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คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1  
ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)   ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
 ชื่อย่อ (ไทย)      ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)    B.A. (Tourism and Hotel) 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 157 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี   
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะได้เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560  

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 
6.4 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที ่1/2560  
     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 

 6.5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560  
      วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม  ศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1 มัคคุเทศก์  
8.2 พนักงานปฏิบัติการทัวร์  
8.3 พนักงานส ารองตั๋วเครื่องบิน  
8.4 พนักงานบริการภาคพ้ืนสายการบิน  
8.5 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

 8.6 พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า  
8.7 พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม  
8.8 พนักงานแผนกแม่บ้าน  
8.9 พนักงานแผนกครัว  
8.10 พนักงานผสมเครื่องดื่ม  
8.11 พนักงานให้บริการด้านสุขภาพ 

 8.12 พนักงานในธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก  
8.13 พนักงานในธุรกิจ MICE 
8.14 เจ้าหน้าที่พัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
8.15 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
8.16 นักประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
8.17 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 

1 นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง ศศ.ม. 
 

การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัพะเยา 2555 

บธ.บ. 
 

การท่องเที่ยว มหาวิทยาลยันเรศวร 2552 

2 นายการันต์ เจริญสุวรรณ ศศ.ม. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต 2551 
ศศ.บ. 

 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภฏั 

ราชนครินทร ์
2544 

3 นายประพล จิตคต ิ ศศ.ม. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต 2551 
ศศ.บ. 

 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 2546 

4 นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา ศศ.ม. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต 2552 
ศศ.บ. 

 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภฏั 

ราชนครินทร ์
2544 

 
5 นางรัชนีวรรณ บญุอนนท์ ปร.ด. 

 
ยุทธศาสตร์ การบรหิารและ
การพัฒนา 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

2555 

ศศ.ม. 
 

 เศรษฐศาสตรส์หกรณ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2546 
 

ศศ.บ. 
 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 2536 
 

หมายเหตุ  1. รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 – 2560 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

จะเห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เป็นกลไกหลักในการช่วยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีการสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล มีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการจ้างแรงงานจ านวน
มาก  

 การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งมีการเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีระหว่าง
ประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียน โดยการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมใน
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ระดับชาติ ในระดับอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals) 
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจกับนานา
ประเทศ รวมทั้งจะต้องพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการ ซึ่ ง
จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความช านาญและจิตวิทยาในการให้บริการ สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ เข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของงานบริการที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับ
สากล และพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญต่อคุณภาพของสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น มีการใช้สื่อ
สารสนเทศในการท่องเที่ยวทีม่ากข้ึน กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรมโลกที่เข้ามาในประเทศไทย การเปิดการค้า
เสรีก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นและเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย ท าให้เกิดการสูญหายของ
วัฒนธรรมพ้ืนถิ่น รวมทั้งการตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วน
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งสิ้น   ท าให้ภาคการท่องเที่ยวต้องปรับตัวในการเตรียมความพร้อมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก หลักสูตรจึงต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพ

ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับสมรรถนะบุคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมตามประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการยกระดับคุณภาพ
ของก าลังคนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
นั้น หลักสูตรจึงให้ความส าคัญกับการศึกษาเชิงบูรณาการที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการท างาน 
(Work Integrated Learning : WIL) โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Work Based Learning) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็น
ที่ยอมรับทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการค้นคว้า การวิจัย มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.2.1 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคมใน

ประเทศ และความต้องการระดับนานาชาติ 
12.2.2 สถาบันต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพก าลังเชิงวิชาการเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนมี

ความพร้อมในการเรียนทุกด้าน 
12.2.3 สถาบันต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้น าเชิงวิชาการและการวิจัย เพ่ือการพัฒนาสังคม 

โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
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12.2.4 สถาบันต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และผู้เรียน
ระหว่างสถาบันในต่างประเทศและนานาชาติ เพ่ือปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากล และแลกเปลี่ยน
แรงงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรอ่ืนที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้ 
  รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและคณะครุศาสตร์ 
และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
ครุศาสตร์ 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ในส่วน
ของสหกิจศึกษา ด าเนินการโดยคณะวิทยาการจัดการ 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่าง  ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอ่ืนน าไปใช้ 
  ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได ้

13.3 การบริหารจัดการ 
13.3.1 ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น 
13.3.2 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตร

อ่ืน เพ่ือให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมตามความต้องการของหลักสูตร 
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ

วิชาชีพเป็นระยะ เพ่ือแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
 
14. แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2560 มีแนวคิดใน
การออกแบบหลักสูตร โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

14.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล และความ
ต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึง
บริบทของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น  

14.2 การก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โดยมีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลังเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม และจะมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาการในศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน 
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14.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
และทักษะชีวิตและอาชีพ 
  2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 
  3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ “บัณฑิตจิตบริการ” 

14.4 การประเมินผลการเรียนรู้ จะค านึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 14.5 หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึง
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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หมวดที่ 2  
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและประสบการณ์ที่

ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ 
1.2 ความส าคัญ 

1.1.1 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการสอน การบริการวิชาการ และวิจัย 

1.1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานอุตสาหกรรมบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1.3.2 มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ 

1.3.3 มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่าง
เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ 

1.3.4 มีความสามารถในการท างานกับผู้อ่ืนได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง 
ทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 

1.3.5 มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้   อย่างน้อย 1 
ภาษา 

1.3.6 มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวล
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา 
 

  



9 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง : ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ถึงพ.ศ. 2564 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและความต้องการ
ของธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ
วิเคราะห์ความต้องการและ
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

ตัวบ่งชี้ 
- ความพึงพอใจของหน่วยงานที่
รับบัณฑิตเข้าท างาน 
- ผลการส่งนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา 
- ผลการวิจารณ์ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก 
หลักฐาน 
- รายงานการประเมินผล 

2. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

- ส ารวจความต้องการของ
นักศึกษาและผู้สอน 

ตัวบ่งชี้ 
- จ านวนครั้งในการส ารวจมีไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี  
- รายงานการส ารวจแสดงข้อมูล 
หลักฐาน 
- รายงานการส ารวจ 

- จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียนการสอนให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งชี้ 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่
ปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียนการสอนมีไม่น้อยกว่า 1 
รายการ/ปี 
- การพัฒนาเอกสาร/ต ารา
ประกอบ การสอนไม่น้อยกว่า 1 
รายการ/ปี 
หลักฐาน 
- กิจกรรม/โครงการที่ปรับปรุง
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการ
สอน 
- เอกสาร/ต าราประกอบการ
สอนที่ได้รับการพัฒนา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ให้มี
การเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อน ามาใช้
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน 

ตัวบ่งชี้ 
- จ านวนการเข้าอบรม สัมมนา 
ด้านวิชาการและวิชาชีพไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง/ปี 
หลักฐาน 
- รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม 
สัมมนา ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 

 
 

หมวดที่ 3 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

  ระบบททวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าภาคละ 15 
สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน - กันยายน 
  ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
  ภาคฤดูร้อน           เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค) 
               3) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  ให้เป็นไปตามประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1. นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศไม่เท่ากัน และยังไม่สามารถสื่อสาร

เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
2. นักศึกษายังไม่มีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
3. นักศึกษาบางคนมีทัศนคติ พฤติกรรม บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพที่ไม่

สอดคล้องกับลักษณะของงานบริการ 
4. นักศึกษาปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มี

รูปแบบแตกต่างจากเดิม โดยนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากข้ึน รวมทั้งมีกิจกรรมทั้งการเรียนใน
ห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 

1. จัดโครงการอบรมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้กับ
นักศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2. จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

3. จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้กับนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียน 

4. จัดโครงการสานสัมพันธ์พ่ีพบน้องใหม่ให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาทางด้านการเรียน
และกิจกรรม รวมถึงมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลอย่างใกล้ชิด 
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

 ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าบ ารุงการศึกษา  - - - - - 
ค่าลงทะเบียน (ใช้ระบบเหมา
จ่ายเทอมละ 8,500 บาท) 

340,000 680,000 1,020,000 1,360,000 1,360,000 
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รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 
อ่ืน ๆ ระบุ - - - - - 

รวมรายรับ 375,000 715,000 1,055,000 1,395,000 1,395,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 คน 
(เงินเดือน) 

2,160,000 2,289,600 2,426,976 2,572,595 2,726,951 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์พิเศษ และบุคลากร
อ่ืน ๆ ในหลักสูตร 

- - - - - 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุก
รายการทุกกิจกรรมใน
หลักสูตร)   

100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

4. ทุนการศึกษา เงิน
อุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา 

- - - - - 

5. ค่าหนังสือ ต ารา ใน
หลักสูตร 

56,000 112,000 168,000 224,000 224,000 

รวม  2,316,000 2,601,600 2,894,976 3,196,595 3,350,951 
จ านวนนักศึกษา  40 80 120 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 57,900 32,520 24,125 19,979 20,944 

2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร 
  การวิเคราะห์ความคุ้มทุน/คุ้มค่าในการผลิตบัณฑิต พิจารณาจากรายรับ รายจ่าย 

จ านวนนักศึกษาตลอด 4 ปี และค่าใช้จ่ายที่หลักสูตรด าเนินการผ่านมา 
2.7 ระบบการศึกษา 

      แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

  นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
   3.1 หลักสูตร 
        3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  157  หน่วยกิต 
        3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี 24 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 60 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 
 

        3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
   1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัส
ทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้ 
 
 
   
 
 
 
 
 

1.1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 บ่งบอกถึงกลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
    1.2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4      บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
    1.3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5      บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

     1.4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
   2) การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 

รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ) 
น หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

2 3 4 5 6 7 1 
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ป หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
อ หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้  
ระดับปริญญาตรี ก าหนดผลรวมของจ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน

ชั่วโมงการบรรยายและปฏิบัติการ ให้เป็นสามเท่าของจ านวนหน่วยกิต โดยคิดจากสูตร ท+ป+อ = 3 น 
 
            

         1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี้ 
       1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร          ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

เลือกเรียน จากวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Usage Skills 
3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

 
    1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self-Development 
3(3-0-6) 

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skill 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 

Ethics and Human Beings 
3(3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts of Socializing 

3(3-0-6) 

 
  1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 

History of Thai Society and Culture 
3(3-0-6) 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for Development 

3(3-0-6) 
 

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา 
Kamphaeng Phet Studies 

3(2-2-5) 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human Beings, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 

Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

            
1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 -1.4                  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3(3-0-6) 

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน   
Package Software for Application 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 

Agriculture in Daily Life 
3(3-0-6) 

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

       2) หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต  
   2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ            24 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
3571203 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย 

World Tourism Resources and Thai Tourism Resources 
3(3-0-6) 

3571301 หลักการโรงแรม 
Principles of Hotel 

3(2-2-5) 

3572214 จิตวิทยาการบริการและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
Service Psychology and Tourist Behavior 

3(2-2-5) 

3573201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
Tourism Industry 

3(3-0-6) 

3574601 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Information Technology for Tourism and Hotel 

3(2-2-5) 

3574602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Human Resource Management for Tourism and Hotel 

3(3-0-6) 

3574603 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 

3(3-0-6) 

3574607 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
Cross Cultural Communication 

3(3-0-6) 

 
   2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ        60 หน่วยกิต   

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
3571106 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

Food and Beverage Service 
3(2-2-5) 

3571201 หลักการมัคคุเทศก์ 
Principles of Guide 

3(2-2-5) 

3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 
Personality Development for Hospitality Industry 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
3571402 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา 

Wellness Business and Spa Management 
3(2-2-5) 

3571403 การจัดการครัว 
Kitchen Management 

3(2-2-5) 

3572105 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
Service Industry Management 

3(3-0-6) 

3572201 การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว 
Tour Planning and Organization 

3(2-2-5) 

3572213 การด าเนินงานน าเที่ยว 
Tour Operation 

3(2-2-5) 

3572303 การบริการจัดเลี้ยง 
Catering Service 

3(2-2-5) 

3573209 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
Logistics for Tourism Industry 

3(3-0-6) 

3573304 การจัดการงานแม่บ้าน  
Housekeeping Management 

3(2-2-5) 

3573305 การจัดการงานบริการส่วนหน้า 
Front Office Management 

3(2-2-5) 

3573402 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว  
Tour Business Management 

3(2-2-5) 

3574101 ธุรกิจการบิน 
Airline Business 

3(2-2-5) 

3574105 การจัดการธุรกิจโรงแรม 
Hotel Business Management 

3(3-0-6) 

3574402 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) 
Management 

3(2-2-5) 

3574604 สัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Seminar on Tourism and Hotel 

3(3-0-6) 

3574605 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Research in Tourism and Hotel 

3(2-2-5) 

3574606 การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Tourism and Hotel Marketing 

3(3-0-6) 

3574608 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
Sustainable Tourism 

3(2-2-5) 
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 2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2.3.1) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
3572101 การส ารองที่นั่งและการจัดจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน 

Reservation and Ticketing 
3(2-2-5) 

3572402 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
Cultural Tourism Management 

3(2-2-5) 

3572403 การจัดการอาหารไทย 
Thai Food Management 

3(2-2-5) 

3572404 การท่องเที่ยวชุมชน 
Community Based Tourism 

3(2-2-5) 

3572405 การจัดดอกไม้และแกะสลักผักผลไม้เพ่ือการตกแต่ง 
Floral Arrangement and Vegetable Fruit Carving for 
Decoration 

3(2-2-5) 

3573101 การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม 
Bar and Beverage Management 

3(2-2-5) 

3573403 การจัดการขนมอบ 
Bakery Management  

3(2-2-5) 

3573404 การจัดการธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว 
Travel Agent Management 

3(2-2-5) 

3574206 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
Tourism Resource Development 

3(2-2-5) 

3574208 การจัดการอาหารนานาชาติ 
International Food Management 

3(2-2-5) 

 
2.3.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
 กลุ่มภาษาอังกฤษ  

3571701 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 
English for Tourism and Hotel 1 

3(2-2-5) 

3572702 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 
English for Tourism and Hotel 2 

3(2-2-5) 

3573703 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 
English for Tourism and Hotel 3 

3(2-2-5) 

3574704 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 
English for Tourism and Hotel 4 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
3575705 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 

English for Tourism and Hotel 5 
3(2-2-5) 

 กลุ่มภาษาพม่า  
3571706 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 

Myanmar for Tourism and Hotel 1 
3(2-2-5) 

3572707 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 
Myanmar for Tourism and Hotel 2 

3(2-2-5) 

3573708 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 
Myanmar for Tourism and Hotel 3 

3(2-2-5) 

3574709 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 
Myanmar for Tourism and Hotel 4 

3(2-2-5) 

3575710 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 
Myanmar for Tourism and Hotel 5 

3(2-2-5) 

 กลุ่มภาษาจีน  
3571711 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 

Chinese for Tourism and Hotel 1 
3(2-2-5) 

3572712 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 
Chinese for Tourism and Hotel 2 

3(2-2-5) 

3573713 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 
Chinese for Tourism and Hotel 3 

3(2-2-5) 

3574714 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 
Chinese for Tourism and Hotel 4 

3(2-2-5) 

3575715 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 
Chinese for Tourism and Hotel 5 

3(2-2-5) 

 
 2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3574801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Preparation for Professional Experience in Tourism and 
Hotel 

2(90) 

3574802 การฝึกประสบการณวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Professional Experience in Tourism and Hotel 

5(450) 

หรือ แผนสหกิจศึกษา 
3574803 เตรียมสหกิจศึกษา 

Cooperative Education Preparation 
1(45) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
3574804 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(540) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

3.1.4 แผนการศึกษา  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป   3(x-x-x) 
3571106 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
3571301 หลักการโรงแรม 3(2-2-5) 
3573201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
3574603 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 
3(3-0-6) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
รวม 21 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 
3571201 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 
3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 
3571403 การจัดการครัว 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป   3(x-x-x) 
3571203 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย 3(3-0-6) 
3572105 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
3572214 จิตวิทยาการบริการและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
3574601 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
3574607 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป   3(x-x-x) 
3572201 การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3572303 การบริการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 
3573304 การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) 

รวม 6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3571402 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา 3(2-2-5) 
3572213 การด าเนินงานน าเที่ยว 3(2-2-5) 
3574101 ธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
3574105 การจัดการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
3574606 การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป   3(x-x-x) 
3573209 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
3574402 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น

รางวัล 
3(2-2-5) 

3574608 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3573305 การจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3573402 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว 3(2-2-5) 
3574602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 
3(3-0-6) 

3574604 สัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
3574605 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
3574801 

หรือ 
3574803 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
หรือ 
เตรียมสหกิจศึกษา 

2(90) 
หรือ 
1(45) 

รวม 19/20 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3574802 

หรือ 
3574804 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
หรือ 
สหกิจศึกษา 

