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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Tourism Industry

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Tourism Industry)
ชื่อย่อ B.A. (Tourism Industry)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม พ.ศ. 2553
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยปรับปรุงจาก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฉบับปี พ.ศ. 2560
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
6.3 คณะกรรมการประจาคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ด้านธุรกิจท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานปฏิบัติการทัวร์ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และ
เจ้าหน้าที่พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
8.2 ด้านธุรกิจที่พัก เช่น พนักงานโรงแรมในแผนกต่าง ๆ บาร์เทนเดอร์ พ่อครัว และผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่พัก เป็นต้น
8.3 ด้านธุรกิจการบิน เช่น พนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ
พนักงานสารองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
8.4 ด้านธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานบาบัดสุขภาพและสปา พนักงานในธุรกิจ MICE และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

1

นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง

อาจารย์

2

นายการันต์ เจริญสุวรรณ

3

นายประพล จิตคติ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

4

นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา

อาจารย์

5

นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
บธ.บ. (การท่องเที่ยว)
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่สาคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพสู ง ซึ่งประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒ นธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวสาราญทางน้าและการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภูมิภาค ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงสาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
และมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จากสถานการณ์
และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความท้าทายต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยประกอบกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจที่มีการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลกทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้าและบริการ การเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรี ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยต้องพัฒ นาบุคคลากรในอุ ตสาหกรรมท่อ งเที่ยวให้ มีคุณ ภาพเพื่อเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการบริการซึ่งต้องการแรงงานที่มี
ความรู้ ทักษะ ความช านาญและจิ ต วิท ยาในการให้ บริ การซึ่งการพัฒ นาทุน มนุ ษย์นี้ จะขั บเคลื่ อ นให้ การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรั บตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ความสาคัญกับคุณภาพของ
สินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น มีการใช้สื่อสารสนเทศในการท่องเที่ยวมากขึ้น วิถีการบริโภคที่
เปลี่ยนไปทาให้รูปแบบการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเปลี่ยนไป มีการท่องเที่ยวเฉพาะทางมากขึ้น ทาให้ภาคการ
ท่องเที่ยวต้องปรับตัวในการเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีการบริหารจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบ การให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมต่อชุมชนในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งการ
ปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
11.3 สถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ทาให้ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับการหดตัวอย่างรุน แรงของเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การหดตัวดังกล่าวยังส่งผลให้ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะจากปัญหาจานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงและการ
ขาดสภาพคล่อง ภาครัฐจึงได้มีมาตรการรกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัลที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่ส่งผลให้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในระดับมาตรฐานสากล มี สมรรถนะ
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและ
ต่างประเทศ
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มุ่งเน้นและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา หลักสูตรจึงให้ความสาคัญกับการศึกษาเชิงบูรณาการที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การทางาน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Work Based Learning) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งด้าน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการค้นคว้า การวิจัย มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและสอดคล้องกับทักษะ
ทางอาชีพและความต้องการของภาครัฐและเอกชน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคมในประเทศ และ
ความต้องการระดับนานาชาติ
12.2.2 สถาบันต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพกาลังเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ในการเรียนทุกด้าน
12.2.3 สถาบันต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นาเชิงวิชาการและการวิจัย เพื่อการพัฒนาสังคม โดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน
12.2.4 สถาบันต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และผู้เรียนระหว่าง
สถาบันในต่างประเทศและนานาชาติ เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากล และแลกเปลี่ยนแรงงาน
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2.5 สถาบันต้องดาเนินการโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีพ.ศ. 2566-2570
ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสูตรนี้ : 1) รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ บูรณาการการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์ 2) รายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ในส่วนของวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ดาเนิ น การโดยคณะวิ ทยาการจั ดการ 3) รายวิช าในหมวดวิช าเลื อกเสรีเ ปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนาไปใช้ : รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่น
สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
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13.3 การบริหารจัดการ : หลักสูตรสารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรมร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น อีกทั้งมีการปรึกษาหารือ
ระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้และทั กษะทางการ
ท่องเที่ยวตามความต้องการของหลักสูตรและจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการ
เรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็นระยะ เพื่อแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดสาระของรายวิชา
หลั กสู ต รได้มี การออกแบบ และก าหนดสาระของรายวิช า ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพเครือข่า ย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพไปใช้ในการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะของการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุความ
เป็นเลิศทางการศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาบัณฑิตของหลักสูตรและให้
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553
รวมทั้งแผนพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาลความก้าวหน้าทางศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึง
บริบทของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับชุมชนท้องถิ่น
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1.2 ความสาคัญ
การจัดทาหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเข้าสู่ธุรกิจ ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการเป็นอย่างยิ่งและยังสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้งยังตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุค
ดิจิทัลที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่ส่งผลให้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผนวกกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิตจึงได้มีการปรับปรุง
หลักสูตร โดยเน้นจุดเด่นของนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจริง ในระดับมาตรฐานสากล
สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ อีกทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่ดี การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง (Student Center) การ
เรี ย นรู้ แ บบปฏิ บั ติ จ ริ ง (Active Learning) ผ่ า นการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารจั ด การศึ ก ษาการเรี ย นการสอนใน
ลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถานบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) ในรูปแบบการ
จัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Cooperative and Work Integrated Education
: CWIE) เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต พร้ อ มสู่ โ ลกแห่ ง การท างานจริ ง ได้ ทั น ที มี ส มรรถนะตรงกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตาแหน่งงานในอนาคต เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต บริ ก ารและความรั บ ผิ ด ชอบตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.2 เพื่อผลิ ตบั ณฑิตให้ มีความรู้ทางวิช าการและทักษะทางวิช าชีพด้านการท่องเที่ยวที่
สามารถบูรณาการสู่การปฏิบัติได้
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามสถานกาณ์ได้อย่าง
เหมาะสมและนานวัตกรรมไปใช้หรือสร้างสรรค์ต่อยอดแนวความคิดด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติได้
1.3.4 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ส ามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียน ในการสื่อสาร และเข้าใจรหัสและการออกเสียงตัวอักษรตามหลักด้านการท่องเที่ยวและ
บริการได้อย่างถูกต้อง
1.3.6 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้เทคโนโลยี โปรแกรมสาเร็จรูปด้านการท่องเที่ยว ในการ
ติดต่อสื่อสารและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
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1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิ ดชอบ มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย รู้จัก
กาลเทศะ
1.4.2 มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.4.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเหตุผล ประยุกต์ใช้ ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาได้ และสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้
1.4.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทางานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่
จะรับฟังความเห็นของผู้อื่น
1.4.5 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต
และสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
1.4.6 มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่า 1 ภาษา
1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา
นักศึกษา
ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
1. สามารถจาแนกประเภทของธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยว
นักศึกษามี
2. สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมในระดับสากล
ความรู้พื้นฐาน 3. สามารถอธิบายโครงสร้างการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมได้
เกี่ยวกับ
4. มีทักษะพื้นฐานการแต่งหน้าสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
อุตสาหกรรม 5. สามารถปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานบริการ
การท่องเที่ยว 6. สามารถจาแนกทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทต่างๆได้
7. สามารถจาแนกประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้
8. สามารถจาแนกประเภทของมัคคุเทศก์ได้
9. สามารถบรรยายและนาชมแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้
10. สามารถอธิบายระเบียบพิธีการทางศุลกากรได้
11. สามารถแนะนาและให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
12. สามารถเลือกวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
13. มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
14. สามารถให้บริการอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างมีมาตรฐาน
15. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
16. สามารถจาแนกประเภทของธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยว
17. สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมในระดับสากล
18. สามารถอธิบายโครงสร้างการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมได้
ชั้นปีที่ 2
1. สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้
นักศึกษามี
2. สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
ความรู้ทั้ง
3. สามารถจาแนกประเภทของธุรกิจสุขภาพและสปาได้
ทฤษฎีและ
4. ปฎิบัติตามวิธีการและกระบวนการให้บริการในธุรกิจสุขภาพและสปาได้
ปฏิบัติด้านการ 5. สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้บริการในธุรกิจสุขภาพและสปาได้
6. สามารถจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้
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นักศึกษา
ท่องเที่ยวและ
การบริการ

ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
7. สามารถสารองที่นั่งและออกบัตรโดยสารสายการบินได้
8. สามารถสะกดรหั ส ย่ อ ของตั ว อักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ใ นธุรกิ จการบินและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวได้
9. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการต้อนรับและการให้บริการข้อมูลข่าวสารในงานบริการได้
10. สามารถใช้ภ าษาอังกฤษในการแนะนาที่พักแรม การบริการในแผนกต่างๆรวมถึงการ
เดินทางและรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวได้
11. ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักท่องเที่ยวได้
ชั้นปีที่ 3
1. สามารถสร้างสรรค์รายการนาเที่ยวได้
นักศึกษามี
2. ปฎิบัติการนาเที่ยวได้
ความคิด
3. สามารถวางแผนการใช้งบประมาณและคานวนผลกาไรทางธุรกิจการท่องเที่ยวได้
สร้างสรรค์เพื่อ 4. สามารถนาหลักการจัดการอุตสาหกรรมบริการไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวได้
นาไปสู่การ
5. สามารถอธิบายการให้บริการของธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ได้
ปฏิบัติงานได้ 6. สามารถจาแนกพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้
7. สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
8. สามารถกาหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้
9. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการในแผนกต่างๆของโรงแรม ได้แก่ แผนกบริการส่วน
หน้า แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน
10. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม
11. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
12. สามารถวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมได้
13. มีทักษะการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
14. ปฏิบัติการโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
15. สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นและในประเทศไทย
16. ปฏิบัติตามวิธีการและกระบวนการในการให้บริการของฝ่ายห้องพักได้
17. สามารถจาแนกแผนกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายห้องพักของธุรกิจโรงแรมได้
ชั้นปีที่ 4
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมโดย
นักศึกษา
เน้นภาษาที่เป็นทางการทั้งการสนทนาและการเขียน
สามารถบูรณา 2. สามารถจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลโดยบูรณาการความรู้ด้าน
การความรู้ด้าน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างมืออาชีพ
อุตสาหกรรม 3. ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้
การท่องเที่ยว
ในการ
ปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ

1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง PLOs
PLO1 ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา มีวินัยในการทางาน
และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

R



PLO3 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานด้านการ
ท่องเที่ยว และการบริการ
PLO4 ผู้เรียนมีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการ
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว
PLO5 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบตั ิ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบตั ิงานจริงตามสถานการณ์ได้
PLO6 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาค
ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เพือ่ พัฒนาทักษะการ
ทางานให้เกิดประสิทธิผล



