอภิปรายเปนกลุม
3) การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหคนควาหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา
4) การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูประกอบการที่มีความสําเร็จในอาชีพ
5) กําหนดใหมีรายวิชาที่ตองใชทักษะจริง เชน การคํานวณการจัดการ การบริการ การ
ควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม
6) การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการณจริง
7) การทํางานนอกสถานที่รวมกับเครือขาย เชนชุมชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายใหทํา
2) การสอบขอเขียน
3) การเขียนรายงาน
4) การนิเทศนักศึกษา และคะแนนจากการประเมินการฝกประสบการณจากสถานประกอบการ
5) คะแนนการประเมินจากหนวยงานที่ทํางานรวมกับนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ
ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
และตรงตามมาตรฐานสากล
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของในรายวิชาที่เกี่ยวของ
2) มอบหมายงานเปนกลุมยอย และแบงหนาที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุม
3) สอนโดยใชกรณีศึกษา
4) มีการดําเนินงานรวมกันในลักษณะตางๆระหวางนักศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของ เชนชุมชน
ภาครัฐ และเอกชน
5) การฝกประสบการณจริงในสถานประกอบการ
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4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน
2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)
3) ใชประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน
4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
5) ใชผลการประเมินจากผูที่มีสวนรวมในการทํางานกับนักศึกษา
6) ใชผลการประเมินจากการฝกงาน
5. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ
อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
และวัฒนธรรม
3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือก
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4) มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล
การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดตอกับคนไทยและตางชาติโดยการสอบ
ขอเขียนและการสัมภาษณ
2) จัดหองปฏิบัติการ ฝกใหใชซอฟตแวรทางการทองเที่ยวและโรงแรม หรือสายการบิน ฯลฯ
3) ฝกใหนําเสนอผลงานที่คนควาดวยตนเองในหองเรียน
4) ฝกการสื่อสารทางภาษาตางประเทศดวยนําเสนองาน ทดสอบ และอื่นๆ
5) บูรณาการการใชคอมพิวเตอร เครือขาย และซอฟตแวรหรือสื่อตาง ๆ ในทุกรายวิชาที่
สามารถทําได
6) ฝกแกปญหาหรือโจทยที่จําเปนตองใชแบบจําลองคณิตศาสตรหรือสถิติ
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5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลโดยการสอบขอเขียนและปากเปลา
2) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน และรายงานการวิจัย
3) ประเมินผลจากการใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี เชนการนําเสนองาน
4) ประเมินผลจากการสรุปหัวขอที่มอบหมายใหคนควา
5) ตั้งคําถามแลวสังเกตวิธีการตอบโดยการใชการคิด วิเคราะห ประเมินผลจากการสื่อสารดวย
ภาษาทั้งไทยและตางประเทศ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู

ความรู

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3



























































































































ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

1

2
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หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาแกน
1741101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1741102 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1741103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว
1742104 จิตวิทยาบริการ
1742105 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและการสื่อสารขามวัฒนธรรม
1743106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
1743107 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
1744108 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
วิชาเฉพาะบังคับ (กลุมวิชาธุรกิจการทองเที่ยว)
1741201 หลักการมัคคุเทศก
1741202 ผลกระทบการทองเที่ยว
1742203 การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
1742204 ธุรกิจการบินและการสํารองที่นั่ง
1742205 ทรัพยากรการทองเที่ยวไทยและโลก
1743206 การตลาดและการบัญชีสาํ หรับธุรกิจการทองเที่ยว
1744207 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
1744208 การทองเที่ยวชุมชน
1744209 หลักการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
1744210 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ทักษะ
ทางปญญา

ทักษะความ
สัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู

1

2

3

ความรู

4

1

2

3

1

2

3

1

2

ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4
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1744211 องคความรูและภูมปิ ญญาทองถิ่น
1744212 การวิจัยและการสัมมนาดานการทองเที่ยว
วิชาเฉพาะบังคับ (กลุมวิชาธุรกิจการโรงแรมและที่พัก)
1741301 หลักการโรงแรม
1741302 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1742303 การจัดการงานแมบา น
1742304 การจัดการสวนหนา
1743305 การบริการจัดเลี้ยง
1743306 การจัดการภัตตาคารและงานครัว
1743307 การจัดการโรงแรม
1744308 การตลาดและการบัญชีสาํ หรับธุรกิจการโรงแรม
1744309 การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจโรงแรม
1744310 การจัดการธุรกิจทีพ่ ักและอาคารชุด
1744311 การจัดการกิจกรรมในธุรกิจโรงแรม
1744312 การวิจัยและการสัมมนาดานการโรงแรม
กลุมเฉพาะเลือก (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)
1741401 การทองเที่ยวอาเซียน
1742402 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
1743403 การจัดการประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และ
การจัดนิทรรศการ
1743404 การจัดการอาหารนานาชาติและทองถิ่น
1743405 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
1743406 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
1743407 การจัดการบารและเครื่องดื่ม
1743408 การพูดและนําเสนองานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
กลุมวิชาเฉพาะภาษาตางประเทศ

ทักษะ
ทางปญญา

ทักษะความ
สัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู

หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
1742601 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1743602 ฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1742603 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1743604 สหกิจศึกษา

ทักษะ
ทางปญญา

ความรู

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3



















































ทักษะความ
สัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
1.1 แบบอิงเกณฑ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ฏ)
การลงทะเบียนเรียนแบบไมมีหนวยกิต (Audit) ใหระดับคะแนนเปน P = PD, P = pass (Audit) ใช
ลงทะเบียนที่ไมนับหนวยกิต
1.2 แบบอิงกลุม
เป น ไปตามนโยบายของมหาวิทยาลั ยในการให ผูสอนจัดทํ าประมวลการสอนที่ ระบุวิธีการวัดและ
ประเมินผลและเกณฑการประเมินใหนักศึกษาไดทราบกอนการเรียน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
1) การทวนสอบในระดับสาขาวิชา
มีคณะกรรมการทวนสอบระดับสาขาวิชาในการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการกําหนดระบบและกลไกการดําเนินการทวนสอบ ในรูปแบบคณะกรรมการ
2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร
มีการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยสาขาวิชาจะดําเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทุกดานอยางเปน
ระบบ นอกจากนั้นจะมีการประเมินผลการเรียนรูจ ากหลายแหลง เชน จากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝก
ประสบการณวิชาชีพ ผูใชบัณฑิต บัณฑิตใหม และผูที่มีสวนไดสวนเสียเพื่อเปนการยืนยันผลการเรียนรูที่ไดรับ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
1) ภาวะการได งานทํ าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต ล ะรุ น ที่ จ บการศึก ษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2) การตรวจสอบจากสถานประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในการใชบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
3) การประเมิ น จากนั กศึ กษาเกาที่ ไปประกอบอาชี พในด านของความพรอมและความรูจ าก
สาขาวิ ช าที่ เรีย น ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต รวมทั้ งเป ด โอกาสให เสนอข อ คิ ด เห็ น ใน
การปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรภายในเวลา 4- 8 ป
3.2 ผานการฝกงานภาคสนามและฝกประสบการณวิชาชีพตามที่กําหนดในหลักสูตร
3.3 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารยใหม ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ
1.2 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ
1.3 จัดระบบแนะนําระบบพี่เลี้ยง (mentoring system) แกอาจารยใหม
1.4 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม
1.5 จัดปฐมนิ เทศอาจารย ใหม เรื่อง บทบาท หน าที่ ความรับผิ ดชอบ รายละเอีย ดหลักสูต ร และ
การจัดทํารายละเอียดรายวิชา (course specification)
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิ บัติการเกี่ย วกั บรูป แบบการจัดการเรีย นการสอน วิธีการสอน กลยุทธใน
การสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนใหผูสอนรวมสัมมนาเชิงวิชาการในดานการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ
ความคิดเห็นกับผูสอนอื่นหรือผูชํานาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ

ดีเดน

2.2.1 สนับสนุนใหผูสอนทํางานวิจัยที่เปนประโยชนตอชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติ
2.2.2 พัฒนาและสนับสนุนงบประมาณใหผูสอนไดศึกษาตอเมื่อทํางานไดระยะหนึ่ง และมีผลงาน

2.2.3 จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ งานวิจัยในการพัฒนางานดานวิชาการใหอาจารย
2.2.4 จัดอบรมหรือใหอาจารยเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพ
2.2.5 ใหผูสอนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม
2.2.6 สนับสนุนใหผูสอนไดรับประสบการณจริง โดยสงไปฝกงานในสถานประกอบการและจัด
สวัสดิการในการฝกงานใหตามสมควร
2.2.7 สนับสนุนใหผูสอนไปใหบริการทางวิชาการที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและ
สังคม เพื่อใหสามารถนําประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.8 เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหผูสอนซื้อตําราเรียนใหม ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รวมทั้งอํานวยความสะดวกในดานการจัดหาอุปกรณปฏิบัติการในหองปฏิบัติการใหเพียงพอ
2.2.9 จัดโครงการศึ กษาดู งานต างมหาวิ ทยาลัย ทั้ งในประเทศและตางประเทศมอบประกาศ
เกียรติคุณและใหรางวัล เพื่อธํารงรักษาคณาจารยที่มีคุณภาพ
2.2.10 เปดโอกาสใหคณาจารยไดเชื่อมโยงกับองคกรดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยมีบทบาทใน
การเปนที่ปรึกษา

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้
1.1 การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน
- สาขาวิชามอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณ การเรียนการสอน สื่อการสอน
เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียนการสอนและการ
จัดทํารายงาน รวมถึงการทําแบบสํารวจความตองการทางการเรียนของนักศึกษา
1.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
- สาขาวิชาจัดทําระบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอน เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค และขีด
ความสามารถของผูสอน
1.3 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา สถาบันจัดทําระบบการประเมินผลผูสอน โดยผูเรียน ผูสอน
ประเมินการสอนของตนเอง และผูสอนประเมินผลรายวิชา
1.4 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา
1.5 เมื่อสิ้ น สุ ดการเรีย นการสอนในแตล ะป สาขาวิ ช าจัดทํ ารางรายงานผลการดําเนิน งานหลั กสู ต ร
ประจําป ซึ่งประกอบดวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวน สอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา เสนอตอสาขาวิชาทางคณบดี
1.6 ประธานสาขาวิชารวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตร วิเคราะห
ผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป และใชขอมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธการสอน ทักษะของอาจารยผูสอนใน
การใชกลยุทธการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สงผลกระทบตอคุณภาพของหลักสูตร และจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
1.7 เมื่อครบรอบ 4 ป ภาควิชาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร โดยประเมินจาก
การเยี่ยมชม รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสิตชั้นปสุดทายกอน
สํ าเร็ จ การศึ กษา และผู ใช บั ณ ฑิ ต แต งตั้ งคณะกรรมการปรับ ปรุงหลักสูตร ที่ มีจํานวนและคุ ณ สมบั ติตาม
หลักเกณฑของ สกอ. เพื่อใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
บัณฑิตใหม ผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงคของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะหคาใชจายและรายไดลวงหนา 4 ป ซึ่งชวยในการวางแผนงบประมาณเงินรายไดในแตละป
ให สอดคลองกับรายไดและคาใชจายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหการเงินยังนํ ามาใชในการวาง
แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มกิจกรรมและโครงการที่จะเพิ่มรายไดใหกับ
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สาขาวิชา การจัดสรรจํานวนรายวิชาและชั่วโมงของอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับงบประมาณเงินรายได การ
วางแผน การจัดหา การใช และการเพิ่มจํานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ขอมูลแสดงความพรอมของทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร อุปกรณการ
เรียนการสอน หองปฏิบัติการ หองสมุด สื่ออิเล็กทรอนิกส (ดูเอกสารแนบ)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา วารสาร
ทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
2.3.2 สาขาวิชาใหผูสอนเสนอความตองการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
2.3.3 คณาจารยรวมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณการ
เรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและผูเรียน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาที่ผูสอนและ
ผูเรียนสามารถใชบริการได
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 การกําหนดคุณสมบัติ
(1) คุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) คุณสมบัติของผูสมัคร
 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทดานการทองเที่ยว หรือสาขาวิชาอื่น
ที่เกี่ยวของ
 มีประสบการณในการทํางาน
3.1.2 การคัดเลือก โดยการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบสอนโดยคณะกรรมการที่คณบดี
แตงตั้ง
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารยในภาควิชาเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ประจําปของภาควิชา
3.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้น
ภาคการศึกษา และประจําป เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
3.2.3 สํารวจความตองการจากผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.1.1 มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง
3.1.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารยที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกําหนด
หลักเกณฑกวาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกเชน ผลงานทางวิชาการ เปนผูเชี่ยวชาญที่
ยอมรับในวิชาชีพ เปนตน
3.1.3 ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน
3.1.4 คณาจารยที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษตองมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาที่
สถาบันจัดทําไวประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบกอนการ
รับเขาทํางาน
4.1.2 ตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยให
ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการใหบริการ
อาจารยและนิสิต
4.1.3 สถาบันออกกฎ ระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนใหครบ
วงจร (รับสมัคร คัดเลือก ตอรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากร ระบบการพิจารณา
ความดีความชอบ)
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดการฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาที่และการบริหาร (เชน การตรวจสอบ บัญชี
การวางแผน การบริหารเวลา ฯลฯ)
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอื่น
4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ และโครงการ
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วิจัยของสาขาวิชา
4.2.4 สรางระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีความสามารถดีเดน และคุณวุฒิ
เหมาะสมใหสามารถทําหนาที่ผูสอน
4.2.5 ใหทุนการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงานดีเดน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
5.1.1 คณะมีคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนําและ
กํากับดูแลการทํางานของอาจารยที่ปรึกษา
5.1.2 ใหอาจารยทุกคนทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรมแกนิสิตและตอง
จัดตารางเวลาใหนักศึกษาเขาพบหรือขอคําปรึกษา
5.1.3 จัดระบบการสอนเสริมใหแกนักศึกษาที่ออนดอยในบางรายวิชา
5.1.4 จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพใหนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนิสิต
สถาบันตองมีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ
โดยกําหนดเปนกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร
6.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจําปจากสภาวะการไดงานทําของบัณฑิต และรายงานผล
การสํารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ และหนวยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ
6.3 ติดตามขอมูลความรูและทักษะที่เปนที่ตองการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การแขงขันทางการคาธุรกิจบริการและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคทางการทองเที่ยว
6.4 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป
6.5 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปจจัยความตองการของตลาดแรงงาน
ดังนี้
1) ภาษาตางประเทศ
2) การใชระบบ IT
3) พฤติกรรมในการทํางานและวินัยการทํางาน
4) บุคลิกภาพในการทํางาน
5) ความรูเชิงวิชาชีพ และการแกปญหาเฉพาะหนา
6) ความสามารถในการเรียนรูและศักยภาพในการตัดสินใจ
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7) มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการเปนผูนํา
8) การสื่อความกับผูอื่น
9) การสรางความประทับใจใหกับลูกคา
10) ความคิดสรางสรรค
- กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินเปนผูใชบัณฑิตในสถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว
และการโรงแรม
- ชวงเวลาของการประเมิน 2 ป หลังจากรับบัณฑิตสาขาวิชาการทองเที่ยวเขาไปทํางานแลว
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร











(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
พ.ศ. 2553











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









(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา











(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา












(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา









(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปที่แลว

-









(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน











(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง











(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

-

-

-





(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

-

-

-

-



หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ
หรื อ กํ า หนดเป าหมายการดํ าเนิ น งานที่ สู งขึ้ น เพื่ อ การยกระดั บ มาตรฐานของตนเอง โดยกํ าหนดไว ใน
รายละเอี ย ดของหลั ก สู ตร สถาบั น อุ ดมศึ กษาที่ จ ะไดรับ การเผยแพรห ลักสูต รตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ป
การศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ทั้งนี้เกณฑการ
ประเมินระดับดี คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่
ระบุไวในแตละป

หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
การประเมินกลยุทธการสอนมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน เพื่อนําไปวางแผนกลยุทธ การสอน
สําหรับรายวิชาที่ผูสอนแตละคนรับผิดชอบ
1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน รวมถึงมีการ
1.1.3 การประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผล
การสอบ
1.1.4 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนาและ
ปรับปรุงกลยุทธการสอนในรายวิชาที่ตองการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรมงานที่
มอบหมายแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา
1.2.3 การประเมินการสอนโดยผูสอน โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของกลยุทธ ผลการเรียนของ
นักศึกษาและเขียนไวในรายงานรายวิชา
1.2.4 การประเมินผลการสอนของอาจารยโดยผานประธานสาขาวิชาฯ และคณบดี
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาปจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใชแบบสอบถามใหนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 ในโครงการปจฉิมนิเทศ การสัมภาษณตัวแทนของนักศึกษาและบัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย
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2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูสอน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.3 ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต
การวิพากษหลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของบัณฑิตที่กาวขึ้นไปสู
ตําแหนงระดับผูนําในองคกร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาประจํ าป ตามตั ว บ งชี้ในหมวดที่ 7 ข อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพภายในระดับภาควิชาของสาขาวิชา ที่แตงตั้งโดยคณบดี
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
มีการนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากนั้น
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา และมีการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร

ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)

1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Thai for Communication
การฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนใหสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การแปลความ
การตีความ และการขยายความ ฝกพูดในสถานการณตางๆ เขียน และการใชสื่อประสมในทาง
วิชาการในการนําเสนอผลการสืบคน โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา จริยธรรมใน
การใชภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3(3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพ ตางๆ โดยเนน
การพูด การเขียนในโอกาสตางๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโตตอบทางธุรกิจ การเขียนขาวประชาสัมพันธทางธุรกิจ
การสื่อสารธุรกิจผานสังคมออนไลนและเจรจาทางธุรกิจในสถานการณจริง
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3(3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะหและการสังเคราะห เนนทักษะการ
รับสารจากการฟง และการอานสามารถนําสารที่ไดรับไปสูกระบวนการคิดวิเคราะหและนําเสนอ
ได การฟงเพื่อจับใจความ การฟงเพื่อการวิเคราะห การฟงเพื่อการตีความ การฟงอยางมี
วิจารณญาณ รวมถึงการอานเพื่อจับใจความ การอานเพื่อการวิเคราะห การอานเพื่อการตีความ
และการอานอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง
1540204 ภาษาไทยสําหรับครู
3(3–0–6)
Thai for Teachers
การฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนภาษาไทย ธรรมชาติของภาษา ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย หลักการใชภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร สารสนเทศที่เกี่ยวของกับภาษาไทย โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษาดาน
การฟง การพูด การอานและการเขียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะความเปนครู
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1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)

1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการฟง การพูด การอาน และ การเขียน
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยใชศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม นําเสนอความคิดและความรูที่เกี่ยวของกับทองถิ่นและสากลที่ไดจากการฟงและการ
อาน จากสื่อที่หลากหลาย การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3–0–6)
English for Study Skills
การพัฒนาทักษะการเรียนรู การศึกษาคนควา การฟงและการอาน การอนุมาน
ความ การจับใจความและรายละเอียดสําคัญ การสรุปความ และนําเสนอขอมูลดวยการพูดและ
การเขียนสั้นๆ ตอบุคคล ตอสาธารณะ การแสวงหาความรูสื่อตางๆ
สื่อออนไลนสาธารณะ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองเหมาะสม
1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3–0–6)
English for Careers
การฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน
ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพอยางถูกตองตามเนื้อหาและบริบท การสนทนาในโอกาสตางๆ
การแสดงความคิดเห็น การอานสรุปความ การเขียนในงานอาชีพตางๆ
โดยใชศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3–0–6)
Foundation English
ความรูเบื้องตนของภาษาอังกฤษดานเสียงและโครงสรางทางภาษา คําศัพท
ความหมายของประโยค การเรียงลําดับคํา การออกเสียงคํา วลี และประโยค เพิ่มพูนทักษะการ
สื่อสารระดับพื้นฐาน เรียนรูคําศัพทอยางนอย 1,500 คํา ทั้งที่เกี่ยวของกับบริบทของผูเรียนและ
สากล
1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียนตามบริบท การสื่อสารทางธุรกิจ ทั้งเนื้อหาและวิธีการตามสถานการณ พัฒนา
ความรูความสามารถในการปฏิสัมพันธ การนําเสนอสินคา การสื่อสารทางธุรกิจทองถิ่นและ
สากลทั่วไป โดยสื่อสารกับบุคคลสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
และสื่อสังคมออนไลน

70
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)

1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3(3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
การฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การฟง การพูด การอาน และการเขียน
ที่เกี่ยวของกับอาเซียนอยางบูรณาการ ใชคําศัพท สํานวน และภาษาที่ถูกตองเหมาะสมกับ
บริบทในอาเซียน ศึกษาขอมูลความรูระดับพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาทักษะ
การนําเสนอความคิด ความรู การอภิปราย การติดตอสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนและการ
แสวงหาความรูผานสื่อตางๆ และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
1550107 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3–0–6)
English for Teachers
การศึกษาและพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารทางดานการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การ
สืบคนขอมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นําเสนองานทางวิชาการ และการฝกสอนในสถานการณ
จริง โดยใชคําศัพทสํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสม
0

1560101 ภาษาพมาเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Burmese
ฝกทักษะพื้นฐานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาในระดับตน และศึกษาโครงสราง
พื้นฐานของภาษาพมา ระบบเสียง คํา ประโยคระดับพืน้ ฐาน
1560102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Burmese for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม
0

1570101 ภาษาจีนเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอานภาษาจีนกลางดวยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พินอิน)
การอานออกเสียงที่ถูกวิธีและเปนมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟง การพูด การอาน
และการเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกทองจําบทสนทนาและอานขอความสั้นๆ และเขียน
ประโยคพื้นฐานโดยใชรูปแบบโครงสราง ไวยากรณพื้นฐาน
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1570102

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Chinese for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวน และรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม

1580101

ภาษาฮินดีเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Hindi
เรียนรูระบบเสียงภาษาฮินดี ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน และเรียนตัวอักษรภาษาฮินดี เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพท
และสํานวนพื้นฐานได

1580102

ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Hindi for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม
รรมและวัฒนธ

1590101

ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Japanese
เรียนรูระบบเสียงภาษาญี่ปุน ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอานและ
เขียนคําศัพท และรูปประโยคขั้นพื้นฐานได

1590102

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Japanese for Communication
พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน สามารถใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม

1610101

ภาษาเขมรเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Khmer
เรียนรูระบบเสียงภาษาเขมร ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชใน
ชีวิตประจําวันและเรียนตัวอักษรภาษาเขมร เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพท
และสํานวนพื้นฐานได
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1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Khmer for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Korean
เรียนรูตัวอักษรเกาหลีและรูปแบบการประสมคํา ฝกทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด
อานและเขียน คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคและไวยากรณขั้นพื้นฐาน
1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Korean for Communication
เรียนรูทักษะการอานและการออกเสียงอักษรเกาหลีขั้นพื้นฐาน ศึกษาและ
ฝกทักษะการสนทนาเรื่องทั่วๆ ไปเพื่อใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการใช
คําศัพทสํานวนตางๆตามวัฒนธรรมของเกาหลี
1630101 ภาษามลายูเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Malay
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษามลายูในระดับตน และศึกษาโครงสรางพื้นฐาน
ของภาษามลายูระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน
1630102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Malay for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม
1640101 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Vietnam
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษาเวียดนามในระดับตน และศึกษาโครงสราง
พื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน
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ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Vietnam for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
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1050101

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษยดาน
ชีววิทยาจิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและ
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม ทักษะการจัดการภาวะความขัดแยง ทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรูจากสื่อตางๆ และ
การเสริมสรางสุขภาวะ

1050102

ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
3(3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องคประกอบ ทักษะชีวิตในดาน
สวนบุคคล ครอบครัว ดานสังคม การเรียนรูการพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความสมดุลในการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขแบบยั่งยืน

1050103

จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3(3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเปนมา และความสําคัญของการสรางสันติภาพใน โลกยุดใหม
สันติภาพในทัศนะของนักจิตวิทยา แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงจาก
ภัยอันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะผูนําและการตัดสินใจในสถานการณวิกฤติ การ
เตรียมชีวิตเพื่อการอยูในสังคมอยางสันติสุข วิถีทางไปสูสันติภาพและการสราง ความ
สมานฉันท รวมทั้งการประยุกตหลักศาสนาในการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี
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1050213

จิตวิทยาการสื่อสาร
3(3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองคการ การสื่อสาร
ระหวางบุคคล กลุมและองคการ การเปนผูสงสารและผูรับสารที่ดี การสะทอนกลับของการ
สื่อสาร โครงสรางขององคการที่สัมพันธกับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการ
สื่อสารตอผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสรางความผูกพันตอองคการ
รวมทั้งการประยุกตความรูทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารที่
เกิดขึ้นในองคการ ไดแก การประชาสัมพันธดวยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับขาวลือ
การสรางแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะหภาษาทาทางของบุคคล

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3–0–6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร จริยธรรม หลักจริยธรรม
เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตดานตางๆ การคิดอยางมีวิจารณญาญ การ
แกปญหา การเรียนรูการพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหาความรูและพัฒนาปญญาเพื่อ
การดํารงตนอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข

1520101

ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3(3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการบริหารกล
ยุทธและทักษะการแสวงหาความรูจากสื่อตางๆ สืบคนสารสนเทศ ฐานขอมูล และสื่อ
อิเล็กทรอนิกสการรวบรวมและประเมินคาสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะห
สารสนเทศ เพื่อการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอสารสนเทศดวยการเขียน
รายงานทางวิชาการ มีจริยธรรมในการใชสารสนเทศ และทักษะการใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม

1520102

พื้นฐานการคิดเชิงระบบ
3(3–0–6)
Fundamental Systems Thinking
ความหมาย หลักการ คุณคา แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ
การคิดเชิงระบบกับองคกรการเรียนรู การคิดเชิงระบบกับการแกปญหา การนําหลักการคิด
เชิงระบบไปใชกับสาขาวิชาตางๆ ประยุกตการคิดเชิงระบบกับ
การแกปญหาลักษณะตางๆ
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1520103

การคิดเชิงสรางสรรค
3(3–0–6)
Creative Thinking
ความหมายและความสําคัญของการคิดเชิงสรางสรรค หลักการ วิธีการและเทคนิค
ในการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนาในการคิดเชิงสรางสรรค ฝกสรางตนแบบที่ไดจากการคิด
เชิงสรางสรรค

2010101

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3(3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลักสูตรสุนทรียศาสตร การรับรู ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ
การพัฒนาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฏี ของ
งานทัศนศิลปในโลกศิลปะ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ ความรูสึกและจิตใจ
ของตนเอง ใหเจริญงอกงามไปสูคุณคา ความเปนมนุษยที่สมบูรณ เพื่อกาวทันโลกในปจจุบัน
และอนาคตตอไป

2010102

ชางเมืองเพชร
3(3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวัติงานชางเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสรางงาน
ชางเมืองเพชร คติสัญลักษณ คติความเชื่อ ภูมิปญญาและเอกลักษณในการสรางงานชางเมือง
เพชร ทฤษฏีและการฝกปฏิบัติทักษะงานชางเมืองเพชร ความซาบซึ้งใน
งานชาง และฝกสรางสรรคผลงานทางชาง

2050101

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3(3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ การรับรูความงามทางธรรมชาติ ความสําคัญ ที่มา
ลักษณะและชนิดการแสดงของไทย สากล ที่มีตอวิถีชีวิตไทย นาฏศิลปพื้นเมือง นาฏศิลป
ทองถิ่น นาฏศิลปไทย นาฏศิลปประเทศเพื่อนบาน ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และฝก
ทักษะทางนาฏศิลป

2060101

สุนทรียภาพทางดนตรี
3(3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ มีความรูความเขาใจในองคประกอบพื้นฐานของดนตรี
เครื่องดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรีไทยดนตรีสากล และดนตรีอาเซียน ผาน
ประสบการณตรง เพื่อนําไปสูสุนทรียภาพและการนําไปใชใหเกิดประโยชนกับการดําเนินชีวิต
ไดอยางสมบูรณ ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และฝกทักษะทางดนตรี
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2500100

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎี
และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนําองคความรูของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน

2500101

การเมืองและประวัติศาสตรการปกครองของไทย
3(3–0–6)
Politics and History of Thai Government
ศึกษาพื้นฐานของการเมืองและการปกครองที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปจจุบันที่ใชใน
ประเทศไทย โดยศึกษาสวนสําคัญที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะทางดานการเมือง
และการปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตรที่ผานมา ตั้งแตสมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัย
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทรกอนเปลี่ยนแปลง
การปกครอง และภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงในปจจุบัน เพื่อไดเรียนรูถึงความ
เปนมาของอํานาจ และระบบการบริหาราชการไทยในปจจุบัน