5(450) 
หรือ 

6(540) 
รวม 5/6 หน่วยกิต 

 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
      ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1 อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา 2555 

บธ.บ. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 
2 อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ ศศ.ม. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต 2551 

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2544 
3 อาจารย์ประพล จิตคติ ศศ.ม. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต 2551 

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 2546 
4 อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา ศศ.ม. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต 2552 

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2544 
5 ผศ. ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2555 

ศศ.ม.  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 2536 

 

หมายเหตุ 1. รายละเอียดประวัติและผลงานอาจารย์ ผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (นับจากปีเปิดหลักสูตร) ให้แนบเอกสารในภาคผนวก ง. 
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ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

3.2.2 อาจารยป์ระจ า 
1 อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา 2555 

บธ.บ. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 
2 อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ ศศ.ม. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต 2551 

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2544 
3 อาจารย์ประพล จิตคติ ศศ.ม. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต 2551 

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 2546 
4 อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา ศศ.ม. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต 2552 

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2544 
5 ผศ. ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2555 

ศศ.ม.  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 2536 

6 อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์ M.A. Teaching Chinese as a Foreign 
Language 

China Central Normal University, China 2559 

 ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2552 
7 อาจารย์ภชิสา ปัทมภูวนนท์ ศศ.บ. พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
2551 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ซ่ึงเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม อาทิเช่น บริษัทจัดน าเที่ยว บริษัทสายการบิน ศูนย์การประชุม สถาน
ประกอบการที่พักแรม ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร สถานประกอบการอ่ืน ๆ และหน่วยงาน
ราชการ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด เป็นต้น โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. กระบวนการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการท างาน (Work Based Learning) เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา 

2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของ
พนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา และมีการประเมินผลในการท างานของนักศึกษา
จากสถานประกอบการและจากมหาวิทยาลัย 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา มี

ภาวะผู้น า และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น 
 1.2 มีวินัยในการท างาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรู้ที่เกิดจากการ บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 3.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและ

ตรงตามมาตรฐานสากล 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียนและสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบ

ของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4.2 ช่วงเวลา 

4.2.1 การเรียนการสอนที่ควบคู่กับการท างาน มีการจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาฤดูร้อน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 
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4.2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ในภาค
การศึกษาท่ี 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
4.3.1 การเรียนการสอนที่ควบคู่กับการท างาน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
4.3.2 สหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ส่วนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 นักศึกษาที่ออกฝึกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 ต้องจัดท าโครงงานอย่างน้อย 1 
โครงงาน 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
 การก าหนดปัญหา การตั้งสมมติฐานโครงงาน การสืบค้นข้อมูล การวางแผนการทดลอง การ

เขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน ในกรณีที่นักศึกษาเลือกแผนสหกิจศึกษาต้องท าโครงงานให้
สอดคล้องกับหน่วยงานที่ไปศึกษา 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา 
  1.2 มีระเบียบวินัย 
  1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   2.2 มีความสามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึ ก

ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
  2.3 มีความรู้และความสามารถติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการใน

สาขาวิชาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 
  3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญญาเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย

ค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  5.1 สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3  ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 

 3  หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ  

 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  อีกท้ังมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
1)  ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงงาน โดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
2)  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างานโครงงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการ

สังเกตและจากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 
3)  ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่

เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
4)  มีการสอบและน าเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงงาน โดยการสอบให้มีคณะกรรมการสอบ

ผลงาน 
 

หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ
ที่ดีและมีจิตบริการ 

- เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการที่เหมาะสมกับงานด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งในห้องเรียนและสถานประกอบการ 
- จัดให้มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม การพูด 
เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การมีใจรักในการ
บริการและการวางตัวในการท างาน ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง และใน
โครงการหรือกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 

2. คุณลักษณะด้านภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- เน้นภาวะความเป็นผู้น าที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษา และต่องานใน
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งในห้องเรียนและสถาน
ประกอบการ 
- จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมการแบ่งกลุ่ม ซ่ึง
นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้น ากลุ่ม 
หรือสมาชิกกลุ่มทั้งในบทบาทการท างาน และบทบาทเก่ียวกับการ
รวมกลุ่มในการสร้างข้อความรู้หรือผลงานกลุ่ม มีส่วนร่วมในการ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
น าเสนองาน เพื่อเป็นการสร้างให้นักศึกษามีภาวะผู้น าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี 
- จัดให้มีกิจกรรมที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมโดย
การเปลี่ยนผู้น าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 
- จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบในการเรียนการ
สอน เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาและสม่ าเสมอ แสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ในชั้นเรียน และปลูกฝังนักศึกษาในการป้องกันตนเอง
ห่างไกลยาเสพติด 

3. คุณลักษณะด้านจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- เน้นนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งในห้องเรียนและสถาน
ประกอบการ 
- จดัการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง ซึ่งนักศึกษาได้แสดง
พฤติกรรมต่างๆ ในสถานการณ์จ าลองใกล้เคียงสถานการณ์จริงตรง
ตามสาขาวิชา และมีการสอดแทรกด้านจริยธรรม จรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 

4. คุณลักษณะด้านทักษะ
ภาษา ต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เน้นให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่องานการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ทั้งในห้องเรียนและสถานประกอบการ 
- จัดให้มีกิจกรรมการอบรมภาษาต่างประเทศ 
- จัดให้มีกิจกรรมการสอบวัดทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
- ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมตามรายวิชา 
- ฝึกให้นักศึกษาน าเสนองานผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กับงานการท่องเที่ยวและการโรงแรมตามรายวิชา 

5. คุณลักษณะด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- เน้นให้นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานได้จริง 
- จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงในชั้นปีที่ 2, 3 
และ 4 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 

1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 

1.3 มีความเสียสละ มีจิต
อาสา เป็นแบบอย่างที่ดี มีความ
เข้าใจตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก 

1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อ
เวลา การส่งงานภายในเวลาที่
ก าหนด 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และแสดงถึงการมีเมตตา  กรุณา 
และความเสียสละ 
- สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
สังคม 
- จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/
มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
- เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม ถูกต้อง  ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-  การขานชื่อ การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียน
และการส่งงานตรงเวลา 
- พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
- สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความเข้าใจแนวคิด 

หลักการทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

2.3 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และน าความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.4 มีความรู้ทางด้านภาษา 

- ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้น
หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
- มอบหมายให้ท ารายงาน 
- จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยการศึกษาดูงาน 

-  การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี 
ส าหรับการปฏิบัติประเมิน
จากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
- พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
- ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 

ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
จากหลักฐานและ น าข้อสรุปมา
ใช้ประโยชน์ได้ 

- ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based 
Instruction) 

- ประเมินจากการรายงาน
ผลการด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์

ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

- ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
- มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจากสถานการณ์
จริง 
- ประเมินจากการทดสอบ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้น าและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง มี
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 

   4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

- ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน 
- ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
- ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและการให้ความ
ร่วมมือ 
- มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคล
ต่าง ๆ 

- ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์
และนักศึกษา 
- พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
- ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและ
กิจกรรมกลุ่ม  
- ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการคิด

วิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในการด ารงชีวิต 

   5.2 มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 

   5.3 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น 
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการ
สื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุก
รูปแบบ 

- ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และ
ฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล
และข้อมูลเชิงตัวเลข 
- มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
- การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

- ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 
- สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก 

ล าดับ รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

1 1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

2 1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ                

3 1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

4 1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

5 1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                

6 1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                

7 1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

8 1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                

9 1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน                

10 1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
11 1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

12 1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                
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ล าดับ รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
13 1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                

14 1511002 ความจริงของชีวิต                

15 1521001 พุทธศาสน์                

16 1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า                

17 2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                

18 2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

19 2061001 สังคีตนิยม                

20 3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                

21 3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
22 2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

23 2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

24 2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

25 2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                

26 2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                

27 2521002 อาเซียนศึกษา                
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ล าดับ รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
28 2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

29 2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

30 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัการเมืองการปกครองไทย                

31 2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

32 3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                

33 3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                

34 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                

35 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
36 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

37 1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                

38 4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                

39 4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                

40 4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

41 4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

42 4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                
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ล าดับ รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
43 4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                

44 4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                

45 4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน                

46 5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

47 5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ                

48 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
และสามารถจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่
ได้รับกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่าง
สม่ าเสมอ 

1.3 มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา มี
ภาวะผู้น า และเป็นแบบอย่างที่
ดีต่อผู้อื่น 

1.4 มีวินัยในการท างาน 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

- ก าหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณ
โดยเฉพาะ และท ารายงาน 
- สอนคุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ 
- สอนโดยใช้กรณีศึกษาและ
อภิปรายร่วมกัน 
- สอนโดยการอ้างอิงประมวล
กฎหมายที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
- การบรรยายพิเศษโดยผู้มี
ประสบการณห์รือพระในศาสนา
ต่าง ๆ 
- การแสดงออกอันเป็น
แบบอย่างที่ดีของผู้สอน 

- ผลการสอบด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยตรง ในรายวิชา
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายส าหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
- สังเกตจากการแสดงพฤติกรรม
ระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับ
ผู้สอนทุกคน 
- การท างานเป็นกลุ่ม และ
รายงานผลงาน 
- ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรม 
จริยธรรมให้พูดแสดงออก 
- ผลการประเมินจากการฝึกงาน
โดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล 
และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการ 
บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

2.3 มีความรู้ในกระบวนการ 
และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ 

- การบรรยายภายในชั้นเรียน 
และการถาม – ตอบ 
- การศึกษาค้นคว้าและท า
รายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
- การท ารายงานเปรียบเทียบ
ความรู้จากห้องเรียนกับการ
ท างานจริง ภาคปฏิบัติ 
- อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้
ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการ
สอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
- การศึกษานอกสถานที่และท า
รายงาน 

- ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดย
การสอบย่อย และให้คะแนน 
- ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน
กลางภาคและปลายภาค 
- ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมายและรายงาน 
- ประเมินจากรายงานที่ให้
ค้นคว้า 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
- การสอนโดยการสาธิตและฝึก
ภายในห้องปฏิบัติการ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถประมวล

และศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา และความ
ขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 

3.2 มีความสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ใน
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
และการปฏิบัติงานจริงตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3.3 มีความสามารถ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาค
ธุรกิจ และจากศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ท างานให้เกิดประสิทธิผล 

 

- กรณีศึกษาเก่ียวกับธุรกิจน า
เที่ยว ธุรกิจโรงแรม และการ
วิจัย 
- การอภิปรายเป็นกลุ่ม 
- การท างานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการ
พัฒนา 
- การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ประกอบการที่มี
ความส าเร็จในอาชีพ 
- ก าหนดให้มสี่วนหนึ่งของ
รายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการ
ค านวณ เช่น การควบคุมต้นทุน
อาหารและเครื่องดื่ม การ
ค านวณต้นทุนในการจัดน าเที่ยว 
เป็นต้น 

- ประเมินผลจากผลงานที่
มอบหมายให้ท า 
- การสอบข้อเขียน 
- การเขียนรายงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถในการ

ปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และ
บทบาทของตนในกลุ่มงานได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงาน
และแก้ไขปัญหากลุ่ม 

4.2 มีความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง และพัฒนา
วิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
และตรงตามมาตรฐานสากล 

 
 

- บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชา 
- มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย 
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม 
- สอนโดยใช้กรณีศึกษา 

- ประเมินจากผลงานของกลุ่ม
และผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่
ได้รับมอบหมายให้ท างาน 
- ประเมินตนเอง และประเมิน
ซึ่งกันและกัน 
- ใช้ประวัติสะสมงาน ในการ
ประเมิน 
- สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
- ใช้ผลการประเมินจากการ
ฝึกงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนและสรุปประเด็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5.2 มีความสามารถในการ
สื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์และ
วัฒนธรรม 

5.3 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบ
ของการน าเสนอที่เหมาะสม
ส าหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่าง
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4 มีความสามารถในการใช้
เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และสถิติในการประมวล การ
แปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

- ทดสอบระดับความสามารถ
ทางภาษาในการติดต่อกับคน
ไทยและต่างชาติโดยการสอบ
ข้อเขียนและการสัมภาษณ์ 
- จัดห้องปฏิบัติการ ฝึกให้ใช้
ซอฟต์แวร์ทางการท่องเที่ยวและ
โรงแรม หรือสายการบิน ฯลฯ 
- ฝึกให้น าเสนอผลงานที่ค้นคว้า
ด้วยตนเองในห้องเรียน 
- บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ 
เครือข่าย ซอฟแวร์หรือสื่อต่างๆ 
ในทุกรายวิชาที่สามารถท าได้ 
- ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่
จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลอง
คณิตศาสตร์หรือสถิติ 

- ประเมินผลโดยการสอบ
ข้อเขียนและปากเปล่า 
- ประเมินผลจากการน าเสนอ
ผลงาน 
- ประเมินผลจากการใช้
คอมพิวเตอร์ 
- ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อ
ที่มอบหมายให้ค้นคว้า 
- ตั้งค าถามแล้วสังเกตวิธีการ
ตอบ (โดยจับเวลา) 
- ประเมินผลจากการย่อเรื่องที่
ให้อ่านในห้องเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก 

ล าดับ รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1 3571301 หลักการโรงแรม                 

2 3571203 ทรัพยากรการท่องเท่ียวของโลกและ
ของประเทศไทย 

                

3 3572214 จิตวิทยาการบริการและพฤติกรรม
นักท่องเท่ียว 

                

4 3573201 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว                 

5 3574601 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม 

                

6 3574602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ
การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

                

7 3574603 จรรยาบรรณวิชาชพีและกฎหมาย
ส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

                

8 3574607 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                 
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ล าดับ รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

9 3571106 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม                 
10 3571201 หลักการมัคคุเทศก ์                 

11 3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมบริการ 

                

12 3571402 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา                 
13 3571403 การจัดการครัว                 
14 3572105 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ                 
15 3572201 การวางแผนและการจัดรายการน า

เท่ียว 
                

16 3572213 การด าเนินงานน าเท่ียว                 
17 3572303 การบริการจัดเลี้ยง                 
18 3573209 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว 
                

19 3573304 การจัดการงานแม่บา้น                 
20 3573305 การจัดการงานบริการส่วนหน้า                 
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ล าดับ รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 
21 3573402 การจัดการธุรกิจน าเท่ียว                 

22 3574101 ธุรกิจการบิน                 
23 3574105 การจัดการธุรกิจโรงแรม                 
24 3574402 การจัดการการประชุม นิทรรศการ 

และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล 
                

25 3574604 สัมมนาการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

                

26 3574605 การวิจัยทางการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

                

27 3574606 การตลาดการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

                

28 3574608 การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน                 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
     - กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
29 3572101 การส ารองที่น่ังและการจัดจ าหน่าย

ต๋ัวเครื่องบิน 
                



49 
 

ล าดับ รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 
30 3572402 การจัดการการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 
                

31 3572403 การจัดการอาหารไทย                 
32 3572404 การท่องเท่ียวชุมชน                 
33 3572405 การจัดดอกไม้และแกะสลักผักผลไม้

เพื่อการตกแต่ง 
                

34 3573101 การจัดการงานบารแ์ละเครื่องดื่ม                 
35 3573403 การจัดการขนมอบ                 
36 3573404 การจัดการธุรกิจตัวแทนการ

ท่องเท่ียว 
                

37 3574206 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว                 

38 3574208 การจัดการอาหารนานาชาติ                 
     - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 

39 3571701 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม 1 
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ล าดับ รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 
40 3571706 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม 1 
  

              

41 3571711 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 1 

  
              

42 3572702 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม 2 

  
              

43 3572707 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 2 

  
              

44 3572712 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 2 

  
              

45 3573703 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม 3 

                

46 3573708 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 3 

                

47 3573713 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 3 
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ล าดับ รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 
48 3574704 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและ

การโรงแรม 4 
                

49 3574709 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 4 

                

50 3574714 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 4 

                

51 3575705 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม 5 

                

52 3575710 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 5 
 

                

53 3575715 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 5 

                

กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
54 3574801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
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ล าดับ รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 
55 3574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม 
                

56 3574803 เตรียมสหกิจศึกษา                 

57 3574804 สหกิจศึกษา                 
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หมวดที ่5  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน   ความหมาย   ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ก าหนดแนวทางการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้ าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.5) ต่อ
ประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ให้หลักสูตร แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษาและคัดเลือกรายวิชาที่จะให้มีการ
ทวนสอบฯ เสนอต่อคณะกรรมการ 

4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1 ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

5. ให้คณะกรรมการในข้อ 1 ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธี ต่อไปนี้  

5.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
5.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
5.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
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5.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านที่ระบ ุ