PLO7 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมายตาม
หน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มโดยมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

C

Psychomotor
Domain
(Skills)

Affective
Domain
(Attitude)


Generic
Learning
Outcome






Specific
Learning
Outcome







































TQF
คุณธรรม
จริยธรรม
(1)
คุณธรรม
จริยธรรม
(1)
ความรู้
(2)
ความรู้
(2)
ทักษะปัญญา
(3)
ทักษะปัญญา
(3)
ความสัมพันธ์
(4)
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PLO2 ผู้เรียนมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม

Cognitive Domain
(Knowledge)
U Ap An E
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง PLOs
R

Psychomotor
Domain
(Skills)


Affective
Domain
(Attitude)








การสื่อสาร
(5)















การสื่อสาร
(5)
การสื่อสาร
(5)







ความรู้
(2)







การสื่อสาร
(5)

C






Generic
Learning
Outcome


Specific
Learning
Outcome

TQF
การสื่อสาร
(5)



หมายเหตุ : แบ่งระดับ Cognitive Domain (Knowledge) ตามทฤษฎี Bloom’s Taxonomy (R-Remember, U-Understand, Ap-Apply, An-Analyze,
E-Evaluate, C-Create)
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PLO8 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์และวัฒนธรรม ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน
และการเขียน
PLO9 ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศใน
สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ตามสถานการณ์
ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
PLO10 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมสาเร็จรูปด้านการท่องเที่ยวได้
PLO11 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนาเสนอที่
เหมาะสม
PLO12 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเข้าใจการใช้รหัสและ
การออกเสียงตัวอักษรตามหลักด้านการท่องเที่ยวและ
บริการได้อย่างถูกต้อง
PLO13 ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอด
ความคิดสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความประทับใจให้กับผู้อื่น

Cognitive Domain
(Knowledge)
U Ap An E
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2) การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ
Program Objective



PLO3
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1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ
และความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะ
ทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวที่สามารถบูรณาการสู่การ
ปฏิบัติได้
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตติ ามสถานกาณ์ได้อย่างเหมาะสมและนา
นวัตกรรมไปใช้หรือสร้างสรรค์ต่อยอดแนวความคิดด้าน
การท่องเที่ยวสู่การปฏิบัตไิ ด้
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มี
ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และ
บทบาทของตนเองในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียน ในการสื่อสาร และเข้าใจรหัสและการออกเสียง
ตัวอักษรตามหลักด้านการท่องเทีย่ วและบริการได้อย่าง
ถูกต้อง
6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้เทคโนโลยี โปรแกรม
สาเร็จรูปด้านการท่องเที่ยว ในการติดต่อสื่อสารและ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสม

PLO1 PLO2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13
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3) ความเชื่อมโยงของสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียนกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
นักศึกษามี
ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

สมรรถนะ

PLO1



PLO3
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1.สามารถจาแนกประเภทของธุรกิจที่พัก

เพื่อการท่องเที่ยว
2.สามารถให้ความรูเ้ กี่ยวกับมาตรฐานที่พัก
เพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมในระดับ
สากล
3.สามารถอธิบายโครงสร้างการดาเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมได้
4. มีทกั ษะพื้นฐานการแต่งหน้าสาหรับ
อุตสาหกรรมบริการ
5.สามารถปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับ
งานบริการ
6.สามารถจาแนกทรัพยากรการท่องเที่ยว
ประเภทต่างๆได้
7.สามารถจาแนกประเภทของธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้
8.สามารถจาแนกประเภทของมัคคุเทศก์ได้
9.สามารถบรรยายและนาชมแหล่งท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นได้
10.สามารถอธิบายระเบียบพิธีการทาง
ศุลกากรได้
11.สามารถแนะนาและให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
การประกอบอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
12.สามารถเลือกวัตถุดิบเพื่อประกอบ
อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น

PLO2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13
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ชั้นปี

13.มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาหาร
ไทยและอาหารท้องถิ่น
14.สามารถให้บริการอาหารและเครื่องดื่มได้
อย่างมีมาตรฐาน
15.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
16.สามารถจาแนกประเภทของธุรกิจที่พัก
เพื่อการท่องเที่ยว
17.สามารถให้ความรู้เกีย่ วกับมาตรฐานที่พัก
เพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมในระดับ
สากล
18.สามารถอธิบายโครงสร้างการดาเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมได้
1.สามารถให้ความรูเ้ กี่ยวกับการบริการของ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวได้
2.สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
3.สามารถจาแนกประเภทของธุรกิจสุขภาพ
และสปาได้
4.ปฎิบัติตามวิธีการและกระบวนการ
ให้บริการในธุรกิจสุขภาพและสปาได้
5.สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ให้บริการในธุรกิจสุขภาพและสปาได้
6.สามารถจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนได้

PLO1

PLO2

PLO3

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13
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ชั้นปีที่ 2
นักศึกษามี
ความรู้ทั้ง
ทฤษฎีและ
ปฏิบัติด้าน
การท่องเที่ยว
และการ
บริการ

สมรรถนะ
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สมรรถนะ

PLO1

PLO3
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7.สามารถสารองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร
สายการบินได้
8.สามารถสะกดรหัสย่อของตัวอักษร
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจการบินและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้
9.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการต้อนรับ
และการให้บริการข้อมูลข่าวสารในงาน
บริการได้
10.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนาที่
พักแรม การบริการในแผนกต่างๆรวมถึงการ
เดินทางและรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว
ได้
11.ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นให้กับนักท่องเทีย่ วได้
ชั้นปีที่ 3
1.สามารถสร้างสรรค์รายการนาเที่ยวได้