2500102

3(3–0–6)
วิถีไทย
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผานลักษณะทางภูมิศาสตร
การตั้งถิ่นฐาน สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาที่สงเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหา
สังคมไทย การวิเคราะหสถานการณของไทยและของโลกในปจจุบัน เพื่อความเขาใจการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคม
โลก

2500103

ความเปนพลเมือง
3(3–0–6)
The Citizenship
การเปนพลเมืองดี การเปนพลโลกที่ดี สรางความรู ความเขาใจแนวคิดและความ
จําเปนของการเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีความรับผิดชอบ ศึกษาเรียนรูบทบาทของ
สถาบันตางๆ ศึกษาความเปนประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับ
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน ตระหนักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มี
ผลกระทบตอสิ่งตางๆ ของโลก ตระหนักถึงความสําคัญของบริบทโลก ระดับทองถิ่น
ระดับชาติ และการตัดสินใจทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลของโลก
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2500104

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน หวง
โซอาหาร ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิกฤตการณทางสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลก
รอน เทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
การจัดการทรัพยากรโดยเนนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2500105

เพชรบุรีศึกษา
3(3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตรเพชรบุรีและทองถิ่นใกลเคียง ชนเผาและ ชาติพันธุ
อิทธิพลของภูมิศาสตร และประวัติศาสตร ที่มีผลตอวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ภูมิปญญาทองถิ่น อาหาร และแหลงทองเที่ยว
ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเพชรบุรี ปญหาและการแกปญหาทางสังคม
แนวทางการใชวิทยาศาสตรในการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี

2500106

อาเซียนศึกษา
3(3–0–6)
ASEAN Study
ประวัติความเปนมาของประชาคมอาเซียน กลไกและกฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน
วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง เขตการคาเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคม
อาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโนมและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สรางความเขาใจ การ
วิเคราะหและสังเคราะหประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การ
สื่อสารระหวางวัฒนธรรม การเคลื่อนยายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง
ปญหาการคามนุษย ยาเสพติด สิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางประเทศ เรียนรูดาน
การปฏิบัติศึกษาขอมูล การนําเสนอแนวคิด การพัฒนาองคความรู ความคิด เจตคติ คานิยม
ที่เหมาะสม

2500107

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3(3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติ พระราชอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน
และการประยุกตใชโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พระราชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอยางการประยุกตใชในดานตางๆ และ
พระมหากษัตริย กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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2500108

ความรับผิดชอบตอตนเอง
3(3–0–6)
Self-Responsibility
เสริมสรางการประพฤติปฏิบัติตน ตามสถานภาพและบทบาทของนักศึกษา
สงเสริมใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีบุคลิกภาพที่ดี ปฏิบัติตนอยางมี
มารยาททางสังคม เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผูอื่น
มีภูมิคุมกัน ดํารงชีวิตอยางไมประมาท มีประโยชนและมีคุณคาตอสังคม
ใชกระบวนการเรียนรูผานกรณีศึกษาในสภาพที่เปนจริง วิเคราะหสถานการณ ปญหา แนว
ทางแกไขปญหา โดยใหนักศึกษาจัดทําโครงการ เพื่อแกปญหาภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย

2500109

สังคมนาอยู
3(3–0–6)
Society Betterment
เสริมสรางความเขาใจในสถานภาพ บทบาท และการอยูรวมกับผูอื่น คุณคาของ
นักศึกษาที่มีตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา
สังคม สรางจิตสํานึกตอสวนรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนใหเหมาะสมตอ
กาลเทศะ มารยาททางสังคม การเสียสละ มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และจิตอาสาเพื่อ
สังคม ใชกระบวนการเรียนรูผานกรณีศึกษาในสภาพที่เปนจริง ทั้งสถานการณ ปญหา แนว
ทางแกไขปญหา โดยใหนักศึกษาจัดทําโครงงานเพื่อแกปญหาภายในมหาวิทยาลัยและ
ทองถิ่น

2500110

อัตลักษณไทย
3(3–0–6)
Thai Identity
ชีวิตความเปนอยูตามวิถีไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และคานิยมที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน ภาษา ศาสนาและการดํารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณของแต
ละทองถิ่น วันสําคัญตางๆ มารยาทไทย นาฏศิลปไทย อาหารไทย
การเสริมสรางและอนุรักษความเปนไทยการอยูรวมกันในสังคมไทย

2500111

การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3(3–0–6)
Anti-corruption
ปญหา สาเหตุการทุจริต ปจจัย เงื่อนไข ที่ทําใหเกิดจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ วิเคราะหบูรณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่องมือระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการทุจริตการปองกันแกไขในปจจุบัน มาตรการในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต นโยบาย มาตรการตางประเทศ นโยบายในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กิจรรมการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
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2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธและจําเปนตองใช ในชีวิตประจําวันตาม
ปรากฏการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
สัมพันธของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย
ระหวางประเทศ การประยุกตและบูรณาการใชกฎหมาย ใหไดเปนผลจริง ในชีวิตประจําวัน
3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3(3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุรกิจขนาดยอมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองคกรธุรกิจ หนาที่ตางๆ
ทางดานการบริหาร มนุษยสัมพันธและการปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดยอม
การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดําเนินการของธุรกิจขนาดยอมแบบตางๆ การแกปญหา
และการตัดสินใจ การมีวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรธุรกิจ คุณลักษณะของการเปน
ผูป ระกอบการที่ประสบผลสําเร็จ การเปนผูประกอบการ โดยการรวมกลุมกันประกอบธุรกิจ
ขนาดเล็ก
3560102 ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
3(3–0–6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความสําคัญของผูนําและภาวะความเปนผูนํา รูปแบบของผูนํา บทบาท
ของผูนําและผูตามที่ดี จิตวิทยาและเทคนิคการเปนผูนํา การเสริมสรางบุคลิกภาพ ทักษะการ
ทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธในการทํางาน กระบวนการกลุมและการแกไขปญหาในการ
ทํางานรวมกัน
3560503 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร ปจจัยกําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา
พฤติกรรมผูบริโภค ลักษณะสําคัญของตลาดสินคาที่มีการแขงขันอยางสมบูรณและไม
สมบูรณ หลักการคํานวณรายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการ
คลัง การคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงิน การประยุกตใชหลัก
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
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3560504

การเงินสวนบุคคล
3(3–0–6)
Personal Financial
ความหมายและเปาหมายของการบริหารการเงินสวนบุคคล การวางแผนการเงินสวน
บุคคล งบการเงินสวนบุคคล รายไดของบุคคล การบริหารเงินรายได การเงินสําหรับที่อยู
อาศัย การบริหารการเงินดานยานพาหนะและเครื่องใชที่จําเปน การบริหารหนี้สวนบุคคล
การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล การออมและการลงทุนของ
บุคคล การวางแผนการเงินในแตละชวงอายุ

3600101

3(3–0–6)
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Introduction of E-Commerce
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี
และเครื่องมือชวยบนเว็บสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงิน อิเล็กทรอนิกส ปญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทดลองประกอบธุรกิจโดยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในดานการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ดานพลังงานและภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร ทักษะในการคิดวิเคราะห สามารถเขาใจปญหาและใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาดานตางๆ ได

4010702

วิทยาศาสตรกับชีวิต
3(3–0–6)
Science and Life
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบ
ของสารเคมีตอสิ่งแวดลอม รังสีจากดวงอาทิตยและสารกัมมันตรังสี เครื่องใชและอุปกรณ
ไฟฟาในบานผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใชวิทยาศาสตรคิดวิเคราะห สามารถเขาใจปญหา และ
แกปญหาในชีวิตได

4010703

สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผน
การใชทรัพยากร เทคโนโลยีในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ทักษะ
การสรางนวัตกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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4010704

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3(3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณปจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการปองกัน
อันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

4020101

เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมีตางๆ ในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทําความ
สะอาด สารเติมแตงในอาหาร นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษกาว เรซิน
ซีเมนต ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการเกษตร เปนตน รวมทั้งการใชสารเคมี
อยางถูกวิธี และการแกไขพิษจากสารเคมีเบื้องตน

4020102

เคมีและภูมิปญญาไทย
3(3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยดานตางๆ การดื่ม การกินหรือการ
แกปญหาสุขภาพ ความสัมพันธของภูมิปญญาไทยและการใชความรูทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีใน
ภูมิปญญาไทย เคมีและภูมิปญญาการใชสมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย ความงาม
และการดํารงชีวิต

4030001

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3(3–0–6)
Conservation Biology
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ ทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จริยธรรมการอนุรักษ การรบกวนและ
โครงสรางชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวของของมนุษย การออกแบบและการจัดการพื้นที่
อนุรักษ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ รัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรการอนุรักษ

4030002

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3–0–6)
Plants for Life
ความสําคัญและคุณคาของพืชพรรณตอชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ
ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชนจากพืชพรรณ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทักษะการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษและพัฒนาพืชพรรณ
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4030003

เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพใน
ดานตางๆ ดานการเกษตร อาหาร และการแพทยในชีวิตประจําวัน

4040101

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรา
กาวหนา ที่ใชในการชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และ
คณิตศาสตรประกันภัย ทักษะคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร วิเคราะหสถิติเบื้องตนในการ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน

4040102

การคิดและการตัดสินใจ
3(3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ
การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการนํามาประยุกตใช
ในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน

4070301

การสรางเสริมสุขภาวะ
2(1–2–3)
Health Promotion
เรียนรูความสําคัญของสุขภาวะทางดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ
อาหาร ยา และสมุนไพร อนามัยสวนบุคคล การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล
และทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เห็นประโยชนของการออกกําลังกาย ปจจัยและ
ผลกระทบที่มีตอสุขภาพของประชากรในอาเซียน

4070302

สุขภาพครอบครัว
2(1–2–3)
Family Health
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของสุขภาพครอบครัว การสรางครอบครัวคุณภาพ
การดูแลสุขภาพครอบครัว พัฒนาการบุคคลวัยตางๆ การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพที่เปน
ปญหาและการสรางเสริมสุขภาพครอบครัว เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิต
ครอบครัวที่ดี
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4080101

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2(1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค และประโยชนของการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลัง
กายและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายใหเหมาะสมกับวัย ขอควรระวังและการปองกัน
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา ศึกษาการเลนและกติกาการแขงขันกีฬา มารยาทของการเปนผู
เลนและผูดูกีฬาที่ดี โดยใหเลือกกิจกรรมกีฬาที่ผูเรียนสนใจ ฝกทักษะการเลนกีฬาเปนทีม
และทักษะความเปนผูนําในทีมกีฬา

4080102

นันทนาการเพื่อชีวิต
2(1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือก
กิจกรรมนันทนาการใหสอดคลองเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนํากิจกรรมนันทนาการไป
ใชในชีวิตประจําวัน การเปนผูนํานันทนาการและการจัดคายนันทนาการ มารยาททางสังคม
ในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการ สําหรับตนเอง ครอบครัวและ
สังคม ฝกทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะความเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการ

4080103

รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
2(1–2–3)
Figure and Weight Control
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรูปรางของมนุษยที่สัมพันธกับน้ําหนักที่เหมาะสม
ความสัมพันธระหวางน้ําหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของ
สารอาหารใหพลังงานตอการควบคุมน้ําหนักตัว การคํานวณน้ําหนักตัวที่เหมาะสม การ
คํานวณพลังงานที่รางกายตองการ การกําหนดอาหารที่ใหพลังงานและสารอาหารเพื่อการลด
น้ําหนัก การกําหนดโปรแกรมการออกกําลังกาย การออกกําลังกายเพื่อการควบคุมน้ําหนัก

4080104

วิทยาศาสตรการกีฬา
2(1–2–3)
Sports Science
มโนทัศนของวิทยาศาสตรการกีฬา บทบาทที่สําคัญของการใชหลักวิทยาศาสตรใน
การออกกําลังกายและการเลนกีฬา รวมไปถึงความรูเบื้องตนขององคความรูทางวิทยาศาสตร
การกีฬาในแตละสาขา ไดแก สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตรการกีฬา ชีวกลศาสตรการกีฬา
โภชนาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา วิทยวิธีทางการกีฬา และการจัดการ
การกีฬา ฝกทักษะการเปนนักวิทยาศาสตรการกีฬา
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4080105 ทักษะการวายน้ํา
2(1-2-3)
Swimming Skill
ฝกทักษะการวายน้ํา การชวยเหลือคนจมน้ํา การเอาตัวรอดจากภัยทางน้ํา และเทคนิค
ของกีฬาวายน้ํา การวายน้ําทาตางๆ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อการเลนกีฬาวายน้ํา
อุปกรณ การเก็บรักษาอุปกรณ กติการะเบียบมารยาท ในการแขงขัน การเปนผูชมที่ดีและความ
ปลอดภัย
4090101 อาหารนานาชาติเบื้องตน
3(2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความสําคัญของอาหารกลุมประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณคาทางโภชนาการของ
อาหารอาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจําชาติอาเซียน วิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน
สําหรับอาหารที่เปนที่นิยม ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน
4100904 การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุกตใชการแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน หลักการดูแลสุขภาพ
การปองกันโรคและความเจ็บปวยดวยการแพทยแผนไทย การใชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูล
ฐาน เพื่อรักษาโรคหรืออาการเบื้องตนที่พบไดบอย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดาน
ความงาม โดยประยุกตใชการแพทยแผนไทยและสุคนธบําบัด
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2–2–5)
Information Technology and Communication
ศึกษาองคประกอบที่สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบคนขอมูล การทํารายงานการสรางตารางคํานวณ การ
นําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือขาย และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร ทักษะการใชเทคโนโลยี
อยางมีวิจารณญาญ และใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค
5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
เพื่อนันทนาการและประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน การเรียนรูทักษะทาง
การเกษตรไปใชดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได
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5040606

การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3(2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธ
ของสัตว หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตวเลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณ การเลี้ยงสัตว
อาหารและการใหอาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค เพื่อการเลี้ยงสัตวที่ปลอดภัย
และความเพลิดเพลินรวมถึงการบําบัดโรคของมนุษยดวยสัตวเลี้ยง

5060609

ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3(2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรัพยากรแหลงน้ํา ชายฝง และนิเวศวิทยาของแหลงน้ํา บทบาทความสําคัญของ
ทรัพยากรแหลงน้ําตอสภาพแวดลอมของโลก ปญหามลพิษทางน้ํา และแนวทาง
การปองกันแกไข และการอนุรักษทรัพยากรทางน้ํา

5070311

การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3(2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรูและทักษะเบื้องตนในการถนอมอาหาร การเนาเสียของวัตถุดิบ การปองกัน
การเนาเสียโดยใชวิธีการถนอมอาหารตางๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การถนอม
อาหารโดยการใชความรอน การถนอมอาหารโดยใชความเย็น การเลือกใชภาชนะบรรจุเพื่อ
ถนอมอาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร การเรียนรูทักษะทางการถนอม
อาหารในชีวิตประจําวัน

5070613

ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
ความรูเบื้องตนของขนมอบ วัตถุดิบที่ใชในผลิตภัณฑขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณ
ที่ใชในการทําผลิตภัณฑขนมอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑขนมอบพื้นฐาน การบรรจุ
การตลาดและการจัดการธุรกิจขนมอบ การเรียนรูทักษะทางการขนมอบไปใชดํารงชีวิต
สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได

5070614

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู และน้ําดื่ม การอานฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ
เคมีและจุลินทรียอาหารที่สงเสริมการมีสุขภาพดี อาหารปองกันโรคและกอใหเกิดโรค ความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในทองถิ่น การสืบคนขอมูลดานอาหารเพื่อ
สุขภาพ
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5070615

เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(2–2–5)
Beverage for Business
ความรูเบื้องตนของเครื่องดื่ม สวนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณที่ใช
ในการทําเครื่องดื่ม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล
เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล ประโยชนและโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการจัดการ
ธุรกิจเครื่องดื่ม การเรียนรูทักษะทางการทําเครื่องดื่มไปใชดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบ
อาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได

5540602

พลังงานทดแทน
3(3–0–6)
Renewable Energy
ความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับพลังงานหมุนเวียน ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน
ลม พลังงานชีวมวล พลังน้ําและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา
และพลังงานความรอน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนสง ไดแก
เอทานอล ไบโอดีเซล เปนตน ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน ทองถิ่น และโครงการ
พระราชดําริ เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานอยางยั่งยืน

5540603

การประหยัดพลังงาน
3(3–0–6)
Energy Saving
ความรูเบื้องตนเรื่องการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟา การคิดคาไฟฟาเบื้องตน
การประหยัดพลังงนสําหรับบานพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณประหยัด
พลังงาน ความสําคัญของการประหยัดพลังงาน ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน แนว
ทางการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน

5570103

ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3(2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟาเบื้องตน คาพารามิเตอรตางๆ ทางไฟฟา เครื่องมือวัดและการวัดคาทาง
ไฟฟา เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานไฟฟา ความปลอดภัยในการใชไฟฟา การฝกปฏิบัติ
งาน เกี่ยวกับระบบไฟฟาภายในอาคาร การบํารุงและตรวจซอมอุปกรณไฟฟาพื้นฐานภายใน
บาน
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5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3(2–2–5)
Intelligent Technology
หลักการพื้นฐาน การทํางานและการใชงานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ไดแก
โทรศัพทมือถือ กลองถายภาพดิจิตอล เครื่องเลนเกมส หุนยนต เครื่องดูดฝุน มัลติมีเดีย ระบบมัล
ติทัชและทัชสกรีนรูปแบบตางๆ การอานขอมูลทางดานเทคนิคจากคูมือ การเลือกซื้อ การดูแล
บํารุงรักษา และการซอมบํารุงเบื้องตน การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวของ
5590101 การขับขี่ปลอดภัย
3(2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรู
เบื้องตนการตรวจสอบยานยนตกอนการขับขี่ การขับขี่ที่เกี่ยวของกับประหยัดพลังงานการ
ปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหการขับขี่ปลอดภัย และการประเมิน
พฤติกรรมการขับขี่
5800101 เทคโนโลยีทองถิ่น
3(3–0–6)
Technology in Locality
ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น การบูรณาการองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เชื่องโยงกับภูมิปญญหาทองถิ่นได เทคโนโลยีทองถิ่น
ดานเกษตร พื้นบาน ดานอาหารและสุขภาพ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานวัสดุและเทคโนโลยีพื้นบาน ดานการบริหารจัดการสังคมและการหาแนวทางปกปองคุมครอง
ภูมิปญญาดานเทคโนโลยีทองถิ่น
7130401 การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
3(2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใชซอฟตแวรตารางทําการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการคํานวณ ทั้ง
ในราชการและธุรกิจ การใชซอฟแวรแผนตารางทําการเบื้องตนในการจัดทําเอกสาร การคํานวณ
เชิงอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ การสรางกราฟอยางงาย และการนําเสนอเอกสารงานคํานวณที่
จัดทําขึ้น การพัฒนาและการจัดเก็บเอกสารงานคํานวณใหมีประสิทธิภาพ งายตอาการคนหา
และการรักษาปลอดภัยของขอมูล
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7130402 การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3(2–2–5)
Use Technology for Presentations.
การใชซอฟตแวรการนําเสนองาน การจัดรูปแบบอักษร การแทรกขอความ การคนหาคํา
การสะกดและตรวจไวยากรณของคํา การแทรกรูปภาพ การวาดรูปจากเครื่องมือที่กําหนดให การ
ทํารูปรางอัตโนมัติ การทําอักษรขอความศิลป การสรางแผนภูมิ การสรางตาราง การทําภาพนิ่ง
การทําพื้นหลังของเอกสารการนําเสนองาน การนําเสนอเอกสาร การตั้งเวลาในการนําเสนอ การ
บันทึกเสียงผูบรรยาย การทําเสียงเอกสารนําเสนองาน และการสรางเอกสารการนําเสนองาน
แบบเคลื่อนไหว
7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3(2–2–5)
Information Technology for Teachers
คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน องคประกอบที่สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน การทํารายงาน การ
สรางตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือขาย และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมในการสอน กฎหมายที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร จรรยาบรรณ
และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร การผลิตสื่อการสอนดวยคอมพิวเตอร
8010801 การชวยฟนคืนชีพ
2(1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปญหาสุขภาพในบาน
และชุมชน และการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และ
ความสําคัญของการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
8010802 การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
2(1–2–3)
Care for Disaster Victims
ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อชวยเหลือ
ผูป ระสบภัยพิบัติ ระบบบริการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัย
พิบัติตางๆ การชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัยพิบัติทั้งดานรางกายและจิตสังคม ประเด็น
จริยธรรมและกฎหมายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

89
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)

8010804 ชีวิตและสุขภาพ
2(1–2–3)
Life and Health
กําเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกําเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสัมพันธของอาหารและโภชนาการกับมนุษย การบริโภคอาหารอยางสมดุล การสุขาภิบาล
อาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดลอมและปจจัยตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพ การ
ดูแลสงเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
8010805 หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
2(1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูปและ
การพัฒนาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา สิทธิและหนาที่ของประชาชน การเขาถึง
สิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุน บทบาทของประชาชนและ
องคการปกครองสวนทองถิ่นในการมีสวนรวมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
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1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1741101

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภท องคประกอบของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ผลกระทบ
แนวโนม นโยบายและสถานการณการทองเที่ยวในปจจุบันทั้งในระดับประเทศ อาเซียนและ
ระดับโลก องคกรที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม และทั้งในประเทศและตางประเทศ
บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
A study of the meaning, importance, characteristics, types, tourism
components, impacts, trends, policies and present tourism situation on the
national, ASEAN, and world levels. This includes a study of both directly and
indirectly related organizations from national and international levels. The
roles of the governmental and private sectors in tourism industry
development are also studied.

1741102

การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Personality Development for Tourism Industry
แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ ศิลปะการตอนรับในงาน
บริการ การสื่อสารในงานบริการ มนุษยสัมพันธในงานบริการ หลักการพูดในที่สาธารณะ
Study basic concepts and theories of personality; personality of
tourism industry personnel; personality development for hospitality industry;
arts of welcoming in service; communication and customer relation for
service; principles of public speaking.

1741103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
Business English Communication for Tourism Industry
ศึกษาคําศัพทเฉพาะและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารในสถานการณ
ตางๆ ในธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม ไดแก การสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน
การสัมภาษณงาน การรับโทรศัพท การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตางๆ การสอบถาม
ขอมูล การสั่งซื้อ การยืนยัน
A study of the terms and expressions used in English to
communicate in tourism and hotel business situations, such as job
applications, writing a resume, interviewing and telephone communications.
Various aspects of business writing in English will be covered, including, an
introduction to business letters of enquiry, ordering, confirmations, etc.
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ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1742104

จิตวิทยาบริการ
3(3-0-6)
Service Psychology
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับความตองการ
ของบุคคล พฤติกรรมและคุณลักษณะที่เปนเอกลักษณของนักทองเที่ยว การประยุกตใช
ทฤษฎีทางจิตวิทยาในงานบริการ หลักในการบริการใหมีประสิทธิภาพ มาตรฐานการสราง
ความประทับใจในงานบริการ เทคนิคการจูงใจลูกคา การปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
งานบริการ
Study basic concepts of service psychology; psychological theories
relating to personal needs, behavior, unique characteristics of tourists;
psychological theory application; service principles; standard of creating
service satisfaction; customer motivating techniques; prevention and revision
of service problems.

1742105

พฤติกรรมนักทองเที่ยวและการสื่อสารขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Tourist Behavior and Cross Cultural Communication
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ทฤษฎีการสื่อสาร
ขามวัฒนธรรม อิทธิพลของความแตกตางทางดานภาษาและวัฒนธรรมที่มีตอการสื่อสารกับ
ชนชาติตางๆ วัต ถุป ระสงคก ารเดิน ทาง การจําแนกประเภทของนัก ทอ งเที่ย วตามหลัก
สากล เพื่อตอบสนองความตองการตามความจําเปนของนักทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
Study the differences behavior of tourists in cultural communication,
theories of cross cultural communication, influence of language and culture
differences towards communication with different nationalities and travel
objectives. This study also includes the categorization of tourists based on
international standards. This is to be able to effectively respond to tourists’
wants and needs.

1743106

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรมที่มีตอลูกคา และ
สังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวและ
การโรงแรมทั้งในและระหวางประเทศ กรณีศึกษาจากการใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
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ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

This course aims to study the roles and responsibilities of tourism and
hotel businesses to customers and society. The concepts of business ethics,
laws for the tourism and hotel industries are explored with both national and
international case studies of the implementation of the laws in the tourism
industry are included.
1743107

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Information Technology for Tourism and Hotel
ความหมาย ขอบเขต ประเภท ลักษณะ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห จัดเก็บขอมูล การสืบคนขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส การจัด
ชุดสินคา ขอมูล การกําหนดราคา ระบบการชําระเงิน ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร และ
ความเปนสวนบุคคลและทรัพยสินทางปญญา การจัดการดาน การตลาดธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-marketing) และธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการทองเที่ยวและการ
โรงแรม ไดแก สายการบิน โรงแรม บริษัทนําเที่ยว และองคกรทางการทองเที่ยว
A study of the terminology, scope, categorization and characteristics
of information technology systems. The course also includes analysis, data
storage, information search of printed and electronic media, arrangement of
products, information, payment systems, computer security, privacy and
intellectual property rights, E-marketing management and E-tourism business
such as airlines, hotels, travel agencies and tourism organizations.