5.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  
3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การประเมินผล

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อที่ 16    
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หมวดที ่6  
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล การประเมินผล 

ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน 

และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิค
การสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่าง ๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
บัญชีและการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทาง
วิชาการ ที่ตรงสาขา 

2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.5 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที ่7  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

การควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา  
ตามเกณฑ์ 3  ข้อ  ดังนี้  
 1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
2. บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาได้จาก 

1) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานที่บัณฑิตเข้าท างานหลังจากจบ
การศึกษา ตามผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 5 ด้าน เพ่ือน าผล
ประเมินและข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาที่มีในหลักสูตร 
การจัดการฝึกอบรมเสริมให้แก่นักศึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามา เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือน าข้อวิพากษ์มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

2) ร้อยละของภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรี ภายใน 1 ปี 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
               หลักสูตรได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา คือ ปีการศึกษาละ 1 หมู่เรียน 
โดยก าหนดคุณสมบัติไว้ใน มคอ.2 ดังนี้ 

    1) ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
    2) ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ อ่ืนครบตามประกาศ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก า แ พ ง เ พ ช ร  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค) 

3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
    1) การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  

สาขาวิชาได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า จนจบการศึกษาโดย 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับฟังปัญหาและแนะน าแนวทาง
ในการแก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการและแนะแนวด้านอื่น ๆ 
         2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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          สาขาวิชามีกระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
หารือเพ่ือจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีในด้านต่าง ๆ ผ่านการด าเนินโครงการ ประเมิน
ความส าเร็จโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
        3) นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ได้หลายช่องทาง เช่น ตู้รับ
เอกสารของอาจารย์แต่ละท่าน และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ส่งข้อความผ่านระบบเครือข่ายสาขาวิชา 
เข้าพบขอค าปรึกษารายบุคคล บันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
     มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ที่เข้าสอนโดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ด าเนินการสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องในระดับปริญญาโทข้ึนไป 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
            1) อาจารย์ผู้สอน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประเมิน
และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

     2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
และรายงานสรุปผลในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชา 
และหลักสูตร 

     3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมินและ
สรุปผล เพ่ือน ามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

     4) อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมินการ
เรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และน าข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไป 

4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัย

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ  

     2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น 
การใช้สื่อการเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและประเมินผล 

     3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้ได้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
     4) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
     มีการเชิญวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษจากองค์กรเฉพาะทางภายนอกมาให้ความรู้ ถ่ายทอด

ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานจริงแก่นักศึกษา โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท ในสาขา/หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 หลักสูตร 
     1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมดสศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 
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     2) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี 
     3) จัดให้หลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา

ได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
     4) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การ

ท างานในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
     5) การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยผู้เรียน บัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
     6) มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ สภาวิชาการ และสภา

มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให้เป็นไปข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

5.2 การเรียนการสอน 
     มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการให้คะแนนเกรดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายวิชา

เดียวกัน ต้องให้คะแนนเกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่องของ
เนื้อหาให้สอดคล้องกัน และประชุมให้คะแนนเกรดร่วมกัน โดยการให้ตะแนนเกรดจะเป็นไปตาม ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 (ภาคผนวก ค) 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
     วางแผนแนวทางการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากแผนที่กระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาทั้ง 5 ด้าน ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และน ามาก าหนดไว้ใน 
มคอ. 3/ มคอ. 4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพ่ือให้ได้ผลการ
เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยผู้สอนสามารถเลือกกลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินผลได้ เช่น  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอนโดยการบรรยาย และประเมินผลโดยการสังเกตการเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  ด้านความรู้ สอนโดยการบรรยาย/ปฏิบัติ ประเมินผลโดยการสอบและการประเมินผลงาน ด้าน
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอนโดยการศึกษาค้นคว้าโดยอิสระทั้งแบบกลุ่ม
และแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน การน าเสนอ เป็นต้น 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
     ก าหนดโครงการ เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  เอกสาร ต ารา  สื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุน

และสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดยบริหารจากเงิน
รายได้ และงบประมาณแผ่นดินประจ าปีที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

6.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนที่มี 
 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวนที่มี  
อยู่แล้ว 

จ านวนที่
ต้องการเพิ่ม 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 50 เครื่อง 
2 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 15 เครื่อง 15 เครื่อง 
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ล าดับที่ รายการ 
จ านวนที่มี  
อยู่แล้ว 

จ านวนที่
ต้องการเพิ่ม 

3 เครื่องแยก LCD Projector 3 เครื่อง 15 เครื่อง 
4 เครื่องเล่นวีดีทัศน์ 1 ชุด 2 ชุด 
5 เครื่องโทรทัศน์สี 3 เครื่อง 2 เครื่อง 
6 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 2 เครื่อง 3 เครื่อง 
7 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 2 เครื่อง 
8 เครื่องอัดส าเนาระบบดิจิตอล 1 เครื่อง 2 เครื่อง 
9 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 เครื่อง 2 เครื่อง 
10 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการโรงแรม (Microsoft Fidelio) 1  ชุด - 
11 อุปกรณ์การเรียนการสอนด้านการโรงแรม 5  ชุด 35  ชุด 
12 อุปกรณ์การเรียนการสอนด้านอาหารตะวันตก 20  ชุด 20  ชุด 
13 อุปกรณ์การเรียนการสอนด้านเครื่องดื่ม 20 ชุด 20 ชุด 
14 อุปกรณ์การปฏิบัติการด้านน าเที่ยว 1  ชุด 39  ชุด 

 
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 หนังสือ 

     ภาษาไทย 
     ภาษาอังกฤษ 

 
5 ชื่อเรื่อง 100 เล่ม 
4 ชื่อเรื่อง 10 เล่ม  

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
     1) คณะและสาขาวิชา มีการจัดสื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง

คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์  
     2) มีการประสานงานกับส านักวิทยบริการเพ่ือเสนอให้จัดซื้อหนังสือ ต ารา ส าหรับอ่าน

ประกอบในวิชาเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือเพ่ือ
จัดซื้อเพ่ิมเติม 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
     ประเมินโดยส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร และสื่อต่างๆ เช่น 

หนังสือ ต ารา ห้องปฏิบัติการ  
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator) 
  

ล าดับ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1 มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา 

x x x x x 

2 อาจารย์ประจ ามีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

3 มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4 มีการจัดท า รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน ผล
การเรียนรู้ ท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7 มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีผ่านมา 

 x x x x 

8 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ    การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

x x x x x 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

   x x 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 
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หมวดที ่8  

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรมวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอน
แต่ละคนรับผิดชอบ 
  1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะ โดยการสังเกตของผู้สอน
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับ ได้แก่  

2.1.1 นักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
2.1.2 อาจารย์ผู้สอน โดยใช้การสัมภาษณ์ตัวแทนของคณาจารย์ ในปลายปีการศึกษา 
2.1.3 ผู้ปกครอง โดยใช้แบบสอบถามในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
2.1.4 ศิษย์เก่า โดยใช้แบบสอบถามบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตร 
2.1.5 ผู้ใช้บัณฑิต โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต 

 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 
ภายหลังส าเร็จการศึกษา 
 2.4 การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง
ของผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
         มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที ่7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การ

สอนทันท ีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรม 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
63 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร              9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Language Usage Skills  

หลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่าง ๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ ฝึก
ปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 

 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 Language and Communication for Specifics Purposes  
หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร 

ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน  
 

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental English  

การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่าง ๆ 

 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English for Communication  
โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่าง ๆ มุ่งเน้นการฝึก

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ 

 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication  
ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 

ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น
ได้ในสถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  
หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก

ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้องและฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 

 
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

 Fundamental Chinese for Tourism  
ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืน ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนใน
การเป็นเจ้าของประเทศที่ดี 

 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 

 Korean for Communication 
ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปใน

ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน 
เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 

 
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

 Fundamental Burmese  
การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน 

ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น 
 

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Burmese for Communication  

ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้
ในสถานการณ์จริง 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self-Development  

พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข 

 
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Thinking and Decision Making Skill  
กระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ

ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 

 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Ethics and Human Beings  
ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง

จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 

 
1511002 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 

 Facts of Life  
ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง

และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ 

 
1521001 พุทธศาสน์ 3(3-0-6) 

 Buddhism  
ประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ

ต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 3(3-0-6) 

 Information for Study and Research  
ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร

สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 3(3-0-6) 

 Aesthetics of Visual Arts  
สุนทรียภาพที่เก่ียวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง

บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของ
งานทศันศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์
เบื้องต้น และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 

 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 

 Aesthetics of Performing Arts  
การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง

ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของ
การรับรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 

 
2061001 สังคีตนิยม 3(3-0-6) 

 Music Appreciation  
องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง

ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ท่ีพบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการ
ยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพ่ือก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 

 
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 

 Leadership Development  
ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะ

ผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการ
ความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 3(3-0-6) 

 Personality Development and the Arts of Socializing  
ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน 

การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม 
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                          6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 

 History of Thai Society and Culture  

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 

 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6) 

 Public Mind and Civic Social Engagement  
บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะ

ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการ
ประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 

 
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

 Interdisciplinary Social Science for Development  
ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด

มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติ
ศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 

 
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา 3(2-2-5) 

 Kampaeng Phet Studies  
สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเชิงวิเคราะห์ ศักยภาพและโอกาสของการพัฒนาในอนาคต ศึกษาก าแพงเพชรในมิติเมืองอยู่
อาศัย เมืองน่าอยู่ เมืองท่องเที่ยว เมืองประวัติศาสตร์และมรดกโลก รวมถึงการอนุรักษ์และการ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของก าแพงเพชรในฐานะเมืองมรดกโลก 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 3(3-0-6) 

 Globalization and Localization  
แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ 
และสังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหว
ท้องถิ่นภิวัตน์ 

 
2521002 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  
ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 

 
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Human Beings, Community and Environment  
ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Resource Management  
ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 

เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืน 

 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  

แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการ
เมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่าง ๆ ของกฎหมาย การ

ใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Initiation  

ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และ
การปรับปรุงธุรกิจ 

 
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Finance in Daily Life  
การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพื่อ

อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการ
ลงทุน การรู้จักใช้เงินเพ่ือสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 

 
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurship  
แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ

ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ 

 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy  

ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 

 Sports and Recreation for Quality of Life  

ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 

 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Exercise for Health  

ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการ
และข้ันตอนของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน
ต่างๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลัง
กายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถาน
บริการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Science and Technology for Daily Life  
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 Environments and Natural Resources Conservation  

ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิดข้ึนในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  
ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การ

ค านวณภาษ ีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Mathematics and Decision Making  
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ

วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ 

 
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Computer and Information Technology  
การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น

ข้อมูลสารสนเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมาย
และจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5) 

 Website Design and Development  
การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ

ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 
 Package Software for Application  

การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Agriculture in Daily Life  
วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช การ

ผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชด าร ิปัจจยัสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร 
ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Food for Health  
อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อน

ในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและ
ฉลากโภชนาการ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Technology in Daily Life  
ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก

ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อม
บ ารุง 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3571106 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
 Food and Beverage Service  

โครงสร้างของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบ
ของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณสมบัติของผู้ให้บริการ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม การเตรียมการจัดโต๊ะอาหารแบบต่าง ๆ รวมถึงรายการอาหาร รายการ
เครื่องดื่ม มารยาทและการปฏิบัติในการต้อนรับและบริการ และฝึกปฏิบัติการบริการอาหารและ
เครื่องดื่มในสถานประกอบการ 

 
3571201 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 
 Principles of Guide  

ประเภทของมัคคุเทศก์ บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จ าเป็นของมัคคุเทศก์ บทบาทในการวางตัว การพูดจา และจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการเป็นผู้น าการท่องเที่ยว ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เช่น 
การตรวจคนเข้าเมือง การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรู้เกี่ยวกับหนังสือ และเอกสาร
ประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร ลักษณะอุปนิสัย รสนิยมของ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศท่ีควรทราบ และการปฐมพยาบาล 

 
3571203 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย 3(3-0-6) 
 World Tourism Resources and Thai Tourism Resources  

ลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทยและของโลก เอกลักษณ์ และคุณค่าของ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน กิจกรรม งานประเพณี วิถีชีวิต 
และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญ มี
การศึกษานอกสถานที่ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3571301 หลักการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Principles of Hotel  

โครงสร้างของการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในกิจการโรงแรม การจัดสายงาน การ
ก าหนดหน้าที่การด าเนินงานของแผนกต่าง ๆ ของโรงแรม กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานใน
โรงแรม การติดต่อสัมพันธ์กับโรงแรมในเครือและนอกเครือ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและควบคุม
กิจการโรงแรม ความรับผิดชอบผู้ใช้บริการของโรงแรม และมารยาทของพนักงาน ข้อบกพร่องและ
แนวการแก้ไขในการด าเนินกิจการโรงแรม 

 
3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 
 Personality Development in Hospitality Industry  

ขอบเขตและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรม
บริการ การปรับพฤติกรรม มารยาท วาทศิลป์ การพูดในที่ชุมชน การฟัง  มนุษยสัมพันธ์และการ
ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาการท างาน 

 
3571402 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา 3(2-2-5) 

 Wellness Business and Spa Management  
ความส าคัญและวิวัฒนาการของธุรกิจสุขภาพและสปา การจัดการธุรกิจสุขภาพ

และสปา การปรับใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับธุรกิจสุขภาพและสปา การรักษาโรค 
การนวดเพื่อผ่อนคลาย จรรยาบรรณวิชาชีพและวิธีการปฏิบัติงานในธุรกิจสุขภาพและสปา 

 
3571403 การจัดการครัว 3(2-2-5) 
 Kitchen Management  

โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแผนกครัว 
ความสัมพันธ์ของแผนกครัวกับแผนกอ่ืน รูปแบบการจัดการครัว การควบคุมต้นทุนและคุณภาพ
อาหาร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านสุขาภิบาลและด้านความปลอดภัย 

 
3571701 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 3(2-2-5) 
 English for Tourism and Hotel 1  

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่เหมาะสมส าหรับการสนทนาและการติดต่อสื่อสารใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกันด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การทักทาย การแนะน าตัว การ
ต้อนรับ การนัดหมาย และการให้ข้อมูลข่าวสาร 

 
  



 
74 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3571706 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 3(2-2-5) 
 Myanmar for Tourism and Hotel 1  

ฝึกทักษะภาษาพม่าพ้ืนฐานที่เหมาะสมส าหรับการสนทนาและการติดต่อสื่อสารใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกันด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การทักทาย การแนะน าตัว การ
ต้อนรับ การนัดหมาย และการให้ข้อมูลข่าวสาร 

 
3571711 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism and Hotel 1  

ฝึกทักษะภาษาจีนพ้ืนฐานที่เหมาะสมส าหรับการสนทนาและการติดต่อสื่อสารใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกันด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การทักทาย การแนะน าตัว การ
ต้อนรับ การนัดหมาย และการให้ข้อมูลข่าวสาร 

 
3572101 การส ารองที่นั่งและการจัดจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน 3(2-2-5) 

 Reservation and Ticketing  
การจองตั๋วและการส ารองที่นั่ง เช่น การใช้ตารางเวลา ตารางบิน เส้นทางของสายการ

บินต่าง ๆ รวมทั้งสายการบินภายในประเทศ ระบบการสื่อสารภายในและระหว่างประเทศ เช่น การ
จองโรงแรมและบริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดิน ระบบการส ารองที่นั่งด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีการ
เขียนตั๋วเครื่องบิน 

 
3572105 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
 Service Industry Management  

วิวัฒนาการ ความส าคัญของอุตสาหกรรมบริการ หลักการด าเนินงานและลักษณะของ
ธุรกิจบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ การประยุกต์และน าเอาหลักการด าเนินงานไป
ใช้ในการจัดการธุรกิจบริการต่าง ๆ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการบิน ธุรกิจจ าหน่าย
สินค้าท่ีระลึก ธุรกิจบันเทิงและนันทนาการ ฯลฯ 

 
3572201 การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว 3(2-2-5) 
 Tour Planning and Organization  

องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการท่องเที่ยว การส ารวจเส้นทางเพ่ือก าหนดแหล่ง
ท่องเที่ยว การจัดรายการท่องเที่ยว การวางแผนการใช้งบประมาณ การด าเนินการ ผลก าไรทางธุรกิจ 
รวมถึงการจัดแผนการท่องเที่ยว โดยเน้นความปลอดภัยตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น และ
สัมพันธ์กับกฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและการจัด
รายการน าเที่ยว รวมทั้งมีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3572213 การด าเนินงานน าเที่ยว 3(2-2-5) 
 Tour Operation  