นักศึกษามี
2.ปฎิบัติการนาเที่ยวได้
ความคิด
3.สามารถวางแผนการใช้งบประมาณและ
สร้างสรรค์เพื่อ คานวนผลกาไรทางธุรกิจการท่องเที่ยวได้
นาไปสู่การ
4.สามารถนาหลักการจัดการอุตสาหกรรม
ปฏิบัติงานได้ บริการไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวได้
5.สามารถอธิบายการให้บริการของธุรกิจ
ตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ได้
6.สามารถจาแนกพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวได้
7.สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

PLO2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13
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สมรรถนะ

PLO2

PLO3
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8.สามารถกาหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่
ตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ได้
9.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการ
ในแผนกต่างๆของโรงแรม ได้แก่ แผนก
บริการส่วนหน้า แผนกบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน
10.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนาเที่ยว
ชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
11.ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
12.สามารถวางแผนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมได้
13.มีทักษะการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
14.ปฏิบัติการโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
15.สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นและในประเทศไทย
16.ปฏิบัติตามวิธีการและกระบวนการใน
การให้บริการของฝ่ายห้องพักได้
17.สามารถจาแนกแผนกที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย
ห้องพักของธุรกิจโรงแรมได้

PLO1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13
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สมรรถนะ

ชั้นปีที่ 4
นักศึกษา
สามารถบูรณา
การความรู้
ด้าน
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
ในการ
ปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ

1.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรมโดยเน้นภาษาที่เป็นทางการทั้งการ
สนทนาและการเขียน
2.สามารถจัดประชุม นิทรรศการ และการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลโดยบูรณาการ
ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้
อย่างมืออาชีพ
3.ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวของ
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวได้
บัณฑิต

PLO1

PLO2









PLO3



ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด
ของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับ
จากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง
หลักฐาน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มี
หลักสูตร และคณะกรรมพัฒนา 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง
มาตรฐานตามเกณฑ์ประกัน
หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวูฒิและผู้มี หลักสูตร และคณะกรรมการ
คุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ส่วนได้ส่วนเสีย
พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
อาเซียน (AUN-QA) และ
2. สารวจความต้องการและการ บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิสาขา สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวและโรงแรม พ.ศ. การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร 2. รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้
2553
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ส่วนเสียเกี่ยวกับการพัฒนา
การท่องเที่ยว
หลักสูตร
3. ร่างหลักสูตรศิลปศาสตร
3. รายงานผลการวิพากษ์
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
การท่องเที่ยวตามเกณฑ์ประกัน สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ
คุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ท่องเที่ยว
อาเซียน (AUN-QA) และ
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิสาขา
การท่องเที่ยวและโรงแรม พ.ศ.
2553
4. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นคณะกรรมการ
2. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ หลักฐาน
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
1. เอกสารการรับรองการผ่านการ
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
สถานประกอบการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หลักสูตร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ 2. บทความวิจัยเพื่อพัฒนาการ
ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ เรียนการสอน
สอนโดยรับการจัดสรร
3. การตีพิมพ์ผลงานวิชาการของ
งบประมาณจากแหล่งภายในและ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย
4. โครงการบริการวิชาการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์
ในการสร้างผลงานวิจัยและ
นาเสนอเผยแพร่งานวิจัยใน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

3. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมภายในให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร

กลยุทธ์
ระดับชาติและนานาชาติ
4. สนับสนุนให้อาจารย์และ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
1. จัดห้องปฏิบัติการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้สาหรับ
ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน
2. จัดอุปกรณ์การสอนและสื่อการ
เรียนการสอนที่มีความทันสมัย
เหมาะสม
3. ส่งเสริมให้มีอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ
ที่มีตอบสนองความจาเป็นทาง
การศึกษาและการทาวิจัย
4. ส่งเสริมให้มีการบารุงรักษาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมภายใน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

หลักฐาน
1. รายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมต่าง ๆ ฯลฯ
2. แผนปรับปรุงและแผนการ
สาหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ใหม่ ๆ
3. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา
และบุคลากร
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จานวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มี
รูปแบบแตกต่างจากเดิม
2.3.2 นักศึกษามีพื้นฐานทางภาษาต่างประเทศแตกต่างกัน
2.3.3 ปัญหาด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรม มนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะของงาน
บริการ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการแก้ปัญหา
1) จัดโครงการปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์พี่พบน้องใหม่ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้คาปรึกษาทางด้านการ
เรียนและกิจกรรม รวมถึงมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
2) จัดโครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศพื้นฐานให้กับนักศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
3) จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าเรียน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2565
2566
2567
2568
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
รวมจานวนนักศึกษา
30
60
90
120
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
30
จะสาเร็จการศึกษา

2569
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (ไม่นาค่าสิ่งก่อสร้างมาคานวณ)
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2565
2566
2567
2568
2569
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
510,000 1,020,000 1,530,000 2,040,000 2,040,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
90,000 180,000 270,000 360,000 360,000
อื่นๆ ระบุ
รวมรายรับ
600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2565