1744108

การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Human Resource Management for Tourism and Hotel
ทฤษฎี แนวคิดและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ขอบขายและหนาที่
ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
เชิงกลยุทธ การจัดการกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การ
ประเมินผล ปจจัยและปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจทองเที่ยว
และโรงแรม
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2.1) กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
2.1.1) กลุมวิชาการทองเที่ยว

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1741201 หลักการมัคคุเทศก
3(2-2-5)
Principles of Tour Guide
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับมัคคุเทศก บุคลิกภาพ คุณลักษณะ จรรยาบรรณ มารยาท
และการวางตั ว ของมั คคุ เทศก บทบาทและหนาที่ ของมั คคุเทศก มั คคุเทศกกับ ความรูทั่ ว ไป
เกี่ยวกับประเทศไทยและธุรกิจที่เกี่ยวของกับมัคคุเทศก เทคนิคการนําเที่ยว การวางแผนและ
การแก ไขป ญ หาในการนํ าเที่ ย ว กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ มัคคุเทศก (พิ ธีการเขาและออกเมือง
กิจกรรมนันทนาการ การใหความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน) และการฝกปฏิบัตินํา
เที่ยวนอกสถานที่ตามเสนทางบังคับของการทองเที่ยว
Study of the basic concepts of guiding tours such as personality,
characteristics, ethics, manners, roles and duties of a tour guide. General
knowledge about Thailand and the tour business, touring techniques, planning
and solving problems, related activities (immigration, recreation activities,
security, and basic first aid) are also included. Students are
required to
practice guiding a tour from the Ministry of Tourism’s forced routes.
1741202 ผลกระทบการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Impact of Tourism
แนวคิด ความสําคัญ สถานการณ ผลกระทบของการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจสังคม
วั ฒ นธรรม และสิ่ งแวดล อ ม ทั้ งด านบวกและด า นลบ และแนวทางจั ด การผลกระทบการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Concepts, importance, situation and impact of tourism towards
economy, society, culture, and environment both pros and cons aspects. This
includes directions of sustainable impact management.
1742203 การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
3(3-0-6)
Tour Planning and Operation
ประเภท รูปแบบ กระบวนการ องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวการ
เตรียมการ การสํารวจเสนทาง การวางแผนการใชงบประมาณ การดําเนินการผลกําไรทางธุรกิจ
การจัดรายการนําเที่ยวโดยคํานึงถึงความตองการทางการตลาด กฎหมายและความปลอดภัย
A study of the types, patterns, processes, components of tour
operations, preparation, routing survey, budget planning, performance, and
business income. Tour planning and operation that is based on market demand,
laws and security are also included.
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ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1742204 ธุรกิจการบินและการสํารองที่นั่ง
3(3-0-6)
Airline Business and Reservation
องคประกอบพื้นฐาน ของธุรกิจสายการบินที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบิน
ไดแก ภาษา ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน ซึ่งครอบคลุมโครงสรางองคกรของสาย
การบิน การดําเนินงาน กฎระเบียบของรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน
การศึกษาเรื่องการใชระบบคอมพิวเตอรในการสํารอง ที่นั่งสายการบินในระบบตางๆ รวมถึง
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการธุรกิจการบินภายในประเทศและตางประเทศ
Basic elements of the airline industry business including the
language, terminology and scope of airline business are covered in this
course. It covers the organizational structure of airlines, flight operations,
government regulations, and airline related organizations. A study of
airline computer reservation systems, problems and obstacles in airline
business in both domestic and international flights are studied.
2

2

2

1742205 ทรัพยากรการทองเที่ยวไทยและโลก
3(3-0-6)
Thailand and World Tourism Resources
ความหมาย ประเภทลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะทางภูมิอากาศ ความหมาย
ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการทองเที่ยวของไทยและของโลก ทั้งทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวมรดกโลก แหลงทองเที่ยวความทรงจํา โดยแบง
ตามลักษณะภูมิศาสตร ปจจัยที่มีผลตอทรัพยากรการทองเที่ยว การอนุรักษทรัพยากรการ
ทองเที่ยว องคกรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
A study of the terminology, types and characteristics of geography
and climate atmosphere. The subject also includes the terminology, importance,
types and characteristics of Thai and world tourism resources including nature,
history, culture, world heritage destinations and memorable destinations
which are sorted by geography. Factors that affect tourism resources, tourism
resource conservation and related organizations for both domestic and
international tours will be studied.
1743206 การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Marketing and Accounting for Tourism Business
ความหมาย ความสําคัญ และสวนประกอบของการตลาดในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
รวมถึงการจัดการการตลาดของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การวิเคราะหสถานการณและ
สภาพแวดลอมทางการทองเที่ยว การวางแผนและการกําหนดกลยุทธการตลาดเพื่อธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว บทบาท หนาที่ของแผนกบัญชีและการเงิน ความหมายของการบัญชี
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หลักการบันทึกบัญชี การวิเคราะหและการบันทึกรายการคา ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี
ในธุรกิจการทองเที่ยว การฝกปฏิบัติทางการบัญชีเบื้องตน และการฝกวิเคราะหงบการเงิน
A study of the terminology, importance, and components of tourism
marketing. It also includes hotels management, tourist customer behavior.
Roles and duties of accounting and financial deparment. The terminology of
accounting, accounting record keeping principles, analysis and records of sales,
benefits of accounting information used by tourism business, basic accounting
and financial budget analysis will be practiced.
1744207 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Tourism Development
ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กิจกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
สถานการณ แนวโนม ผลกระทบจากการพัฒนาการทองเที่ยว รวมถึงแนวทางการพัฒนาและ
การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนดวยการบูรณาการรูปแบบการทองเที่ยวตางๆ เขาดวยกัน
รวมถึงการทองเที่ยวเพื่อผูพิการ (Tourism for all) จากกรณีศึกษาในประเทศและ ตางประเทศ
การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวโดยใชชุมชนทองถิ่นเปนกรณีศึกษาในการฝกปฏิบัติทําแผน
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
A study of the terminology, principles, concepts, theories, patterns
and activities of sustainable tourism and also situations, tourism for all, trends
and the impacts of tourism development. Domestic and international case
studies are studied, especially on selecting local communities as the practicing
case for sustainable tourism development and management by implementing
tourism development planning.
1744208 การทองเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
Community-based Tourism
ความหมาย ความสํ าคั ญ ลั ก ษณะและองค ป ระกอบของชุ ม ชน ความสั ม พั น ธ
ระหวางการทองเที่ยวกับชุมชน การสรางทัศนคติที่ดี การพัฒ นาศักยภาพ การสรางเครือขาย
บทบาทของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว การวางแผนและ พัฒ นาการ ทองเที่ยวชุมชนอยาง
ยั่ งยื น การจั ด ทํ าโครงการด านการท อ งเที่ ย ว กระบวนการจั ด โครงการ การเขี ย นโครงการ
กรณีศึกษาการบริหารโครงการทองเที่ยวชุมชน
Study terminology, importance, characteristic, component of community, relation
between tourism and community, good attitude building, capacity building, network building,
community role in tourism management, planning and sustainable development for community.
Process of project management, project writing, case of project administration of community-based
tourism.
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1744209 หลักการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Principles of Travel Business
ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและลักษณะของธุรกิจการทองเที่ยว ประเภทและ
องคประกอบของธุรกิจการทองเที่ยว (ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการขนสง ธุรกิจจําหนายสินคาของที่
ระลึก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนําเที่ยว และธุรกิจทองเที่ยวประเภทอื่นๆ ไดแก ธุรกิจ
การบันเทิงและนันทนาการ บทบาทและหนาที่ของธุรกิจการทองเที่ยว ปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาของธุรกิจการทองเที่ยว ความสัมพันธระหวางธุรกิจการทองเที่ยว แนวโนมของธุรกิจการ
ทองเที่ยว
A study of the terminology, importance, patterns and characteristic of
a travel business including the types and components of a travel business
(accommodations, transportation, souvenir shops, food and beverage, touring
and other related travel businesses such as entertainment and recreational
businesses). The roles and duties, working process and marketing, problems and
solutions in a travel business will be included. Relations among travel businesses
and trends in the travel business industry are studied.
1744210 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขนสงทางบก ทางเรือและทางอากาศรูปแบบของการ
ขนสง หลักการรับผูโดยสาร กฎระเบียบเกี่ยวกับการขนสงบทบาทของรัฐบาลตอการขนสง
ผูโดยสาร โดยการศึกษาวิเคราะหถึงยานพาหนะที่ใหบริการการกําหนดเวลาการสงเสริมการขาย
บริการปญหาในดานการแขงขันและการรวมมือระหวางการขนสงประเภทตางๆรวมทั้งการ
อํานวยความสะดวกและการควบคุม การขนสงผูโดยสาร
Basic knowledge of transportation; land transport, water transport and
air transport. Passenger on board services, logistics rules and regulations, the
government policy of passengers transportation, timing, service up selling,
competitive issues in transportation and operation controlling.
1744211 องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Body of knowledge and Local Wisdom Management
ความหมายความสําคัญและประเภทขององคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ศึกษา
ถึงกระบวนการถายทอดและสืบทอดองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งหาแนวทางการ
พัฒนาจัดการและอนุรักษองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
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A study of the terminology, importance and categories of a body of
knowledge and local wisdom. The study also includes the process of passing on
knowledge and inheriting a body of knowledge and local wisdom as well as
finding ways of development, management and conversation of a body of
knowledge and local wisdom.
1744212 การวิจัยและการสัมมนาดานการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Research and Seminar in Tourism
ความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย
กําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการ ตัวแปรและสมมติฐานการ
วิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน
รวมถึงการจัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลรายงานการวิจัยเพื่อการพัฒนาดานการทองเที่ยว
A study of the terminology, importance, role and aims of research,
and research ethics. This includes qualitative and quantitative research, the
research process, research problem choosing, literature review, research project
writing, defining research variables and hypothesis, population and sample
selection, research tools and data collection, data analysis, writing and arranging
seminar to report research finding for tourism development.
2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม
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1741301 หลักการโรงแรม
3(3-0-6)
Principles of Hotel Business
ความเปนมาของกิจการโรงแรม โครงสรางของการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน
กิจการโรงแรม การจัดสายงาน การกําหนดหนาที่การดําเนินงานของแผนกและฝายตางๆ การ
ติดตอสัมพันธกับโรงแรมในเครือและนอกเครือ ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ กฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม ความรับผิดชอบ ผูใชบริการของโรงแรม และ
มารยาทของพนักงาน ขอบกพรองและแนวการแกไขในการดําเนินกิจการโรงแรม
A history of hotel management, organizational structures and internal controls, hotel
business, job operations, job descriptions of different departments and different sectors such as front
desk, housekeeping, food and beverage, hotel services, human resources, connections with chain
and non-chain hotels as well as other related organizations such as travel agents and souvenir shops,
laws about hotel operations and control, responsibilities, hotel customers, hotel employees’
manners, problems and problem and solving of hotel activities are included in this course.

98
2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1741302 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Operation
ความรูพื้นฐานเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มการบริการและการอาหารและ
เครื่องดื่มทั้งในและนอกโรงแรม ลักษณะและประเภทของหองอาหารตางๆ รูปแบบของการ
บริการในหองอาหารแตละประเภท และกระบวนการขั้นตอนของการบริการและวิธีการการ
ใหบริการ เทคนิคบริการ จิตวิทยาบริการ องคประกอบของหองอาหาร การแบงสายงานและ
หนาที่ความรับผิดชอบ เครื่องมือของใชในหองอาหารประโยชนการใชงาน การบริหารและ
ควบคุมดานอาหารและเครื่องดื่ม การวางแผนเพื่อพัฒนาระบบงานและบุคคลากร
This course includes hotel food and beverage operations and
restaurant both internal and external management, the different characteristics
and types of restaurants, patterns of services in different types of restaurants,
process and steps of services including methods, techniques, psychology and
components of restaurants, job operations and responsibilities, restaurant tools
and the benefits of usage, and basic knowledge of European food and beverage
operations both internal and external.
1742303 การจัดการงานแมบาน
3(2-2-5)
Housekeeping Management
ความเป น มาของอุต สาหกรรมโรงแรมกั บ งานแมบ าน ประเภทของงานแม บาน
โครงสรางการบริหารงานในแผนกแมบาน บุคลิกลักษณะและลักษณะที่ดีของพนักงานแมบาน
ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบของแผนกแมบานในตําแหนงตางๆ และงานสุขอนามัยและความ
ปลอดภั ย ในโรงแรม การจั ด การงานแม บาน รวมถึงป ญ หาและอุป สรรคของการจัด การงาน
แมบาน
A study of the history of the hotel housekeeping section, types of
housekeeping jobs, administrative structure of housekeeping, good personality
and characteristics of housekeepers, responsibilities of different positions in the
housekeeping department, hygiene and security in the hotel, housekeeping
management, including problems and obstacles of housekeeping management.
1742304 การจัดการสวนหนา
3(3-0-6)
Front Office Operation
หนาที่และความรับผิดชอบการใหบริการสวนหนาของโรงแรม ไดแก งานสํารอง
หองพัก การบริการดานสัมภาระและกระเปาเดินทางของผูเขาพัก การใหขอมูลเกี่ยวกับกิจการ
ของโรงแรม การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต ประเภทของหองพัก การติดตอสื่อสารในงาน
สวนหนากับผูเขาพักและสวนตางๆ การจัดทําบัญชีการเงิน บัญชีหองพัก และการคิดคาใชจาย
ทุกชนิดจากแผนกตางๆ บุคลิกภาพ มารยาท และคุณสมบัติของพนักงานสวนหนาของโรงแรม

99
2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

A study of the duties and responsibilities of service in the front
section of a hotel such as reservations, baggage services for customers, giving
hotel information, adapted computer programs, types of rooms, communication
between the front office and guests and also other sections of the hotel,
accounting arrangements, guest folios, calculation of all expenses from different
sections, personality, manners and qualifications of hotel front office staff.
1743305 การบริการจัดเลี้ยง
3(3-0-6)
Catering Service
ศึกษาและปฏิบัติงานดานภัตตาคารและการจัดเลี้ยง วิธีการทางการรับรองงานจัดเลี้ยง ใน
โอกาสตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ศึกษาในโครงสรางการบริหารงานของหนวยงานจัดเลี้ยง
ความสัมพันธของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและวิธีการจัดทํา
เมนูอาหาร การควบคุมดูแลงานจัดเลี้ยง การจัดทํารายงาน
Study and work in restaurants and catering. Accredited methods for
receptions on various occasions, both on and off the premises. Study in the
management structure of the catering agency. The relationship of the catering
department to the relevant departments. Planning and preparation of food
menus. Control of the banquet Reporting
1743306 การจัดการภัตตาคารและงานครัว
3(2-2-5)
Restaurant and Kitchen Management
หลักการจัดการภัตตาคาร หลักการจัดการงานครัว การจัดรายการอาหารสําหรับ
ภัตตาคาร การจัดอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชสําหรับ
ภัตตาคาร การจัดองคกร การวางแผนการบริหารงานภัตตาคาร การจัดการงบประมาณ การ
คํานวณตนทุนและผลกําไร วิธีการใหบริการ การควบคุมคุณภาพอาหารภัตตาคาร การ
บริหารงานบุคลากรในภัตตาคารและงานครัว
Concepts of restaurant and kitchen management, menu arrangement for
restaurant food and beverage for restaurant, instrument and appliance for
restaurant, organizational management, restaurant planning and administration
budget management, cost calculation and profit, service implementation, food
quality control for restaurant, human resource management for restaurant and
kitchen.
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1743307 การจัดการโรงแรม
3(3-0-6)
Hotel Management
ความเปนมาของธุรกิจโรงแรม การแบงประเภทและระบบการบริหารโรงแรมใน
รูปแบบตางๆ การศึกษาโครงสรางของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน การกําหนดหนาที่ของ
เจาหนาที่ฝายตางๆ และความสัมพันธระหวางแผนกตางๆ ในโรงแรม ความเปนไปไดในการ
กอตั้งโรงแรม การตลาดธุรกิจโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม รูปแบบการใหบริการของโรงแรม
ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร จิตวิทยาในการใหบริการในงานโรงแรม ปญหาและแนว
ทางแกไขในการดําเนินกิจการโรงแรม
A study of hotel business history, categories of types and systems of
hotel administration in different forms, organizational and job structure, job
descriptions of each hotel section and relations among those sections, possibility
of hotel set up, hotel marketing, the Hotel Act, patterns of hotel services,
administrative systems and human resource development, service psychology,
problems and problem solving in hotel operations.
2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1744308 การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการโรงแรม
3(3-0-6)
Marketing and Accounting for Hotel Business
ความหมาย ความสําคัญ และสวนประกอบของการตลาดในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
รวมถึงการจัดการการตลาดของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การวิเคราะหสถานการณและ
สภาพแวดลอมทางการทองเที่ยว การวางแผนและการกําหนดกลยุทธการตลาดเพื่อธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว บทบาท หนาที่ของแผนกบัญชีและการเงิน ความหมายของการบัญชี
หลักการบันทึกบัญชี การวิเคราะหและการบันทึกรายการคา ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี
ในธุรกิจโรงแรม การฝกปฏิบัติทางการบัญชีเบื้องตน และการฝกวิเคราะหงบการเงิน
A study of the terminology, importance, and components of tourism
marketing. It also includes hotels management, tourist customer behavior.
Roles and duties of accounting and financial deparment. The terminology of
accounting, accounting record keeping principles, analysis and records of sales,
benefits of accounting information used by hotel business, basic accounting
and financial budget analysis will be practiced.
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2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1744309 การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
Hotel Personnel Training and Development
แนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ความสําคัญในการวางแผนและ
นโยบายดานบุคลากร รวมทั้งการพยากรณกําลังคนในระยะสั้นและระยะยาวในโรงแรม การ
สํารวจและวิเคราะหกําลังคนที่มีอยูและความสามารถของบุคลากร การจัดลําดับความสําคัญ
ของตําแหนงพนักงานในโรงแรม การคัดเลือกพนักงาน ศึกษาวิธีการจัดการฝกอบรม เทคนิคการ
ฝกอบรมแบบตางๆ การประเมินผลและปญหาในการพัฒนา และการฝกอบรมบุคลากร
A study of trends in tourism industry expansion, the importance of
planning and policies for human resources, both short and long term manpower
forecasting, exploring and analysis of existing manpower and their abilities,
ranking order of employees’ positions, employee selection. This also includes
training methods, techniques, evaluation and problems in human resource
development and training.
1744310 การจัดการธุรกิจที่พักและอาคารชุด
3(3-0-6)
Accommodation and Suit Management
ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอธุรกิจบริการ การจัดการธุรกิจบริการเพื่อการ
อนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคม ตลอดจนปญหาและผลกระทบของ
ธุรกิจบริการที่มีตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมถึงหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
A study of the influence of environment toward a service business,
service business for the preservation and conservation of natural and social
environments, including problems and impacts of a service business on the
environment and society. This course also includes related environmental
conservation organizations and suitable technology usage.
1744311 การจัดการกิจกรรมในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
Hotel Event Management
ศึกษาความหมาย องคประกอบ ประเภทการจัดกิจกรรม การตลาด การวางแผน
การวางรูปแบบงาน งบประมาณ การควบคุม การจัดกิจกรรมในลักษณะตางๆ ตามความ
ตองการของลูกคา ตลอดจนการแกไขปญหาตางๆ ในการจัดกิจกรรมในโรงแรม
Study terminology, components, types of event management,
marketing, planning, job planning, budgeting, control, different ways of event
management according to customer need including ways of problem solving in
hotel event management.
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2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1744312 การวิจัยและการสัมมนาดานการโรงแรม
3(2-2-5)
Research and Seminar in Hotel
ความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย
กําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการ ตัวแปรและสมมติฐานการ
วิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน
รวมถึงการจัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลรายงานการวิจัยเพื่อการพัฒนาดานการโรงแรม
A study of the terminology, importance, role and aims of research,
and research ethics. This includes qualitative and quantitative research, the
research process, research problem choosing, literature review, research project
writing, defining research variables and hypothesis, population and sample
selection, research tools and data collection, data analysis, writing and arranging
seminar to report research finding for Hotel Industry.

ตนเอง

2.2) กลุมเฉพาะเลือก
2.2.1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวย

1741401 การทองเที่ยวอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Tourism
ประวัติความเปนมาของประชาคมอาเซียน กลไก และกฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน
วัตถุประสงคเปาหมาย โครงสราง เขตการคาเสรี สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาการทองเที่ยวในกลุมประชาคมอาเซียน ผลกระทบ แนวโนม ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมนักทองเที่ยว กฎหมาย และการเคลื่อนยายแรงงานดานการทองเที่ยว
และการโรงแรม รวมถึงรูปแบบทองเที่ยวเชื่อมโยงหรือการทองเที่ยวชายแดน
Study history of ASEAN and also mechanism, ASEAN charter, visions,
objectives, goals, structure, and free trade area; understand economic, social,
cultural and environmental conditions; tourism development of ASEAN
community; impacts, trends, direction of changes, tourist behavior, laws, tourism
and hotel labor mobility and including tourism destination linking formats or
frontier tourism.
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2.2.1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1742402 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism Recreation Activities
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคและประเภทกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะ
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยวที่ดี การศึกษาอุปกรณตางๆ ประกอบการจัดกิจกรรม
นันทนาการ หลักการและวิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว เกมสและกิจกรรม
นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว การฝกทักษะในการเปนผูนํานันทนาการที่ดี ตลอดจนการเรียนรู
ทักษะภาคปฏิบัติการเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการจากบุคคลในแหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ
ตางๆ และการจัดกิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่
A study of the terminology, importance, objectives and types of
recreation. The characteristics of good recreational tourism activities,
recreational equipment, principles and instruction of recreational tourism, games
and tourism recreation activities are also studied. Good recreation leadership
skills will be practiced including skills studied from experts at recreational
tourism destinations and arranging recreational activities outdoors.
1743403 การจัดการประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลและการจัดนิทรรศการ
3(2-2-5)
Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE)
ความหมาย ประเภทและรูปแบบของการจัดการประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปน
รางวัล และการจัดนิทรรศการ การบริหารและการจัดการ การตลาด ตลอดจน องคกรที่
เกี่ยวของ รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
A study of the terminology, categories and types of meeting
arrangements, incentives, conventions and exhibitions (MICE), administration,
management, marketing and related organizations including problems and
obstacles in MICE management.
1743404 การจัดการอาหารนานาชาติและทองถิ่น
3(2-2-5)
International and Local Cuisine Management
ความรูทั่วไปของอาหาร วัตถุดิบที่ใชเปนอาหารประเภทตางๆ การคัดเลือกและ
การถนอมอาหารประเภทตางๆ การใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาหารอยางถูกตอง
ศัพทการประกอบอาหาร การเตรียมอาหาร การประกอบอาหารประเภทตางๆและการตกแตง
อาหาร ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน
A study of the general knowledge of food and raw material usage in different kinds of
food, selection and preservation of different kinds of food, collecting utensils and tools used in
cooking food, vocabulary about cooking food, food preparation, cooking and decorating different
kinds of food. This also includes practical experience and a study trip.
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2.2.1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1743405 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
3(3-0-6)
Health and Spa Business Management
ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ บทบาทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ
สปา แนวคิดในการประกอบธุรกิจ รูปแบบ การจัดการ การตลาด และการดําเนินธุรกิจสุขภาพ
และสปา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจสุขภาพ
A study of the terminology, importance, development and role of
health and spa business, the concepts of the business, patterns, management,
marketing and operation of a health business including related laws of the
business.
1743406 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
Ecotourism
ความสัมพันธของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ แนวคิดพัฒนาการ
องคประกอบ รูปแบบ แนวทางการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน พื้นที่
อุทยานและพื้นที่สาธารณะ การจัดการตลาด ผลกระทบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในดาน
ตางๆ และรูปแบบการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน ศึกษาจากกรณีตัวอยาง
A study of the relationships of ecological systems, biodiversity,
evolutionary concepts and components and patterns. Directions of ecotourism
activity arrangement in communities, national parks and public areas are studied.
Marketing management, ecotourism impacts, sustainable conservation and
management of resources from case studies are also included.
1743407 การจัดการบารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Beverage Operation
การบริหาร การดําเนินการและสภาพแวดลอมทางธุรกิจสโมสร การวิเคราะหตลาด
การวางแผนการผลิตและการบริการ การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในสโมสร การจัดการดาน
พนักงาน การจัดทํางบการเงินและการควบคุมทางการเงิน
Management and operation in club business environment, marketing
analysis, member relationship management, food and beverage management in
club, manpower management, financial statement.
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2.2.1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ
ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง
1743408 การพูดและนําเสนองานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Public Speaking and Presentation for Tourism Industry
ความสําคัญของการพูดและการนําเสนอ วัตถุประสงคในการพูด การเตรียมการพูด
เทคนิคการพูด การใชเสียง ลีลา และบุคลิกภาพในการพูด การใชภาษาที่เหมาะสมกับโอกาสและ
สถานการณตางๆ ในการบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว การวิเคราะหและปฏิบัติตอผูฟง
รูปแบบและเทคนิคการนําเสนองานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
Study importance of public speaking and presentation; objectives of
speaking; preparation of speaking; techniques of speaking; voice usage, styles,
and personality of speaking; appropriate language according to occasions and
different situations for tourism service; audience analysis and performance
toward audiences; effective formats and techniques of presentation for tourism.
2.2.2) กลุมวิชาเฉพาะภาษาตางประเทศ
2.2.2.1) ภาษาอังกฤษ

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1741501 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
English for Tourism and Hotel
ความรูเบื้องตนสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยมุงเนนการศึกษาทักษะ
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อใชในการใหขอมูลตางๆ แกนักทองเที่ยว ไดแก การแนะนําสถานที่
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถานตางๆ ในประเทศไทย ตลอดจนอธิบายและให
ขอมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวไทยแกนักทองเที่ยว รวมถึง การใช
ภาษาอังกฤษในงานบริการโรงแรม ไดแก การใหบริการสวนหนา บริการในหองอาหาร และการ
ใหบริการงานแมบาน
A study of basic knowledge for tourism by focusing on basic skills
providing information in English for tourists such as tourist at historical and
archaeological sites in Thailand including an explanation and providing
information about culture and Thai ways of life are studied in this course.
Including English usage in hotel service such as front office operation, restaurant
service, and housekeeping service.
1741502 ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก 1
3(3-0-6)
English for Tour Guide 1
เนื้อหาตางๆ ที่มีในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ฝกใชคําศัพท สํานวนตางๆ และประโยค
พื้นฐานเพื่อใชในการสื่อสารทางดานการทองเที่ยว ตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย มารยาทไทย ศีลธรรม เทศกาลและอาหารไทย
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2.2.2.1) ภาษาอังกฤษ

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

The content relating to tourism industry vocabulary, expressions and
basic sentences practiced in tourism communications including content about
traditions, manners, morals, festivals, and Thai food are studied.
1742503 ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก 2
3(3-0-6)
English for Tour Guide 2 (Prerequisite: 1742502 English for Tour Guide 1)
ศึกษาตอเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1 เกี่ยวกับขอมูลใน
ทองถิ่น ไดแก สถานที่ทองเที่ยวตางๆ สถานที่พัก การคมนาคม และสินคาทองถิ่นนานาชนิด
พรอมทั้งทําแบบฝกหัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟงและพูดเพื่อใชในการใหขอมูลดังกลาวแก
นักทองเที่ยว ทั้งนี้ผูเรียนควรมีพื้นฐานที่ดีดานความรูความสามารถในการจัดรายการการ
ทองเที่ยว และภาษาที่ใชในการการโฆษณาประชาสัมพันธ
A continuation of English for Guide 1: This course includes local
information such as tourist destinations, accommodations, transportation and
various local products. Listening and speaking skills about providing information
for tourists will be practiced. Students should have good basic knowledge of
tour operations and language for advertising and public relations.
1742504 ภาษาอังกฤษโรงแรม 1
3(3-0-6)
English for Hotel 1
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรมและความแตกตางของโรงแรมแตละประเภท
โครงสรางแผนกตางๆ ของโรงแรม พนักงานโรงแรม และลักษณะการทํางานโรงแรม คําศัพท
พื้นฐานที่เกี่ยวกับการโรงแรม และการสนทนาสื่อสารเบื้องตนกับลูกคาโรงแรมในแผนกตางๆ
ของโรงแรม ไดแก แผนกตอนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแมบาน
A study of basic information about the hotel business and different
types of hotels, the structure of different hotel departments, hotel employees
and hotel job descriptions, basic vocabulary of the hotel business, basic
conversations with customers in different departments such as the receptionists,
food and beverage personnel and housekeeping.
1743505 ภาษาอังกฤษโรงแรม 2
3(3-0-6)
English for Hotel 2 (Prerequisite: 1742504 English for Hotel 1)
ศึกษาตอเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 โดยศึกษาคําศัพทระดับสูง
เกี่ยวกับการสนทนาสื่อสารกับลูกคาโรงแรมในสถานการณตางๆ ที่ซับซอนยากขึ้น ไดแก การ
แกปญหาและการรองทุกข การแนะนําลูกคา การอธิบายเกี่ยวกับที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวก การ
บริการของทางโรงแรม รานคาของที่ระลึก ธนาคาร และการบริการสาธารณะ และการสรางสื่อ
โฆษณาโรงแรม
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2.2.2.1) ภาษาอังกฤษ

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

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

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1561101 ภาษาญี่ปุน 1
3(2-2-5)
Japanese 1
ฝกทักษะ ฟง พูด อาน เขียนอยางบูรณาการเพื่อการสื่อสาร ศึกษาโครงสราง
ประโยคขั้นพื้นฐาน และคําศัพทประมาณ 350 คํา และฝกฝนตัวอักษร ฮิรางานะ คะตะคานะ
และตัวอักษรคันจิระดับตน 20 ตัว
Practice integrated skills of listening, speaking, reading and writing for
communication in Japanese. Study basic sentence structure and a vocabulary of
about 350 words and practice writing about 20 letters of basic Hiragana,
Katakana, and Kanji.
1561102 ภาษาญี่ปุน 2
3(2-2-5)
Japanese 2
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางตอเนื่องจากภาษาญี่ปุน 1 ในบริบทที่หลากหลาย ศึกษา
โครงสรางประโยค คําศัพทใหม 450 คํา และอักษรคันจิเพิ่มเติม 80 ตัว เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับ
การฟงพูดอานเขียนในระดับที่สูงขึ้น
A continuation of the study of the 4 skills in various situations from
Japanese 1. Study sentence structure, about 450 new vocabulary words and
about 80 additional Kanji letters for the basis of advanced listening, speaking,
reading and writing skills.
1562103 ภาษาญี่ปุน 3
3(2-2-5)
Japanese 3
เพิ่มพูนทักษะทั้ง 4 อยางตอเนื่องจากภาษาญี่ปุน 2 โดยเนนการฝกทักษะทั้งดานการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อการสื่อสารขอมูลและความคิดไดอยางถูกตอง ศึกษา
โครงสรางประโยคที่ซับซอนขึ้น รวมทั้งคําศัพทใหม 350 คํา และตัวอักษรคันจิเพิ่มอีก 100 ตัว
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2.2.2.2) ภาษาญี่ปุน

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

A continuation of the study of the 4 skills in various situations from
Japanese 2 with an emphasis on practicing listening, speaking, reading and writing
skills for collecting information and opinion communication. Study more
complex sentence structure including 350new vocabulary words and
about100additional Kanji letters.
1562104 ภาษาญี่ปุน 4
3(2-2-5)
Japanese 4
เสริมสรางความชํานาญในการฟง พูด อาน และเขียน ตอจาก ภาษาญี่ปุน 3ศึกษา
โครงสรางประโยคที่ซับซอนขึ้น รวมทั้งคําศัพทเพิ่มอีก 350 คําและตัวอักษรคันจิเพิ่มอีก 100 ตัว
Building proficiency in listening, speaking, reading and writing skills in
a continuation of Japanese 3. Study more complex sentence structure including
350 new words of vocabulary and about 100 additional Kanji letters.
1563601 การสนทนาภาษาญี่ปุน
3(3-0-6)
Japanese Conversation
ฝกทักษะการฟงและการพูดภาษาญี่ปุน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยค
พื้นฐาน
Practice language in communication skills in term of vocabulary,
phrase, and basic sentence patterns
2.2.2.3) ภาษาจีน

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1571101 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese 1
ระบบการเขียนภาษาจีน ระบบการออกเสียงสัทอักษรพินอิน โดยเนนใหออกเสียง
ตามแบบมาตรฐานจีนกลาง ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกสนทนาที่ใชในชีวิต
ประจําวัน ฝกการอานขอความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงายๆได
รวมทั้งเรียนรูคําศัพทประมาณ 300 ตัว
A study of the Chinese writing system, pronunciation system of Pin Yin
which will be studied in simplified Chinese standard. Study sentence patterns
and basic grammar. Emphasis is placed on practicing conversations in everyday
usage, short passages of reading and being able to conclude and answer, writing
simple sentences including learning about 300vocabulary words.
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ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1571102 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese 2
ฝกทักษะการใชภาษาทั้งสี่ดาน ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคที่ซับซอนขึ้น ฝก
ทักษะภาษาในสถานการณตางๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันใหกวางขวางขึ้น โดยการเนนการ
ใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม ไดเรียนรูคําศัพทเพิ่มเติมประมาณ 400 ตัว
Practice the four skills, study grammar and complex sentence
patterns, practice language skills in different situations of everyday life with
emphasis on the correct usage of the language. An additional about 400
vocabulary words will be studied.
1572103 ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
Chinese 3
ศึกษาตอจากภาษาจีน 2 เรียนรูภาษาที่ใชในการสนทนาในสถานการณตางๆ
นักศึกษาจะไดเรียนรูประโยค และสํานวนเฉพาะที่ใชในการสนทนาทั่วไปพรอมทั้งเรียนรูคําศัพท
ใหมอีกประมาณ 500 ตัว
A continuation of Chinese 2: Study conversational usage in different
situations. Students will learn about sentences and specific expressions used in
general conversation including learning about 500 more new vocabulary words.
1574705 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Chinese for Tourism
ศัพท และสํานวนที่ใชในการทองเที่ยวในประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่นไทย รวมทั้งศึกษาศัพท และสํานวนที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว ไดแก การใหขอมูลที่
จําเปนสําหรับนักทองเที่ยว ขอมูลเกี่ยวกับการคมนาคม ขอมูลทางดานมารยาท และวัฒนธรรม
ทองถิ่น
A study in Chinese language of the vocabulary and expressions used in
Thailand’s tourism industry such as Thai traditions and culture and Thai local
wisdom. This includes study vocabulary and expressions of travel business such
as information providing to tourists, transportation information, manners
information and local culture.