รูปแบบการน าเที่ยว หลักการน าเที่ยว กลวิธีและเทคนิคท่ีใช้ในการน าเที่ยวการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดระหว่างการน าเที่ยว การจัดสิ่งของสัมภาระ การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และภัตตาคาร มีการฝึกปฏิบัติงาน
และการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 
3572214 จิตวิทยาการบริการและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 Service Psychology and Tourist Behavior  
แนวคิดพ้ืนฐานความต้องการของบุคคลและแนวคิดในเรื่องของการน าเอาทฤษฎีทาง

จิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับความต้องการในด้านการบริการของบุคคล รวมทั้งหลักในการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกค้า การแก้ปัญหา การใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริการ และพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม และศาสนาของนักท่องเที่ยว การจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยว
ตามวัย เพศ สถานภาพ วัตถุประสงค์ การศึกษาและกระแสพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว 

 
3572303 การบริการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 
 Catering Service  

โครงสร้างของแผนกจัดเลี้ยง ลักษณะการปฏิบัติงานด้านการจัดเลี้ยง การวางแผน การ
ออกแบบและการขายงานเลี้ยง การจัดงานเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ความสัมพันธ์
ของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการในแผนกจัดเลี้ยงในสถาน
ประกอบการที่ทางสถาบันก าหนด ในต าแหน่งเทียบเท่าพนักงานปฏิบัติการ ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ประจ ารายวิชาและพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
3572402 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Cultural Tourism Management  

หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ มรดกทาง
วัฒนธรรม และการจัดการปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาผลกระทบและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 
3572403 การจัดการอาหารไทย 3(2-2-5) 
 Thai Food Management  

ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารไทย โดยเรียนรู้ลักษณะความส าคัญของอาหารไทย ขนม  
ผลไม้ของประเทศไทย รู้จักส่วนประกอบการจัดรายการอาหาร กรรมวิธีในการปรุง หลักการจัด
อาหารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย การประดิษฐ์ดัดแปลงให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ การแกะสลัก การ
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จัดเสิร์ฟ มารยาทในการรับประทานอาหาร การออกแบบอาหารและการจัดอาหาร การจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์อาหาร ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการจัดการอาหาร การรับค าร้องเรียนและแก้ไข
ปัญหาค าร้องเรียนของลูกค้า 

 
3572404 การท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5) 
 Community Based Tourism  

แนวคิดการท่องเที่ยวชุมชน การวิเคราะห์บทบาทและความส าคัญของชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยว การสร้างจิตส านึก การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่อการท่องเที่ยว
ชุมชน ปัญหา ข้อจ ากัดและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่ดี กรณีศึกษา 

 
3572405 การจัดดอกไม้และแกะสลักผักผลไม้เพ่ือการตกแต่ง 3(2-2-5) 

 Floral Arrangement and Vegetable Fruit Carving for Decoration 
ความส าคัญของการแกะสลักผัก ผลไม้ และการจัดดอกไม้ ทฤษฎีสี หลักการเลือกผัก 

ผลไม้ ส าหรับการแกะสลัก การใช้เครื่องมือในการแกะสลัก ทฤษฎีการจัดดอกไม้ ปฏิบัติการแกะสลัก
ผัก ผลไม้ เพ่ือการตกแต่งจานอาหารและตกแต่งโต๊ะอาหาร และปฏิบัติการจัดดอกไม้ 

 
3572702 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 3(2-2-5) 
 English for Tourism and Hotel 2  
วิชาบังคับก่อน 3571701 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1  
Prerequisite 3571701 English for Tourism and Hotel 1  

ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่เหมาะสมส าหรับการสนทนาและการติดต่อสื่อสารใน
การให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การแนะน าที่พักแรม การบริการใน
แผนกต่าง ๆ ของที่พักแรม การเดินทางและรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ 

 
3572707 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 3(2-2-5) 
 Myanmar for Tourism and Hotel 2  
วิชาบังคับก่อน 3571706 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1  
Prerequisite 3571706 Myanmar for Tourism and Hotel 1  

ฝึกทักษะการพูดภาษาพม่าที่เหมาะสมส าหรับการสนทนาและการติดต่อสื่อสารในการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การแนะน าที่พักแรม การบริการในแผนก
ต่าง ๆ ของที่พักแรม การเดินทางและรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3572712 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism and Hotel 2  
วิชาบังคับก่อน 3571711 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1  
Prerequisite 3571711 Chinese for Tourism and Hotel 1  

ฝึกทักษะการพูดภาษาจีนที่เหมาะสมส าหรับการสนทนาและการติดต่อสื่อสารในการให้
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การแนะน าที่พักแรม การบริการในแผนกต่าง ๆ 
ของที่พักแรม การเดินทางและรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ 

 
3573101 การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
 Bar and Beverage Management  

โครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติและกฎระเบียบ จรรยาบรรณของ
พนักงานผสมเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่มและการให้บริการการผสมเครื่องดื่มแบบต่าง ๆ การจัด
เครื่องดื่มให้เหมาะสมกับรายการอาหาร อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ส าหรับปฏิบัติการบาร์ การ
เตรียมบาร์ การดูแลและรักษาความสะอาดของบาร์ การจัดท ารายงานการขายประจ าวันและการ
ตรวจนับเครื่องดื่ม และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม การบริการ การเก็บรักษาเครื่องดื่มการ
ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานให้บริการเครื่องดื่ม และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการในแผนกเครื่องดื่ม
ในสถานประกอบการที่ทางสถาบันก าหนด ในต าแหน่งเทียบเท่าพนักงานปฏิบัติการ ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ประจ ารายวิชาและพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
3573201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

 Tourism Industry  
ขอบเขตการท่องเที่ยว ต้นก าเนิดและพัฒนาการของการท่องเที่ยวความหมายและ

ความส าคัญของการท่องเที่ยว องค์ประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยว การจัดการ
ท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ การด าเนินงานธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัย 
ต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น การบริการด้านโรงแรม การน าเที่ยว การ
ขนส่ง ภัตตาคาร และร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
อนาคต 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3573209 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

 Logistics for Tourism Industry  
การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโลจิสติกส์เพ่ือการขนส่งและกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า

และการบริการการท่องเที่ยว การล าเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ์ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์ การวางแผนเพ่ือรองรับอุปสงค์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาด
เชิงกลยุทธ์ของการบริการ 
3573304 การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) 
 Housekeeping Management  

ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมห้องพัก เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพัก การตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของห้องพักและบริเวณโดยรอบ การบ ารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
ห้องพัก การจัดท าบัญชีรายละเอียดสิ่งของต่าง ๆ ภายในห้องพัก การรับค าร้องเรียนจากลูกค้า การ
อ านวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหายหรือพบ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับฝ่ายต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ
ฝ่ายงานแม่บ้าน และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการในแผนกแม่บ้านในสถานประกอบการที่ทางสถาบัน
ก าหนด ในต าแหน่งเทียบเท่าพนักงานปฏิบัติการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ ารายวิชาและ
พนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
3573305 การจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 
 Front Office Management  

การให้บริการที่เก่ียวข้องกับงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม การลงทะเบียนเข้าพัก  
การลงทะเบียนออกจากท่ีพัก การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของโรงแรม ชนิดของห้องพัก การ
ให้บริการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าพักกับบุคคลภายนอก งานโทรศัพท์ รวมทั้งการจัดท าบัญชี
การเงิน บัญชีห้องพัก มารยาทของพนักงานและคุณสมบัติของพนักงานบริการส่วนหน้า และให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการในแผนกบริการส่วนหน้าในสถานประกอบการที่ทางสถาบันก าหนด ใน
ต าแหน่งเทียบเท่าพนักงานปฏิบัติการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ ารายวิชาและพนักงานพ่ีเลี้ยง
ในสถานประกอบการ โดยมีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
3573402 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว 3(2-2-5) 
 Tour Business Management  

ประเภท รูปแบบการจัดการธุรกิจน าเที่ยว ความต้องการและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว การประสานงานในการจัดน าเที่ยว ระเบียบข้อปฏิบัติและเอกสารในการเดินทาง
ระหว่างประเทศ วิธีการด าเนินงานด้านการจัดน าเที่ยว 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3573403 การจัดการขนมอบ 3(2-2-5) 
 Bakery Management  

คุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแต่งในขนมอบ การเลือกซ้ือ วิธีใช้และการเก็บ
รักษาวัสดุอุปกรณ์ หลักท่ีใช้ในการท าขนมอบไทย และต่างประเทศขั้นพ้ืนฐาน การเก็บอาหารที่ท า
เสร็จแล้ว การบรรจุหีบห่อ การจัดจ าหน่ายและฝึกปฏิบัติขนมอบ 

 
3573405 การจัดการธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Travel Agent Management  

ขอบข่าย ประเภท บทบาท ความ่วมมือของธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายทางการท่องเที่ยว 
การด าเนินธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร แนวโน้มของธุรกิจทั้งระดับชาติ 
และนานาชาติ 

 
3573703 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3(2-2-5) 
 English for Tourism and Hotel 3  
วิชาบังคับก่อน 3572702 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2  
Prerequisite 3572702 English for Tourism and Hotel 2  

ฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ และ
แผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ได้แก่ การบริการส่วนหน้า การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน 
และงานครัว โดยเน้นความสามารถในการฟัง และการสนทนาโต้ตอบ 

 
3573708 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3(2-2-5) 
 Myanmar for Tourism and Hotel 3  
วิชาบังคับก่อน 3572707 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2  
Prerequisite 3572707 Myanmar for Tourism and Hotel 2  

ฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาพม่าที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ และแผนก
ต่าง ๆ ในโรงแรม ได้แก่ การบริการส่วนหน้า การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน และ
งานครัว โดยเน้นความสามารถในการฟัง และการสนทนาโต้ตอบ 

 
3573713 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism and Hotel 3  
วิชาบังคับก่อน 3572712 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2  
Prerequisite 3572712 Chinese for Tourism and Hotel 2  

ฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาจีนที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ และแผนก
ต่าง ๆ ในโรงแรม ได้แก่ การบริการส่วนหน้า การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน และ
งานครัว โดยเน้นความสามารถในการฟัง และการสนทนาโต้ตอบ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3574101 ธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 Airline Business  

ขอบเขตของธุรกิจการบิน ประวัติธุรกิจการบิน สภาพทั่วไปของธุรกิจการบิน การขยาย
บริการของสายการบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศ กฎระเบียบ นโยบายที่ส าคัญของสายการบิน 
การจัดการธุรกิจการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น IATA, ICAO, OAA ความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทการบินกับธุรกิจการบิน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจการบินภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

 
3574105 การจัดการธุรกิจโรงแรม 3(2-2-5) 
 Hotel Business Management  

ระบบการบริหารงานของโรงแรม ความเป็นไปได้ในการก่อตั้งโรงแรม การบริหาร
โรงแรมในรูปแบบต่าง ๆ Hotel Marketing และ Yield Management โครงสร้างของการปฏิบัติงาน 
การจัดสายงาน การก าหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ โปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้
กับงานโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการโรงแรม การพัฒนาบุคลากร 
ข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขในการด าเนินกิจการโรงแรม 

 
3574206 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Tourism Resource Development  

แนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ประเภท ลักษณะ และการประเมิน
ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บทบาทและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ฝึก
ปฏิบัติการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น หรือจังหวัดหรือประเทศ 

 
3574208 การจัดการอาหารนานาชาติ 3(2-2-5) 

 International Food Management  
ความแตกต่างของอาหารนานาชาติ รู้จักชื่ออาหาร รายการอาหาร และส่วนประกอบ

ของอาหาร กรรมวิธีการปรุง รวมทั้งการจัดเสิร์ฟและวิธีการรับประทานอาหาร ตลอดจนมารยาทใน
การรับประทานของประเทศต่าง ๆ ที่ส าคัญ และฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารนานาชาติ 

 
3574402 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(2-2-5) 

 Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) Management 
ความส าคัญ วิวัฒนาการและบทบาทของธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการ

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการ การวางแผน การบริหารงาน 
การด าเนินงาน การเจรจาต่อรอง การตลาด และการประเมินผล ฝึกปฏิบัติการจัดการประชุม 
นิทรรศการด้านการท่องเที่ยว 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3574601 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Information Technology for Tourism and Hotel  

แนวคิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือ
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและทันเวลา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 
3574602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Human Resource Management for Tourism and Hotel  

แนวคิด หลักการ วิธีการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปัญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของ
ภาครัฐและเอกชน 

 
3574603 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 
3(3-0-6) 

 Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel  
บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้าและ

สังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาทางจริยธรรมของธุรกิจการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา 

 
3574604 สัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Seminar on Tourism and Hotel  

การน าเสนอ อภิปรายหัวข้อที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

3574605 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Research in Tourism and Hotel  

หลักการส ารวจและวิธีการวิจัย กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยและฝึก
ปฏิบัติการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 
3574606 การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Tourism and Hotel Marketing  

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม การแบ่งส่วนตลาด 
พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
และการโรงแรมทั้งภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือรองรับการตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมในอนาคต 

 
3574607 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Cross Cultural Communication  

การสื่อสารของบุคคลจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการสื่อสารของ
บุคคลในวัฒนธรรมเดียวกัน กระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่มีความหมายและข่าวสารผ่านทาง
ภาษาท่าทาง เพ่ือที่จะลดช่องว่างของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ 

 
3574608 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Sustainable Tourism  

แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มาตรการในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน การวางแผนและควบคุมการจัดการการท่องเที่ยว ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมมนุษย์ 
เพ่ือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน องค์ประกอบและรูปแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กลยุทธ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

 
3574704 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 3(2-2-5) 
 English for Tourism and Hotel 4  
วิชาบังคับก่อน 3573703 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3  
Prerequisite 3573703 English for Tourism and Hotel 3  

ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม โดยครอบคลุมแผนกดังต่อไปนี้ 
แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนกทรัพยากรบุคคล 

 
3574709 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 3(2-2-5) 
 Myanmar for Tourism and Hotel 4  
วิชาบังคับก่อน 3573708 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3  
Prerequisite 3573708 Myanmar for Tourism and Hotel 3  

ฝึกฝนการใช้ภาษาพม่าในการน าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และการใช้ภาษาพม่าในงานโรงแรม โดยครอบคลุมแผนกดังต่อไปนี้ แผนกต้อนรับส่วน
หน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนกทรัพยากรบุคคล 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3574714 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism and Hotel 4  
วิชาบังคับก่อน 3573713 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3  
Prerequisite 3573713 Chinese for Tourism and Hotel 3  

ฝึกฝนการใช้ภาษาจีนในการน าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และการใช้ภาษาจีนในงานโรงแรม โดยครอบคลุมแผนกดังต่อไปนี้ แผนกต้อนรับส่วนหน้า 
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนกทรัพยากรบุคคล 

 
3574801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Tourism and 

Hotel 
 

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
ด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาสังเกต และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้าน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 
3574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5(450) 
 Professional Experience in Tourism and Hotel  

นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน และ
ธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น หลังเสร็จสิ้นการประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3574803 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 
 Cooperative Education Preparation  

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกปฏิบัติงานในฐานะพนักงาน
ชั่วคราว ในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษา สังเกต และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม และการจัดท ารายงานการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย 

 
3574804 สหกิจศึกษา 6(540) 
 Cooperative Education  

การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม การจัดท ารายงานการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย มีการน าเสนอ และมีการ
ประเมินผลโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3575705 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 3(2-2-5) 
 English for Tourism and Hotel 5  
วิชาบังคับก่อน 3574704 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4  
Prerequisite 3574704 English for Tourism and Hotel 4  

ฝึกฝนภาษาอังกฤษในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยการใช้บทบาท
สมมติหรือสถานการณ์จ าลอง และการใช้ภาษาอังกฤษในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยเน้นภาษาท่ีเป็นทางการ ทั้งการสนทนาและการเขียนส าหรับพนักงานผู้
ให้บริการในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
3575710 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 3(2-2-5) 
 Myanmar for Tourism and Hotel 5  
วิชาบังคับก่อน 3574709 ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4  
Prerequisite 3574709 Myanmar for Tourism and Hotel 4  

ฝึกฝนภาษาพม่าในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยการใช้บทบาทสมมติ
หรือสถานการณ์จ าลอง และการใช้ภาษาพม่าในการตอบข้อซักถามเก่ียวกับงานด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม โดยเน้นภาษาท่ีเป็นทางการ ทั้งการสนทนาและการเขียนส าหรับพนักงานผู้ให้บริการใน
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
3575715 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism and Hotel 5  
วิชาบังคับก่อน 3574714 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4  
Prerequisite 3574714 Chinese for Tourism and Hotel 4  

ฝึกฝนภาษาจีนในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยการใช้บทบาทสมมติ
หรือสถานการณ์จ าลอง และการใช้ภาษาจีนในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม โดยเน้นภาษาท่ีเป็นทางการ ทั้งการสนทนาและการเขียนส าหรับพนักงานผู้ให้บริการใน
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ตารางเปรียบเทียบ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
86 

 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
กับ หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Art Program in Tourism and Hotel 
ชื่อปริญญา   

ช่ือเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑติ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 
ช่ือย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Tourism and Hotel) 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Art Program in Tourism and Hotel 

ชื่อปริญญา   
ช่ือเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑติ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 
ช่ือย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Tourism and Hotel) 

- คงเดิม 

ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑติให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ความสามารถเฉพาะ

วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม มคีุณธรรม จริยธรรม มีใจรักใน
งานบริการ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมุ่งเน้นความร่วมมือกับชุมชน
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว 

ปรัชญาของหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรทีเ่น้นการจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการทั้ง

ภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทีไ่ดร้ับจากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ 

- ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
การบูรณาการการเรียนกับการ
ท างาน (Work Integrated 
Learning : WIL) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
วัตถุประสงค ์
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

วัตถุประสงค ์
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและทกัษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความสามารถในการปฏิบตัิงาน การใหบ้ริการ 
และบรหิารจดัการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพ 
3. มีทักษะการวิเคราะหส์ถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและ
วิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อตอ้งเผชิญกับสถานการณต์่าง ๆ 
4. มีความสามารถในการท างานกบัผู้อื่นได้ทุกระดับอยา่งเหมาะสม 
สามารถพัฒนาตนเอง ท้ังด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้ 
อย่างน้อย 1 ภาษา 
6. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ใน
การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการ
พัฒนา 

2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและทกัษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความสามารถในการปฏิบตัิงาน การ
ให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพ 
3. มีทักษะการวิเคราะหส์ถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและ
วิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อตอ้งเผชิญกับสถานการณต์่าง ๆ 
4. มีความสามารถในการท างานกบัผู้อื่นได้ทุกระดับอยา่งเหมาะสม 
สามารถพัฒนาตนเอง ท้ังด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและภาษาต่างประเทศ
ได้ อย่างน้อย 1 ภาษา 
6. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ใน
การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการ
พัฒนา 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

หลักสูตร  
มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 157 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
   2.2 วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
   2.3 วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หลักสูตร 
มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 157 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
   2.2 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
   2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

- หมวดศึกษาท่ัวไปปรับเปลีย่น
ไปตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
- ปรับเป็นหลักสูตรเอกคู ่โดยมี
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสตูรคงเดิม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

3571106 การด าเนินงานและบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

3(2-2-5) 

 Food and Beverage Service and Operation 
ศึกษาความรู้และฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกบัการด าเนินงาน 

หลักการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบของการให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม คณุสมบัติของผู้ให้บริการ การเตรียมการจดัโตะ๊อาหารแบบ
ต่าง ๆ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
รวมถึงรายการอาหาร รายการเครือ่งดื่ม มารยาทและการปฏิบตัิใน
การต้อนรับและบริการ  

3571106 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
 Food and Beverage Service 

โครงสร้างของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักการ 
วิธีการ ประเภทและรูปแบบของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
คุณสมบัติของผู้ให้บริการ อุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม การเตรียมการจัดโต๊ะอาหารแบบตา่ง ๆ รวมถงึ
รายการอาหาร รายการเครื่องดื่ม มารยาทและการปฏิบัติในการต้อนรับ
และบริการ และฝึกปฏิบัติการบรกิารอาหารและเครื่องดื่มในสถาน
ประกอบการ  

- ปรับชื่อรายวิชา และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาเล็กน้อย
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และเน้นให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการ 

3571201 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 
 Principles of Guide 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของมัคคุเทศก์ บทบาท
และหน้าท่ีของมัคคุเทศก์ทีม่ีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
บุคลิกลักษณะที่จ าเป็นของมัคคุเทศก์ บทบาทในการวางตัว การพูดจา 
และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการเป็นผู้น าการ
ท่องเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เช่น การตรวจคนเข้า
เมือง การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรู้เกี่ยวกับหนังสอื 
และเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีทาง
ศุลกากร ลักษณะอุปนสิัย รสนิยมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรม
ของชาวต่างประเทศท่ีควรทราบ และการปฐมพยาบาล 

 

3571201 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 
 Principles of Guide 

ประเภทของมัคคุเทศก์ บทบาทและหน้าท่ีของ
มัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จ าเป็น
ของมัคคุเทศก์ บทบาทในการวางตัว การพูดจา และจรรยาบรรณของ
มัคคุเทศก์ ความสามารถในการเปน็ผู้น าการท่องเที่ยว ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เช่น การตรวจคนเข้าเมือง การควบคุม 
และการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรู้เกี่ยวกับหนังสือ และเอกสาร
ประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร 
ลักษณะอุปนสิัย รสนิยมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมของชาว
ต่างประเทศท่ีควรทราบ และการปฐมพยาบาล 

 

- คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
3571203 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของ

ประเทศไทย 
3 (3-0-6) 

 World Tourism Resources and Thai Tourism 
Resources 
ความหมาย ความส าคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากร

การท่องเที่ยวของไทยและของโลก เอกลักษณ์ และคุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และแหล่ง 
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และ  อุปสงค์
ของการท่องเที่ยวท่ีมีผลกระทบตอ่ทรัพยากรการท่องเที่ยว การอนรุักษ์
และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีส าคัญ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

3571203 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของ
ประเทศไทย 

3(3-0-6) 

 World Tourism Resources and Thai Tourism 
Resources 
ลักษณะของทรัพยากรการท่องเทีย่วของไทยและของโลก 

เอกลักษณ์ และคณุค่าของแหล่งทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศลิปะ 
โบราณสถาน ศาสนสถาน กิจกรรม งานประเพณี วิถีชีวิต และแหลง่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และอุปสงค์
ของการท่องเที่ยวท่ีมีผลกระทบตอ่ทรัพยากรการท่องเที่ยว การอนรุักษ์
และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีส าคัญ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เล็กน้อย เพื่อให้ครอบคลุม
เนื้อหาท่ีเป็นปัจจุบันมากข้ึน 

3571301 หลักการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Principles of Hotel 

ศึกษาความรู้และฝึกปฏิบัติการจดัโครงสร้างของการ
ปฏิบัติงานและการควบคมุภายในกิจการโรงแรม การจดัสายงาน การ
ก าหนดหน้าท่ีการด าเนินงานของแผนกต่างๆ ของโรงแรม กฎระเบยีบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานในโรงแรม การตดิต่อสัมพันธ์กับโรงแรมใน
เครือและนอกเครือ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและควบคมุกิจการ
โรงแรม ความรับผิดชอบผู้ใช้บริการของโรงแรม และมารยาทของ
พนักงาน ข้อบกพร่องและแนวการแก้ไขในการด าเนินกิจการโรงแรม 

 

3571301 หลักการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Principles of Hotel 

โครงสร้างของการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน
กิจการโรงแรม การจดัสายงาน การก าหนดหน้าที่การด าเนินงานของ
แผนกต่าง ๆ ของโรงแรม กฎระเบยีบข้อบังคับในการปฏิบัติงานใน
โรงแรม การติดต่อสัมพันธ์กับโรงแรมในเครือและนอกเครือ กฎหมาย
เกี่ยวกับการจดัตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม ความรับผดิชอบ
ผู้ใช้บริการของโรงแรม และมารยาทของพนักงาน ข้อบกพร่องและ
แนวการแก้ไขในการด าเนินกิจการโรงแรม 

 

- คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรม

บริการ 
3(2-2-5) 

 Personality Development in Hospitality Industry 
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและองค์ประกอบของ

บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ การปรับ
พฤติกรรม มารยาท วาทศลิป์ การพูดในท่ีชุมชน การฟัง มนุษยสัมพันธ์
และการส่งเสริมมนุษยสมัพันธ์เพือ่พัฒนาการท างาน 

 
 

3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรม
บริการ 

3(2-2-5) 

 Personality Development in Hospitality Industry 
ขอบเขตและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของ

บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ การปรับพฤติกรรม มารยาท 
วาทศิลป์ การพูดในท่ีชุมชน การฟงั  มนุษยสัมพันธ์และการส่งเสรมิ
มนุษยสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการท างาน 

 

- คงเดิม 

3571402 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และสปา 

3 (2-2-5) 

 Health Tourism and Spa Management 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญและวิวัฒนาการของการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และสปา การปรบัใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและสปา การรักษาโรค การนวด สมุนไพรและยาแพทย์แผน
ไทย 

 

3571402 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา 3(2-2-5) 
 Wellness Business and Spa Management 

ความส าคญัและวิวัฒนาการของธุรกิจสุขภาพและสปา 
การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา การปรับใช้ภูมิปญัญาในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ส าหรับธุรกจิสุขภาพและสปา การรักษาโรค การนวดเพื่อ
ผ่อนคลาย จรรยาบรรณวิชาชีพและวิธีการปฏิบัติงานในธุรกิจสุขภาพ
และสปา 

 

- เปลี่ยนช่ือรายวิชา และ
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
บางส่วน เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

3571403 การด าเนินงานและการจัดการครวั 3(2-2-5) 
 Kitchen Operation and Management 

ศึกษาโครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานในแผนกครัว ความสมัพันธ์ของแผนกครัวกับ
แผนกอื่น รูปแบบการจัดการครัว การควบคุมต้นทุนและคณุภาพอาหาร    
การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ดา้นสุขาภิบาลและ
ด้านความปลอดภยั 

 
 

3571403 การจัดการครัว 3(2-2-5) 
 Kitchen Management 

โครงสร้างการบรหิารงานและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
พนักงานในแผนกครัว ความสมัพันธ์ของแผนกครัวกับแผนกอื่น 
รูปแบบการจดัการครัว การควบคมุต้นทุนและคุณภาพอาหาร การ
บริหารจดัการด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ดา้นสุขาภิบาลและด้าน
ความปลอดภัย 

 

- ปรับชื่อรายวิชา เพื่อให้ช่ือ
รายวิชากระชับและเข้าใจมาก
ขึ้น 
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3571701 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 1 
3(3-0-6) 

 English for Tourism and Hotel 1 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมส าหรับการ

สนทนาและการตดิต่อสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม การทักทาย การแนะน าตัว การต้อนรับ        
การนัดหมาย และการให้ข้อมลูข่าวสาร 

 

3571701 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 1 

3(2-2-5) 

 English for Tourism and Hotel 1 
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่เหมาะสมส าหรับการ

สนทนาและการตดิต่อสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การทักทาย การแนะน าตัว การต้อนรับ 
การนัดหมาย และการให้ข้อมลูข่าวสาร 

 

- ปรับชั่วโมงการสอน เพื่อเพ่ิม
ทักษะการปฏิบัตมิากขึ้น 

3571706 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 1 

3(3-0-6) 

 Myanmar for Tourism and Hotel 1 
ศึกษาเน้นในด้านการฝึกเขียน อ่าน ฟัง และพูดภาษาพม่า

เพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรมเบื้องต้น 
 

3571706 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 3(2-2-5) 
 Myanmar for Tourism and Hotel 1 

ฝึกทักษะภาษาพม่าพื้นฐานท่ีเหมาะสมส าหรับการ
สนทนาและการตดิต่อสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การทักทาย การแนะน าตัว การต้อนรับ 
การนัดหมาย และการให้ข้อมลูข่าวสาร 

 

- ปรับชั่วโมงการสอน เพื่อเพิ่ม
ทักษะการปฏิบัตมิากขึ้น และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะด้านภาษาท่ี
เหมาะสม 

3571711 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 3(3-0-6) 
 Chinese for Tourism and Hotel 1 

ศึกษาเน้นในด้านการฝึกเขียน อ่าน ฟัง และพูดภาษาจีน
เพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรมเบื้องต้น 

 

3571711 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism and Hotel 1 

ฝึกทักษะภาษาจีนพื้นฐานท่ีเหมาะสมส าหรับการสนทนา
และการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกันดา้นการท่องเที่ยว
และการโรงแรม เช่น การทักทาย การแนะน าตัว การต้อนรับ การนดั
หมาย และการให้ข้อมลูข่าวสาร 

 

- ปรับชั่วโมงการสอน เพื่อเพิ่ม
ทักษะการปฏิบัตมิากขึ้น และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะด้านภาษาท่ี
เหมาะสม 

3571721 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 1 

3(3-0-6) 

 Korean for Tourism and Hotel 1 
ศึกษาเน้นในด้านการเขียน การฟังและพูดภาษาเกาหลี

เบื้องต้น ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ภาษานี้ในการท างาน บทเรียนจะ

 - ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากไม่มี
ผู้สอนประจ า 
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ประกอบด้วยการฝึกเขียนภาษาเกาหลี การฝึกฟังและการฝึกพูดภาษา
เกาหลีในชีวิตประจ าวันแบบง่าย 

 

 3572101 การส ารองที่น่ังและการจดัจ าหน่ายตั๋ว
เครื่องบิน 

3(2-2-5) 

 Reservation and Ticketing 
ศึกษาความรู้เกีย่วกับการจองตั๋วและการส ารองที่น่ัง เช่น 

การใช้ตารางเวลา ตารางบิน เส้นทางของสายการบินต่าง ๆ รวมทั้ง
สายการบินภายในประเทศ ระบบการสื่อสารภายในและระหวา่ง
ประเทศ เช่น การจองโรงแรมและบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน ระบบ
การส ารองที่น่ังด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีการเขียนตั๋วเครื่องบิน 

 

- เพิม่รายวิชา ซึ่งแยกออกมา
จากรายวิชาธุรกิจการบินและ
การออกบัตรโดยสาร 

3572105 การด าเนินงานและการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ 

3(3-0-6) 

 Service Industry Operation and Management 
ศึกษาแนวคิด บทบาท ความส าคญัของอุตสาหกรรม

บริการ หลักการด าเนินงานและลกัษณะของธุรกิจบริการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ การประยุกต์และน าเอาหลักการ
ด าเนินงานไปใช้ในการจดัการธุรกจิบริการต่างๆ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว 
ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการบิน ธุรกจิจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ธุรกิจบันเทิง
และนันทนาการ ฯลฯ 

 

3572105 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
 Service Industry Management 

วิวัฒนาการ ความส าคัญของอุตสาหกรรมบริการ 
หลักการด าเนินงานและลักษณะของธุรกิจบริการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมบริการ การประยกุต์และน าเอาหลักการด าเนินงานไป
ใช้ในการจัดการธุรกิจบริการต่าง ๆ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่พัก
แรม ธุรกิจการบิน ธุรกิจจ าหนา่ยสินค้าท่ีระลึก ธุรกิจบันเทิงและ
นันทนาการ ฯลฯ 

 

- ปรับชื่อรายวิชา เพื่อให้ช่ือ
รายวิชากระชับและเข้าใจมาก
ขึ้น 
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3572201 การวางแผนและการจดัรายการน าเที่ยว 3(2-2-5) 
 Tour Planning and Organization 

ศึกษาองค์ประกอบท่ีส าคญัของการจัดการท่องเที่ยว การ
ส ารวจเส้นทางเพื่อก าหนดแหล่งทอ่งเที่ยว การจัดรายการท่องเที่ยว การ
วางแผนการใช้งบประมาณ การด าเนินการ ผลก าไรทางธุรกิจ รวมถึง
การจัดแผนการท่องเที่ยว โดยเน้นความปลอดภัยตลอดจนปญัหาและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น และสัมพันธ์กับกฎหมายการท่องเที่ยวระหวา่ง
ประเทศ มีการฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการวางแผนและการจดัรายการน า
เที่ยว รวมทั้งมีการศึกษาการปฏิบตัิงานนอกสถานท่ี 

 

3572201 การวางแผนและการจดัรายการน าเที่ยว 3(2-2-5) 
 Tour Planning and Organization 

องค์ประกอบท่ีส าคญัของการจัดการท่องเที่ยว การ
ส ารวจเส้นทางเพื่อก าหนดแหล่งทอ่งเที่ยว การจัดรายการท่องเที่ยว 
การวางแผนการใช้งบประมาณ การด าเนินการ ผลก าไรทางธุรกิจ 
รวมถึงการจัดแผนการท่องเที่ยว โดยเน้นความปลอดภัยตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น และสมัพันธ์กับกฎหมายการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มีการฝกึปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและ
การจัดรายการน าเที่ยว รวมทั้งมีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 

- คงเดิม 

3572205 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 3(2-2-5) 
 Airline Business and Ticketing 