110
2.2.2.3) ภาษาจีน

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1574706 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
Chinese for Hotel
ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาที่ใชในการบริการในโรงแรม โดยใช
สถานการณจําลองและฝกปฏิบัติในโรงแรม ไดแก งานสวนหนา ภัตตาคาร บาร รานขายของที่
ระลึก
Practice listening and speaking skills and language expressions for
service in hotels by using role plays and practice in hotels such as the front desk,
restaurant, bar, and souvenir shop.
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ง. หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

1742601 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2(1-2-3)
Preparation for Practical Training in Tourism Industry
จัดใหผูเรียนไดมีการเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทางดาน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว การฝกทักษะตางๆ ที่เกี่ยวกับงานบริการ และการฝก ในองคการหรือ
หนวยงานสถานประกอบการณดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยฝกปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ไดศึกษา จัดใหมีการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน
ตลอดจนอภิปรายปญหาทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
Students will be prepared for practical training in the Tourism industry.
They will practice skills relating to service and initially be trained in an
organization or tourism enterprises by both theoretical and practical studies.
Arrange for an orientation and post training about practical training including a
seminar about problems and problem solving in the tourism industry.
1743602 การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
6(640)
Practical Training in Tourism Industry
จัดใหผูเรียนไดฝกประสบการณวิชาชีพทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวในองคการ
หนวยงาน หรือสถานประกอบการณดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยฝกงานทั้งดานภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่ไดศึกษา จัดใหมีการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ฝกงาน ตลอดจนอภิปรายปญหาทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว ขอเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหา
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ง. หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ

หรือ

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง

Students will be trained in tourism industry organizations, institutes, or
enterprises using both theoretical and practical studies. Arrange for an
orientation and post training about the practical training including a seminar
about problems and solving problems in the tourism industry.

1742603 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
2(1-2-3)
Preparation for Co-operative Education
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูรวมงาน การพัฒนา
บุคลิกภาพ เพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ
เทคนิคการเขียนรายงาน และการนําเสนอโครงการ
The principles, concepts, and processes of co-operative education
are studied including the rules and regulations about basic knowledge and
techniques in job applications, basic knowledge of the practical work, ethics in
careers, communications, human relations in the workplace, personality
development for working, quality administration in organization, report writing
techniques and project presentation.
1743604 สหกิจศึกษา
6(640)
Co-operative Education
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความรวมมือ
ระหวางสถาบันและสถานประกอบการ เสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการ การจัดทํา
รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลรวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษา หัวหนา
หรือพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา
Based on co-operative education guidelines, students will be trained
in organizations for 1 semester as a normal employee. This is done co-operatively
between the university and that particular organization. Students will have to
write a report and present their job training results. The evaluation will be from
student’s adviser from the university and the supervisor from the tourism
enterprise who supervised the student’s practical training.

ภาคผนวก ข
โครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
อังกฤษ Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel

โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 134 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 158 หนวยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อยอ (ไทย)
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ชื่อหลักสูตร
ไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อังกฤษ Bachelor of Arts Program in Tourism Industry
Development and Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ชื่อยอ (ไทย) ศศ.บ. (การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Tourism Industry Development
and Management)
ชื่อยอ (อังกฤษ) B.A. (Tourism Industry Development and
Management)

หมายเหตุ
ปรับชื่อหลักสูตรเปนสาขาวิชาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรมเพื่อ
ประโยชนของนักศึกษาหลังสําเร็จ
การศึกษา และสอดคลองกับ
มคอ.1

ศศ.บ. (การทองเที่ยวและการโรงแรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Tourism and Hotel)
ชื่อยอ (อังกฤษ) B.A. (Tourism and Hotel)
เพิ่มจํานวนหนวยกิจของหมวดวิชา
เฉพาะดาน เพื่อใหสอดคลองกับ
มคอ.1 และเนนการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตั ิ โดยเปนวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 114 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
2) กลุมวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
2.1.1) กลุมวิชาการทองเที่ยว
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.2.1) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.2.2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 4. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา 8 หนวยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3-0-6)
1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
1560101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
3(2-2-5)
1560102 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2
3(2-2-5)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1540201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
1540202
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3(3–0–6)
1540203
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3(3–0–6)
1540204
ภาษาไทยสําหรับครู
3(3–0–6)
1550101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
1550102
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3–0–6)

หมายเหตุ
มีการปรับหมวดวิชาเฉพาะดาน
เปนกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
กลุมวิชาเฉพาะ ซึ่งแยกยอยเปน
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ และกลุม
วิชาเฉพาะเลือก
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.2 วิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
2.1.1 วิชาเฉพาะบังคับ
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.1.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
- กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

ยึดตามระบบการจัดการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1570101
1570102
1690101
1690201
1690202
1710101
1710201
1710202

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
ภาษาจีนเบื้องตน 1
ภาษาจีนเบื้องตน 2
ภาษาพมาเบื้องตน
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ

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

1550103
1550104
1550105

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3–0–6)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3–0–6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3–0–6)

1550107
1560101
1560102
1570101
1570102
1580101
1580102
1590101
1590102
1610101
1610102
1620101
1620102
1630101
1630102
1640101
1640102

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
ภาษาพมาเบื้องตน
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฮินดีเบื้องตน
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเบื้องตน
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเกาหลีเบื้องตน
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
ภาษามลายูเบื้องตน
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

1550106

หมายเหตุ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน 3(3–0–6)
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3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

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

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
2500101 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
2500102 วิถีไทย
2500103 ความเปนพลเมือง
2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2500105 เพชรบุรีศึกษา
2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
1050101
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3–0–6)
1050102
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล 3(3–0–6)
1050103
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง 3(3–0–6)
1050213
จิตวิทยาการสื่อสาร
3(3–0–6)
1510101
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3–0–6)
1520101
ทักษะการเรียนรูส ารสนเทศ
3(3–0–6)
1520102
ทักษะคิดเชิงระบบ
3(3–0–6)
1520103
การคิดเชิงสรางสรรค
3(3–0–6)
2010101
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3(3–0–6)
2010102
ชางเมืองเพชร
3(3–0–6)
2050101
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3(3–0–6)
2060101
สุนทรียภาพทางดนตรี
3(3–0–6)
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
2500100
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3–0–6)
2500101
การเมืองและการปกครองไทย
3(3–0–6)
2500102
วิถีไทย
3(3–0–6)
2500103
ความเปนพลเมือง
3(3–0–6)
2500104
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3–0–6)
2500105
เพชรบุรีศึกษา
3(3–0–6)
2500106
อาเซียนศึกษา
3(3–0–6)
2500107
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3(3–0–6)
2500108
ความรับผิดชอบตอตนเอง
3(3–0–6)
2500109
สังคมนาอยู
3(3–0–6)
2500110
อัตลักษณไทย
3(3–0–6)
2560111
การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3(3–0–6)

หมายเหตุ
ยึดตามระบบการจัดการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
1050101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต
1630101 ทักษะการรูส ารสนเทศ
2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี

ยึดตามระบบการจัดการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

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

หมายเหตุ

ยึดตามระบบการจัดการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4040101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
4040102 การคิดและการตัดสินใจ
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4070301 การสรางเสริมสุขภาวะ
4080101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2560101
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
3560101
การเปนผูป ระกอบการเบื้องตน
3(3–0–6)
3560102
ทักษะความเปนผูนาํ และการทํางานเปนทีม 3(3–0–6)
3560503
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
3560504
การบริหารการเงินสวนบุคคล
3(3–0–6)
3600101
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 3(3–0–6)
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4010701
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3–0–6)
4010702
วิทยาศาสตรกับชีวิต
3(3–0–6)
4010703
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3–0–6)
4010704
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3(3–0–6)
4020101
เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
4020102
เคมีและภูมปิ ญญาไทย
3(3–0–6)
4030001
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3(3–0–6)
4030002
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3–0–6)
4030003
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน 3(3–0–6)
4040101
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
4040102
การคิดและการตัดสินใจ
3(3–0–6)
4070301
การสรางเสริมสุขภาวะ
2(1–2–3)
4070302
สุขภาพครอบครัว
2(1–2–3)
4080101
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2(1–2–3)
4080102
นันทนาการเพื่อชีวิต
2(1–2–3)
4080103
รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
2(1–2–3)
4080104
วิทยาศาสตรการกีฬา
2(1–2–3)
4080105
ทักษะการวายน้ํา
2(1–2–3)
4090101
อาหารนานาชาติเบื้องตน
3(2–2–5)

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
4100904
การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน 3(3–0–6)
4120101
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2–2–5)
5000101
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(2–2–5)
5040606
การเลีย้ งสัตวเพื่อการนันทนาการ
3(2–2–5)
5060609
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3(2–2–5)
5070311
การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3(2–2–5)
5070613
ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(2–2–5)
5070614
อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3–0–6)
5070615
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(2–2–5)
5540602
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
5540603
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
5570103
ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
5580704
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
5590101
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
5800101
เทคโนโลยีทองถิ่น
3 (3–0–6)
7130401
การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ 3 (2–2–5)
7130402
การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
7130403
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3 (2–2–5)
8010801
การชวยฟนคืนชีพ
2 (1–2–3)
8010802
การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
8010804
ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
8010805
หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย 2 (1–2–3)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 114 หนวยกิต 1. ปรับชื่อหลักสูตรเปนสาขาวิชา
การทองเที่ยวและการโรงแรมเพื่อ
ประโยชนของนักศึกษาหลังสําเร็จ
การศึกษาซึ่งสอดคลองกับ มคอ. 1
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1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
30 หนวยกิต
1741101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
3(3-0-6)
ทองเที่ยว
1742102 จิตวิทยาบริการ
3(3-0-6)
1742103 พฤติกรรมนักทองเที่ยว
3(3-0-6)
1742104 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1742105 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1743106 การจัดการองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0-6)
1743107 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
การทองเที่ยว
1743108 การสื่อสารขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
1744109 สัมมนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(2-2-5)
1742501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
2. กลุมวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
60 หนวยกิต 2) กลุมวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
90 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเฉพาะบังคับ ไมนอยกวา
30 หนวยกิต 2.1) กลุมวิชาเฉพาะบังคับ ไมนอ ยกวา
60 หนวยกิต
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาการ ทองเที่ยวหรือกลุมวิชาการ
โดยเลือกจากรายวิชาในกลุมวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ไดแก
โรงแรม กลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง ไดแก
2.1.1. กลุม วิชาการทองเที่ยว
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาการพัฒนาการทองเที่ยว
1741201 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
1742202 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
3(3-0-6)
1743203 การทองเที่ยวโดยชุมชน
3(3-0-6)
1743204 นันทนาการและการสื่อความหมายทาง
3(3-0-6)

หมายเหตุ
2. เพิ่มจํานวนรายวิชาในกลุม วิชา
พื้นฐานวิชาชีพ ทั้งนี้รายวิชาที่เปด
ใหผูเรียน เรียนนั้นจะสอดคลองกับ
หลักสูตรของกลุมวิชาการ
ทองเที่ยวมากที่สุด และสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานสมรรถนะการ
ทองเที่ยวอาเซียน
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1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1741101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
1741102 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
1741103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสําหรับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
1742104 จิตวิทยาบริการ
3(3-0-6)
1742105 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและการสื่อสารขามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
1743106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยว
และการโรงแรม
3(3-0-6)
1743107 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
3(3-0-6)
1744108 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเที่ยว
และการโรงแรม
3(3-0-6)

1. เพิ่มจํานวนหนวยกิจของหมวด
วิชาเฉพาะดาน เพื่อใหสอดคลอง
กับ มคอ.1
2. มีการยุบรวมกลุมวิชา เหลือ 2
กลุม ไดแก กลุมวิชาการทองเที่ยว
และกลุม วิชาการโรงแรม ทั้งนี้ได
บูรณาการกลุม วิชาการพัฒนาการ
ทองเที่ยว รวมเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมวิชาการทองเที่ยว เพื่อให

1743205
1744206
1744207
1742208
1742209
1744901
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ธรรมชาติ
โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว
ผลกระทบการทองเที่ยว
นโยบายและแผนพัฒนาการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรและกระบวนการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง
การวิจัยดานการพัฒนาการทองเทีย่ ว
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การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ
เสริมสรางการเรียนรูแกผูเรียน
ไดมากขึ้น

2.1.1) กลุมวิชาการทองเที่ยว
30 หนวยกิต
1741201 หลักการมัคคุเทศก
3(2-2-5)
1741202 ผลกระทบการทองเที่ยว
3(3-0-6)
1742203 การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
3(3-0-6)
1742204 ธุรกิจการบินและการสํารองที่นั่ง
3(3-0-6)
1742205 ทรัพยากรการทองเที่ยวไทยและโลก
3(3-0-6)
1743206 การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(3-0-6)
1744207 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
1744208 การทองเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
1744209 หลักการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
3(3-0-6)
1744210 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
1744211 องคความรูและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
3(3-0-6)
1744212 การวิจัยและการสัมมนาดานการทองเที่ยว
3(2-2-5)

มีการปรับและเพิ่มรายวิชาในกลุม
วิชาการทองเที่ยว ใหทันสมัย
สอดคลองกับ มคอ. 1 ทั้งนี้เพื่อให
ผูเรียนไดตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความหลากหลายของรูปแบบการ
ทองเที่ยว ซึ่งมีพัฒนาการมาอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนกิจกรรมทางการ
ทองเที่ยวที่เกี่ยวของ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2) กลุมวิชาธุรกิจการทองเที่ยว
1741301 หลักการมัคคุเทศก
1742302 มัคคุเทศกชํานาญการ
1743303 การวางแผนและการจัดนําเที่ยว
1743304 หลักการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
1743305 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว
1743306 การตลาดในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1742307 ธุรกิจการบินและการสํารองที่นั่ง
1742308 ทรัพยากรการทองเที่ยวไทยและโลก
1744309 ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1744902 การวิจัยดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
2.1.2 กลุมวิชาการโรงแรม
1) กลุมวิชาธุรกิจการโรงแรม
1741401 หลักการโรงแรม
1741402 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1742403 การจัดการงานแมบาน
1742404 การจัดการสวนหนา
1743405 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
1743406 การจัดการโรงแรม
1743407 การพั ฒ นาบุ ค คลและฝ ก อบรมในธุ ร กิ จ
โรงแรม

หมายเหตุ
มีการปรับและเพิ่มรายวิชาในกลุม
วิชาการโรงแรม ใหทันสมัย
สอดคลองกับ มคอ. 1 ทั้งนี้เพื่อให
ผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจ
อยางถองแท เกี่ยวกับความ
หลากหลายของรูปแบบของการ
จัดการธุรกิจที่พัก ซึ่งในปจจุบัน
รูปแบบของธุรกิจที่พักที่แปลกใหม
โดดเดน มีเอกลักษณเฉพาะ
ประกอบกับการมีความคิดสราง
สรางสรรค สามารถตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยวได
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30 หนวยกิต 2.1.2) กลุมวิชาการโรงแรม
30 หนวยกิต
1741301 หลักการโรงแรม
3(3-0-6)
1741302 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1742303 การจัดการงานแมบา น
3(2-2-5)
1742304 การจัดการสวนหนา
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1743305 การบริการจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1743306 การจัดการภัตตาคารและงานครัว
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1743307 การจัดการโรงแรม
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1744308 การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการโรงแรม
3(3-0-6)
1744309 การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
1744310 การจัดการธุรกิจที่พักและอาคารชุด
3(3-0-6)
1744311 การจัดการกิจกรรมในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
1743408 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
1744312 การวิจัยและการสัมมนาดานการโรงแรม
3(2-2-5)
1743409 การตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
1744903 การวิจัยดานการโรงแรม
3(2-2-5)
2.2 กลุมวิชาเฉพาะเลือกไมนอยกวา
30 หนวยกิต 2.2) กลุมวิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาความสนใจเฉพาะ และกลุมวิชา
โดยเรียนจากรายวิชาในกลุม วิชาความสนใจเฉพาะและกลุมวิชา
เฉพาะภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
2.2.1 กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 2.2.1 กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
1741401 การทองเที่ยวอาเซียน
3(3-0-6)
1743311 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
1742402
กิ
จ
กรรมนั
น
ทนาการเพื
อ
่
การท
อ
งเที
ย
่
ว
3(2-2-5)
1743312 การทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
1743403 การจัดการประชุมการทองเที่ยวเพื่อ
3(2-2-5)
1742313 การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและ
3(3-0-6)
เปนรางวัลและการจัดนิทรรศการ
วัฒนธรรม
1743404 การจัดการอาหารนานาชาติและทองถิ่น
3(2-2-5)
1744314 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
1743405 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
3(3-0-6)
1744315 การจัดการประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปน
3(3-0-6)
1743406 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
รางวัลและการจัดนิทรรศการ
1743407 การจัดการบารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)

1742410
1744411
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บารและเครื่องดืม่
การจัดการอาหารนานาชาติและทองถิ่น

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1743408 การพูดและนําเสนองานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)

หมายเหตุ

2.2.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง ไดแก ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุน และ ภาษาจีน
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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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1741101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภท องคประกอบของอุตสาหกรรม
การท อ งเที่ ย ว ธุ รกิ จ การท อ งเที่ ย ว ธุ ร กิ จ การโรงแรม และธุร กิ จ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ ผลกระทบ แนวโนม นโยบายและสถานการณ การท องเที่ยวใน
ปจจุบันทั้งในระดับประเทศ อาเซียนและระดับโลก องคกรที่เกี่ยวของทั้ง
ทางตรงและทางอ อ ม และทั้ งในประเทศและต า งประเทศ บทบาทของ
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1743106 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรมที่มีตอ
ลูกคา และสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรมทั้งในและระหวางประเทศ กรณีศึกษา
จากการใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว

หมายเหตุ
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น เนนใหมีการศึกษา
แนวโนม นโยบายและสถานการณ
การทองเที่ยวในปจจุบัน ทั้งใน
ระดับประเทศ อาเซียนและระดับโลก
ตลอดจนบทบาทขององคกรที่
เกี่ยวของในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
มีการปรับคําอธิบายรายวิชาให
กระชับมากยิ่งขึ้น

1742104 จิตวิทยาบริการ
3(3-0-6) มีการปรับคําอธิบายรายวิชาให
Service Psychology
เหมาะสมขึ้น โดยมีรายละเอียดดาน
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับ การบริการเพิ่มเติม
ความตองการของบุคคล พฤติกรรมและคุณลักษณะที่เปนเอกลักษณของ
นักทองเที่ยว การประยุกตใชทฤษฎีทางจิตวิทยาในงานบริการ หลักในการ
บริการใหมีประสิทธิภาพ มาตรฐานการสรางความประทับใจในงานบริการ
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1741101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
บทบาท ความสําคัญ และองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและการ
บริการ ลักษณะและประเภทของธุรกิจการทองเที่ยวและการบริการ องคกรที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและการบริการ ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและการบริการ บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ แนวโนมและสถานการณการ
ทองเที่ยวในปจจุบันทั้งในระดับประเทศ อาเซียนและระดับโลก
1742104 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว
3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism Industry
บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรมที่มีตอ
ลูกคา และสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกีย่ วของกับ
ธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม ทั้งในและระหวางประเทศ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม ปญหาทาง
จริยธรรม แนวทางการแกไขและการพัฒนา
1742102 จิตวิทยาบริการ
3(3-0-6)
Service Psychology
แนวคิดพื้นฐานของความตองการและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การนํา
ทฤษฎีท างจิตวิทยาไปใชในการปฏิ บัติ งานและการใหบ ริการบุคลิก ภาพของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ หลักในการบริการใหมีประสิทธิภาพเทคนิคการ
จูงใจและแกปญหาเฉพาะหนา มนุษยสัมพันธและการสงเสริมมนุษยสัมพันธใน

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
องคกรเพื่อพัฒนาการทํางาน

1742501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Business English
คําศัพทเฉพาะและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารในสถานการณตางๆ
ทางธุร กิ จ เช น การสมั ค รงาน โดยการอ านโฆษณารับ สมั ค รงาน การเขี ย น
จดหมาย ประวัติ การสัมภาษณ งาน การรับ โทรศัพ ท การติ ดตอสื่ อสารทาง
ธุรกิจ การเขียนจดหมายประเภทตางๆ เชน จดหมายสอบถามขอมูล ราคา และ
จดหมายสั่งสินคา การนัดหมาย การบอกทิศทางในสํานักงาน ตลอดจนการอาน
แผนผังองคกร บุคลากรและลักษณะงานประเภทตางๆ

หมายเหตุ
มีการเพิ่มรายวิชานี้เพื่อความ
เหมาะสม และเปนการเนน
บุคลิกภาพ เพื่อสรางเสริมอัตลักษณที่
ดีใหแกนักศึกษา
มีการปรับคําอธิบายรายวิชาให
เหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น
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1743107 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(2-2-5)
Information Technology for Tourism Industry
ความหมาย ขอบเขต ประเภท ลั กษณะและระบบของสารสนเทศทางด าน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม การนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการ
การวิ เคราะห แ ละจั ด เก็ บ ข อ มู ล การใช โปรแกรมคอมพิ วเตอร สํ า เร็จ รูป ใน
อุ ต สาหกรรม การท อ งเที่ ย ว การสื บ ค น ข อ มู ล จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละสื่ อ
อิเล็คทรอนิคส

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เทคนิคการจูงใจลูกคา การปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงานบริการ
1741102 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
Personality Development for Tourism Industry
แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของบุคลากร
ในอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ยว การพั ฒ นาบุ ค ลิ กภาพในอุ ต สาหกรรมบริ การ
ศิลปะการตอนรับในงานบริการ การสื่อสารในงานบริการ มนุษยสัมพันธใน
งานบริการ หลักการพูดในที่สาธารณะ
1743107 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
Information Technology for Tourism and Hotel
3(3-0-6)
ความหมาย ขอบเขต ประเภท ลักษณะ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิ เ คราะห จั ด เก็ บ ข อ มู ล การสื บ ค น ข อ มู ล จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละสื่ อ
อิเล็คทรอนิคส การจัดชุดสินคา ขอมูล การกําหนดราคา ระบบการชําระเงิน
ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร และความเปนสวนบุคคลและทรัพยสินทาง
ป ญ ญา การจั ด การด า น การตลาดธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Emarketing) และธุรกิจ พาณิ ชย อิเล็ กทรอนิ กส ท างการท อ งเที่ ย วและการ
โรงแรม ไดแก สายการบิน โรงแรม บริษัท นําเที่ ยว และองคกรทางการ
ทองเที่ยว
1741103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
3(3-0-6)
Business English Communication for Tourism Industry
ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท เ ฉพาะและสํ า นวนภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช ใ นการสื่ อ สารใน
สถานการณตางๆ ในธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม ไดแก การสมัครงาน การ
เขี ยนจดหมายสมัค รงาน การสัม ภาษณ งาน การรับ โทรศัพ ท การเขีย น
จดหมายธุรกิจประเภทตางๆ การสอบถามขอมูล การสั่งซื้อ การยืนยัน

มีการปรับคําอธิบายรายวิชาให
กระชับขึ้นโดยเนนทักษะที่นักศึกษา
ตองเรียนรูโ ดยเฉพาะ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หมายเหตุ
1744212 การวิจัยและการสัมมนาดานการทองเที่ยว
3(2-2-5) มี ก ารปรั บ ชื่ อ วิ ช าและคํ า อธิ บ าย
Research and Seminar in Tourism
รายวิ ช า แยกเป น ศาสตร ข องกลุ ม
ความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของ วิ ช าการท อ งเที่ ย วและการโรงแรม
นักวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการขั้นตอน อยางชัดเจน
ของการดําเนินการวิจัย กําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรม การ
เขี ย นโครงการ ตั ว แปรและสมมติ ฐ านการวิ จั ย ประชากรกลุ ม ตั ว อย าง
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน รวมถึง
การจั ด สั ม มนาเพื่ อ นํ า เสนอผลรายงานการวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาด า นการ
ทองเที่ยว
และ
1744312 การวิจัยและการสัมมนาดานการโรงแรม
3(2-2-5)
Research and Seminar in Hotel
ความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการขั้นตอน
ของการดําเนินการวิจัย กําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรม การ
เขี ยนโครงการ ตั วแปรและสมมติ ฐานการ วิจัย ประชากรกลุม ตั วอย าง
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน รวมถึง
การจั ด สั ม มนาเพื่ อ นํ า เสนอผลรายงานการวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาด า นการ
โรงแรม
1743305 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว
3(2-2-5) 1743206 การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(3-0-6) มี ก ารปรั บ ชื่ อ วิ ช าและคํ า อธิ บ าย
Accounting and Financial Business
Marketing and Accounting for Tourism Business
รายวิ ช า แยกเป น ศาสตร ข องกลุ ม
หลักการบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีในบริษัทนําเที่ยว การจัดทํางบประมาณ ความหมาย ความสําคัญ และสวนประกอบของการตลาดในอุตสาหกรรม วิ ช าการท อ งเที่ ย วและการโรงแรม
รายรับรายจาย การดําเนินงานของแผนกบัญชีลูกคา การตรวจสอบภายใน การทองเที่ยว รวมถึงการจัดการการตลาดของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อย า งชั ด เจน และผนวกทฤษฎี ด า น
การทํางบการเงินประจํางวด รายงานประจําป
การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมทางการทองเที่ยว การวางแผน ก ารต ล าด เน น ให ผู เรี ย น ได ฝ ก
และ
และการกําหนดกลยุทธการตลาดเพื่อธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ปฏิบัติการบันทึกบัญชี วิเคราะหและ
บทบาท หน า ที่ ข องแผนกบั ญ ชี แ ละการเงิ น ความหมายของการบั ญ ชี บันทึกรายการคา เปนการเสริมสราง
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1744902 การวิจัยดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism Industry Research
ความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการขั้นตอน
ของการดําเนินการวิจัย กําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรม การ
เขี ย นโครงการ ตั ว แปรและสมมติ ฐ านการวิ จั ย ประชากรกลุ ม ตั ว อย า ง
เครื่ อ งมื อ และการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ เคราะห ข อ มู ล การเขี ย นและ
นําเสนอรายงานการวิจัยเพื่อการจัดการและการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
แกทองถิ่น
และ
1744903 การวิจัยดานการโรงแรม
3(2-2-5)
Hotel Research
ความหมาย ความสํ าคั ญ บทบาท เป าหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการขั้นตอน
ของการดําเนินการวิจัย กําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรม การ
เขี ย นโครงการ ตั ว แปรและสมมติ ฐ านการวิ จั ย ประชากรกลุ ม ตั ว อย า ง
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนและนําเสนอ
รายงานการวิจัยดานการโรงแรม
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หลักการบันทึกบัญชี การวิเคราะหและการบันทึกรายการคา ประโยชนของ
ข อ มู ล ทางการบั ญ ชี ในธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว การฝ ก ปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี
เบื้องตน และการฝกวิเคราะหงบการเงิน
และ
1744308 การตลาดและการบัญชีสําหรับธุรกิจการโรงแรม 3(3-0-6)
Marketing and Accounting for Hotel Business
ความหมาย ความสําคัญ และสวนประกอบของการตลาดในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว รวมถึงการจัดการการตลาดของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมทางการทองเที่ยว การวางแผน
และการกําหนดกลยุทธการตลาดเพื่อธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
บทบาท หน า ที่ ข องแผนกบั ญ ชี แ ละการเงิ น ความหมายของการบั ญ ชี
หลักการบันทึกบัญชี การวิเคราะหและการบันทึกรายการคา ประโยชนของ
ขอมูล ทางการบั ญ ชีในธุรกิ จโรงแรม การฝกปฏิ บัติท างการบั ญ ชีเบื้อ งต น
และการฝกวิเคราะหงบการเงิน
1741201 หลักการมัคคุเทศก
3(2-2-5)
Principles of Tour Guide
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับมัคคุเทศก บุคลิกภาพ คุณลักษณะ จรรยาบรรณ
มารยาท และการวางตัวของมัคคุเทศก บทบาทและหนาที่ของมัคคุเทศก
มัค คุเทศก กับ ความรูทั่ วไปเกี่ย วกับ ประเทศไทยและธุรกิ จที่ เกี่ ยวข องกั บ
มัคคุเทศก เทคนิคการนําเที่ยว การวางแผนและการแกไขปญหาในการนํา
เที่ยว กิจกรรมที่เกี่ยวของกับมัคคุเทศก (พิธีการเขาและออกเมือง กิจกรรม
นันทนาการ การใหความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน) และการ
ฝกปฏิบัตินําเที่ยวนอกสถานที่ตามเสนทางบังคับของการทองเที่ยว
1742308 ทรัพยากรการทองเที่ยวไทยและโลก
3(3-0-6) 1742205 ทรัพยากรการทองเที่ยวไทยและโลก
3(3-0-6)
Thailand and World Tourism Resources
Thailand and World Tourism Resources
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการทองเที่ยวของไทย ความหมาย ประเภทลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร ลั ก ษณะทางภู มิ อ ากาศ