ศึกษาประวัติ ความหมาย สภาพทัว่ไปของธุรกิจการบิน 
การขยายบริการของสายการบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
กฎระเบียบ นโยบายที่ส าคญัของสายการบิน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกบั
ธุรกิจการบิน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกจิการบิน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับการจองตั๋ว และการ
ส ารองที่น่ัง เช่น การใช้ตารางเวลา ตารางการบิน เส้นทางของสายการ
บินต่างๆ ระบบการสื่อสารภายในและระหว่างประเทศ เช่น แบบฟอร์ม
การส่งข่าวสาร การจองโรงแรมและบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน ระบบ
การส ารองที่น่ัง วิธีการเขียนตั๋วเครื่องบิน 

 

 - ยกเลิกรายวิชา เพื่อแบ่ง
ออกเป็น 2 รายวิชา คือ ธุรกิจ
การบินและการส ารองที่น่ังและ
การจัดจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน  

3572207 จิตวิทยาการบริการ 3(2-2-5) 
 Service Psychology 

ศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานความต้องการของบุคคล และ
แนวคิดในเรื่องของ การน าเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับ
ความต้องการในด้านการบริการของบุคคล รวมทั้งศึกษาถึงหลักในการ

 - ยกเลิกรายวิชา เพื่อน าไปรวม
เป็นรายวิชาจิตวิทยาการบริการ
และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
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บริการให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกค้า เทคนิคการแก้ปัญหา 
และเทคนิคการใช้มนุษยสมัพันธ์ในการบริการ 

 

 3572213 การด าเนินงานน าเที่ยว 3(2-2-5) 
 Tour Operation 

รูปแบบการน าเที่ยว หลักการน าเที่ยว กลวิธีและเทคนิค
ที่ใช้ในการน าเที่ยวการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดระหว่างการ
น าเที่ยว การจัดสิ่งของสัมภาระ การประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และภัตตาคาร มี
การฝึกปฏิบัติงานและการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 

 

- เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นักศึกษา
มาทักษะในการน าเที่ยวมาก
ยิ่งข้ึน 

 3572214 จิตวิทยาการบริการและพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Service Psychology and Tourist Behavior 

แนวคิดพื้นฐานความต้องการของบุคคลและแนวคิดใน
เรื่องของการน าเอาทฤษฎีทางจิตวทิยามาประยุกต์ใช้กับความต้องการ
ในด้านการบริการของบุคคล รวมทั้งหลักในการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกค้า การแก้ปัญหา การใช้มนุษย
สัมพันธ์ในการบริการ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม 
และศาสนาของนักท่องเที่ยว การจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยว
ตามวัย เพศ สถานภาพ วัตถุประสงค์ การศึกษาและกระแสพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว 

 

- เพิ่มรายวิชา ซึ่งเป็นการรวม
รายวิชาจิตวิทยาบริการเข้ากับ
รายวิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

3572303 การด าเนินงานและบริการจดัเลี้ยง 3(2-2-5) 
 Catering Operation and Service 

ศึกษาและการปฏิบัติงานด้านภตัตาคารและการจดัเลี้ยง 
วิธีการทางการรับรอง งานจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ทั้งในและนอกสถานท่ี 
ความสัมพันธ์ของแผนกจดัเลี้ยงกับแผนกต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การวางแผน

3572303 การบริการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 
 Catering Service 

โครงสร้างของแผนกจัดเลี้ยง ลักษณะการปฏิบัติงานด้าน
การจัดเลี้ยง การวางแผน การออกแบบและการขายงานเลี้ยง การจดั
งานเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานท่ี ความสมัพันธ์ของ
แผนกจัดเลี้ยงกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้นักศึกษาฝึก

- ปรับชื่อรายวิชา และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษาได้มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท างานใน
สถานประกอบการ (Work 
Based Learning) 
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และวิธีการจดัท ารายการอาหาร การควบคุมดูแลงานจัดเลีย้ง และการ
จัดท ารายงาน 

 

ปฏิบัติการในแผนกจัดเลี้ยงในสถานประกอบการที่ทางสถาบันก าหนด 
ในต าแหน่งเทียบเท่าพนักงานปฏบิัติการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ประจ ารายวิชาและพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการ
จัดท ารายงานผลการปฏิบตัิงาน 

 

3572402 การด าเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

 Cultural Tourism Operation and Management 
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักการ แนวคิด 

รูปแบบ และองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนา การอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม และการจัดการปญัหาอุปสรรค
ของการด าเนินงานในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้ง
ศึกษาผลกระทบและการบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
 

3572402 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Cultural Tourism Management 

หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบของการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ มรดก
ทางวัฒนธรรม และการจัดการปญัหาอุปสรรคของการด าเนินงานใน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาผลกระทบและ
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

- ปรับชื่อรายวิชา เพื่อให้ช่ือ
รายวิชากระชับและเข้าใจมาก
ขึ้น 

3572403 การด าเนินงานและการจัดการอาหารไทย 3(2-2-5) 
 Thai Food Operation and Management 

ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารไทย โดยเรียนรูล้ักษณะ
ความส าคญัของอาหารไทย ขนม  ผลไม้ของประเทศไทย รู้จัก
ส่วนประกอบการจัดรายการอาหาร กรรมวิธีในการปรุง หลักการจัด
อาหารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย การประดิษฐ์ดดัแปลงให้เป็น
รูปแบบต่างๆ การแกะสลัก การจดัเสริ์ฟ มารยาทในการรับประทาน
อาหาร การออกแบบอาหารและการจัดอาหาร การจดัแสดงผลติภณัฑ์
อาหาร ความปลอดภยัและสุขอนามัยในการจดัการอาหาร การรับค า
ร้องเรียนและแก้ไขปญัหาค าร้องเรยีนของลูกค้า 

 
 

3572403 การจัดการอาหารไทย 3(2-2-5) 
 Thai Food Management 

ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารไทย โดยเรียนรูล้ักษณะ
ความส าคญัของอาหารไทย ขนม  ผลไม้ของประเทศไทย รู้จัก
ส่วนประกอบการจัดรายการอาหาร กรรมวิธีในการปรุง หลักการจัด
อาหารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย การประดิษฐ์ดดัแปลงให้เป็น
รูปแบบต่าง ๆ การแกะสลัก การจดัเสริ์ฟ มารยาทในการรับประทาน
อาหาร การออกแบบอาหารและการจัดอาหาร การจดัแสดงผลติภณัฑ์
อาหาร ความปลอดภยัและสุขอนามัยในการจดัการอาหาร การรับค า
ร้องเรียนและแก้ไขปญัหาค าร้องเรยีนของลูกค้า 

 

- ปรับชื่อรายวิชา เพื่อให้ช่ือ
รายวิชากระชับและเข้าใจมาก
ขึ้น 
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3572404 การท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5) 
 Community Based Tourism 

ความหมายของการท่องเที่ยวชุมชน การวิเคราะห์บทบาท
และความส าคญัของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างจิตส านึก การ
พัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนต่อการท่องเที่ยวชุมชน ปัญหา ข้อจ ากัดและแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนที่ดี กรณศีกึษา 

 

3572404 การท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5) 
 Community Based Tourism 

แนวคิดการท่องเที่ยวชุมชน การวิเคราะห์บทบาทและ
ความส าคญัของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างจติส านึก การ
พัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนต่อการท่องเที่ยวชุมชน ปัญหา ข้อจ ากัดและแนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่ด ีกรณีศึกษา 

 

- คงเดิม 

 3572405 การจัดดอกไม้และแกะสลักผักผลไม้เพื่อ
การตกแต่ง 

3(2-2-5) 

 Floral Arrangement and Vegetable Fruit Carving 
for Decoration 

ความส าคญัของการแกะสลักผัก ผลไม้ และการจัด
ดอกไม้ ทฤษฎีสี หลักการเลือกผัก ผลไม้ ส าหรับการแกะสลัก การใช้
เครื่องมือในการแกะสลัก ทฤษฎีการจัดดอกไม้ ปฏบิัติการแกะสลักผกั 
ผลไม้ เพื่อการตกแต่งจานอาหารและตกแต่งโต๊ะอาหาร และ
ปฏิบัติการจัดดอกไม ้

 

- เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามี
รายวิชาเสริมทักษะในการ
บริการมากขึ้น 

3572702 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 2 

3(3-0-6) 

 English for Tourism and Hotel 2 
ศึกษาต่อจากวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 1 โดยศึกษาและทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมส าหรับ
การสนทนาและการติดต่อสื่อสารในการให้ข้อมูลเกีย่วข้องกับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม การใช้ภาษาอังกฤษในการน าเที่ยวชมสถานท่ี
ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การอธิบายและให้ข้อมลู

3572702 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 2 

3(2-2-5) 

 English for Tourism and Hotel 2 
วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 
Prerequisite English for Tourism and Hotel 1 

ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมส าหรับการ
สนทนาและการตดิต่อสื่อสารในการให้ข้อมูลเกีย่วข้องกับการท่องเที่ยว

- ปรับชั่วโมงการสอน เพื่อเพ่ิม
ทักษะการปฏิบัตมิากขึ้น และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะด้านภาษาท่ี
เหมาะสม 
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เกี่ยวกับท่ีพักและการบริการในแผนกต่างๆ ของที่พักส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

 

และการโรงแรม เช่น การแนะน าที่พักแรม การบริการในแผนกตา่ง ๆ 
ของที่พักแรม การเดินทางและรายละเอยีดของสถานท่ีท่องเที่ยว ฯลฯ 

 

3572707 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 2 

3(3-0-6) 

 Myanmar for Tourism and Hotel 2 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 1 โดยเน้นในด้านการฟัง และการพูด และการสนทนาภาษา
พม่าในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกีย่วกบัการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น  
การทักทาย การต้อนรับ การแนะน าตัว 

 

3572707 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 3(2-2-5) 
 Myanmar for Tourism and Hotel 2 
วิชาบังคับก่อน ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 
Prerequisite Myanmar for Tourism and Hotel 1 

ฝึกทักษะการพูดภาษาพม่าที่เหมาะสมส าหรับการ
สนทนาและการตดิต่อสื่อสารในการให้ข้อมูลเกีย่วข้องกับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม เช่น การแนะน าที่พักแรม การบริการในแผนกตา่ง ๆ 
ของที่พักแรม การเดินทางและรายละเอยีดของสถานท่ีท่องเที่ยว ฯลฯ 

 

- ปรับชั่วโมงการสอน เพื่อเพิ่ม
ทักษะการปฏิบัตมิากขึ้น และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะด้านภาษาท่ี
เหมาะสม 

3572712 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 3(3-0-6) 
 Chinese for Tourism and Hotel 2 

ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนเพือ่การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 1 โดยเน้นในด้านการฟัง และการพดู และการสนทนาภาษาจีน
ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น    
การทักทาย การต้อนรับ การแนะน าตัว 

 

3572712 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism and Hotel 2 
วิชาบังคับก่อน ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 
Prerequisite Chinese for Tourism and Hotel 1 

ฝึกทักษะการพูดภาษาจีนที่เหมาะสมส าหรับการสนทนา
และการติดต่อสื่อสารในการให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม เช่น การแนะน าท่ีพักแรม การบริการในแผนกต่าง ๆ ของ
ที่พักแรม การเดินทางและรายละเอียดของสถานท่ีท่องเที่ยว ฯลฯ 

 

- ปรับชั่วโมงการสอน เพื่อเพิ่ม
ทักษะการปฏิบัตมิากขึ้น และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะด้านภาษาท่ี
เหมาะสม 

3572722 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 2 

3(3-0-6) 

 Korean for Tourism and Hotel 2 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลี 1 โดยเน้นในด้านการ

เขียน การฟังและการพูด นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้ใช้ภาษาเกาหลี
ในขอบข่ายท่ีกว้างขึ้น ฝึกสนทนาภาษาเกาหลีในวิชาชีพอย่างง่ายๆ และ
ที่ใช้อยู่เสมอ 

 

 - ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากไม่มี
ผู้สอนประจ า 
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 3573101 การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 

 Bar and Beverage Management 
โครงสร้างหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ คุณสมบตัิและ

กฎระเบียบ จรรยาบรรณของพนักงานผสมเครื่องดื่ม ประเภทของ
เครื่องดื่มและการให้บริการการผสมเครื่องดื่มแบบต่าง ๆ การจัด
เครื่องดื่มให้เหมาะสมกับรายการอาหาร อุปกรณเ์ครื่องมือ เครื่องใช้ 
ส าหรับปฏิบัติการบาร์ การเตรียมบาร์ การดูแลและรักษาความสะอาด
ของบาร์ การจัดท ารายงานการขายประจ าวันและการตรวจนับ
เครื่องดื่ม และฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม การบริการ การ
เก็บรักษาเครื่องดื่มการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในงานให้บริการ
เครื่องดื่ม และให้นักศึกษาฝึกปฏบิัติการในแผนกเครื่องดื่มในสถาน
ประกอบการที่ทางสถาบันก าหนด ในต าแหน่งเทียบเท่าพนักงาน

- เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามี
รายวิชาเสริมทักษะในการ
บริการมากขึ้น 
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ปฏิบัติการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ ารายวิชาและพนักงานพ่ี
เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

3573201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Tourism Industry 

ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตการท่องเที่ยว ต้นก าเนิดและ
พัฒนาการของการท่องเที่ยวความหมายและความส าคญัของการ
ท่องเที่ยว องค์ประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การจัดการ การโฆษณา การ
ประชาสมัพันธ์ในการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ การ
ด าเนินงานธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัย
ต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น การบริการ
ด้านโรงแรม การน าเที่ยว การขนส่ง ภัตตาคาร และร้านขายของที่ระลึก 
เป็นต้น แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต 

 

3573201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Tourism Industry 

ขอบเขตการท่องเที่ยว ต้นก าเนดิและพัฒนาการของการ
ท่องเที่ยวความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยว องค์ประกอบ
และบทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
วางแผนพัฒนา การจัดการ การโฆษณา การประชาสมัพันธ์ในการ
ท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ การด าเนินงานธุรกิจ
ท่องเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยว ตลอดจนปจัจัย ต่าง ๆ ที่เป็น
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น การบริการด้านโรงแรม 
การน าเที่ยว การขนส่ง ภัตตาคาร และร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น 
แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต 

 

- คงเดิม 

3573203 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Tourist Behavior 

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แตกตา่งกันทางด้านวัฒนธรรม 
และศาสนาของนักท่องเที่ยว การจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวตาม
วัย เพศ สถานภาพ วัตถุประสงค์ การศึกษาและกระแสพฤติกรรมตา่ง ๆ 
ของนักท่องเที่ยว 

 

 - ยกเลิกรายวิชา และน าไปรวม
เป็นรายวิชาจิตวิทยาการบริการ
และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

3573209 โลจสิติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Logistics for Tourism Industry 

การประยุกต์ใช้ความรูด้้านโลจิสตกิส์เพื่อการขนส่งและ
กระจายสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าและ การบริการการท่องเที่ยว การ
ล าเลียงพัสดุและบรรจภุัณฑ์ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่

3573209 โลจสิติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Logistics for Tourism Industry 

การประยุกต์ใช้ความรูด้้านโลจิสตกิส์เพื่อการขนส่งและ
กระจายสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าและการบริการการท่องเที่ยว การ
ล าเลียงพัสดุและบรรจภุัณฑ์ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่

- คงเดิม 
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เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์ การวางแผนเพื่อรองรับอุปสงค์ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยทุธ์ของการบริการ 

 

เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์ การวางแผนเพื่อรองรับอุปสงค์ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธ์ของการบริการ 

 

3573304 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) 
 Housekeeping Operation and Management 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการจดัเตรียมห้องพัก เครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพัก การตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพัก
และบรเิวณโดยรอบ การบ ารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
ห้องพัก การจัดท าบัญชีรายละเอียดสิ่งของต่าง ๆ ภายในห้องพัก การ
รับค าร้องเรยีนจากลูกค้า การอ านวยความสะดวกกรณีสิ่งของสญูหาย
หรือพบ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับฝ่ายต่าง ๆ ที่มีความสมัพันธ์กับฝ่ายงาน
แม่บ้าน 

 

3573304 การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) 
 Housekeeping Management 

ฝึกปฏิบัติการจดัเตรียมห้องพัก เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ภายในห้องพัก การตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักและบรเิวณ
โดยรอบ การบ ารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพัก การ
จัดท าบัญชีรายละเอียดสิ่งของต่าง ๆ ภายในห้องพัก การรับค า
ร้องเรียนจากลูกค้า การอ านวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหายหรือ
พบ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับฝ่ายต่าง ๆ ท่ีมีความสมัพันธ์กับฝ่ายงาน
แม่บ้าน และให้นักศึกษาฝึกปฏิบตักิารในแผนกแม่บ้านในสถาน
ประกอบการที่ทางสถาบันก าหนด ในต าแหน่งเทียบเท่าพนักงาน
ปฏิบัติการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ ารายวิชาและพนักงานพ่ี
เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