หมายเหตุ
ประสบการณ ที่ ดี ในการเสริ ม สร า ง
ความรู ความเขาใจแกผูเรียนมากขึ้น
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
1743408 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
Accounting and Financial for Hotel Business
ศึกษาหลักการบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีในโรงแรม การจัดทํางบประมาณ
รายรับรายจาย การดําเนินงานของแผนกบัญชีลูกคา การตรวจสอบภายใน การ
ทํางบการเงินประจํางวด รายงานประจําป
และ
1743409 การตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
Hotel Marketing and Sales
ความหมายและความสําคัญของการตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม
สวนประกอบของตลาดโรงแรม การจัดองคการการตลาดในธุรกิจโรงแรม การ
วิเคราะหโอกาสของตลาด โครงสรางตลาด และพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
การวัดและการพยากรณตลาด การแบงสวนตลาด การวางแผนกลยุทธทาง
การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑราคา และการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย
ในในธุรกิจโรงแรม
1741301หลักการมัคคุเทศก
3(2-2-5)
Principle of Tour Guiding
แนวคิ ดเบื้ องตน เกี่ยวกั บมั คคุ เทศก คุณ สมบั ติ มารยาท จรรยาบรรณ และ
บุคลิกภาพของมัคคุเทศก บทบาทหนาที่ความสามารถในการเปนผูนําเที่ยว
การวางแผนและการแกไขปญหาในการนําเที่ยว เทคนิคการนําเที่ยว ศึกษา
พฤติ ก รรมนั ก ท อ งเที่ ย ว พิ ธี ก ารเข า และออกเมื อ ง ธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
มัคคุเทศก การจัดกิจกรรมและนันทนาการ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องตน
รวมถึงการฝกปฏิบัตินอกสถานที่

มีการเพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาทั้งนี้
โดยเพิ่มเติมประเด็นความรูทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศไทยและธุรกิจที่
เกี่ยวของกับมัคคุเทศก ตลอดจนการ
ฝกปฏิบัตินาํ เที่ยวนอกสถานที่ตาม
เสนทางบังคับของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
มี ก ารปรั บ คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า โดย
เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ
แหลงทองเที่ยวความทรงจํา โดยแบง

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
และของโลก ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยว
มรดกโลก โดยแบ งตามลัก ษณะภู มิศ าสตร ป จจัย ที่ มีผ ลต อทรัพ ยากรการ
ท อ งเที่ ย ว การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรการท อ งเที่ ย ว องค ก รที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การ
ทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ

1743203 การทองเที่ยวโดยชุมชน
3(3-0-6)
Community-based Tourism
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและองคประกอบของชุมชน ความสัมพันธ
ระหวางการทองเที่ยวกับชุมชน การสรางจิตสํานึก การพัฒนาศักยภาพ การ
สรางเครือขาย บทบาทของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว รูปแบบและกิจกรรม
การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน การใชแนวคิดการมีสวน
รว มในการจั ด การท อ งเที่ ย วชุ ม ชน ผลกระทบจากการท อ งเที่ ย วต อ ชุ ม ชน
กรณีศึกษา
1744314 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Recreation Activities
ความหมาย ประโยชน ขอบขายกิจกรรมนันทนาการ หลักการและวิธีการจัด
กิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่ การฝกทักษะใน

หมายเหตุ
ตามลั ก ษณะภู มิ ศ าสตร ซึ่ งเป น การ
เสริ ม สร า งความรู ความเข า ใจแก
ผูเรียนในเรื่อ งของความหลากหลาย
ของทรั พ ยากรการท องเที่ ยวอี ก
รูปแบบหนึ่ง
มีการปรับคําอธิบายรายวิชา โดยเพิ่ม
ป ระ เด็ น รู ป แ บ บ ข อ งธุ ร กิ จ ก าร
ทองเที่ยว องคป ระกอบที่สําคัญ ของ
ธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว ความสั ม พั น ธ
ระหว า งธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว และ
แนวโน ม ของธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว
เพื่อใหผูเรียนมีความรูที่ทันสมัย
มีการปรับคําวา จิตสํานึก เปนคําวา
ทัศนคติที่ดี และ เนนการวางแผนและ
การมีสวนรวมกับชุมชนที่เปน
กรณีศึกษา

มี ก ารปรั บ คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า ให มี
เนื้ อหาครอบคลุ ม โดยเน น เรื่อ งการ
ฝกทักษะภาคปฏิบัติ ทั้งที่เรียนรูจาก
ผู ส อน ผู มี ป ระสบการณ แ ละเรีย นรู
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1743304 หลักการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Principle of Travel Business
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ แนวคิดการจัดการ แนวโนม และบทบาทของ
ธุรกิจนําเที่ยว การกําหนดนโยบาย เปาหมาย การวางแผน การดําเนินงาน การ
ควบคุมและ การประเมินงาน วิธีการประกอบธุรกิจการทองเที่ยว การจัดทํา
แผนการตลาดและการสงเสริม การขาย การอภิปรายถึงปญหาตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวในทางปฏิบัติการและการแกไขปญหา
ตางๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการทองเที่ยวของ
ไทยและของโลก ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒ นธรรม แหลง
ท อ งเที่ ย วมรดกโลก แหล งท อ งเที่ ย วความทรงจํ า โดยแบ งตามลั ก ษณะ
ภูมิศาสตร ปจจัยที่มีผลตอทรัพยากรการทองเที่ยว การอนุรักษทรัพยากร
การทองเที่ยว องคกรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
1744209 หลักการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Principles of Travel Business
ความหมาย ความสํ า คั ญ รู ป แบบและลั ก ษณะของธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว
ประเภทและองคประกอบของธุรกิจการทองเที่ยว (ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการ
ขนสง ธุรกิจจําหนายสินคาของที่ระลึก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนํา
เที่ ย ว และธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วประเภทอื่ น ๆ ได แ ก ธุ ร กิ จ การบั น เทิ ง และ
นัน ทนาการ บทบาทและหน าที่ข องธุรกิจ การท องเที่ ยว ป ญ หาและแนว
ทางแกไขป ญ หาของธุรกิ จการท องเที่ยว ความสัมพั นธระหวางธุรกิจการ
ทองเที่ยว แนวโนมของธุรกิจการทองเที่ยว
1744208 การทองเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
Community-based Tourism
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและองคประกอบของชุมชน ความสัมพันธ
ระหวางการทองเที่ยวกับชุมชน การสรางทัศนคติที่ดี การพัฒนาศักยภาพ
การสรางเครือขาย บทบาทของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว การวางแผน
และ พั ฒนาการ ทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน การจัดทําโครงการดานการ
ท อ งเที่ ย ว กระบวนการจัด โครงการ การเขี ย นโครงการ กรณี ศึ ก ษาการ
บริหารโครงการทองเที่ยวชุมชน
1742402 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism Recreation Activities
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคและประเภทกิจกรรมนันทนาการ
ลักษณะกิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยวที่ดี การศึกษาอุปกรณตางๆ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
การเปนผูนาํ นันทนาการ การวางแผนงาน และการใชอุปกรณตา งๆ ในการ
นันทนาการ เพื่อใหเกิดความสนุกสนานในการเดินทางทองเที่ยว

หมายเหตุ
จากบุคคลภายนอกในแหลงทองเที่ยว
นันทนาการตาง ๆ เพื่อเสริมสรางให
ผู เรี ย นสามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ไ ด
อยางมีประสิทธิภาพ

1744210 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขนสงทางบก ทางเรือและทางอากาศรูปแบบ
ของการขนส ง หลั ก การรั บ ผู โดยสาร กฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การขนส ง
บทบาทของรั ฐ บาลต อ การขนส ง ผู โดยสาร โดยการศึ ก ษาวิ เคราะห ถึ ง
ยานพาหนะที่ ให บ ริก าร การกํ าหนดเวลา การส งเสริม การขายบริก าร
ปญหาในดานการแขงขันและการรวมมือระหวางการขนสงประเภทตางๆ
รวมทั้งการอํานวยความสะดวกและการควบคุม การขนสงผูโดยสาร
1743305 การบริการจัดเลี้ยง
3(3-0-6)
Catering Service
ศึกษาและปฏิบัติงานดานภัตตาคารและการจัดเลีย้ ง วิธีการทางการรับรอง

มีการเพิ่มวิชานี้ เพื่อเพิ่มความรูดาน
การขนสงใหกับ นักศึกษาเพื่อรองรับ
การขยายตัวของการทองเที่ยวและให
มีความเหมาะสม ทันตอยุคสมัย

มี ก ารปรั บ คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า ให
ก ร ะ ชั บ ยิ่ งขึ้ น โด ย เน น ทั ก ษ ะ ที่
นักศึกษาตองเรียนรูโดยเฉพาะ
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1742307 ธุรกิจการบินและการสํารองที่นั่ง
3(3-0-6)
Airline Business and Reservation
ภาษา ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน ประวัติธุรกิจการบิน สภาพ
ทั่วไปของธุรกิจการบิ น การขายบริการของสายการบิน การขนสงสิน คาทาง
อากาศ กฎระเบียบ นโยบายที่สําคัญของสายการบิน การจัดการธุรกิจการบิน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน เชน IATA, ICAO, OAA ความสัมพันธ
ระหวางบริษัทการบินกับธุรกิจการบิน การบริหารดําเนินงานสายการบิน และ
ศึกษาเรื่องการใชระบบคอมพิวเตอรในการสํารองที่นั่งสายการบินในระบบตางๆ
รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการธุรกิจการบินภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ประกอบการจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการ หลั ก การและวิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรม
นั น ทนาการเพื่ อ การท อ งเที่ ย ว เกมส แ ละกิ จ กรรมนั น ทนาการเพื่ อ การ
ทองเที่ยว การฝกทักษะในการเปนผูนํานันทนาการที่ดี ตลอดจนการเรียนรู
ทั ก ษะภาคปฏิ บั ติ ก ารเป น ผู นํ า กิ จ กรรมนั น ทนาการจากบุ ค คลในแหล ง
ทองเที่ยวเพื่อนันทนาการตางๆ และการจัดกิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่
1742204 ธุรกิจการบินและการสํารองที่นั่ง
3(3-0-6)
Airline Business and Reservation
องคประกอบพื้นฐานของธุรกิจสายการบินที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
บิน ไดแก ภาษา ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน ซึ่งครอบคลุม
โครงสรางองคกรของสายการบิน การดําเนินงาน กฎระเบียบของรัฐบาล
และหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ การบิ น การศึ ก ษาเรื่ อ งการใช ระบบ
คอมพิวเตอรในการสํารอง ที่นั่งสายการบินในระบบตางๆ รวมถึงปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการธุรกิจการบินภายในประเทศและตางประเทศ

เพิ่มรายวิชานี้ เพื่อฝกทักษะเชิงปฏิบัติ
ในการจัดเลี้ยงใหแกนักศึกษา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หมายเหตุ

เพิ่ ม รายวิ ช านี้ เพื่ อ ฝ ก ทั ก ษะการ
จัดการภั ต ตาคารและงานครัวให กั บ
นักศึกษา
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งานจัดเลี้ยง ในโอกาสตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ศึกษาในโครงสรางการ
บริหารงานของหนวยงานจัดเลี้ยง ความสัมพันธของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนก
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและวิธีการจัดทําเมนูอาหาร การควบคุมดูแล
งานจัดเลี้ยง การจัดทํารายงาน
1743306 การจัดการภัตตาคารและงานครัว
3(2-2-5)
Restaurant and Kitchen Management
หลักการจัดการภัตตาคาร หลักการจัดการงานครัว การจัดรายการอาหาร
สํ า หรั บ ภั ต ตาคาร การจั ด อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในภั ต ตาคาร อุ ป กรณ
เครื่องมือและเครื่องใชสําหรับภัตตาคาร การจัดองคกร การวางแผนการ
บริหารงานภัตตาคาร การจัดการงบประมาณ การคํานวณตนทุนและผล
กําไร วิธีการใหบริการ การควบคุมคุณภาพอาหารภัตตาคาร การบริหารงาน
บุคลากรในภัตตาคารและงานครัว
1744310 การจัดการธุรกิจที่พักและอาคารชุด
3(3-0-6)
Accommodation and Suit Management
ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอธุรกิจบริการ การจัดการธุรกิจบริการ
เพื่อการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคม ตลอดจน
ปญหาและผลกระทบของธุรกิจบริการที่มีตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมถึง
หน ว ยงานและองค ก รที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การอนุ รั ก ษ สิ่ งแวดล อ มและการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1744311 การจัดการกิจกรรมในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
Hotel Event Management
ศึกษาความหมาย องคประกอบ ประเภทการจัดกิจกรรม การตลาด การ
วางแผนการวางรูปแบบงาน งบประมาณ การควบคุม การจัดกิจกรรมใน
ลักษณะตางๆ ตามความตองการของลูกคา ตลอดจนการแกไขปญหาตางๆ
ในการจัดกิจกรรมในโรงแรม

เปนรายวิชาใหม ทั้งนี้ปจจุบันธุรกิจที่
พั ก มี ห ลากหลายประเภทมากขึ้ น มี
รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ที่
แตกตาง การเรียนรูการจัดการธุรกิจที่
พั ก ที่ ห ลากหลาย จึ งทํ า ให ผู เรีย นได
พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละสามารถนํ า
ความรูไปประยุกตใชได
เพิ่มวิชานี้ โดยเล็งเห็นวาการจัดการ
กิ จ กรรม เป น ส ว น ห นึ่ งของการ
ท อ งเที่ ย ว เชิ งม ห ก ร ร ม (Event
tourism) ซึ่ งได รั บ ค ว าม นิ ย ม ใน
ปจจุบัน ถือเปนการทองเที่ยวรูปแบบ
หนึ่งที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ใหการสงเสริมและสนับสนุน
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1743408 การพูดและนําเสนองานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

1742801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรม
2(0-3-3)
การทองเที่ยว 1
Preparation for Practical Training in Tourism Industry I
จั ด ให ผู เรี ย นได มี ก ารเตรี ย มความพร อ มก อ นออกฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ

3(3-0-6)

Public Speaking and Presentation for Tourism Industry
ความสํ า คั ญ ของการพู ด และการนํ า เสนอ วั ต ถุ ป ระสงค ในการพู ด การ
เตรีย มการพู ด เทคนิ ค การพู ด การใช เสี ย ง ลี ล า และบุ ค ลิ ก ภาพในการ
พูด การใชภาษาที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณตางๆ ในการบริการที่
เกี่ ยวของกับการท องเที่ ยว การวิเคราะห และปฏิ บั ติ ต อผูฟ ง รูป แบบและ
เทคนิ ค การนํ า เสนองานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วอย า งมี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ
มีการเพิ่ มวิช านี้ เพื่ อปรับให ทั น สมั ย
และรองรับการเปดเสรีอาเซียน

เพิ่ ม รายวิ ช านี้ เพื่ อ ฝ ก ทั ก ษะการ
จัด การดานบารและเครื่อ งดื่ มให กั บ
นั ก ศึ ก ษา โดยเพิ่ ม ความรู ด า นการ
จัดการสโมสรลงไปในรายวิชาดวยเพือ่
รองรับการขยายตัวของการทองเที่ยว
และใหมีความเหมาะสมทันตอยุคสมัย
เพิ่ ม รายวิ ชานี้ เพื่ อฝ กทั ก ษะการพู ด
และการนําเสนองานในรูปแบบตางๆ
โดยเน น การใช เทคนิ ค ใหม ๆ ในการ
นํ าเสน องาน ให มี ค วามน าสน ใจ
เหมาะสมทันตอยุคสมัย

1742601 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 2(1-2-3) มีการปรับชื่อวิชา โดยตัดหมายเลข 1
Preparation for Practical Training in Tourism Industry
ออก เนื่องจากเรียนเพียงรายวิชา

จัดใหผูเรียนไดมีการเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณ วิชาชีพ เดียว
ทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว การฝกทักษะตางๆ ที่เกี่ยวกับงานบริการ
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1741401 การทองเที่ยวอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Tourism
ประวั ติ ค วามเป น มาของประชาคมอาเซี ย น กลไก และกฎบั ต รอาเซี ย น
วิสัยทัศน วัตถุประสงคเปาหมาย โครงสราง เขตการคาเสรี สภาพเศรษฐกิจ
สั ง คม วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล อ ม การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วในกลุ ม
ประชาคมอาเซียน ผลกระทบ แนวโนม ทิศทางการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม
นักทองเที่ยว กฎหมาย และการเคลื่อนยายแรงงานดานการทองเที่ยวและ
การโรงแรม รวมถึงรูปแบบทองเที่ยวเชื่อมโยงหรือการทองเที่ยวชายแดน
1743407 การจัดการบารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Beverage Operation
การบริ ห าร การดํ า เนิ น การและสภาพแวดล อ มทางธุ ร กิ จ สโมสร การ
วิเคราะหตลาด การวางแผนการผลิตและการบริการ การจัดการอาหารและ
เครื่องดื่มในสโมสร การจัดการดานพนักงาน การจัดทํางบการเงินและการ
ควบคุมทางการเงิน
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ทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว การฝกทักษะตางๆ ที่เกี่ยวกับงานบริการ และ
การฝ ก ในองค ก ารหรื อ หน ว ยงานสถานประกอบการณ ด า นอุ ต สาหกรรม
ทองเที่ยว โดยฝกปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดศึกษา จัดใหมี
การปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน ตลอดจน
อภิปรายปญ หาทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว ขอเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหา
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และการฝก ในองคการหรือหนวยงานสถานประกอบการณดานอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว โดยฝกปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดศึกษา จัดใหมี
การปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน ตลอดจน
อภิปรายปญหาทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว ขอเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหา

หมายเหตุ

หมายเหตุ: หลักสูตรไดดําเนินการปรับอาจารยประจําหลักสูตร แผนการเรียนการสอน รหัสรายวิชาและมีคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษแทรก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การเรียนการสอนของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบองคความรูของ มคอ.1 กับหลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มคอ.1

รหัสวิชา

เนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชา
ใน มคอ.1
1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(ไมนอยกวา 24 หนวยกิต)
1741101

- ลักษณะและพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยว
- การสื่อสารขามวัฒนธรรม

1742105

คําอธิบายรายวิชา

- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ความหมาย ความสํ า คั ญ ลั ก ษณะ ประเภท
การทองเที่ยว
องค ป ระกอบของอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว
ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ผลกระทบ แนวโนม นโยบาย
และสถานการณ การทองเที่ยวในปจจุบันทั้งใน
ระดับประเทศ อาเซียนและระดับโลก องคกรที่
เกี่ ย วข อ งทั้ ง ทางตรงและทางอ อ ม และทั้ งใน
ประเทศและต างประเทศ บทบาทของภาครัฐ
และเอกชนในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการ
ทองเที่ยว
- พฤติกรรมนักทองเที่ยวและการ
พฤติ ก รรมของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ มี ค วามแตกต า ง
สื่อสารขามวัฒนธรรม
ทางด า นวั ฒ นธรรม ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารข า ม
วัฒ นธรรม อิทธิพลของความแตกตางทางดาน
ภาษาและวัฒ นธรรมที่ มี ต อ การสื่ อ สารกั บ ชน
ชาติตางๆ วัตถุประสงคการเดินทางการจําแนก
ประเภทของนัก ท องเที่ย วตามหลัก สากล เพื่ อ
ตอบสนองความตอ งการตามความจําเป นของ
นักทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาเทียบเทา

หลักการแนวคิดเบื้องตน องคประกอบ พัฒนาการ
บทบาท ความสําคัญของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรมทั้งทางตรงและ
ทางออม
ทั้งรายวิชาทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนือ้ หาความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

พฤติกรรมนักทองเที่ยวลักษณะนักทองเที่ยวที่
แตกตาง หลักการสื่อสารขามวัฒนธรรมที่สามารถ
ประยุกตใชกับการทองเที่ยวและโรงแรม โดย
บูรณาการเนื้อหาเขาดวยกัน
ทั้งรายวิชาทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาลักษณะ
พฤติ ก รรมนั ก ท อ งเที่ ย วและการสื่ อ สารข า ม
วัฒนธรรม
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- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
เนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาใน
หลักสูตร
1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(24 หนวยกิต)

สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
- จิตวิทยาบริการ

รหัสวิชา

- จิตวิทยาการบริการ

1742104

- การจัดการทรัพยากรมนุษย

1744108

- การจัดการทรัพยากรมนุษย
สําหรับการทองเที่ยวและการ
โรงแรม

- เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การทองเที่ยวและการโรงแรม

1743107

- เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การทองเที่ยวและการโรงแรม

คําอธิบายรายวิชา

เนื้อหาเทียบเทา

แนวคิ ดพื้ น ฐานเกี่ ยวกั บ จิต วิท ยาบริการ ทฤษฎี ท าง
จิ ต วิ ท ยาที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ความต อ งการของบุ ค คล
พฤติ ก รรมและคุ ณ ลั ก ษณะที่ เป น เอกลั ก ษณ ข อง
นักท อ งเที่ ยว การประยุ กตใช ทฤษฎี ท างจิต วิทยาใน
งานบริ ก าร หลั ก ในการบริ ก ารให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มาตรฐานการสร า งความประทั บ ใจในงานบริ ก าร
เทคนิคการจูงใจลูกคา การปองกันและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในงานบริการ
ทฤษฎี แนวคิดและหลักการในการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย ขอบข า ยและหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและ
ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะห
งาน การวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดการกําลังคน การ
สรรหา การคัด เลือ ก การฝก อบรม การพั ฒ นา การ
ประเมินผล ปจจัยและปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในธุรกิจทองเที่ยว และโรงแรม
ความหมาย ขอบเขต ประเภท ลัก ษณะ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห จัดเก็บขอมูล การ
สืบคนขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส การ
จัดชุดสินคา ขอมูล การกําหนดราคา ระบบการชําระ
เงิน ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร และความเปนสวน
บุ ค คลและทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาการจั ด การด า น
การตลาดธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-marketing)
และธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการทองเที่ยวและ
การโรงแรม ไดแก สายการบิน โรงแรม บริษัทนําเที่ยว
และองคกรทางการทองเที่ยว

หลักการและทฤษฎีที่เกีย่ วของกับความตองการ
ของบุคคล การประยุกตและนําไปใชในงานบริการ
ดานการทองเที่ยวและโรงแรม เนือ้ หาครอบคลุม
ทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาจิตวิทยาบริการ

หลักการ บทบาท หนาที่ และขอปฏิบัติในงาน
จัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจทองเที่ยวและ
โรงแรม
ทั้ ง รายวิ ช าทั้ ง รายวิ ช าเที ย บเท า กั บ เนื้ อ หาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย
ความรูพื้ น ฐานของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การใช ซ อฟแวร สํ า หรั บ การท อ งเที่ ย วและการ
โรงแรม จรรยาบรรณ ของการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว
ทั้ ง รายวิ ช าทั้ ง รายวิ ช าเที ยบเท ากั บ เนื้ อ ห า
เทคโนโลยี สารสนเทศสําหรับการท องเที่ ยวและ
การโรงแรม
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มคอ.1
- จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสําหรับการทองเที่ยว
และการโรงแรม

รหัสวิชา
1743106

สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
- จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสําหรับการทองเที่ยว
และการโรงแรม

- การพัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

1741103

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว

บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการทองเที่ยว
และการโรงแรมที่ มี ต อ ลู ก ค า และสั ง คม แนวคิ ด
เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรมทั้งในและระหวาง
ประเทศ กรณีศึกษาจากการใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
แนวคิดพื้น ฐานและทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับ บุคลิก ภาพ
บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว การ
พัฒ นาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ ศิลปะการ
ตอนรับในงานบริการ การสื่อสารในงานบริการมนุษย
สัมพันธในงานบริการ หลักการพูดในที่สาธารณะ
ศึกษาคําศัพทเฉพาะและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชใน
การสื่อสารในสถานการตางๆ ในธุรกิจทองเที่ยวและ
โรงแรม ไดแก การสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัคร
งาน การสั ม ภาษณ งาน การรับ โทรศั พ ท การเขี ย น
จดหมายธุรกิจประเภทตางๆ การสอบถามขอมูล การ
สั่งซื้อ การยืนยัน

เนื้อหาเทียบเทา
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกีย่ วของกับการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม
ทั้งรายวิชาทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย
เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
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คําอธิบายรายวิชา

มคอ.1

1744207

สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
คําอธิบายรายวิชา
การโรงแรม
2. กลุม วิชาเฉพาะ
(ไมนอยกวา 90 หนวยกิต)
2.1 กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
(ไมนอยกวา 60 หนวยกิต)
(1) กลุม วิชาการทองเที่ยว
(ไมนอยกวา 30 หนวยกิต)
(1.1) กลุ ม วิ ช าการวางแผน
การจัดการ และการพัฒนาการ
ทองเที่ยว
- การพัฒนาการทองเที่ยวอยาง ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กิจกรรม
ยั่งยืน
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน สถานการณ แนวโนม ผลกระทบ
จากการพัฒ นาการทองเที่ยว รวมถึงแนวทางการพัฒ นา
และการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนดวยการบู รณา
การรูป แบบการท องเที่ ย วต างๆ เข าดวยกั น รวมถึ งการ
ทองเที่ยวเพื่อผูพิการ (Tourism for all) จากกรณีศึกษา
ในประเทศและต างประเทศ การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาการ
ทอ งเที่ ย วโดยใช ชุม ชนท อ งถิ่ นเป น กรณี ศึก ษาในการฝ ก
ปฏิบัติทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

เนื้อหาเทียบเทา

แนวคิดการพัฒนาและการจัดการอยางยั่งยืน
การวางแผนพั ฒ นาโดยคํ า นึ ง ถึ ง เศรษฐกิ จ
สั ง คม วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล อ ม โดย
ประยุกตกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งรายวิชาทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาการ
วางแผนและพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว และการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
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2. กลุม วิชาเฉพาะ
(ไมนอยกวา 90 หนวยกิต)
2.1 กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
(ไมนอยกวา 60 หนวยกิต)
(1) กลุม วิชาการทองเที่ยว
(ไมนอยกวา 30 หนวยกิต)
(1.1) กลุมวิชาการวางแผน การ
จั ด การ และการพั ฒ น าการ
ทองเที่ยว
- การวางแผนและพั ฒ นาการ
ทองเที่ยว
- การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