- ปรับชื่อรายวิชา และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษาได้มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท างานใน
สถานประกอบการ (Work 
Based Learning) 

3573305 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการ
ส่วนหน้า 

3(2-2-5) 

 Front Office Operation and Management 
ศึกษาการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการส่วนหน้าของ

โรงแรม การลงทะเบยีนเข้าพัก  การลงทะเบยีนออกจากท่ีพัก การให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของโรงแรม ชนิดของห้องพัก การ
ให้บริการตดิต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าพักกับบุคคลภายนอก งานโทรศัพท์ 
รวมทั้งการจัดท าบัญชีการเงิน  บญัชีห้องพัก มารยาทของพนักงานและ
คุณสมบัติของพนักงานบริการส่วนหน้า 

 

3573305 การจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 
 Front Office Management 

การให้บริการทีเ่กี่ยวข้องกับงานบริการส่วนหน้าของ
โรงแรม การลงทะเบยีนเข้าพัก  การลงทะเบยีนออกจากท่ีพัก การให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของโรงแรม ชนิดของห้องพัก การ
ให้บริการตดิต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าพักกับบุคคลภายนอก งาน
โทรศัพท์ รวมทั้งการจดัท าบัญชีการเงิน บัญชีห้องพัก มารยาทของ
พนักงานและคุณสมบตัิของพนักงานบริการส่วนหน้า และให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติการในแผนกบริการส่วนหน้าในสถานประกอบการที่ทาง
สถาบันก าหนด ในต าแหน่งเทียบเท่าพนักงานปฏิบัติการ ภายใต้การ

- ปรับชื่อรายวิชา และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษาได้มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท างานใน
สถานประกอบการ (Work 
Based Learning) 



 
101 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
ดูแลของอาจารย์ประจ ารายวิชาและพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถาน
ประกอบการ โดยมีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

3573402 การด าเนินงานและการจัดการบรษิัทน าเที่ยว 3(2-2-5) 
 Tour Operation and Management 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภท รูปแบบการจัดการ
บริษัทน าเที่ยว ความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การ
ประสานงานในการจัดน าเที่ยว ระเบียบข้อปฏิบัติและเอกสารในการ
เดินทางระหว่างประเทศ วิธีการด าเนินงานด้านการจดัน าเที่ยว 

 

3573402 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว 3(2-2-5) 
 Tour Operation Management 

ประเภท รูปแบบการจัดการธรุกิจน าเที่ยว ความต้องการ
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การประสานงานในการจดัน าเที่ยว 
ระเบียบข้อปฏิบัติและเอกสารในการเดินทางระหว่างประเทศ วิธีการ
ด าเนินงานด้านการจัดน าเที่ยว 

 

- ปรับชื่อรายวิชา เพื่อให้ช่ือ
รายวิชากระชับและเข้าใจมาก
ขึ้น 

 3573403 การจัดการขนมอบ 3(2-2-5) 
 Bakery Operation and Management 

คุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแต่งในขนมอบ การ
เลือกซื้อ วิธีใช้และการเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ หลักที่ใช้ในการท าขนม
อบไทย และต่างประเทศขั้นพื้นฐาน การเก็บอาหารที่ท าเสรจ็แล้ว การ
บรรจุหีบห่อ การจัดจ าหน่ายและฝึกปฏิบัติขนมอบ 

 

- เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามี
รายวิชาเสริมทักษะในการ
บริการมากขึ้น 

 3573405 การจัดการธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Travel Agent Management 

ขอบข่าย ประเภท บทบาท ความว่มมือของธุรกิจตัวแทน
จ าหน่ายทางการท่องเที่ยว การด าเนินธุรกิจ การจดัการระบบ
สารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร แนวโน้มของธุรกิจทั้งระดับชาติ และ
นานาชาติ 

 

- เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามี
รายวิชาเสริมทักษะในการ
บริการมากขึ้น 

3573703 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 3 

3(2-2-5) 

 English for Tourism and Hotel 3 
ศึกษาและฝึกฝน การใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้าง

ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในแผนกต่างๆ ได้แก่  การบริการส่วนหน้า การบรกิาร

3573703 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 3 

3(2-2-5) 

 English for Tourism and Hotel 3 
วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 
Prerequisite English for Tourism and Hotel 2 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะด้านภาษาท่ี
เหมาะสม 
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ด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานแมบ่้าน และงานครัว เช่น แผนกต้อนรับ      
จัดเลีย้ง แม่บ้าน ประชาสัมพันธ์ การขาย และการตลาด โดยเน้น
ความสามารถในการฟัง และการสนทนาโต้ตอบ โดยการใช้บาทสมมตุิ 
หรือสถานการณ์จ าลอง และการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านการ
โรงแรม 

 

ฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานมัคคุเทศก์ และแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ได้แก่ 
การบริการส่วนหน้า การบริการดา้นอาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บา้น 
และงานครัว โดยเน้นความสามารถในการฟัง และการสนทนาโตต้อบ 

 

3573708 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 3 

3(2-2-5) 

 Myanmar for Tourism and Hotel 3 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 2 โดยเน้นการฝึกฝนในด้านการฟัง และการพูด บทเรยีนจะ
ประกอบด้วยภาษาส านวนและบทสนทนาท่ีใช้ในการบริการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมกับนักท่องเที่ยว 

 

3573708 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3(2-2-5) 
 Myanmar for Tourism and Hotel 3 
วิชาบังคับก่อน ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 
Prerequisite Myanmar for Tourism and Hotel 2 
                        ฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษา
พม่าท่ีใช้ในงานมัคคุเทศก์ และแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ได้แก่ การบริการ
ส่วนหน้า การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน และงานครัว 
โดยเน้นความสามารถในการฟัง และการสนทนาโต้ตอบ 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะด้านภาษาท่ี
เหมาะสม 

3573713 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism and Hotel 3 

ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนเพือ่การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 2 โดยเน้นฝึกฝนในด้าน การฟัง และการพดู บทเรียนจะ
ประกอบด้วยภาษาส านวนและบทสนทนาท่ีใช้ในการบริการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมกับนักท่องเที่ยว 

 

3573713 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism and Hotel 3 
วิชาบังคับก่อน ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 
Prerequisite Chinese for Tourism and Hotel 2 

ฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาจีนที่
ใช้ในงานมัคคุเทศก์ และแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ได้แก่ การบริการสว่น
หน้า การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน และงานครวั 
โดยเน้นความสามารถในการฟัง และการสนทนาโต้ตอบ 

 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะด้านภาษาท่ี
เหมาะสม 

3573723 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 3 

3(2-2-5) 

 Korean for Tourism and Hotel 3 

 - ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากไม่มี
ผู้สอนประจ า 
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ฝึกทักษะในด้านการฟังและการพดู บทเรียนจะ

ประกอบด้วยภาษาส านวนที่ใช้ในการบริการและสนทนากับนักท่องเที่ยว 
 

 3574101 ธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 Airline Business 

ขอบเขตของธุรกิจการบิน ประวัตธิุรกิจการบิน สภาพ
ทั่วไปของธุรกิจการบิน การขยายบริการของสายการบินและการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ กฎระเบียบ นโยบายที่ส าคญัของสายการบิน การ
จัดการธุรกจิการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น IATA, 
ICAO, OAA ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทการบินกับธุรกิจการบิน 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจการบินภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

 

- เพิ่มรายวิชา ซึ่งแยกออกมา
จากรายวิชา ธุรกิจการบินและ
การออกบัตรโดยสาร 

3574105 การด าเนินงานและการจัดการธุรกจิโรงแรม 3(3-0-6) 
 Hotel Operation and Management 

ศึกษาระบบการบริหารงานของโรงแรม ความเป็นไปได้ใน
การก่อตั้งโรงแรม การบรหิารโรงแรมในรูปแบบต่างๆ การศึกษาในเรือ่ง
ของ Hotel Marketing และ Yield Management การศึกษา
โครงสร้างของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน การก าหนดหนา้ที่ของ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ โปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงาน
โรงแรม ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบญัญัตโิรงแรม ความรับผิดชอบต่อ
ผู้ใช้บริการโรงแรม การพัฒนาบุคลากร ศึกษาถึงข้อบกพร่องและแนว
ทางแก้ไขในการด าเนินกิจการโรงแรม 

 

3574105 การจัดการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 Hotel Business Management 

ระบบการบริหารงานของโรงแรม ความเป็นไปได้ในการ
ก่อตั้งโรงแรม การบริหารโรงแรมในรูปแบบต่าง ๆ Hotel Marketing 
และ Yield Management โครงสร้างของการปฏิบตัิงาน การจัดสาย
งาน การก าหนดหน้าที่ของเจ้าหนา้ที่ฝ่ายต่าง ๆ โปรแกรมประยุกต์
ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงานโรงแรม พระราชบัญญตัิโรงแรม ความ
รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการโรงแรม การพัฒนาบุคลากร ข้อบกพร่องและ
แนวทางแก้ไขในการด าเนินกิจการโรงแรม 

 

- ปรับชื่อรายวิชา เพื่อให้ช่ือ
รายวิชากระชับและเข้าใจมาก
ขึ้น 

3574206 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Tourism Resource Development 

ศึกษาความส าคญั และแนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากร
การท่องเที่ยว ประเภท ลักษณะ และการประเมินศักยภาพทรัพยากร

3574206 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Tourism Resource Development 

แนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ประเภท 
ลักษณะ และการประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการ

- คงเดิม 
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การท่องเที่ยว หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บทบาทและความร่วมมือ
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ฝึกปฏิบัติการวางแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น หรือจังหวัดหรือประเทศ 

 

และขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บทบาทและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ฝึกปฏิบตัิการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น หรือจังหวัดหรือประเทศ 

 

3574208 การด าเนินงานและการจัดการอาหาร
นานาชาติ 

3(2-2-5) 

 International Food Operation and Management 
ศึกษาความส าคญัและความแตกตา่งของอาหารนานาชาติ 

รู้จักช่ืออาหาร รายการอาหาร และส่วนประกอบของอาหาร กรรมวธิี
การปรุง รวมทั้งการจดัเสิร์ฟและวธิีการรับประทานอาหาร ตลอดจน
มารยาทในการรับประทานของประเทศต่าง ๆ ที่ส าคัญ 

 

3574208 การจัดการอาหารนานาชาต ิ 3(2-2-5) 
 International Food Management 

ความแตกต่างของอาหารนานาชาติ รู้จักช่ืออาหาร 
รายการอาหาร และส่วนประกอบของอาหาร กรรมวิธีการปรุง รวมทั้ง
การจัดเสิร์ฟและวิธีการรับประทานอาหาร ตลอดจนมารยาทในการ
รับประทานของประเทศต่าง ๆ ท่ีส าคัญ และฝึกปฏิบัติการประกอบ
อาหารนานาชาต ิ

 

- ปรับชื่อรายวิชา เพื่อให้ช่ือ
รายวิชากระชับและเข้าใจมาก
ขึ้น 

3574402 การด าเนินงานและการจัดการการประชุม 
นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

3(2-2-5) 

 Meeting, Incentive, Convention and Exhibition 
(MICE) Operation and Management 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ วิวฒันาการและบทบาท

ของธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
ประเภทของการจัดประชุมและนทิรรศการ การวางแผน การบริหารงาน  
การด าเนินงาน การเจรจาต่อรอง การตลาด และการประเมินผล ฝึก
ปฏิบัติการจัดการประชุม นิทรรศการด้านการท่องเที่ยว 

 

3574402 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

3(2-2-5) 

 Meeting, Incentive, Convention and Exhibition 
(MICE) Management 

ความส าคญั วิวัฒนาการและบทบาทของธุรกิจการจัด
ประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ประเภทของ
การจัดประชุมและนิทรรศการ การวางแผน การบริหารงาน การ
ด าเนินงาน การเจรจาต่อรอง การตลาด และการประเมินผล ฝึก
ปฏิบัติการจัดการประชุม นิทรรศการด้านการท่องเที่ยว 

 

- ปรับชื่อรายวิชา เพื่อให้ช่ือ
รายวิชากระชับและเข้าใจมาก
ขึ้น 

3574601 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

3(2-2-5) 

 Information Technology for Tourism and Hotel 
ศึกษาแนวคิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ

สารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวและ

3574601 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

3(2-2-5) 

 Information Technology for Tourism and Hotel 
แนวคิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ

สารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวและ

- คงเดิม 
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การโรงแรม การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมลูให้เปน็
ปัจจุบันและทันเวลา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรปูใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 

การโรงแรม การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมลูให้เปน็
ปัจจุบันและทันเวลา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรปู
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 

3574602 การจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรบัการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

 Human Resource Management for Tourism and 
Hotel 
ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ และการวางแผนเชิงกล

ยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม ปัญหาของการจดัการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของ
ภาครัฐและเอกชน 

 

3574602 การจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรบัการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

 Human Resource Management for Tourism and 
Hotel 

แนวคิด หลักการ วิธีการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ใน
การจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรบัธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ปญัหาของการจัดการทรพัยากรมนุษย์ บทบาทของภาครัฐ
และเอกชน 

 

- คงเดิม 

3574603 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

 Professional Ethics and Laws for Tourism and 
Hotel 
ศึกษาบทบาท และความรับผดิชอบของธุรกิจการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมทีม่ีต่อลกูค้าและสังคม แนวคิดเกีย่วกับ
จริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกีย่วข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม จรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาทาง
จริยธรรมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวทางการแก้ไขและ
การพัฒนา 

 

3574603 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

 Professional Ethics and Laws for Tourism and 
Hotel 

บทบาทและความรับผดิชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและ
การโรงแรมที่มีต่อลูกค้าและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจรยิธรรมทางธุรกจิ 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาทาง
จริยธรรมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวทางการแก้ไข
และการพัฒนา 

 

- คงเดิม 

3574604 สัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Seminar on Tourism and Hotel 

ศึกษาวิธีการน าเสนอ อภิปรายหัวข้อที่มีความส าคญัต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 

3574604 สัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Seminar on Tourism and Hotel 

การน าเสนอ อภิปรายหัวข้อที่มีความส าคญัต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 

- คงเดิม 
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3574605 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Research in Tourism and Hotel 

หลักการส ารวจและวิธีการวิจัย กระบวนการขั้นตอนใน
การด าเนินการวิจัยและฝึกปฏิบตักิารวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

 

3574605 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Research in Tourism and Hotel 

หลักการส ารวจและวิธีการวิจัย กระบวนการขั้นตอนใน
การด าเนินการวิจัยและฝึกปฏิบตักิารวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

 

- คงเดิม 

3574606 การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Tourism and Hotel Marketing 

ศึกษาปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการบรโิภคของนักท่องเที่ยว 
ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมหลักการและ
กระบวนการในการวางแผน เทคนคิและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งภายในและตา่งประเทศ แนวทางและ
เทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยั
เพื่อรองรับการตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมในอนาคต 

 

3574606 การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Tourism and Hotel Marketing 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการบรโิภคของนักท่องเที่ยว 
ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมหลักการและ
กระบวนการในการวางแผน เทคนคิและกลยุทธ์ในการพัฒนาการ
ตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งภายในและต่างประเทศ 
แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยัเพื่อรองรับการตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมใน
อนาคต 

 

- คงเดิม 

3574607 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Cross Cultural Communication 

ศึกษาถึงการสื่อสารของบุคคลจากพื้นฐานทางวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกัน 
กระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารทีม่ีความหมายและข่าวสารผ่านทาง
ภาษาท่าทาง เพื่อที่จะลดช่องว่างของการสื่อสารขา้มวัฒนธรรมท่ีอาจจะ
เกิดความเข้าใจผิดได ้

 

3574607 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Cross Cultural Communication 

การสื่อสารของบุคคลจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกัน 
กระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารทีม่ีความหมายและข่าวสารผ่านทาง
ภาษาท่าทาง เพื่อที่จะลดช่องว่างของการสื่อสารขา้มวัฒนธรรมท่ี
อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได ้

 

- คงเดิม 

3574608 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Sustainable Tourism 

3574608 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Sustainable Tourism 

- คงเดิม 
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ศึกษาแนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

มาตรการในการจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวางแผนและ
ควบคุมการจดัการการท่องเที่ยว ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมมนษุย์ 
เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน องค์ประกอบและรูปแบบการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

 

แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
มาตรการในการจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวางแผนและ
ควบคุมการจดัการการท่องเที่ยว ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคม
มนุษย์ เพ่ือการท่องเที่ยวแบบยั่งยนื องค์ประกอบและรูปแบบการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กลยุทธ์การพฒันาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

 

3574704 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 4 

3(2-2-5) 

 English for Tourism and Hotel 4 
ศึกษาและฝึกฝน ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ ด้านการ

ท่องเที่ยว โดยการใช้บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จ าลอง และการใช้
ภาษาอังกฤษในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยวและ       
การโรงแรม 