รหัสวิชา

รหัสวิชา

- ก าร พั ฒ น าท รั พ ย าก รก า ร
ทองเที่ยว

1742205

- การทองเที่ยวชุมชน
- การจัดการโครงการการ
ทองเที่ยว

1744208

สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
- ทรัพยากรการทองเที่ยวไทย
และโลก

- การทองเที่ยวชุมชน

คําอธิบายรายวิชา

เนื้อหาเทียบเทา

ความหมาย ประเภทลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะทาง
ภูมิอากาศ ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของ
ทรั พ ยากรการท อ งเที่ ย วของไทยและของโลก ทั้ ง ทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยว
มรดกโลก แหล ง ท อ งเที่ ย วความทรงจํ า โดยแบ ง ตาม
ลั ก ษณ ะภู มิ ศ าสตร ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ทรั พ ยากรการ
ทองเที่ยว การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว องคกรที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและองคประกอบของ
ชุมชน ความสัมพันธระหวางการทองเที่ยวกับชุมชน การ
สรางทัศนคติที่ดี การพัฒนาศักยภาพ การสรางเครือขาย
บทบาทของชุมชนในการจัดการทอ งเที่ยว การวางแผน
และ พัฒนาการ ทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน
การจั ด ทํ าโครงการด านการท อ งเที่ ย ว กระบวนการจั ด
โครงการ การเขี ย นโครงการ กรณี ศึ ก ษาการบริ ห าร
โครงการทองเที่ยวชุมชน

แนวคิดของทรัพยากรการทองเที่ยว การพั ฒนา
และการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทั้งดาน
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม
ทั้ ง รายวิ ช าทั้ ง รายวิ ช าเที ย บเท า กั บ เนื้ อ ห า
ทรัพยากรการทองเที่ยวไทยและโลก

หลักการบริหารจัดการการทองเทีย่ วชุมชน การ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน แนวคิดการใหชุมชนมี
สวนรวมในการจัดการทองเที่ยว
ทั้ ง รายวิ ช าทั้ ง รายวิ ช าเที ย บเท า กั บ เนื้ อ หาการ
ทองเที่ยวชุมชนและการจัดโครงการการทองเที่ยว
กับการจัดการโครงการการทองเที่ยว
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รหัสวิชา

- การสํารวจและวิจยั สําหรับการ
ทองเที่ยว
- การสัมมนาการทองเที่ยว

1744212

- โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว

1744210

(1.2) กลุมวิชาการดําเนินงานและ
จัดการธุรกิจนําเที่ยว

สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
คําอธิบายรายวิชา
การโรงแรม
- การวิจัย และการสั ม มนาดา น ความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของการวิจัย
การทองเที่ยว
จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิจัยเชิ งคุณ ภาพ และการ
วิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการขั้นตอนของการดําเนินการ
วิจัย กําหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรม การ
เขียนโครงการ ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย ประชากร
กลุมตัวอยาง เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิ เ คราะห ข อ มู ล การเขี ย นรวมถึ ง การจั ด สั ม มนาเพื่ อ
นํ า เสนอรายงานผลการวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาด า นการ
ทองเที่ยว
- โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขนสงทางบก ทางเรือและทาง
การทองเที่ยว
อากาศรู ป แบบของการขนส ง หลั ก การรั บ ผู โ ดยสาร
กฎระเบียบเกี่ยวกับการขนสงบทบาทของรัฐบาลตอการ
ขนสงผูโดยสาร โดยการศึกษาวิเคราะหถึงยานพาหนะที่
ให บ ริ ก ารการกํ า หนดเวลาการส ง เสริ ม การขายบริ ก าร
ปญหาในดานการแขงขันและการรวมมือระหวางการขนสง
ประเภทต า งๆรวมทั้ งการอํ านวยความสะดวกและการ
ควบคุม การขนสงผูโดยสาร
(1.2) กลุมวิชาการดําเนินงาน
และจัดการธุรกิจนําเที่ยว

เนื้อหาเทียบเทา
ความสํ าคั ญ ของการวิ จั ย ด านการท อ งเที่ ย ว
แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ก า ร วิ จั ย ขั้ น ต อ น ก า ร
ดํ าเนิ น ก ารวิ จั ย ก ารล งมื อ สํ ารวจแ ล ะ
ปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่จริง การจัดสัมมนาเพื่อ
เผยแพรผลการวิจัย
ทั้งรายวิชาทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาการ
สํารวจ การวิจัย และการจัดสัมมนาการ
ทองเที่ยว
ระบบการขนส งทางบก ทางน้ํ า ทางอากาศ
สําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งรายวิชา
เที ยบเท ากั บ โลจิ ส ติก ส สํ าหรับ อุต สาหกรรม
ทองเที่ยว
ทั้ ง รายวิ ช าทั้ ง รายวิ ช าเที ย บเท า กั บ เนื้ อ หา
โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
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มคอ.1

มคอ.1

รหัสวิชา

- การวางแผนและการจัดนําเที่ยว

1742203

- การดําเนินการนําเที่ยว

สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
- การวางแผนและการจัด
รายการนําเที่ยว

1741201

- หลักการมัคคุเทศก

- การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
- การจัดการตัวแทนเดินทางการ
ทองเที่ยว

1744209

- หลักการจัดการธุรกิจการ
ทองเที่ยว

เนื้อหาเทียบเทา

ประเภท รู ป แบบ กระบวนการ องค ป ระกอบของการ
จัดการทองเที่ยวการเตรียมการ การสํารวจเสนทาง การ
วางแผนการใชงบประมาณ การดําเนิ นการผลกําไรทาง
ธุรกิจ การจัดรายการนําเที่ยวโดยคํานึงถึงความตองการ
ทางการตลาด กฎหมายและความปลอดภัย

หลักการวางแผน ปญหาและอุปสรรค และ
การแกไขปญหา การออกแบบเสนทางและ
รายการนําเที่ยว
ทั้ งรายวิช าเที ย บเท า กั บ เนื้ อ หาการวางแผน
และการจั ด นํ า เที่ ย วและการดํ า เนิ น งานนํ า
เที่ยว
หลักการ หนาที่ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก
เทคนิ ค การนํ า เที่ ย วของมั ค คุ เทศก ป ระเภท
ต า งๆการอํ า นวยความสะดวก และความ
ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
ทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหางานมัคคุเทศก

แ น วคิ ด เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ มั ค คุ เท ศ ก บุ ค ลิ ก ภ าพ
คุณ ลักษณะ จรรยาบรรณ มารยาท และการวางตัวของ
มัคคุเทศก บทบาทและหนาที่ของมัคคุเทศก มัคคุเทศกกับ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยและธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
มัคคุเทศก เทคนิคการนําเที่ยว การวางแผนและการแกไข
ปญหาในการนําเที่ ยว กิจกรรมที่เกี่ยวของกับมัคคุเทศก
(พิ ธีก ารเขาและออกเมื อ ง กิ จกรรมนั น ทนาการ การให
ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน) และการฝก
ปฏิ บั ติ นํ า เที่ ย วนอกสถานที่ ต ามเส น ทางบั งคั บ ของการ
ทองเที่ยว
ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและลักษณะของธุรกิจ
การท องเที่ย ว ประเภทและองคป ระกอบของธุรกิ จการ
ทองเที่ยว (ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการขนสง ธุรกิจจําหนาย
สิน ค าของที่ ระลึ ก ธุ รกิ จ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ธุร กิจ นํ า
เที่ยว และธุรกิจทองเที่ยวประเภทอื่นๆ ไดแก ธุรกิจการ
บันเทิงและนันทนาการ บทบาทและหนาที่ของธุรกิจการ
ทองเที่ยว ปญหาและแนวทางแกไขปญหาของธุรกิจการ
ท อ งเที่ ย ว ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว
แนวโนมของธุรกิจการทองเที่ยว

แนวคิด การวางแผน การจัดการ การควบคุม
และการติดตามประเมินผลในการดําเนินงาน
ดานธุรกิจทองเที่ยว ทั้งทางตรงและทางออม
ทั้ ง รายวิ ช าเที ย บเท า กั บ เนื้ อ หาการจั ด การ
ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วและการจั ด การตั ว แทนเดิ น
ทางการทองเที่ยว
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- งานมัคคุเทศก

คําอธิบายรายวิชา

มคอ.1

รหัสวิชา
1743206

- การออกบัตรโดยสาร

1742204

-

1741202

เนื้อหาเทียบเทา
ความสําคัญของการตลาดการทองเที่ยวและ
การดําเนินการทางการบัญชีและงบการเงินใน
ธุรกิจการทองเที่ยว
ทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาการตลาดการ
ทองเที่ยวการบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจ
การนําเที่ยว

การดําเนินงานดานธุรกิจการขนสงทางอากาศ
และการบิน โปรแกรมสําเร็จรูปในการสํารองที่
นั่ง และการบริหารการจัดการทาอากาศยาน
ทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาการออกบัตร
โดยสารและการดําเนินงานของธุรกิจการบิน

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
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- การตลาดการทองเที่ยว
- การบัญชีและการเงินสําหรับ
ธุรกิจการนําเทีย่ ว

สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
คําอธิบายรายวิชา
การโรงแรม
- การตลาดและการบัญชีสําหรับ ความหมาย ความสําคัญ และสวนประกอบของการตลาด
ธุรกิจการทองเที่ยว
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รวมถึงการจัดการการตลาด
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การวิเคราะหสถานการณ
และสภาพแวดลอมทางการทองเที่ ยว การวางแผนและ
การกําหนดกลยุทธการตลาดเพื่อธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ท อ งเที่ ย ว บทบาท หน า ที่ ข องแผนกบั ญ ชี แ ละการเงิ น
ความหมายของการบั ญ ชี หลั ก การบั น ทึ ก บั ญ ชี การ
วิเคราะหและการบันทึกรายการคา ประโยชนของขอมูล
ทางการบัญชีในธุรกิจการทองเที่ยว การฝกปฏิบัติทางการ
บัญชีเบื้องตน และการฝกวิเคราะหงบการเงิน
- ธุรกิจการบินและการสํารอง
องคประกอบพื้นฐานของธุรกิจสายการบินที่เกี่ยวของกับ
ที่นั่ง
อุ ต สาหกรรมการบิ น ได แ ก ภาษา ความหมายและ
ขอบเขตของธุรกิจการบิน ซึ่งครอบคลุมโครงสรางองคกร
ของสายการบิน การดําเนินงาน กฎระเบียบของรัฐบาล
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน การศึกษาเรื่อง
การใชระบบคอมพิวเตอรในการสํารอง ที่นั่งสายการบินใน
ระบบตางๆ รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
ธุรกิจการบินภายในประเทศและตางประเทศ
- ผลกระทบการทองเที่ยว
แนวคิ ด ความสํ าคั ญ สถานการณ ผลกระทบของการ
ทองเที่ยวตอเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ทั้งดานบวกและดานลบ และแนวทางจัดการผลกระทบ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

มคอ.1

รหัสวิชา

-

1744211

สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
- การจัดการองคความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

คําอธิบายรายวิชา

เนื้อหาเทียบเทา

ความหมายความสําคัญและประเภทขององคความรูและ เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ศึกษาถึงกระบวนการถายทอดและสืบ วิสยั ทัศนของมหาวิทยาลัย
ทอดองค ค วามรู แ ละภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น รวมทั้ ง หาแนว
ทางการพั ฒ นาจั ด การและอนุ รั ก ษ อ งค ค วามรู แ ละภู มิ
ปญญาทองถิ่น
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มคอ.1
(2) กลุม วิชาโรงแรม
(ไมนอยกวา 30 หนวยกิต)
(2.1) กลุมวิชาการวางแผน
การจัด การ และการพั ฒ นาการ
โรงแรม
- การตลาดโรงแรมและการขาย
การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจ
โรงแรม

1744308

1743307

สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
คําอธิบายรายวิชา
การโรงแรม
(2) กลุมวิชาโรงแรม
(ไมนอยกวา 30 หนวยกิต)
(2.1) กลุมวิชาการวางแผน
การจัดการ และการพัฒนาการ
โรงแรม
- การตลาดและการบัญชีสําหรับ ความหมาย ความสําคัญ และสวนประกอบของการตลาด
ธุรกิจการโรงแรม
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รวมถึงการจัดการการตลาด
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การวิเคราะหสถานการณ
และสภาพแวดลอมทางการทองเที่ ยว การวางแผนและ
การกําหนดกลยุทธการตลาดเพื่อธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ท อ งเที่ ย ว บทบาท หน า ที่ ข องแผนกบั ญ ชี แ ละการเงิ น
ความหมายของการบั ญ ชี หลั ก การบั น ทึ ก บั ญ ชี การ
วิเคราะหและการบันทึกรายการคา ประโยชนของขอมูล
ทางการบัญชีในธุรกิจโรงแรม การฝกปฏิบัติทางการบัญชี
เบื้องตน และการฝกวิเคราะหงบการเงิน
- การจัดการโรงแรม
ความเปนมาของธุรกิจโรงแรม การแบงประเภทและระบบ
การบริหารโรงแรมในรูปแบบตางๆ การศึกษาโครงสราง
ของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน การกําหนดหนาที่ของ
เจาหนาที่ฝายตางๆ และความสัมพันธระหวางแผนกตางๆ
ในโรงแรม ความเปนไปไดในการกอตั้งโรงแรม การตลาด
ธุ ร กิ จ โรงแรม พระราชบั ญ ญั ติ โ รงแรม รู ป แบบการ
ให บ ริ ก ารของโรงแรม ระบบการบริ ห ารและพั ฒ นา
บุคลากร จิตวิทยาในการใหบริการในงานโรงแรม ปญหา
และแนวทางแกไขในการดําเนินกิจการโรงแรม

เนื้อหาเทียบเทา

ความสําคัญของการตลาดการโรงแรม
การดําเนินการทางการบัญชีและงบการเงินใน
ธุรกิจการโรงแรม
ทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาการตลาดการ
โรงแรมการบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจการ
โรงแรม

หลั ก การจั ด การธุ ร กิ จ โรงแรม ระบบการ
บริหารงานภายในโรงแรม และการดําเนินการ
การกอตั้งโรงแรม
ทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาการวางแผน
การพัฒนา และการบริหารจัดการโรงรม
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- การวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
โรงแรม

รหัสวิชา

มคอ.1
- การสํารวจและวิจยั สําหรับการ
โรงแรม
- การสัมมนาการโรงแรม

1744312

1741301

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
- การวิจัยและการสัมมนาดาน
การโรงแรม

- หลักการโรงแรม

คําอธิบายรายวิชา

เนื้อหาเทียบเทา

ความหมาย ความสําคัญ บทบาท เปาหมายของ
การวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิจัยเชิง
คุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการ
ขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย กําหนดประเด็น
ป ญ หา การทบทวนวรรณ กรรม การเขี ย น
โครงการ ตั ว แปรและสมมติ ฐ านการวิ จั ย
ประชากรกลุ มตัวอย าง เครื่องมื อและการเก็ บ
รวบรวมขอ มู ล การวิ เคราะห ขอ มู ล การเขี ย น
รวมถึ ง การจั ด สั ม มนาเพื่ อ นํ า เสนอรายงาน
ผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาดานการทองเที่ยว
ความเปนมาของกิจการโรงแรม โครงสรางของ
การปฏิ บั ติ งานและการควบคุ ม ภายในกิจ การ
โรงแรม การจัดสายงาน การกําหนดหนาที่การ
ดําเนินงานของแผนกและฝายตางๆ การติดตอ
สั ม พั น ธ กั บ โรงแรมในเครื อ และนอกเครื อ
ตลอดจนหน วยงานที่ เกี่ ยวขอ งอื่ น ๆ กฎหมาย
เกี่ ยวกั บ การจั ด ตั้ งและควบคุ ม กิ จ การโรงแรม
ความรับ ผิ ดชอบ ผูใช บ ริการของโรงแรม และ
มารยาทของพนักงาน ขอบกพรองและแนวการ
แกไขในการดําเนินกิจการโรงแรม

ความสําคัญของการวิจัยดานการโรงแรม แนวคิด
ทฤษฎีการวิจัย ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย การลง
มือสํารวจและปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่จริง การจัด
สัมมนาเพื่อเผยแพรผลการวิจัย
ทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาการสํารวจและวิจัย
สําหรับการทองเที่ยวและการสัมมนาการทองเที่ยว
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-

รหัสวิชา

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

มคอ.1

รหัสวิชา
1744309

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
- การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมใน
ธุรกิจโรงแรม

1744310

การจัดการธุรกิจที่พักและอาคารชุด

-

1744311

การจัดการกิจกรรมในธุรกิจโรงแรม

แนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ความสํ า คั ญ ในการวางแผนและนโยบายด า น
บุคลากร รวมทั้งการพยากรณกําลังคนในระยะ
สั้ น และระยะยาวในโรงแรม การสํ า รวจและ
วิเคราะหกําลังคนที่มีอยูและความสามารถของ
บุคลากร การจัดลําดับความสําคัญของตําแหนง
พนักงานในโรงแรม การคัดเลือกพนักงาน ศึกษา
วิ ธี ก ารจั ด การฝ ก อบรม เทคนิ ค การฝ ก อบรม
แบบต า งๆ การประเมิ น ผลและป ญ หาในการ
พัฒนา และการฝกอบรมบุคลากร
ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอธุรกิจบริการ
การจั ด การธุ ร กิ จ บริ ก ารเพื่ อ การอนุ รั ก ษ แ ละ
รัก ษาสิ่งแวดลอ มทางธรรมชาติและทางสั งคม
ตลอดจนปญหาและผลกระทบของธุรกิจบริการ
ที่มีตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมถึงหนวยงาน
แ ล ะ อ งค ก ร ที่ เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ศึกษาความหมาย องคประกอบ ประเภทการจัด
กิจกรรม การตลาด การวางแผนการวางรูปแบบ
งาน งบประมาณ การควบคุม การจัดกิจกรรมใน
ลั ก ษณะต า งๆ ตามความต อ งการของลู ก ค า
ตลอดจนการแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ในการจั ด
กิจกรรมในโรงแรม

เนื้อหาเทียบเทา
เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
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-

คําอธิบายรายวิชา

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา

เนื้อหาเทียบเทา

หลักการ หนาที่ ความรับผิดชอบ และการฝก
ปฏิบัติในงานบริการสวนหนา
ทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาการดําเนินงานและ
การจัดการงานบริการสวนหนา
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สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
คําอธิบายรายวิชา
โรงแรม
(2.2) กลุ ม วิช าการดําเนิ น งาน
(2.2) กลุ ม วิ ช าการดํ า เนิ น งานและ
และจัดการหองพัก
จัดการหองพัก
- การดําเนินงานและการจัดการ
1742304 - การจัดการสวนหนา
หน าที่ แ ละความรับ ผิด ชอบการใหบ ริก ารสว น
งานบริการสวนหนา
หนาของโรงแรม ไดแก งานสํารองหองพัก การ
บริการดานสัมภาระและกระเปาเดินทางของผู
เขาพัก การใหขอมูลเกี่ยวกับกิจการของโรงแรม
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต ประเภท
ของห องพั ก การติดต อสื่อสารในงานสวนหน า
กั บ ผู เ ข า พั ก และส ว นต า งๆ การจั ด ทํ า บั ญ ชี
การเงิน บัญ ชีหองพัก และการคิดคาใชจายทุก
ชนิดจากแผนกตางๆ บุคลิกภาพ มารยาท และ
คุณสมบัติของพนักงานสวนหนาของโรงแรม
- การดําเนินงานและการจัดการ
1742303 - การจัดการงานแมบา น
ความเป น มาของอุต สาหกรรมโรงแรมกั บ งาน
งานแมบาน
แมบาน ประเภทของงานแมบาน โครงสรางการ
บริหารงานในแผนกแมบาน บุคลิกลักษณะและ
ลักษณะที่ดีของพนักงานแมบาน ลักษณะหนาที่
ความรับ ผิดชอบของแผนกแมบ านในตํ าแหน ง
ตางๆ และงานสุขอนามัยและความปลอดภัยใน
โรงแรม การจัดการงานแมบาน รวมถึงปญ หา
และอุปสรรคของการจัดการงานแมบาน
มคอ.1

หลักการ หนาที่ ความรับผิดชอบ และการฝก
ปฏิบัติในงานแมบาน
ทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาการดําเนินงานและ
การจัดการงานแมบาน

รหัสวิชา

เนื้อหาเทียบเทา

หลักการ หนาที่ ความรับผิดชอบ ในการ
ดําเนินงานและการจัดการ และการฝกปฏิบตั ิใน
งานบริการอาหารและเครื่องดืม่
ทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาการดําเนินงานและ
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
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สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
คําอธิบายรายวิชา
โรงแรม
(2.3) กลุ ม วิ ช าการดํ า เนิ น งาน
(2.3) กลุ ม วิ ช าการดํ า เนิ น งานและ
และจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
จัดการอาหารและเครื่องดื่ม
- การดําเนินงานและบริการ
1741302 - การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ความรู พื้ น ฐานเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ อาหารและ
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่ อ งดื่ ม การบริ ก ารและการอาหารและ
เครื่องดื่ มทั้ งในและนอกโรงแรม ลั กษณะและ
- การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
ประเภทของหองอาหารตางๆ รูปแบบของการ
บริ ก ารในห อ งอาหารแต ล ะประเภท และ
กระบวนการขั้นตอนของการบริการและวิธีการ
การใหบ ริก าร เทคนิ คบริการ จิต วิท ยาบริก าร
องคประกอบของหองอาหาร การแบงสายงาน
และหนาที่ความรับผิดชอบ เครื่องมือของใชใน
หองอาหารประโยชนการใชงาน การบริหารและ
ควบคุมดานอาหารและเครื่องดื่ม การวางแผน
เพื่อพัฒนาระบบงานและบุคคลากร
- การดําเนินงานและบริการจัด
1743305 - การบริการจัดเลี้ยง
ศึกษาและปฏิบัติงานดานภัตตาคารและการจัด
เลี้ยง
เลี้ ย ง วิ ธี ก ารทางการรั บ รองงานจั ด เลี้ ย ง ใน
โอกาสตาง ๆ ทั้ งในและนอกสถานที่ ศึกษาใน
โครงสรางการบริหารงานของหนวยงานจัดเลี้ยง
ความสัมพันธของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกตาง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ ง การวางแผนและวิ ธี ก ารจั ด ทํ า
เมนู อาหาร การควบคุ ม ดู แ ลงานจัด เลี้ ย ง การ
จัดทํารายงาน
มคอ.1

หลักการ หนาที่ ความรับผิดชอบ และการฝก
ปฏิบัติในงานบริการจัดเลี้ยง
ทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาการดําเนินงานและ
การจัดการงานบริการจัดเลี้ยง

รหัสวิชา

เนื้อหาเทียบเทา

หลักการจัดการภัตตาคาร หลักการจัดการงานครัว
การวางแผนการบริหารงานภัตตาคาร
ทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาวิชาการจัดการ
ภัตตาคาร และวิชาการดําเนินงานและการจัดการ
ครัว
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สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
คําอธิบายรายวิชา
โรงแรม
(2.3) กลุ ม วิ ช าการดํ า เนิ น งาน
(2.3) กลุ ม วิ ช าการดํ า เนิ น งานและ
และจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
จัดการอาหารและเครื่องดื่ม
- การจัดการภัตตาคาร
1743306 - การจัดการภัตตาคารและงานครัว
หลักการจัดการภัตตาคาร หลักการจัดการงาน
ครัว การจั ด รายการอาหารสํ า หรั บ ภั ต ตาคาร
- การดําเนินงานและการจัดการ
การจั ด อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในภั ต ตาคาร
ครัว
อุ ป ก รณ เค รื่ อ งมื อแ ละเค รื่ อ งใช สํ าห รั บ
ภั ต ตาคาร การจั ด องค ก ร การวางแผนการ
บริห ารงานภั ต ตาคาร การจัดการงบประมาณ
การคํานวณตนทุนและผลกําไร วิธีการใหบริการ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารภั ต ตาคาร การ
บริหารงานบุคลากรในภัตตาคารและงานครัว
มคอ.1

มคอ.1
2.2 กลุมวิชาเฉพาะเลือก
(ไมนอยกวา 30 หนวยกิต)
(1) กลุม วิชาความสนใจเฉพาะ

- การจัดการธุรกิจการบิน

1742204 - ธุรกิจการบินและการสํารองที่นั่ง

คําอธิบายรายวิชา

เนื้อหาเทียบเทา

ความหมาย ลั ก ษณะองค ป ระกอบพั ฒ นาการ
การจัดการการท องเที่ยวเชิงนิเวศและรูปแบบ
การทองเที่ ยวทางเลื อกหรือการท องเที่ยวตาม
ความสนใจพิเศษอื่นๆ ไดแก การทองเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมชุมชน การทองเที่ยวเชิงเกษตร การ
ท อ งเที่ ย ว ท า งท ะ เล ก า ร ท อ งเที่ ย ว เชิ ง
ประวัติศาสตรและแนวทางการพัฒนาและการ
จัดการอยางยั่งยืน กรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของ

หลั ก การเกี่ ย วกั บ การจั ด การการท อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม นโยบาย การวางแผน ที่สอดคลองกับ
การพัฒ นาการทอ งเที่ ยวอยางยั่ งยื น และบู รณา
การกับการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
ทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาวิชาการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและบูรณาการกับการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร

องค ป ระกอบพื้ น ฐาน ของธุ ร กิ จ สายการบิ น ที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบิน ไดแก ภ าษ า
ความหมายและขอบเขตของธุรกิจ การบิ น ซึ่ ง
ครอบคลุมโครงสรางองคกรของสายการบิน การ
ดํ า เนิ น งาน กฎระเบี ยบของรั ฐ บาล และ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน การศึกษา
เรื่องการใชระบบคอมพิวเตอรในการสํารอง ที่
นั่งสายการบินในระบบตางๆ รวมถึงปญหาและ
อุ ป สรรคใน ก ารดํ าเนิ น การธุ ร กิ จ ก ารบิ น
ภายในประเทศและตางประเทศ

ทั้ งรายวิช าเที ย บเท ากั บ เนื้ อหาการจัด การธุรกิ จ
การบินและการออกบัตรโดยสารในกลุมวิชาการ
ทองเที่ยว (การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจนํา
เที่ยว)

1

1

1

146

- การจัดการการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
- การจัดการการทองเที่ยวทาง
ทะเล
- การจัดการการทองเที่ยวเชิง
เกษตร

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
2.2 กลุมวิชาเฉพาะเลือก
(ไมนอยกวา 30 หนวยกิต)
(1) กลุม วิชาความสนใจเฉพาะ
(ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
1743406 - การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
รหัสวิชา

มคอ.1
- การจัดการการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ
- การจัดการสปา

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
1743405 - การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
รหัสวิชา

เนื้อหาเทียบเทา

ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ บทบาท
ของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปาแนวคิดใน
การป ระกอ บ ธุ ร กิ จ รู ป แบ บ การจั ด การ
การตลาด และการดําเนินธุรกิจสุขภาพและสปา
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจสุขภาพ
ความหมายประเภทและรูปแบบของการจัดการ
ประชุมการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลและการจัด
นิทรรศการการบริหารและการจัดการการตลาด
ตลอดจน องคกรที่เกี่ยวของรวมถึงปญ หาและ
อุปสรรคในการจัดการ

รูปแบบการจัดการการตลาด และการดําเนินธุรกิจ
สุขภาพและสปา และบูรณาการกับการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ทั้ ง รายวิ ช าเที ย บเท า กั บ เนื้ อ หาการจั ด การการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการจัดการสปา
การกํ า หนดนโยบาย การวางแผน การจั ด การ
เกี่ยวกับการประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
การจั ด นิ ท รรศการ และการออบแบบการจั ด
กิจกรรมรูปแบบตางๆ
ทั้ ง รายวิ ช าเที ย บเท า กั บ เนื้ อ หาการจั ด การการ
ประชุ ม นิ ท รรศการ และการท องเที่ ย วเพื่ อเป น
รางวัล
หลั ก การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ การท อ งเที่ ย วเชิ งกี ฬ า
และการนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
ทั้ งรายวิ ช าเที ย บเท ากั บ เนื้ อ หาการจั ด กิ จ กรรม
นันทนาการและการทองเที่ยวเชิงกีฬา

- การจัดการการประชุม
นิทรรศการ และการทองเที่ยว
เพื่อเปนรางวัล

1743403 - การจัดการการประชุม นิทรรศการ
และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล

การทองเที่ยวเชิงกีฬา

1742402 - กิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว ความหมาย ความสํ า คั ญ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
ประเภทกิจกรรมนันทนาการและกีฬา ลักษณะ
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา
การศึ ก ษาอุ ป กรณ ต า งๆ ประกอบการจั ด
กิจกรรมนันทนาการและกีฬา การฝกทักษะใน
การเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการที่ดี การเรียนรู
ทั ก ษ ะภ าค ป ฏิ บั ติ ก ารเป น ผู นํ ากิ จ ก รรม
นันทนาการและกีฬา และการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่
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คําอธิบายรายวิชา

มคอ.1
- การจัดการอาหารนานาชาติ/
ทองถิ่น
การออกแบบอาหาร

- การจัดการสโมสรและบาร

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
1743404 - การจัดการอาหารนานาชาติและ
ทองถิ่น
รหัสวิชา

1743407 - การจัดการบารและเครื่องดื่ม

เนื้อหาเทียบเทา

ความรูทั่วไปของอาหาร วัตถุดิบที่ใชเปนอาหาร
ประเภทต า งๆ การคั ด เลื อ กและการถนอม
อาหารประเภทตางๆ การใชเครื่องมือ อุปกรณ
ในการประกอบอาหารอยางถู กต อง ศั พ ท ก าร
ประกอบอาหาร การเตรียมอาหาร การประกอบ
อาหารประเภทตางๆ การออกแบบและตกแตง
อาหาร ฝกปฏิบัติและศึกษาดูงาน
การบริหาร การดําเนินการและสภาพแวดลอม
ทางธุ ร กิ จ สโมสร การวิ เ คราะห ต ลาด การ
วางแผนการผลิ ต และการบริ ก าร การจั ด การ
อาหารและเครื่องดื่มในสโมสรการจัดการดาน
พนักงาน การจัดทํางบการเงินและการควบคุม
ทางการเงิน
ประวั ติ ค วามเป น มาของประชาคมอาเชี ย น
ก ล ไก แ ล ะ ก ฏ บั ต ร อ า เชี ย น วิ สั ย ทั ศ น
วัตถุประสงคเปาหมาย โครงสราง เขตการคาเสรี
สภ าพ เศ รษ ฐกิ จ สั งค ม วั ฒ น ธรรม แล ะ
สิ่ ง แวดล อ ม การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วในกลุ ม
ประชาคมอาเซี ย น ผลกระทบ แนวโน ม ทิ ศ
ทางการเปลี่ย นแปลง พฤติ กรรมนั ก ท องเที่ ย ว
กฎหมาย และการเคลื่อนยายแรงงานดานการ
ท อ งเที่ ย วและการโรงแรม รวมถึ ง รู ป แบบ
ทองเที่ยวเชื่อมโยงหรือการทองเที่ยวชายแดน

หลั ก โภ ชนาการ ห ลั ก การป ระกอบ อาห าร
นานาชาติและทองถิ่น
ทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาการจัดการอาหาร
นานาชาติ/ทองถิ่นและการออกแบบอาหาร

หลักการวางแผนการจัดการ และการดําเนินงาน
ธุรกิจสโมสร และการบริการบารและเครื่องดื่มใน
ธุรกิจสโมสร
ทั้งรายวิชาเทียบเทากับเนื้อหาการจัดการสโมสร
และบาร
เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
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1741401 - การทองเที่ยวอาเซียน

คําอธิบายรายวิชา

มคอ.1

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
1743408 - การพูดและการนําเสนองานใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
รหัสวิชา

คําอธิบายรายวิชา

เนื้อหาเทียบเทา

ความสํ า คั ญ ของการพู ด และการนํ า เสนอ เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการพู ด การเตรี ย มการพู ด วิสยั ทัศนของมหาวิทยาลัย
เทคนิคการพูด การใชเสียง ลีลา และบุคลิกภาพ
ในการพู ด การใช ภ าษาที่ เหมาะสมกั บ โอกาส
และสถานการณตางๆ ในการบริการที่เกี่ยวของ
กั บ การท องเที่ ยว การวิ เคราะห แ ละปฏิ บั ติ ต อ
ผู ฟ ง รู ป แบบและเทคนิ ค การนํ า เสนองานที่
เกี่ ย วข อ งกั บ อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วอย า งมี
ประสิทธิภาพ
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มคอ.1
(2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
เพื่องานอาชีพ กําหนดใหเรียน
ไมนอ ยกวา 1 ภาษา

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
(2) กลุม วิชาภาษาตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา
1 ภาษา (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
(2.1) ภาษาอังกฤษ
1741501 - ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
รหัสวิชา

- ความรูเบื้องตนสําหรับการทองเที่ยวและการ
โร ง แ ร ม โด ย มุ ง เน น ก า ร ศึ ก ษ า ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่ อใชในการใหขอมูล
ตางๆ แกนักทองเที่ยว ไดแก การแนะนําสถานที่
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน
ตางๆ ในประเทศไทย ตลอดจนอธิบายและให
ขอมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ชาวไท ย แก นั กท อ งเที่ ยว รวม ถึ ง ก ารใช
ภาษาอังกฤษในงานบริการโรงแรม ไดแก การ
ให บริการสวนหนา บริการในห องอาหาร และ
การใหบริการงานแมบาน
- เนื้อหาตางๆ ที่มีในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ฝก
ใชคํ าศั พ ท สํานวนต างๆ และประโยคพื้ น ฐาน
เพื่ อ ใช ใ นการสื่ อ สารทางด า นการท อ งเที่ ย ว
ตลอดจนเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ไทย มารยาทไทย ศี ลธรรม เทศกาล
และอาหารไทย

เนื้อหาเทียบเทา

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
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1741502 - ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก 1

คําอธิบายรายวิชา

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

มคอ.1

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
1742503 - ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก 2
รหัสวิชา

- ศึกษาตอเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
มั ค คุ เทศก 1 เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ในท อ งถิ่ น ได แ ก
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ สถานที่พัก การคมนาคม
และสิ น ค า ท องถิ่ น นานาชนิ ด พ ร อ มทั้ ง ทํ า
แบบฝกหัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟงและพูดเพื่อใช
ในการให ข อ มู ล ดั ง กล า วแก นั ก ท อ งเที่ ย ว ทั้ ง นี้
ผูเรียนควรมีพื้นฐานที่ดีดานความรูความสามารถ
ในการจัดรายการการทองเที่ยว และภาษาที่ใชใน
การการโฆษณาประชาสัมพันธ
- ข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การโรงแรมและ
ความแ ตก ต า งขอ งโรงแ รมแ ต ละป ระเภ ท
โครงสร า งแผนกต า งๆ ของโรงแรม พนั ก งาน
โรงแรม และลักษณะการทํางานโรงแรม คําศัพ ท
พื้ น ฐานที่ เกี่ ยวกั บ การโรงแรม และการสนทนา
สื่อ สารเบื้ อ งต น กั บ ลู ก คา โรงแรมในแผนกต า งๆ
ของโรงแรม ไดแ ก แผนกต อนรับ แผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม แผนกแมบาน

เนื้อหาเทียบเทา
เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
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1742504 - ภาษาอังกฤษโรงแรม 1

คําอธิบายรายวิชา

มคอ.1

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
1743505 - ภาษาอังกฤษโรงแรม 2
รหัสวิชา

เนื้อหาเทียบเทา

- ศึกษาตอเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
โรงแรม 1 โดยศึกษาคําศัพทระดับสูงเกี่ยวกับการ วิสยั ทัศนของมหาวิทยาลัย
สนทนาสื่ อ สารกั บ ลู ก ค า โรงแรมในสถานการณ
ตางๆ ที่ซับซอนยากขึ้น ไดแก การแกปญหาและ
การร อ งทุ ก ข การแนะนํ า ลู ก ค า การอธิ บ าย
เกี่ยวกับที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวก การบริการ
ของทางโรงแรม รานคาของที่ระลึก ธนาคาร และ
การบริก ารสาธารณะ และการสรา งสื่ อ โฆษณา
โรงแรม

- ฝกทักษะ ฟง พูด อาน เขียนอยางบูรณาการ เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
เพื่ อ การสื่ อ สาร ศึ ก ษาโครงสร า งประโยคขั้ น วิสยั ทัศนของมหาวิทยาลัย
พื้ น ฐาน และคํ า ศั พ ท ป ระมาณ 350 คํ า และ
ฝ ก ฝนตั ว อั ก ษร ฮิ ร างานะ คะตะคานะและ
ตัวอักษรคันจิระดับตน 20 ตัว
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(2.2) ภาษาญี่ปุน
1561101 - ภาษาญี่ปุน 1

คําอธิบายรายวิชา

มคอ.1

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
1561102 - ภาษาญี่ปุน 2
รหัสวิชา

1562104 - ภาษาญี่ปุน 4

1563601 - การสนทนาภาษาญี่ปุน

เนื้อหาเทียบเทา

- ฝกทักษะทั้ง 4 อยางตอเนื่องจากภาษาญี่ปุน 1 เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
ในบริบทที่หลากหลาย ศึกษาโครงสรางประโยค วิสยั ทัศนของมหาวิทยาลัย
คําศัพทใหม 450 คํา และอักษรคันจิเพิ่มเติม 80
ตัว เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการฟงพูดอานเขียน
ในระดับที่สูงขึ้น
- เพิ่ ม พู น ทั กษ ะทั้ ง 4 อย า งต อเนื่ องจาก
ภาษาญี่ปุน 2 โดยเนนการฝกทักษะทั้งดานการ
ฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย น เพื่ อ การ
สื่อสารขอมูลและความคิดไดอยางถูกตอง ศึกษา
โครงสรางประโยคที่ซับซอนขึ้น รวมทั้งคําศัพท
ใหม 350 คํา และตัวอักษรคันจิเพิ่มอีก 100 ตัว
- เสริ ม สรา งความชํ า นาญในการฟ ง พู ด อ า น
และเขียน ตอจาก ภาษาญี่ปุน 3ศึกษาโครงสราง
ประโยคที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น รวมทั้ ง คํ า ศั พ ท เพิ่ ม อี ก
350 คําและตัวอักษรคันจิเพิ่มอีก 100 ตัว

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

-ฝกทักษะการฟงและการพูดภาษาญี่ปุน โดยใช
คําศัพท สํานวนและรูปประโยคพืน้ ฐาน

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

เพิ่มรายวิชาตามอัตลักษณของหลักสูตรและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
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1562103 - ภาษาญี่ปุน 3

คําอธิบายรายวิชา

มคอ.1

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
(2.3) ภาษาจีน
1571101 - ภาษาจีน 1
รหัสวิชา

1571102 - ภาษาจีน 2

เนื้อหาเทียบเทา

- ระบบการเขี ย นภาษาจี น ระบบการออก
เสียงสัทอักษรพินอิน โดยเนนใหออกเสียงตาม
แบบมาตรฐานจีนกลาง ศึกษารูปประโยคและ
ไวยากรณ พื้ น ฐาน เน น ฝ ก สนทนาที่ ใช ในชี วิ ต
ประจํ าวั น ฝ กการอ านขอ ความสั้ น ๆ สามารถ
สรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงายๆ
ได รวมทั้งเรียนรูคําศัพทประมาณ 300 ตัว
- ฝ กทั ก ษ ะก ารใช ภ าษ าทั้ งสี่ ด าน ศึ กษ า
ไวยากรณและรูปประโยคที่ซับซอนขึ้น ฝกทักษะ
ภาษาในสถานการณ ต า งๆ ที่ จ ะนํ า ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันใหกวางขวางขึ้น โดยการเนนการ
ใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม ไดเรียนรูคําศัพท
เพิ่มเติมประมาณ 400 ตัว
- ศึกษาตอจากภาษาจีน 2 เรียนรูภาษาที่ใชใน
การสนทนาในสถานการณตางๆ นักศึกษาจะได
เรีย นรูป ระโยค และสํา นวนเฉพาะที่ ใช ในการ
สนทนาทั่ ว ไปพร อ มทั้ งเรี ย นรู คํ า ศั พ ท ใหม อี ก
ประมาณ 500 ตัว

เพิ่ ม รายวิ ช าตามอั ต ลั ก ษณ ข องหลั ก สู ต รและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

เพิ่ ม รายวิ ช าตามอั ต ลั ก ษณ ข องหลั ก สู ต รและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

เพิ่ ม รายวิ ช าตามอั ต ลั ก ษณ ข องหลั ก สู ต รและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
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1571103 - ภาษาจีน 3

คําอธิบายรายวิชา

มคอ.1

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
1574705 - ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว
รหัสวิชา

1574706 - ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

4. วิชาเลือกเสรี กําหนดใหเรียน
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

เนื้อหาเทียบเทา

- ศั พ ท และสํ า นวนที่ ใ ช ใ นการท อ งเที่ ย วใน
ประเทศไทย ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย ภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่นไทย รวมทั้งศึกษาศัพท และสํานวนที่ใช
ในธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว ได แ ก การให ข อ มู ล ที่
จําเปนสําหรับนักทองเที่ยว ขอมูลเกี่ยวกับการ
ค ม น าค ม ข อ มู ล ท างด าน ม ารย าท แ ล ะ
วัฒนธรรมทองถิ่น
- ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาที่ใช
ในการบริ ก ารในโรงแรม โดยใช ส ถานการณ
จําลองและฝกปฏิบัติในโรงแรม ไดแก งานสวน
หนา ภัตตาคาร บาร รานขายของที่ระลึก

เพิ่ ม รายวิ ช าตามอั ต ลั ก ษณ ข องหลั ก สู ต รและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

เพิ่ ม รายวิ ช าตามอั ต ลั ก ษณ ข องหลั ก สู ต รและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
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4. วิชาเลือกเสรี กําหนดใหเรียน
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชา
การ
เนื้อหา
มคอ.1
รหัสวิชา ทองเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
เทียบเทา
และการ
โรงแรม
5. วิชาฝก
5. วิชาฝก
ประสบการณ
ประสบการณ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
- การฝก
1742603 - การเตรียม - หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐาน ทั้ง
ปฏิบัติงาน
ความ
ในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูรวมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการ รายวิชา
แบบสหกิจ
พรอมสหกิจ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนําเสนอโครงการ
ศึกษา ไมนอย
ศึกษา
กวา 16
สัปดาหหรือ
1 ภาค
การศึกษา ไม
นอยกวา 6
หนวยกิต
หรือ
- การฝกงาน
แบบนับ

ชั่วโมง
1743604 - สหกิจศึกษา - การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความรวมมือระหวางสถาบันและสถานประกอบการ เสมือนเปนพนักงาน ทั้ง
กําหนดให
ไมนอยกวา 6 ของสถานประกอบการ การจัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลรวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษา หัวหนา หรือพี่เลี้ยงใน รายวิชา
เรียนไมนอย
หนวยกิต
สถานประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา
กวา 6 หนวย
ระยะเวลา
กิตระยะเวลา
การฝก 640
ในการฝกไม
ชั่วโมง
ต่ํากวา 400
ชั่วโมง
หรือ
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มคอ.1

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
1742601 - เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม
รหัสวิชา

- จั ดให ผู เรีย นไดมี การเตรียมความพรอมกอ น ทั้งรายวิชา
อ อ ก ฝ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ วิ ช า ชี พ ท า งด า น
อุต สาหกรรมท องเที่ ย ว การฝ กทั กษะต างๆ ที่
เกี่ยวกับงานบริการ และการฝก ในองคการหรือ
ห น ว ย ง า น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ณ ด า น
อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว โดยฝ ก ปฏิ บั ติ งานทั้ ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ ได ศึ ก ษา จัด ให มี
การป ฐม นิ เท ศ แ ละป จ ฉิ ม นิ เท ศ เกี่ ย วกั บ
รายละเอียดของการฝกงาน ตลอดจนอภิปราย
ป ญ ห าท างด าน อุ ต ส าห ก รรม ท อ งเที่ ย ว
ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
- จั ด ให ผู เ รี ย นได ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ทัง้ รายวิชา
ทางด า นอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วในองค ก าร
หน ว ยงาน หรื อ สถานประกอบการณ ด า น
อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว โดยฝ ก งานทั้ ง ด า น
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ ได ศึ ก ษา จัด ให มี
การป ฐม นิ เท ศ แ ละป จ ฉิ ม นิ เท ศ เกี่ ย วกั บ
รายละเอียดของการฝกงาน ตลอดจนอภิปราย
ป ญ ห าท างด าน อุ ต ส าห ก รรม ท อ งเที่ ย ว
ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา

เนื้อหาเทียบเทา
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1743602 - การฝกประสบการณวิชาชีพ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไมนอยกวา
6 หนวยกิต ระยะเวลาการฝก 640
ชั่วโมง

คําอธิบายรายวิชา

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

2

3

4

5

6

7

ลําดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1) หมวดวิชามนุษยศาสตร (150 – 199 ) ประกอบดวยหมูวิชาดังตอไปนี้
มนุษยศาสตร

150 ใชกับ หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดๆไดในหมวดวิชา
151
152
153
154
155
156
157
158
159
161
162
163
164
165
166
167
168
169
171
172
173
174

ใชกับ หมูวิชาปรัชญา
ใชกับ หมูวิชาศาสนา
ใชกับ หมูวิชาภาษาศาสตร
ใชกับ หมูวิชาภาษาไทย
ใชกับ หมูวิชาภาษาอังกฤษ
ใชกับ หมูวิชาภาษาญี่ปุน
ใชกับ หมูวิชาภาษาจีน
ใชกับ หมูวิชาภาษามาเลย
ใชกับ หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส
ใชกับ หมูวิชาภาษาเยอรมัน
ใชกับ หมูวิชาภาษาอิตาเลี่ยน
ใชกับ หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ
ใชกับ หมูวิชาประวัติศาสตร
ใชกับ หมูวิชาภาษารัสเซีย
ใชกับ หมูวิชาภาษาเกาหลี
ใชกับ หมูวิชาภาษาลาว
ใชกับ หมูวิชาภาษาเขมร
ใชกับ หมูวิชาภาษาพมา
ใชกับ หมูวิชาภาษาเวียดนาม
ใชกับ หมูวิชาภาษาสเปน
ใชกับ หมูวิชาภาษาอาหรับ
ใชกับ หมูวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม

160
2) หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร (200 – 249 ) ประกอบดวยหมูวิชาดังตอไปนี้
200 ใชกับ หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรม
ศาสตร
201 ใชกับ หมูวิชาศิลปะการออกแบบ
202 ใชกับ หมูวิชา นาฏดุริยางคศาสตร
3) หมวดวิชาสังคมศาสตร (250 – 299) ประกอบดวยหมูวิชาดังตอไปนี้
250
251
252
253
254
255
256

ใชกับ หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาสังคมศาสตร
ใชกับ หมูวิชาจิตวิทยา
ใชกับ หมูวิชามานุษยวิทยา
ใชกับ หมูวิชาสังคมวิทยา
ใชกับ หมูวิชาภูมิศาสตร
ใชกับ หมูวิชารัฐศาสตร
ใชกับ หมูวิชานิติศาสตร
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หมูวิชา การทองเที่ยวและการโรงแรม
หมูวิชา การทองเที่ยวและการโรงแรม อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร โดยมีลักษณะ
เนื้อหาวิชาดังนี้
เลข

ลักษณะเนื้อหาวิชา

รหัส (ใสหลัก 1-2-3 (เวน 4) - ใส 5 (เวน 6-7) )

1

พื้นฐานดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว

174 __1__ __

2

ธุรกิจการโรงแรมและที่พัก

174 __2__ __

3

ธุรกิจทองเที่ยว

174 __3__ __

4

ภาษาอังกฤษดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

174 __4__ __

5

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

174 __5__ __

6

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

174 __6__ __

7

การฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา

174 __7__ __

8

โครงการพิเศษ วิทยานิพนธ การสัมมนาและการวิจัย

174 __8__ __

อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

1

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

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 พฤติกรรมนักทองเที่ยว (2551)
1.2 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (2555)
1.3 การทองเที่ยวชุมชน (2558, พิมพครั้งที่ 2)

3. บทความทางวิชาการ
3.1 Community-based Tourism: Perspectives of the Three Stakeholder Groups in the
Conference Proceedings of New Zealand Hospitality and Tourism Conference 2004, New
Zealand (2004)
3.2 Community-based Tourism in Asia (Book Chapter in Building Community Capacity for
Tourism Development: CABI) (2008)
3.3 การศึกษาจุดยืน ภาพลักษณทางการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีของนักทองเที่ยวชาวไทย (2552) วารสาร
การทองเที่ยวไทยนานาชาติ

162

2. ผลงานวิจัย
2.1 การวิจัยวาระชาติ เรื่อง กระบวนการสื่อสารเรียนรูจากการทองเที่ยว “อาหาร” สําหรบนักทองเที่ยวกลุม
ตลาด ผูหญิง ชาวตางประเทศของไทย (2555) – ทุน สกว.
2.2 การสร างคู มื อ ด ว ยตนเองฉบั บ ภาษาอั งกฤษเพื่ อ แหล งท อ งเที่ ย วประวั ติ ศ าสตร กรณี ศึ ก ษา อุ ท ยาน
ประวัติศาสตรพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี (2558) – ทุน วช.

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

2

1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (2558)
1.2 การวิจัยดานการโรงแรม (2558)
1.3 ธุรกิจการบินและการสํารองที่นั่ง (2554)
1.4 บารและเครื่องดื่ม (2558)
1.5 ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2557)
1.6 การจัดการงานแมบาน (2558)
2. ผลงานวิจัย
2.1 กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการประสบการณลูกคาเชิงสรางสรรค ธุรกิจที่พักแรมในประเทศ
ไทย (2557)
3. บทความวิจัย
3.1 คุณภาพการบริหารจัดการประสบการณลูกคาเชิงสรางสรรค สําหรับธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทย ตีพิมพ
ลงในวารสาร TCI Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและ
ศิลปะ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2558
3.2 Relationship Between Value Orientationd and Eating Attitute and Behaviour. (July, 2015)
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อาจารย ดร. ลัคนา สุคนธวัฒน
ปร.ด. (สาขาการจัดการ) แขนง
อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว) หลักสูตรนานาชาติ
Master in Economic Management,
Mention, Tourism Management.
Certificated of Training Program
for hotel management
trainees conducted by Institute
Vatel and hotel in France
in the beginning of March - the
end of June 2006.
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) สถาบัน
ราชภัฏเพชรบุรี
ประกาศนียบัตรมัคคุเทศกทั่วไป
(ตางประเทศ)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ

1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
อาจารยยุพิน อุนแกว
1.1 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว (2557)
ศศ.ม. การจัดการการทองเที่ยวแบบ
1.2 หลักการมัคคุเทศก (2557)
บูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
1.3 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม (2557)
ศาสตร (นิดา)
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
2. ผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.1 การศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิงพุทธในเขตพื้นที่สูง จังหวัดเลย (2555)
บธ.บ. การจัดการการโรงแรมและการ
2.2 การพัฒนาตัวบงชี้ความเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ดวยเทคนิค EDFR (2556)
ทองเที่ยว เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยขอนแกน (วิทยาเขต
หนองคาย)

4

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

1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 ธุรกิจการบินและการสํารองที่นั่ง (2556)
1.2 การตลาดในอุตสาหกรรมทองเที่ยว (2556)
1.3 ภาษาอังกฤษ สําหรับมัคคุเทศก 1 (2555)
1.4 ภาษาอังกฤษ สําหรับมัคคุเทศก 2 (2555)
1.5 ภาษาอังกฤษ สําหรับมัคคุเทศก 3 (2555)
1.6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (2554)
1.7 หลักการโรงแรม (2554)
2. ผลงานวิจัย
2.1 ศักยภาพการทองเที่ยวของวนอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี (2556)
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3

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

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

5

อาจารยมธุรส ปราบไพรี
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
ศศ.ม. (การจัดการมนุษยกับ
1.1 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (2557)
สิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1.2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว (2557)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. ผลงานวิจัย
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว)
2.1 การจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดเพชรบุรี (2557)
วิทยาลัยครูเชียงใหม
ประกาศนียบัตรมัคคุเทศกทั่วไป
(ตางประเทศ)
ประกาศนียบัตรการอบรม Tourism
Management and Development,
Singapore
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4. ประสบการณการทํางาน
4.1 มัคคุเทศก (2541)
4.1 Bright Future International Training ตําแหนง Operation Manager (2551)

อาจารยประจํา
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

1

1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 หลักการมัคคุเทศก (Principle of Tour Guiding)
1.2 การวิจัยดานการพัฒนาและการจัดการอุตสาหรรมทองเที่ยว (Tourism Research in Tourism
Development and Management)
1.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1 (English for Tourism 1)
1.4 การวิจัยดานการพัฒนาการทองเที่ยว
1.5 การวางแผนและการจัดนําเที่ยว
2. ผลงานวิจัย
2.1 Conference Proceedings. Popular Participation as A Tool for Optimizing Community
Actions in Tourism Planning and Development: A Case Study of Two Community-Based
Tourism Destinations in Thailand. Paper presented at the 2006 PATA Education & Training
Forum, Pattaya Exhibition and Convention Hall, Pattaya, Thailand. (2006, April)
2.2 Community Actions to Engage Local Residents in Tourism Planning and Development
Process: A Case Study of the King Cobra Village, Khon Kaen, Thailand. Paper presented at the
PhD Networking Conference on Exploring Tourism II: Issues in PhD Research, Tabolt Campus of
Bournemouth University, United Kingdom. (2008, May).
2.3 Community Actions to engage Local Residents in Tourism Planning and Development
Process: A Case Study of A Community-Based Tourism Destination in Thailand. Paper
presented at the International Conference on Best Education Network Think Tank VIII:
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อาจารย ดร. กฤษดา ตั้งชวาล
Ph.D. (Tourism) The University of
Surrey, Guildford, UK (ทุนรัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา)
M.S. (Hospitality and Tourism)
University of Wisconsin-Stout,
U.S.A.
ศศ.บ. (การเดินทางและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกาศนียบัตรมัคคุเทศกทั่วไป
(ตางประเทศ)
ประกาศนียบัตรโครงการเรือเยาวชน
เอเชียอาคเนย ประจําป 1995

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
Sustaining Quality of Life through Tourism, Izmir, Turkey. (2008, June)
2.4 Community actions to engage local residents in tourism planning and development
process: A case study of a community-based tourism destination in Thailand. Paper presented
at the International Conference on Culture and Event Tourism: Issues and Debates, Belediye
Kültür Merkezi, Alanya, Turkey. (2008,November)
2.5 Searching for Solutions: Human – Elephant Conflicts in Pa-la-U Wildlife Disperson Area,
Kaeng Krachan National Park, Phetchaburi (ทุนสํานักงานคณะกรรมการ)

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

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

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

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

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

1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 จิตวิทยาบริการ (2557)
1.2 การจัดการโรงแรม (2557)
1.3 การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจโรงแรม (2557)
1.4 การวิจัยดานการโรงแรม (2557)
2. ผลงานวิจัย
2.1 ความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดู ความฉลาดทางอารมณ และการปองกันความเสี่ยงตอการฆาตัว
ตายของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2547) (รางวัล
ผลงานวิทยานิพนธระดับดี ประจําปการศึกษา 2546)
2.2 สัมพันธภาพในครอบครัวของวัยผูใหญตอนตน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543)
2.3 การปรับโปรแกรมการทองเที่ยวสําเร็จรูปเพื่อตอบสนองความตองการพฤติกรรมนักทองเที่ยวสําหรับ
ประเทศไทย กรณีศึกษา 5 จังหวัดภาคตะวันตก (2550)
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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
2.4 ความพึงพอใจนักทองเที่ยวตอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดเกาะ (2550)
2.5 การศึกษาการใชศูนยฝกปฏิบัติการทางการโรงแรม/การทองเที่ยวเพื่อพัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรม
บริการ (2552)

4

1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
ผศ. พูลสวัสดิ์ มุมบานเซา
ศป.ม.(ทั ศ นศิ ล ป : ศิ ล ปะสมั ย ใหม ) 1.1 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป (2540)
ม ห าวิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท รวิ โร ฒ 1.2 วาดเสน (2549)
ประสานมิตร
1.3 ประติมากรรมประยุกต (2549)
1.4 การจัดนิทรรศการ (2542)
ศษ.บ. ศิลปกรรม (ประติมากรรม)
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา 1.5 ประติมากรรม (2549)
วิทยาเขตเพาะชาง
2. ผลงานวิจัย
2.1 ศิลปะสื่อผสมกรณีศึกษา ผลงานจิตรกรรมของฮวนมิโรและผลงานสื่อผสมของกมล ทัศนาญชลี (2545)
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3. บทความทางวิชาการ
3.1 ความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดู ความฉลาดทางอารมณ และ การปองกันความเสี่ยงตอการฆาตัว
ตายของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร (2547)
3.2 พัฒนาการอุตสาหกรรมทองเที่ยวของจีน (2550)
3.3 การจัดการการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมของจีน (2550)
3.4 ความพึงพอใจนักทองเที่ยวตอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดเกาะ (2551)

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
3. ประสบการณการทํางาน
3.1 การอบรม
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน”
- การอบรมเรื่อง “การพัฒนาผูบริหาร”
- การอบรมเรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552”
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3.2 การทํางาน
- หัวหนาคณะวิจิตรศิลป วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและรองคณบดีฝายบริหาร
- ประธานสาขาวิชาศิลปะการออกแบบคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ

3. ประสบการณ
3.1 อาจารยสาขาการตลาด ตั้งแต พ.ศ. 2533 – ปจจุบัน
3.2 วิทยากรอบรมผูประกอบการใหแกธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
ตั้งแตป 2546 – ปจจุบัน
3.3 วิทยากรอบรมผูประกอบการ เรื่อง “การวางแผนธุรกิจ” ใหแก กรมสงเสริมอุตสาหกรรมตั้งแตป 2541
– ปจจุบัน
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อาจารยจรรยาพร บุญเหลือ
1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.1 การจัดการผลิตภัณฑและราคา (2539)
บ ธ.บ .(ก ารต ล าด ) ม ห าวิ ท ย าลั ย 1.2 การจัดการตลาดทองเที่ยว (2556)
รามคําแหง
2. ผลงานวิจัย
2.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมหวานเมืองเพชรของผูบริโภค (2539)
2.2 ทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี (2538)
2.3 Evolving Innovation Capability : A Survey of Thai Government Support Programs for the
Automotive Industry in Bangkok (2543)
2.4 การพัฒนากลยุทธการทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดยวิธีการมีสวนรวมกับชุมชน กรณีศึกษาทาน้ําขามภพ
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี (2558)
2.5 การพัฒนาผลิตภัณฑการทองเที่ยวจากอัตลักษณของชุมชน และการสรางตราตลาดทาน้ําขามภพ อําเภอ
ทายาง จังหวัดเพชรบุรี (2558)
2.6 การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน กรณีศึกษาตลาดทาน้ําขามภพ
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี (2558)

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ

1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
อาจารยเทิดศักดิ์ ทองแยม
1.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบบริหารราชการไทย
รป.ม. (สาขานโยบายสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
นิ ติ ศ าส ต ร บั ณ ฑิ ต ม ห าวิ ท ย าลั ย 2. งานวิจัย
2.1 ประสิทธิผลโครงการเผยแพรความรูกฎหมายสูประชาชนของสภาทนายความศึกษา : กรณีเรือนจํากลาง
รามคําแหง
เพชรบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาวาความ
2.2 ประสิทธิภาพกองทุนหมูบานปากทะเล ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
สภาทนายความ
2.3 ปจจัยความสําเร็จการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
2.4 การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ

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

1. ผลงานวิจัย
1.1 ขาวเกรียบเสริมปลาปน (2539)
1.2 ขนมหมอแกงนมสด (2547)
1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมหมอแกง กลุมแมบานหวยโรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี (2548)
1.4 การพัฒนาขบวนการเรียนการสอนใหนักศึกษามีความสามารถในการประกอบธุรกิจดานขนมไทย
และเบเกอรี่ จ.เพชรบุรี (2552)
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อาจารย ดร. อภิรัตน อุดมทรัพย
Ph.D (Rural Development)
Central Luzon State University
M.S. (Rural Development) Central
Luzon State University
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ร.ม . (ก าร เมื อ งฯ ) จุ ฬ าล งก รณ มหาวิทยาลัย

1. ผลงานวิจัย
1.1 พฤติกรรมการใชปุยอินทรียของเกษตรกร อําเภอหนองหญาปลอง (2554)
1.2 Role Performance of the Tambon Administrative Organization members in Phetchaburi
Province, Thailand. (2005)
1.3 Management capability of the Tambon executive committee of the top performing
Tambon administrative organizations in Thailand. (2008)
1.4 Performance of the City Councilors in Science City of Munoz ,Nueva Ecija, Philippines.
(2008)
1.5 กลยุทธการพัฒนากองทุนหมื่นลานบาทของเครือขายสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (รวม) (2557)
1.6 Hotel Business and Their Connection to Local Governments, Cha-am Beach. (2015)
1.7 Participatory Democracy of Phetchaburi Community Organization Council (2014)
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
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1. ผลงานวิจัย
อาจารยพนัส ชัยรัมย
1.1 โครงการจั ด การเพื่ อการฟ น ฟู ร ะบบนิ เวศแบบยั่ งยื น บริ เวณพื้ น ที่ ต น น้ํ าเหนื ออ างเก็บ น้ํ าดอกกลาย
ศศ.ม. (พั ฒ นาสั งคม) สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนาบริหารศาสตร
อางเก็บน้ําหนองปลาไหล อางเก็บน้ําคลองใหญ และอางเก็บน้ําคลองสียัด
วท.บ. (พัฒนาการเกษตร)
1.2 โครงการพัฒนาตนแบบการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
จังหวัดชายแดน กรณีจังหวัดตราด
พระคุณทหารลาดกระบัง
1.3 โครงการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการสรางชุมชนเขมแข็งเพื่อปองกันและแกปญหายาเสพติดในชุมชน
มุสลิม: กรณีศึกษาชุมชนแหลมทองหลาง อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
1.4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมการทํานาเกลือจากน้ําเกลือใตดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

10

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

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

อาจารยพิเศษ
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

1

1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 ศิลปะการตอนรับและการสื่อสารในงานบริการ
1.2 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว
1.3 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบริการ
1.4 หนังสือ Pocket book เรื่อง When in Thailand
1.5 The International Workshop on GMS Collaborative Research Training จํานวน 290 หนา
1.6 เอกสารประกอบการอบรมนักจัดการงานวิจัยดานการทองเที่ยวของจังหวัด เรื่อง การพัฒนาการอบรม
การวิจัยและการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด
2. ผลงานการวิจัย
2.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวที่ยั่งยืนภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี (หัวหนาคณะวิจัย)
2.2 An Organizational Diagnosis: A Case Study of Dusit Resort and Polo Club
2.3 วิจัยและพัฒนาโครงการ An International Workshop on GMS Collaborative Tourism
Research Training
2.4 วิจัยเพื่อสังเคราะหภาพรวมการวิจัยดานการทองเที่ยวของเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ป
2547
2.5 วิจัยเพื่อสังเคราะหภาพรวมการวิจัยดานการทองเที่ยวของเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ป
2549
2.6 วิจัยเพื่อสังเคราะหภาพรวมการเพื่อการพัฒนาการเรียนรูและครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
ทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ป 2549
2.7 การวิจัย An Educational Approach toward ASEAN a Destination
2.8 การวิจัยเพื่อการประมวลสถานการณเพื่อพัฒนาวิจัยดานการทองเที่ยวในประเทศไทย 2547
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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อาจารยอานนท วงศเชียง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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1. ประสบการณในการทํางาน
: ผูสอนฝายปฏิบัติการ สาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร(เพชรบุรี)
: ผูสอนการผสมเครื่องดื่ม (Bartender Trainer) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร(เพชรบุรี)
2. ผลงานการเขียน
: นักเขียนนิตยสาร Wine Today (2551 – 2554).
: นักเขียนนิตยสาร PHATRA FLEET LEASING.
3. บทบาทในปจจุบัน
: คณะกรรมการชมรมพอครัวชะอําหัวหิน.
: ฝายวิชาการและฝกอบรม สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
: ผูตรวจสอบการบริการ (Mystery Shopping)
www.Internationalservicecheck.com
4. งานวิจัย
: แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอม
ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ภาคผนวก ฉ
สรุปการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

179

สรุปการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปการศึกษา 2555 สาขาวิชาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีไดสงนักศึกษาเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพจํานวน 76 คน แบงเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2
จํานวน 30 คน และนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 46 คน โดยนักศึกษาเขารับการฝกงานในสถานประกอบการ
ทั้งหมด 30 แหง แบงเปนสถานประกอบการดานการโรงแรม จํานวน 20 แหง บริษัทนําเที่ยว 8 แหง และ
หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 แหง ผูตอบแบบสอบถามหรือผูประเมินสวนใหญเปนระดับหัวหนา
งาน และผูจัดการ
ระดับความพึงพอใจ
การประเมินผลความพึงพอใจ ความรู ความเขาใจ และการนําความรูไปใชตอการเขารวมกิจกรรม
ใชมาตรวัดแบบของลิเคิรต (Likert Scale) เปนการวัดที่ใชกันอยางกวางขวาง แตละมาตรวัดหางเทากันเปน 1
2345
การใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
มากที่สุด
ใหคะแนน
5
มาก
ใหคะแนน
4
ปานกลาง
ใหคะแนน
3
นอย
ใหคะแนน
2
ควรปรับปรุง
ใหคะแนน
1
การวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย เปนรายขอและภาพรวมและแปลตามเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย
4.50 - 5.00 แปลความหมายวา
มากที่สุด
คาเฉลี่ย
3.50 - 4.49 แปลความหมายวา
มาก
คาเฉลี่ย
2.50 - 3.49 แปลความหมายวา
ปานกลาง
คาเฉลี่ย
1.50 - 2.49 แปลความหมายวา
นอย
คาเฉลี่ย
1.00 - 1.49 แปลความหมายวา
ควรปรับปรุง
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ผลจากการประเมินของผูประกอบการแตละดานพบวา

ที่

เกณฑการประเมิน

1. ความรู ทักษะความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1 มีความรู ความสามารถในหนาที่ที่รับผิดชอบ
1.2 มีความชํานาญและถนัดในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
1.3 มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ
1.4 สามารถนําความรูมาประยุกตใชประกอบการทํางานได
อยางเหมาะสม
2. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
2.1 มีการเตรียมตัวและมีความพรอมในการทํางาน
2.2 มีบุคลิกภาพ กิริยา มารยาท การวางตัว และการแตงกาย
เหมาะสม
2.3 มีความมุงมั่น ตั้งใจ ขยัน อดทน และตรงตอเวลา
2.4 สามารถปฏิบัติหนาที่รวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2.5 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน
2.6 ความรับผิดชอบและทํางานไดถูกตอง

ผลการประเมิน
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน
( xˉ )
(S.D.)
4.31

.631

4.29

.622

3.86

.912

4.03

.558

4.23

.598

4.36

.684

4.18
4.11
3.25
4.18

.670
.685
.645
.819

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียนการสอน
1. ควรเพิ่มทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศใหมากขึ้น โดยใหนักศึกษาสามารถสื่อสารไดอยางมั่นใจ
เพราะจะมีผลตอการทํางานของนักศึกษาในอนาคต รวมถึงการพิจารณาใหนักศึกษาไดฝกงานในตําแหนงที่
ตองการ
2. ควรเพิ่มการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานเอกสาร หรือดานการบัญชี ซึ่งนักศึกษา
ควรมีพื้นฐานมาบาง และการมีความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ เพราะนักศึกษาจะตอง
สื่อสารกับนักทองเที่ยวดวยความมั่นใจ รวมถึงวิชาที่เกี่ยวกับการใชอินเตอรเนต คอมพิวเตอร เพราะปจจุบัน
นักทองเที่ยวมีการใชสื่ออิเลคทรอนิคสเพื่อการเดินทางมากขึ้น และผูประกอบการมีการนําเสนอขายหองพัก
และรายการนําเที่ยวผานใชสื่อประเภทนี้มากขึ้น
3. นักศึกษาบางคนมีความพรอมตอการทํางาน และสามารถรับเขาทํางานไดทันที แตนักศึกษาบางคน
ยังขาดทักษะในการทํางาน และไมมีความพรอมตอการทํางาน ดังนั้น ควรสรางความมั่นใจตอการทํางาน และ
ทัศนคติที่ดีตอการทํางานบริการ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา
4. ระยะเวลาในการฝกงานมีความเหมาะสม คื อการขยายเวลาจาก 2 เดือน เป น 4 เดือน เพื่ อให
นักศึกษาไดเรียนรูมากขึ้น แตนักศึกษาตองคนพบตัวเองหรือมั่นใจกับทิศทางที่นักศึกษาตองการที่จะเปนหรือ
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ประกอบอาชีพ เพราะการฝกประสบการณ 4 เดือน สามารถพัฒนาความรูความสามารถนักศึกษาไดในระดับ
หนึ่ง แตถาหากนักศึกษาไมมีความพรอม ก็จะเปนปญหาและอุปสรรคแกตัวนักศึกษาเอง
สรุปประเด็นความรูจากการฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว
การจัดการความรูดานการฝกประสบการณวิชาชีพนี้ เปนสวนหนึ่งของวิชาเตรียมฝกฝกประสบการณ
วิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว และวิชาฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว ของนักศึกษาชั้นปที่ 2
และ 3 ทุกภาคเรียนการศึกษา ดังนั้นการนําความรูจากการสรุปผลการฝกประสบการณ จะทําใหสาขาวิชา
การพั ฒ นาและการจั ดการอุ ต สาหกรรมท องเที่ ยวสามารถนํ าผลจากการศึกษาดั งกลาวไปพั ฒ นาการเรีย น
การสอนในวิชาดังกลาวและวิชาที่เกี่ยวของ เชน ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
พฤติกรรมนักทองเที่ยว การวางแผนและการจัดรายการทองเที่ยว หลักการโรงแรม การจัดการงานแมบาน การ
จัดการสวนหนา เปนตน
กลุ ม เป า หมาย นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 และ 3 และคณาจารย ส าขาวิ ช าการพั ฒ นาและการจั ด การ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
ประเด็นจากการจัดการความรูดานการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน ของ
นักศึกษาแขนงวิชาธุรกิจการโรงแรม
1. ความรู
1.1 ไดเรียนรูหนาที่ในการทํางานมากขึ้นเกี่ยวกับงานตอนรับ ทําใหมีความรูเพิ่มมากขึ้น
2. ทักษะความชํานาญการ
2.1 มีความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรเพิ่มมากขึ้น เพราะการจองหองพัก และงานฝายบุคคลจะมี
การใชคอมพิวเตอร
2.1 มีความชํานาญในการบริการอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น เพราะปกติการจัดการเรียนการสอนมี
การฝกแตยังไมมีความชํานาญ
3. การไดรับประสบการณ
3.1 มีความรูเพิ่ มมากขึ้น ในการทํ างานสามารถทํางานได อย างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ เพราะมี พ่ีเลี้ย งคอย
แนะนําและใหโอกาสตอการปฏิบัติจริง
4. การพัฒนาตนเอง
4.1 มีความอดทน อดกลั้น ในตัวเองมากขึ้น เพราะตองเจอนักทองเที่ยวที่หลากหลายพฤติกรรม
4.2 มีการปรับตัวที่ดีขึ้นสามารถเขากับเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี
4.3 มีความตรงตอเวลาและรับผิดชอบตอหนาที่มากขึ้น
5. ปญหาและอุปสรรค
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5.1 มีการดูแลลูกคาหรือกรุปสัมมนาผิดพลาดไปบางเล็กนอย เพราะยังไมคอยเขาใจ และมีการสื่อสาร
ที่ผิดพลาด
ประเด็นจากการจัดการความรูดานการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน ของ
นักศึกษาแขนงวิชาธุรกิจการทองเที่ยว
1. ความรู
1.1 ไดเรียนรูในการนําเสนอขายรายการนําเที่ยวใหกับลูกคา ทั้งทางตรงและทางออม
1.2 ไดเรียนรูในเรื่องระบบการจองตั๋วเครื่องบิน
1.3 ไดเรียนรูงานดานเอกสารที่ตองใชในบริษัททัวร
1.4 ไดเรียนรูการทํางานตางๆ ทางดานการเขียนโปรแกรมทัวร และการฝกปฏิบัติจริง โดยมีมัคคุเทศก
รุนพี่เปนผูสอน
2. ทักษะความชํานาญการ
2.1 มีความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรมากขึ้น
2.2 มีทักษะในการขายทัวรวาทําอยางไรที่จะใหลูกคามาใชบริการเพิ่มมากขึ้น
3. การไดรับประสบการณ
3.1 สามารถนําประสบการณในการปฏิบัติงานมาเปนแนวทางในการประกอบอาชีพได เพราะบริษัท
ทัวรใหโอกาสในการติดตามทัวร และทําทัวรเอง
3.2 นําความรูที่ไดมาศึกษาแลวสามารถทํางานจริงไดในอนาคต
4. การพัฒนาตนเอง
4.1 ทําใหมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
4.2 ไดมีการฝกพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
4.3 ไดมีสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน
5. ปญหาและอุปสรรค
5.1 ยังขาดความกลา ความมั่นใจในตัวเองเมื่อตองติดตอกับลูกคา เพราะไมแนใจขอมูล และการใช
ภาษาที่เหมาะสม
5.2 การทํ างานแบบ Home Office คื อ ไม มีแบบแผนในการทํ างานใหดู ทํ าให การทํางานมีความ
ผิดพลาด
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ภาคผนวก ช
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผูเขารวมสัมมนาวิพากษหลักสูตร
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผูเขารวมสัมมนาวิพากษหลักสูตร
1. คุณวิบูลย นิมิตรวานิช

ผูอํานวยการฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

2. ดร.โฉมยง โตะทอง

กรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะการการอุดมศึกษา
อาจารยพิเศษประจํา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. ดร.รุงโรจน สีเหลืองสวัสดิ์

นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวหัวหิน/ชะอํา และชมรมเชฟ
หัวหิน/ชะอํา
รองประธานฝายวิชาการสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย
อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
0

4. คุณ กรกฎ เพียรคําพร

เจาของบริษัทนําเที่ยว หัวหินแอดไวเซอร
ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษดานการทองเที่ยว

5. คุณพรชัย คุมมี

อาจารยพิเศษประจําสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว และมัคคุเทศกอิสระ
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ภาคผนวก ซ
รายงานการสัมมนาวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557
เวลา 12.30 – 17.30 น.
ณ หองบัณฑิต 2 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูเขารวมประชุมในการวิพากษหลักสูตร
1. ดร.โฉมยง โตะทอง
2. คุณวิบูลย นิมิตรวานิช
3. ดร.รุงโรจน สีเหลืองสวัสดิ์
4. คุณกรกฎ เพียรคําพร
5. คุณพรชัย คุมมี
6. ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย
7. อาจารยมธุรส ปราบไพรี
8. อาจารยพรพิมล โหจันทร
9. อาจารยณัฐวุฒิ สุวรรณชาง
10. อาจารยยุพิน อุนแกว
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่ อ คณะกรรมการวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รครบองค ป ระชุ ม ประธานสาขา ฯ กล า วเป ด
การประชุมวิพากษหลักสูตรแลวเริ่มดําเนินการวิพากษหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบและนําเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานสาขา ฯ (ผศ.ดร. พิมพ ระวี โรจนรุงสัตย) กลาวตอนรับคณะกรรมการ และแจ ง
ขอมูลเกี่ยวกับความเปนมา ปรัชญา การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนขอเสนอในการนํามาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรตอคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องขอเสนอแนะ/คําแนะนําจากคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
ดร.โฉมยง โตะทอง ตําแหนงกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ การอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะการการอุดมศึกษา อาจารยพิเศษประจํา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เสนอแนะเรื่ อง เนื้ อหาในรา งหลัก สูตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการพั ฒ นาและการ
จัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก รูปแบบของหลักสูตร ประเด็น การรับเขาศึกษา และอาชีพที่
สามารถประกอบได ห ลั งสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ควรเพิ่ ม ความชั ด เจนโดยการขยายความให เห็ น ภาพ
ตลอดจนประเด็นความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ควรปรับใหมีการมุงเนนไปที่หลักสูตร
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ของสาขาวิชาฯ ประกอบดวย รวมถึงการระบุความรวมมือกับภูมิภาคอาเซียนใหชัดเจน รวมถึงการ
เปดโอกาสใหนักศึกษาในกลุมอาเซียนไดเขามาเรียนได โดยตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ในสวนของ
รายชื่ อ อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต ร ควรเพิ่ ม เข าไปในเนื้ อ หาด ว ย แม ว ารายชื่ อ ของอาจารย ป ระจํ า
หลักสูตรและรายชื่อของอาจารยประจําจะเปนชุดเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ การเปดสอนแบงตามแขนง
วิชา/กลุมวิชาใหมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาที่เปดสอนโดยตรง
ไมนอยกวา 3 คน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
หมวด 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล ประเด็น แผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ใหพิจารณาเรื่องความรับผิดชอบ
หลักและความรับผิดชอบรอง ในบางรายวิชาใหม
ชื่ อ หลั ก สู ต ร “การพั ฒ นาและการจั ด การอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว” ควรแสดงให เห็ น ว า
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนตอการพัฒนาทองถิ่นและสังคมดวย ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมี
มติเห็นชอบตอการคงชื่อเดิมไว เพราะสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีรายวิชาที่สามารถ
ตอบไดวามีการพัฒนา เชน วิชาการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การจัดการองคความรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่น การวิจัยดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว และการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและพัฒนาทองถิ่น เปน
ตน
คุณวิบูลย นิมิตรวานิช ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการฝ า ยโฆษณาและประชาสั ม พั น ธ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เสนอแนะเรื่อง
- ภาษาต างประเทศที่ ค วรมุ งเน น เพราะมี ค วามสํ าคั ญ ต อ การทํ างานและการแข งขัน ใน
อาเซียน
- การคิ ด อย า งสร า งสรรค การบู ร ณาการความรู ตลอดจนการทํ า งานเป น ที ม เป น สิ่ ง ที่
นักศึกษาควรมี เพราะมีและเนนใหนักศึกษาคิดและวิเคราะหใหเปน ทั้งนั้น อาจจะจัดการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรมที่ชวยแนะนํานักศึกษา
- การประชาสัมพันธเพื่อแนะนําหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อดึงดูดใจตอ
การมาเรียน รวมถึงการทําฐานขอมูลเกี่ยวกับศิษยเกา เผยแพรถึงสถานที่ทํางาน ลักษณะงาน เพื่อใช
ในการติดตอและใหขอมูลแกนักศึกษา
- การฝ กงานควรทํ าการสํ ารวจความต องการของสถานประกอบการในการรับ นั กศึ ก ษา
ฝกงาน และการปฐมนิเทศทุกครั้งกอนฝกงาน โดยเชิญผูประกอบการมาแนะนําหรือใหขอคิดกอน
ฝกงาน
- การสราง Service mind ตอการทํางานดานบริการ การจัดการกับปญหาเฉพาะหนาและ
การจัดการในองคกร
- การจัดทําเสนทางการทองเที่ยวในเสนทางใหมๆ เพื่อสรางประสบการณแกนักศึกษา เพื่อ
รองรับตอการเปลี่ยนแปลง และเพื่อแสดงความคิดสรางสรรคเมื่อนักศึกษาไปฝกงานได
- การใหความสําคัญตอการสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหนักศึกษาเขาถึงขอมูลและ
การทํางานที่ตองใชสื่อชนิดนี้ที่จะมีอิทธิพลตอการบริโภคของนักทองเที่ยว
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ดร.รุงโรจน สีเหลืองสวัสดิ์ ตําแหน งนายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ ยวหัวหิน/ชะอํา และ
ชมรมเชฟหัวหิน/ ชะอํา รองประธานฝายวิชาการสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ
อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
เสนอแนะเรื่อง
- การเชื่อมตอระหวางอาจารยกับนักศึกษา โดยการพัฒนาอาจารยใหมีทักษะ ความรูในเรื่อง
ที่ สอน และในส วนของนั กศึ กษา ควรพั ฒ นาใหมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานบริการ การมี Manual
Skills โดยอาศัย Competency based เปนกรอบในการพัฒนา
- การจัดการเรียนการสอนคือมุงเนนการสอนวิชาการ และการทํางานที่เนนการปฏิบัติไดจริง
โดยเน น การทํ า work project จากสถานประกอบการในท องถิ่ น เพื่ อศึ กษาความต องการ ความ
จําเปน และชองวาที่เกิดจากสถานประกอบการ ซึ่งผลการศึกษาจะนําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองได รวมถึง ในรายวิชาที่สอดคลองกับสมรรถนะอาเซียนใหมีการสอนที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
การวัดความสามารถของนักศึกษา
- เรื่องภาษาอังกฤษ ควรจัดใหมีเกณฑการวัดและประเมินผล กอนคัดเลือกเขามาเรียนใน
สาขาฯ ควรมีการกําหนดเกณฑ การวัดผลทางภาษาอังกฤษ โดยเลื อกเอาเกณฑใดเกณฑ หนึ่ ง เช น
คะแนน Tofel, คะแนน Toeic, คะแนนสอบ Tu-get, คะแนนสอบ CU tape เปนตน เพื่อเปนการ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ
- รายวิชาแขนงการโรงแรมที่ควรเพิ่มเติมและมีความสําคัญคือดาน Food production หรือ
การแปรรูปและการผลิตอาหาร (3:2-2-5) เพื่อให ครบวงจรดานการอาหาร และเปน โอกาสในการ
ทํางานของนักศึกษา เพราะในรายวิชาอื่นๆ ไดบงบอกถึงการบริการและการจัดการแลว
คุณกรกฎ เพียรคําพร ตําแหนง เจาของบริษัทนําเที่ยว หัวหินแอดไวเซอร ผูทรงคุณวุฒิและ
อาจารยพิเศษดานการทองเที่ยว
เสนอแนะเรื่อง
- วิธีการทําใหนักศึกษาทราบถึงความตองการของตนเองในสายงานอาชีพในขณะที่เรียน โดย
เสนอแนะวา นั กศึ กษาชั้น ป ที่ 1 ควรมี การเขาไปสั งเกตการณ ในสถานประกอบการ ประมาณ 2
อาทิตย เพื่อเรียนรูระบบการทํางาน ลักษณะงานตาง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถาน
ประกอบการในการฝกงานในอนาคต
คุณพรชัย คุมมี ตํ า แหน ง อาจารย พิ เ ศษประจํ า สาขาวิ ช าการพั ฒ นาและการจั ด การ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศิษยเกา
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว และ
มัคคุเทศกอิสระ
เสนอแนะเรื่อง
- การจัดการเรียนการสอนควรมุงเนนการปฏิบัติ Learning by doing
- เสน ทางการทั ศนศึกษานอกสถานที่ (เสน ทางบั งคับ ของการท องเที่ยวแห งประเทศไทย)
เสนทางบังคับ 12 เสนทาง ควรจัดใหมีหรือระบุสถานที่ที่เปนโครงการในพระราชดําริ (โครงการหลวง)
เข าไปดวย และการเดิน ทางไปทัศนศึกษาทุ กครั้ง ควรจัดให มี Dinner talk เพื่อให ความรูเพิ่ มเติ ม
ใหกับนักศึกษา โดยจัดใหมีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวของทางการทองเที่ยวที่สําคัญมากลาวตอนรับ พูดคุย

188
ใหขอมูลตาง ๆ เชน สมาคมทองเที่ยวและมัคคุเทศกในพื้นที่ เจาหนาที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สังกัดสํานักงานในพื้นที่นั้นๆ เปนตน
- สถานที่ฝกงาน มีกระบวนการตรวจสอบสถานที่ฝกงาน เชน ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานที่
ฝกงาน ลักษณะของงาน กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ฝกงานและการสงนักศึกษาออกฝกงานนอกสถานที่
ของสถานประกอบการกอนสงนักศึกษาเขาฝกงาน เพื่อเปนการรับรองวานักศึกษาจะไดรับความรู
และประสบการณที่ดีในสถานประกอบการนั้น ๆ รวมถึง การทดลองฝกงานกับสถานประกอบการ
ระยะสั้น เพื่อการตัดสินใจฝกงานในชั้นปตอไปของนักศึกษา

189
ภาพการวิพากษหลักสูตร

190

ภาคผนวก ญ
คําสั่งคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ระดับปริญญาตรี

192

ภาคผนวก ฎ
แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา / กลุมวิชา
ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาคผนวก ฏ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 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. มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและ
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 อยา งตอ 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 มีค วามสามารถในการใชเ ทคนิค พื้น ฐานทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิติใ 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
ในกรณี ที่ ส ถาบัน อุด มศึ ก ษาตอ งการพัฒ นาหลัก สู ต รให มีส าขาวิ ช าการท อ งเที่ ย วและ
การโรงแรมรวมกัน สถาบันอุดมศึกษาควรเฉลี่ยรายวิชาทั้งดานการทองเที่ยวและการโรงแรมใหมี
จํา นวนหนว ยกิ ต ใกลเ คี ย งกั น และให เ ปน ไปตามเกณฑม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ 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

มคอ.๑
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 การใหช ว งระดับ คะแนนใหเ 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 ษาสาขาวิ ช าการท องเที่ ย วและการโรงแรมระดับ ปริ ญ ญาตรี ตอ งจบการศึกษาชั้ 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
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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
สถาบั นอุ ดมศึ กษาควรจัดสรรจํานวนบุ คลากรใหเ พี ยงพอตามความจํ าเปน และใหมีการพัฒนาดาน
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 งเครื อ ข า ยกับ หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน เพื่อ ใหนั ก ศึก ษาดู ง าน ฝ ก ปฏิ บัติ ใ น
รายวิชาที่เกี่ยวของ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนาคณาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิชาการ และทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย ดังนี้

๑๑

มคอ.๑
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. การเพิ่ มคุ ณวุฒิใ ห ถึงระดั บปริญญาเอกตรงตามสาขาวิ ช า หรือสาขาวิชาที่มีค 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 หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
(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 จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้ นจะไดมีการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๖