 

3574704 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 4 

3(2-2-5) 

 English for Tourism and Hotel 4 
วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 
Prerequisite English for Tourism and Hotel 3 

ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเที่ยวชมสถานท่ี
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์ วัฒนธรรม และการใช้
ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม โดยครอบคลุมแผนกดังต่อไปนี้ แผนก
ต้อนรับส่วนหน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนก
ทรัพยากรบุคคล 

 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะด้านภาษาท่ี
เหมาะสม 

 3574709 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 3(2-2-5) 
 Myanmar for Tourism and Hotel 4 
วิชาบังคับก่อน ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 
Prerequisite Myanmar for Tourism and Hotel 3 

ฝึกฝนการใช้ภาษาพม่าในการน าเที่ยวชมสถานท่ี
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์ วัฒนธรรม และการใช้ภาษา
พม่าในงานโรงแรม โดยครอบคลุมแผนกดังต่อไปนี้ แผนกต้อนรับส่วน
หน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนกทรัพยากรบุคคล 

 

- เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามี
รายวิชาทักษะด้านภาษาท่ี
ต่อเนื่องและสูงขึ้น 
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 3574714 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 3(2-2-5) 

 Chinese for Tourism and Hotel 4 
วิชาบังคับก่อน ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 
Prerequisite Chinese for Tourism and Hotel 3 

ฝึกฝนการใช้ภาษาจีนในการน าเที่ยวชมสถานท่ี
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาจีน
ในงานโรงแรม โดยครอบคลุมแผนกดังต่อไปนี้ แผนกต้อนรับส่วนหนา้ 
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนกทรัพยากรบุคคล 

 

- เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามี
รายวิชาทักษะด้านภาษาท่ี
ต่อเนื่องและสูงขึ้น 

3574801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

2(90) 

 Preparation for Professional Experience in 
Tourism and Hotel 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรยีมความพร้อมของผู้เรยีนก่อน

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของ
การประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาสังเกต และมี
ส่วนร่วมในการฝึกปฏิบตัิงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 

3574801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

2(90) 

 Preparation for Professional Experience in 
Tourism and Hotel 

กิจกรรมที่จดัขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของ
การประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาสังเกต และมี
ส่วนร่วมในการฝึกปฏิบตัิงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 

- คงเดิม 

3574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

5(450) 

 Professional Experience in Tourism and Hotel 
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณว์ิชาชีพทางด้านการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน และธรุกิจ
ร้านอาหาร เป็นต้น หลังเสรจ็สิ้นการประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีการ

3574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

5(450) 

 Professional Experience in Tourism and Hotel 
นักศึกษาไดฝ้ึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน และ
ธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น หลังเสรจ็สิ้นการประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้

- คงเดิม 
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ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกบัความรู้และทักษะที่ได้จากการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 

มีการปฐมนเิทศและปัจฉิมนิเทศเกีย่วกับความรู้และทักษะที่ได้จาก
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

3503801 เตรียมสหกจิศึกษา 1(45) 
 Cooperative Education Preparation 

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรยีมความพร้อมของผู้เรยีน ก่อน
ออกปฏิบัติงานในฐานะพนักงานช่ัวคราว ในสถานประกอบการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ในด้านการรับรูล้ักษณะ และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคณุลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาสังเกต และมีส่วนร่วมใน
การฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และการจัดท า
รายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3574803 เตรียมสหกจิศึกษา 1(45) 
 Cooperative Education Preparation 

กิจกรรมที่จดัขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อน
ออกปฏิบัติงานในฐานะพนักงานช่ัวคราว ในสถานประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ในด้านการรบัรูล้ักษณะ และโอกาสของ
การประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษา สังเกต และมี
ส่วนร่วมในการฝึกปฏิบตัิงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ
การจัดท ารายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับมอบหมาย 

 

- เปลี่ยนรหสัวิชา เพื่อเป็นรหสั
วิชาของสาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

3503802 สหกิจศึกษา 6(540) 
 Cooperative Education 

การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานช่ัวคราวในสถาน
ประกอบการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจดัท ารายงานการศกึษา
เพื่อพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับมอบหมาย มีการน าเสนอ และมีการ
ประเมินผลโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นเิทศก ์

 

3574804 สหกิจศึกษา 6(540) 
 Cooperative Education 

การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานช่ัวคราวในสถาน
ประกอบการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจดัท ารายงาน
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รบัมอบหมาย มีการน าเสนอ และมี
การประเมินผลโดยพนักงานพ่ีเลีย้งและอาจารย์นิเทศก ์

 

- เปลี่ยนรหสัวิชา เพื่อเป็นรหสั
วิชาของสาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

3575705 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 5 

3(2-2-5) 

 English for Tourism and Hotel 5 
ฝึกฝนภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมบริการ โดยเน้นภาษา

ทีเ่ป็นทางการส าหรับพนักงาน ผู้ให้บริการในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ในอุตสาหกรรมบริการ 

 

3575705 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 5 

3(2-2-5) 

 English for Tourism and Hotel 5 
วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 
Prerequisite English for Tourism and Hotel 4 

ฝึกฝนภาษาอังกฤษในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม โดยการใช้บทบาทสมมตหิรือสถานการณ์จ าลอง และการใช้
ภาษาอังกฤษในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยวและ

- ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะด้านภาษาท่ี
เหมาะสม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
การโรงแรม โดยเน้นภาษาท่ีเป็นทางการ ท้ังการสนทนาและการเขยีน
ส าหรับพนักงานผู้ให้บริการในทุกข้ันตอนการปฏิบตัิงาน 

 

 3575710 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 3(2-2-5) 
 Myanmar for Tourism and Hotel 5 
วิชาบังคับก่อน ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 
Prerequisite Myanmar for Tourism and Hotel 4 

ฝึกฝนภาษาพม่าในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม โดยการใช้บทบาทสมมตหิรือสถานการณ์จ าลอง และการใช้
ภาษาพม่าในการตอบข้อซักถามเกีย่วกับงานด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการ ท้ังการสนทนาและการเขียน
ส าหรับพนักงานผู้ให้บริการในทุกข้ันตอนการปฏิบตัิงาน 

 

- เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามี
รายวิชาทักษะด้านภาษาท่ี
ต่อเนื่องและสูงขึ้น 

 3575715 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism and Hotel 5 
วิชาบังคับก่อน ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 
Prerequisite Chinese for Tourism and Hotel 4 

ฝึกฝนภาษาจีนในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม โดยการใช้บทบาทสมมตหิรือสถานการณ์จ าลอง และการใช้
ภาษาจีนในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการ ทั้งการสนทนาและการเขียน
ส าหรับพนักงานผู้ให้บริการในทุกข้ันตอนการปฏิบตัิงาน 

 

- เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามี
รายวิชาทักษะด้านภาษาท่ี
ต่อเนื่องและสูงขึ้น 
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ภาคผนวก ค  
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

 
114 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

------------------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้รียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์
ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะ
สั้นในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้น ๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้น ๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการ
สอนในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลา
ราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบ
โอนหน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่า   
หน่วยกิต การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 
หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกัน
จัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาด้วย 
 ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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   ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับ  
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548” 
  ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ ง อ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้ งแต่ปีการศึกษา 
2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ 
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ 5 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท า
ตลอดภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และ
การสังเกตพฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 
30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และ
คณบดี การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6 ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน   ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง
ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  
เพ่ิมเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)     ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)          ผ่าน 
    F (Fail)          ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

ข้อ 7 ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 

   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือ
ร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรยีน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบยีนในภาคเรียนนั้นแล้ว
และได้รับอนุมตัิให้ถอนรายวิชาน้ันก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่นอ้ยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับ
หน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนใหเ้สร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้
ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาต
ให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8 กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้
ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และในกรณทีี่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้
งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9 ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใด
ที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่
รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชา
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10 ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชา
ที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน 

ข้อ 11 กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตร
ที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี 
  ข้อ 12 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่
สอบตกเป็นตัวหารด้วย 
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   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชา
ที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13 นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14 นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลา
เข้าชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่
ก าหนดในข้อ 13 วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” 
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่
เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาด
สอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม 
และให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไป
นั้นได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตร
หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 5 
ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3 
ปี และไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาค
เรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี 
กรณีท่ีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 17 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 



 

 
121 

 

   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อ
สิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ใน
ภาคเรียนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที ่12 ที่ 14 และท่ี 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่
ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
เรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาค
เรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมิน
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 
2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่ม
เข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่
ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 
2 

 ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้า
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ทัง้นี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่า
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ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 
แต่ไม่น้อยกว่า 3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน 
หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไมเ่กิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 
4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี 
ไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22 ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา  
  ข้อ 23 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
------------------------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับท่ีไม่ต่ า
กว่าอนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้ห ลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใด 
ๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วย
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กิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาใน
รายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามาใช้ในการโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้ายของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่
ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
รายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบ
ประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2) เป็นนักศึกษาท่ี ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการ
อ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็น
นักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัด
จ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ใน ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2) เป็นนักศึกษาท่ี ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น   
  (3) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4) เป็นนักศึกษาท่ีได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
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การศึกษาอบรมตามกรณีใน (3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม (4) ที่น าผลการเรียนมาขอ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1) รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C
  (2) การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้
ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3) ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษ าในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และ
ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอก
หนึ่ง โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
  (5) จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของ
หน่วยกิตรวมข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6) ผู้ ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมี เวลาศึ กษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
  (7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10 การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1) ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2) ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต 
เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่
เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาค
เรียนต่อเนื่องกัน 
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ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการ
เรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และ

วินิจฉัย ชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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 ไม่มี 
 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ยุชิตา กันหามิ่ง. (2559). การศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของนครไตรตรึงษ์ จังหวัด
ก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 
SMEs ไทยก้าวไกลสู่สากล, มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (วันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 
2559). 182 - 189. 

รัชนีวรรณ บุญอนนท์, พธูร าไพ ประภัสสรและยุชิตา กันหามิ่ง. (2558). การศึกษาปัญหา
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรใน
จังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ “จัดการอย่างไรให้ธุรกิจ
ท้องถิ่นไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” Managing the Sustainable Growth of Local 
Business in Thailand คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, ครั้งที่ 3 (วันที่ 27 พฤศจิกายน) . 442 – 454. 

 
 6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/ 
Proceedings) 

ไม่มี 
 6.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
 ไม่มี 
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1. ช่ือ - นามสกุล  นายการันต์ เจริญสุวรรณ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2551 
ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏ 

ราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2544 

 

4. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
2559 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 
2558 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 

 

5. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 - - - - - 
2558 - 1 - 1 - 
2557 - - - - - 
2556 - - - 1 - 
2555 1 - - - - 

 

6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 

การันต์ เจริญสุวรรณ และคณะ. (2555). ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 6.2 ต ารา/หนังสือ 
การันต์ เจริญสุวรรณ. (2558). การด าเนินงานและการบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม. 

ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 ไม่มี 
 6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/ 
Proceedings) 
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การันต์ เจริญสุวรรณ. (2558). แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เมี่ยงนครชุม ต าบล
นครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ครั้งที่ 2 (วันที่ 22 ธันวาคม 
2558) . 476 – 482. 

รัชนีวรรณ บุญอนนท์, พธูร าไพ ประภัสสร, การันต์ เจริญสุวรรณ และสุภาภรณ์ หมั่นหา. 
(2556). ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 
2013” เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ, วันที่ 11 มกราคม 2556. 

 6.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ไม่มี 
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1. ช่ือ - นามสกุล  นายประพล จิตคติ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2551 
ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏ 

ก าแพงเพชร 
พ.ศ. 2546 

 

4. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
2559 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 
2558 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 

 

5. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 1 1 - 1 - 
2558 1 - - 1 - 
2557 1 - - - - 
2556 1 - - - - 
2555 - - - - - 

 

6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 

ประพล จิตคติ. (2559). การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่จังหวัดก าแพงเพชร. 
ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ประพล จิตคติ. (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองบ้านหนองจอกพัฒนา        
อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ประพล จิตคติ. (2557). กลยุทธ์การพัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ประพล จิตคติ. (2556). แนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมราคาประหยัด จังหวัด
ก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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6.2 ต ารา/หนังสือ 
ประพล จิตคติ. (2559). อุตสาหกรรมท่องเที่ยว. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภฏั

ก าแพงเพชร. 
 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 ไม่มี 
  6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/ 
Proceedings) 

ประพล จิตคติ. (2558). กลยุทธ์การพัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพ่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ครั้งที่ 2 (วันที่ 22 ธันวาคม 2558) . 
235 – 249.  

Prapol Chitkati. (2016). Product development of NongJak Pattana Amphoe 
Klongklung Kampheang Phet Province. Conferences Internationals 
on arts and Culture University network of Thailand Nakornsawan 
Rajabhat University, The 6th (9 – 10 February 2017) . 170 – 180. 

 6.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
 ไม่มี 
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1. ช่ือ - นามสกุล  นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2552 
ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏ 

ราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2544 

 

4. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
2559 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 
2558 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 

 

5. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 - - - - - 
2558 - - - 1 - 
2557 - - - - - 
2556 - - - 1 - 
2555 1 - - - - 

 

6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 

สุภาภรณ์ หมั่นหา และคณะ. (2555). ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 6.2 ต ารา/หนังสือ 
ไม่มี 
 

  6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 ไม่มี 
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6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/ 
Proceedings) 

สุภาภรณ์ หมั่นหา. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อและความต้องการ
การแนะแนวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ครั้งที่ 2 (วันที่ 22 ธันวาคม 2558) . 
348 – 354. 

รัชนีวรรณ บุญอนนท์, พธูร าไพ ประภัสสร, การันต์ เจริญสุวรรณ และสุภาภรณ์ หมั่นหา. 
(2556). ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2013” 
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ, วันที่ 11 มกราคม 2556. 

 6.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
 ไม่มี 
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1. ช่ือ - นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ยุทธศาสตร์การบริหารและ

การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

พ.ศ. 2555 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 
ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พ.ศ. 2536 

 

4. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
2559 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 
2558 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 

 

5. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 - - - - - 
2558 2 - 1 2 - 
2557 2 - - 2 - 
2556 1 1 - 1 - 
2555 - - - - - 

 

6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 

รัชนีวรรณ บุญอนนท์. (2558). การพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาทักษะการพูดให้กับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม. ก าแพงเพชร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

รัชนีวรรณ บุญอนนท์, พธูร าไพ ประภัสสร, ยุชิตา กันหามิ่ง. (2558).  การศึกษาปัญหาและ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรใน
จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

รัชนีวรรณ บุญอนนท์. (2557). รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม
กรณีศึกษา วัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรีงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. 
ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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รัชนีวรรณ บุญอนนท์. (2557). ความพร้อมของวัดพระบรมธาตุในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางศิลปกรรม. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

รัชนีวรรณ บุญอนนท์, พธูร าไพ ประภัสสร, การันต์ เจริญสุวรรณ และสุภาภรณ์ หมั่นหา. 
(2556). ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี. ก าแพงเพชร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 6.2 ต ารา/หนังสือ 
รัชนีวรรณ บุญอนนท์. (2556). หลักการมัคคุเทศก์. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร. 
 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

รัชนีวรรณ บุญอนนท์, พธูร าไพ ประภัสสรและยุชิตา กันหามิ่ง. (2558). การศึกษาปัญหา
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกร
ในจังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ “จัดการอย่างไรให้ธุรกิจ
ท้องถิ่นไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” Managing the Sustainable Growth of Local 
Business in Thailand คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, ครั้งที่ 3 (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558) . 442 – 454. 

  6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/ 
Proceedings) 

รัชนีวรรณ บุญอนนท์. (2558). การพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาทักษะการพูดให้กับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ Proceeding คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา, ครั้งที่ 5 (วันที่ 18 สิงหาคม 2558). 19-20. 

รัชนีวรรณ บุญอนนท์, พธูร าไพ ประภัสสร, ยุชิตา กันหามิ่ง. (2558).  การศึกษาปัญหาและ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรใน
จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 
Proceeding คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 
ครั้งที่ 3 (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558) . 442 – 454. 

รัชนีวรรณ บุญอนนท์. (2557). รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม
กรณีศึกษา วัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรีงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สมทส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 
ปีที่ 20 (ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2557). 43 – 57. 

รัชนีวรรณ บุญอนนท์. (2557). ความพร้อมของวัดพระบรมธาตุในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางศิลปกรรม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ Proceeding 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 
ธันวาคม 2557 ). 247 – 257.  
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รัชนีวรรณ บุญอนนท์, พธูร าไพ ประภัสสร, การันต์ เจริญสุวรรณ และสุภาภรณ์ หมั่นหา. 
(2556). ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2013” 
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ, วันที่ 11 มกราคม 2556. 

 6.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
 ไม่มี 
 

 