ปีงบประมาณ
2566
2567
2568

2569

งบดาเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ)
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
2,400,000 2,496,000 2,595,840 2,699,673 2,807,660
หลักสูตร 5 คน (เงินเดือน)
2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจาหลักสูตร 240,000 249,600 259,584 269,967 280,766
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และ
บุคลากรอื่น ๆ ในหลักสูตร
3. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ทุกรายการ
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ทุกกิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน
ใช้สอย วัสดุ)
4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริม
นักศึกษา
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หมวดเงิน
5. ค่าหนังสือ ตารา ในหลักสูตร
รวม
จานวนนักศึกษา
*ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/ปี

2565
30,000
570,000
30
19,000

2566
30,000
579,600
60
9,660

ปีงบประมาณ
2567
30,000
589,984
90
6,555

2568
30,000
599,967
120
5,000

2569
30,000
610,766
120
5,090

2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร
รายการ
2564
2565
2566
2567
2568
2569
รายรับ
1,395,000 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000
รวมรายจ่ายไม่รวม
624,000 570,000 579,600 589,984 599,967 610,766
งบดาเนินการในข้อ 1
ความคุ้มทุน/คุ้มค่า
771,000 30,000 620,400 1,210,016 1,800,033 1,789,234
ของหลักสูตร
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการ
เรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

11 พฤษภาคม 2565
เมื่อวันที่ .......................................................

ไม่น้อยกว่า

127

หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
1.2) กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ไม่น้อยกว่า
1.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4
ไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

30
9
6
6
6
3
91
24
30
30
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว
รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง

ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชา/สาขาวิชา

(1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 หมวดวิชา/สาขาวิชา
900 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
357 หมวดวิชาธุรกิจบริการ
(2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
(3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหา
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2
กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
3
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
4
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
(4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง
รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ)
น
หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
ท
หมายถึง จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ป
หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อ
หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจานวนหน่วยกิต
ที่ ก าหนดไว้ และให้ เ ลื อ กเรี ย นอี ก 1 รายวิ ช า จ านวน 3 หน่ ว ยกิ ต จากกลุ่ ม วิ ช าใดก็ ไ ด้ รวมทั้ ง หมด
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
9001104
9001105
9001106
9001107
9001108

วิชาเลือก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
English for Standardized Test
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.2) กลุม่ วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
3
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
วิชาเลือก
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
1.3) กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
Digital, Information and Media Literacy
วิชาเลือก
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
Digital Technology for Learning
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
Technology and Life

6
3

1.4) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
วิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
วิชาเลือก
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
Wellness Integrated Development

6
3
3

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
9001403
9001404

ชื่อวิชา
การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematical Thinking and Decision Making
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Sustainability of Natural Resources and Environment

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
91
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
24
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3571301 หลักการโรงแรม
Principles of Hotel
3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
Personality Development for Hospitality Industry
3572207 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3573201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Tourism Industry
3573216 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Tourist Behavior and Cross Cultural Communication
3574601 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Information Technology for Tourism Industry
3574602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Human Resource Management for Tourism Industry
3574609 การตลาดดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Digital Marketing for Tourism Industry

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3571106 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
3571201 หลักการมัคคุเทศก์
Principles of Guide
3572105 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
Service Industry Management
3572205 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
Airline Business and Ticketing
3572404 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
Community-based Tourism

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

จานวน

30

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

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
3572406
3573215
3573304
3573305
3574605

ชื่อวิชา
อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
Thai and Local Food Management
การวางแผนจัดรายการนาเที่ยวและการดาเนินงานนาเที่ยว
Tour Planning and Tour Operation
การจัดการงานแม่บ้าน
Housekeeping Management
การจัดการงานบริการส่วนหน้า
Front Office Management
การวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Research in Tourism Industry

2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.3.1) กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3571402 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
Wellness Business and Spa Management
3572209 ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
Safety for Tourism
3572306 การจัดการฝ่ายห้องพัก
Room Division
3572308 การสร้างธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรมเพื่อการบริการ
Creating Innovative New Business for Service
3572402 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism Management
3573101 การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม
Bar and Beverage Management
3573207 การจัดการการท่องเที่ยวกีฬา
Sport Tourism Management
3573208 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
Specialized Tourism
3573209 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Logistics for Tourism Industry
3573309 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก
Accommodation Operator
3573403 การจัดการขนมอบ
Bakery Management

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
30

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
3573406
3574208
3574402
3574608

ชื่อวิชา
การจัดการธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์
Online Travel Agent Management
การจัดการอาหารนานาชาติ
International Food Management
การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism

2.3.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (15 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังนี้
กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3571716 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
English for Tourism Industry 1
3572717 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2
English for Tourism Industry 2
3573718 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3
English for Tourism Industry 3
3574719 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4
English for Tourism Industry 4
3575720 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5
English for Tourism Industry 5
กลุม่ วิชาภาษาจีน
3571717 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
Chinese for Tourism Industry 1
3572718 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2
Chinese for Tourism Industry 2
3573719 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3
Chinese for Tourism Industry 3
3574720 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4
Chinese for Tourism Industry 4
3575721 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5
Chinese for Tourism Industry 5

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3574801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2(90)
Preparation for Professional Experience in Tourism Industry
3574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5(450)
Professional Experience in Tourism Industry
แผนสหกิจศึกษา
3574803 เตรียมสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1(45)
Cooperative Education Preparation in Tourism Industry
3574804 สหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
6(540)
Cooperative Education in Tourism Industry
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
กลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสาร
ความเป็นพลเมืองและ
พลโลก
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ

กลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสาร
ความเป็นพลเมืองและ
พลโลก
เทคโนโลยี
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
9001401
3571301
3571302
3573201

วิทยาศาสตร์กับชีวิต
หลักการโรงแรม
การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รวม

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
900xxxx รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
9001301
3571106
3571201
3572406

ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หลักการมัคคุเทศก์
อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18
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กลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสาร
เทคโนโลยี
พื้นฐานวิชาชีพ
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก

กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
900xxxx รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3572207 จิตวิทยาการบริการ
3572404 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
357xxxx xxxxxxxxx
357xxxx xxxxxxxxx
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
900xxxx รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
900xxxx รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3572205 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
357xxxx xxxxxxxxx
357xxxx xxxxxxxxx
357xxxx xxxxxxxxx
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18
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กลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา
3573216

เอกบังคับ

3573215

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก

3572105
3573304
357xxxx
357xxxx

กลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา
3574601

พื้นฐานวิชาชีพ

3574602

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
เลือกเสรี

3573305
3574605
357xxxx
xxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม
การวางแผนจัดรายการนาเที่ยวและการ
ดาเนินงานนาเที่ยว
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
การจัดการงานแม่บ้าน
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
รวม
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการงานบริการส่วนหน้า
การวิจัยทางการท่องเที่ยวและโรงแรม
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
รวม

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18
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กลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
เอกเลือก
เอกเลือก
เลือกเสรี
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กลุ่มวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3574609 การตลาดดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
357xxxx xxxxxxxxx
357xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
3574801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หรือ
หรือ
3574803 เตรียมสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
รวม
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
หรือ
หรือ
3574804 สหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(90)
หรือ
1(45)
13/14
น(ท-ป-อ)
5(450)
หรือ
6(540)
5/6
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

1

นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง

อาจารย์

2

นายการันต์ เจริญสุวรรณ

3

นายประพล จิตคติ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

4

นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา

อาจารย์

5

นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
บธ.บ. (การท่องเที่ยว)
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2552
2551
2544
2551
2546
2552
2544
2555
2546
2536
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ลาดับ

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

11 พฤษภาคม 2565
เมื่อวันที่ .......................................................
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
บธ.บ. (การท่องเที่ยว)
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
MTCSOL (Teaching Chinese to Speaker of
Other Language)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยครูพบิ ูลสงคราม
Yannan Normal University ,
China
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

1

นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง

อาจารย์

2

นายการันต์ เจริญสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายประพล จิตคติ

อาจารย์

4

นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา

อาจารย์

5

นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นางสาวปุณยนุช โพธิ์อ่วม

อาจารย์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2552
2551
2544
2551
2546
2552
2544
2555
2546
2536
2563
2560
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ตาแหน่ง
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้
และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อาทิ เช่น บริษัทจัดนาเที่ยว บริษัทสายการบิน ศูนย์การประชุม สถานประกอบการที่พักแรม ธุรกิจร้านอาหาร
และภัตตาคาร สถานประกอบการอื่น ๆ และหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นต้น โดยใช้กระบวนการการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้
1. กระบวนการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการทางาน (Work Based Learning) เป็นการจัดการเรียน
การสอนที่ บูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา
2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของพนักงานที่
ปรึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และมีการประเมินผลในการทางานของนักศึกษาจากสถานประกอบการ
และจากมหาวิทยาลัย
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2. ด้านความรู้
1) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) มี ค วามสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ภ าคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ ไ ปสู่ ก ารฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
2) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
พัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
3) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทางานและการบริหาร
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทางานเป็นทีมได้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการสรุปประเด็นได้
2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมกับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้
4.2 ช่วงเวลา
1. การเรียนการสอนที่ควบคู่กับการทางานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 2 ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1. การเรียนการสอนที่ควบคู่กับการทางาน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

37
2. สหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16
สัปดาห์ ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาที่ออกฝึกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 ต้องจัดทาโครงงานอย่างน้อย 1 โครงงาน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพ และสังคม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการสอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ ให้รู้ถึงผลกระทบที่มีต่อวิชาชีพในรายวิชาพิธี
ปฐมนิเทศ และพิธีปัจฉิมนิเทศ
- ให้ ทากิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
- มีข้อบังคับที่จะสร้างวินัยความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพ และสังคม
มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมการ
- ให้นักศึกษาเรียนวิชาที่ต้องใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
ท่องเที่ยว ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือการแสดงความเห็นฯ
เกี่ยวข้อง
- จั ด กิ จ กรรมในลั ก ษณะบู ร ณาการวิ ช าการและ
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาให้ เ หมาะสมกั บ ระดั บ ชั้ น ปี ข อง
นักศึกษา
มีความสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ - ให้ นั กศึ ก ษามีส่ ว นร่ ว มในกิ จกรรมการบริ การทาง
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพด้าน
วิ ช าการและวิ ช าชี พ เสริ ม กั บ การเรี ย นรายวิ ช าใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
หลักสูตร ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา
- ใช้วิธีการสอนที่ให้ นักศึกษาได้ฝึกหั ดคิด วิเ คราะห์
สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์พัฒนา
- กาหนดให้ทางานกลุ่มในรายวิชา
ตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นวิ ช าสหกิ จ หรื อ ฝึ ก
และทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่าง
ประสบการณ์วิชาชีพ
เหมาะสม
- ให้ นั กศึ ก ษามีส่ ว นร่ ว มในกิ จกรรมการบริ การทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ เสริ ม กั บ การเรี ย นรายวิ ช าใน
หลักสูตร ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา
มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ
- เน้นให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อ
งานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในห้องเรียนและ
สถานประกอบการ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- จัดให้มีกิจกรรมการอบรมภาษาต่างประเทศ
- จัดให้มีกิจกรรมการสอบวัดทักษะภาษาต่างประเทศ
- ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามรายวิชา
- ฝึกให้นักศึกษานาเสนองานผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบ
ต่ า ง ๆ ที่ เ หมาะสมกั บ งานด้ า นอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวตามรายวิชา

2. ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ของหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (GELOs : General Education Learning
Outcomes)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลยุทธ์การสอน
(GELOs)
1. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ตรง 1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
ประเด็น
ดิจทิ ัลแบบออนไลน์ หรือแบบชั้นเรียน
เพื่อเชื่อมโยงหลักการ แนวคิดทฤษฎี
อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง สามารถประยุกต์สู่
การปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตามมาตรฐาน
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือ
1. ฝึกปฏิบัติและแลกเปลีย่ นเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีรวมถึงติดตาม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การ
และข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
จัดการเรียนรู้ การทางาน การประชุม การ
เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้ จัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับ
ในการดูแล การพัฒนาตนเอง
และส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย
และผู้อื่นอย่างต่อเนื่องและ
พินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
เหมาะสม
ของข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงการ
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากการทดสอบย่อย
2. ประเมินจากการสอบกลางภาคและ/
หรือปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้น
เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. ประเมินจากรายงาน/การบ้าน/งานที่
ได้รับมอบหมาย

1. ประเมินจากการสร้างชิ้นงาน เทคนิค
การนาเสนอรายงาน การสืบค้นข้อมูลโดย
ใช้ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องรองรับ
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย
และเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจทิ ัลได้
อย่างปลอดภัย
3. ประเมินจากการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สาหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็น
ตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ที่ใช้ใน
การสื่อสารในชีวิตประจาวัน
4. ประเมินจากการสร้างผลงาน การจัดการ
เรียนรู้แบบจุลภาคในรูปแบบต่างๆ
5. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย
และเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจทิ ัลได้
อย่างปลอดภัย
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(GELOs)
3. มีความสามารถในการปรับตัว
และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
สามารถบริหารจัดการตนเองและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถ
บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อปรับปรุง
แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใน
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

กลยุทธ์การสอน

1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียน
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้
คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางาน
กับการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม
2. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในการบูรณา
การความรู้ สามารถบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการปฏิบตั ิจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์
4. ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าใจชีวิต
เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้งและ เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยูร่ ่วมกัน
ป้องกันการกระทาที่ไม่ถูกต้อง
บนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม
เสมอ
สามารถเผชิญและเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนา
ตน พัฒนางาน
5. มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา 1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
และทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
สิ่งแวดล้อม
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
6. มีสุนทรียะทางศิลปะ ยอมรับ 1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้และ
และธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ เข้าใจความรูส้ ึกของผู้อื่น มีความคิดเชิง
ประเพณี
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม
ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นา
และผูต้ ามทีด่ ี มีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน
7. สามารถทางานเป็นทีม มีความ 1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
เป็นผู้นา ผูต้ าม เพื่อความสาเร็จ และทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้และ
และแสดงออกซึ่งความเป็นผู้ให้ เข้าใจความรูส้ ึกของผู้อื่น มีความคิดเชิง
โดยไม่คานึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิต บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม
อาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์
ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นา
ส่วนรวม
และผูต้ ามทีด่ ี มีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุม่ และมิติ
สัมพันธ์

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาในการ
นาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุม่ และมิติ
สัมพันธ์
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษา
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาในการ
นาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุม่ และมิติ
สัมพันธ์
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาในการ
นาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุม่ และมิติ
สัมพันธ์
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2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎข้อบังคับ 1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อ
1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
เวลา การส่งงานภายในเวลาทีก่ าหนด
1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
1.4 เห็นคุณค่าและสานึกในความเป็นไทย ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึง
การมีเมตตา กรุณา และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ /
มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาเพือ่ การ 2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้น
สื่อสาร
หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความเป็น
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
พลเมืองและพลโลก
จริง โดยการศึกษาดูงาน
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ 2.4 ปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
และสุขภาพ
ปฏิบัติการ
2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม คิดอย่าง 3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
มีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
แก้ปญ
ั หา
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
ของตนกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
สถานการณ์จริง
นามาใช้ประโยชน์ได้
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะหรือ วิเคราะห์และสังเคราะห์
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความรับผิดชอบ
และความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามทีด่ ี
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้
4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
หมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้รายงาน
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทไี่ ด้รับ
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วม
มอบหมาย
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
4.4 มีความพร้อมในการทางานหรือ
มหาวิทยาลัยฯ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานปฏิบัติงานตามหน้าที่

การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจากแบบทดสอบด้าน
ทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผลการศึกษา
ดูงาน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการรายงานผลการ
ดาเนินงานและการแก้ปัญหา
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้น
เรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์
5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอื่นๆ ได้อย่างตรงประเด็น
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ และฝึก
ให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและ
ข้อมูลเชิงตัวเลข
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ให้นักศึกษานาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ

การประเมินผลการเรียนรู้
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและการ
นาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
GELOs

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.คุณธรรม จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3
1
2

3

5
6
7










4.2

4.3

4.4







4.1









5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
5.1
5.2
5.3
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4

สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ตรงประเด็น
สามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีรวมถึงติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้ในการดูแล การพัฒนา
ตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ สามารถบริหารจัดการตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้ง
และป้องกันการกระทาที่ไม่ถกู ต้องเสมอ
มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
มีสุนทรียะทางศิลปะ ยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
สามารถทางานเป็นทีม มีความเป็นผู้นา ผู้ตาม เพื่อ
ความสาเร็จ และแสดงออกซึ่งความเป็นผู้ให้โดยไม่คานึงถึง
สิ่งตอบแทน มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
รวม

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
รหัสวิชา กลุ่มวิชา/ชื่อวิชา
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ
9001302 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

1

2

GELOs
3 4 5

6





















7













































































































44
ตารางที่ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 = ความรับผิดชอบหลัก
รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา
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1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
3.ทักษะทาง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร
ปัญญา
รับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

9001302 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
3.ทักษะทาง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร
ปัญญา
รับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คาดหวัง
1. ด้านคุณธรรม
PLO1 ผู้เรียนมีความตรง
จริยธรรม
ต่อเวลา มีวินัยในการ
1.1 มีความซื่อสัตย์
ทางาน และความ
สุจริต และสามารถ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
จัดการปัญหาความ
มอบหมาย
ขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ที่ได้รับกับ PLO2 ผู้เรียนมี
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
1.2 มีทัศนคติที่ดีต่อ
และข้อบังคับขององค์กร
อาชีพและแสดงออกซึ่ง และสังคม
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่าง
สม่าเสมอ
1.3 มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อการพัฒนา มีภาวะ
ผู้นา และเป็นแบบอย่างที่
ดีต่อผู้อื่น
1.4 มีวินัยในการ
ทางาน และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ขององค์กรและสังคม
2. ด้านความรู้
PLO3 ผู้เรียนสามารถ
2.1 มีความรู้ใน
อธิบายความรู้พื้นฐาน
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยว และ
และการโรงแรม ทั้ง
การบริการ
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบ

กลยุทธ์การสอน

การประเมินผลการ
เรียนรู้

1. ให้ความสาคัญในวินัย
การตรงต่อเวลา การส่ง
งานภายในเวลาที่กาหนด
2. สอดแทรกความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และ
สังคม
1. สอดแทรกความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และ
สังคม
2. เน้นเรื่องการแต่งกาย
และปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ถูกต้อง ตามระเบียบ
ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย

1. การให้คะแนน
สาหรับการเข้าชั้น
เรียนและการส่งงาน
ตรงเวลา

1. กาหนดแผนการสอนใน
มคอ.3 ที่มีเนื้อหาทาง
ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องด้าน
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

1. พิจารณาจากการ
สอบกลางภาค และ
ปลายภาคทั้งทฤษฎี
และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการ
ให้คะแนนรายงาน
การนาเสนองาน

1. การให้คะแนน
สาหรับการเข้าชั้น
เรียนและการส่งงาน
ตรงเวลา
2. สังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนในการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
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มาตรฐานการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คาดหวัง
เป็นสากล และทันสมัยต่อ
สถานการณ์โลก
2.2 มีความรู้ที่เกิดจาก
การบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีความรู้ใน
กระบวนการ และเทคนิค
การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
และต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ
PLO4 ผู้เรียนมีความรู้ใน
กระบวนการ และเทคนิค
การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านการท่องเที่ยว

กลยุทธ์การสอน

2. มีการสอดแทรกองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
3. จัดให้มีกิจกรรมที่
สอดแทรกการ บูรณาการ
หรือการประยุกต์ใช้
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
1. กาหนดแผนการสอนใน
มคอ.3 ที่มีเนื้อหาทาง
ทฤษฎี และศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
2. มีการสอดแทรกองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
3. จัดให้มีกิจกรรมหรือ
รายวิชาที่ที่สอดแทรก
การบูรณาการหรือการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการ
และเทคนิคการวิจัย
PLO12 ผู้เรียนสามารถ 1. กาหนดแผนการสอนใน
เข้าใจการใช้รหัสและการ มคอ.3 ที่มีเนื้อหาการใช้
ออกเสียงตัวอักษรตาม
รหัสและการออกเสียง
หลักด้านการท่องเที่ยว
ตัวอักษรตามหลักด้านการ
และบริการได้อย่าง
ท่องเที่ยวและธุรกิจการ
ถูกต้อง
บิน
2. จัดทาและมอบหมาย
งาน ใบงานที่ส่งเสริมการ

การประเมินผลการ
เรียนรู้
ผลงาน โครงการ เป็น
ต้น
3. พิจารณาจากการ
ทาแบบฝึกหัด

1. พิจารณาจากการ
สอบกลางภาค และ
ปลายภาค
2. พิจารณาจากการ
ให้คะแนนรายงาน
การนาเสนองาน
ผลงาน โครงการ
3. พิจารณาจากการ
ทาแบบฝึกหัด

1. พิจารณาจากการ
สอบการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการ
ให้คะแนนงาน ผลงาน
ใบงาน โครงการ โปร
เจค เป็นต้น
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มาตรฐานการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คาดหวัง

กลยุทธ์การสอน

การประเมินผลการ
เรียนรู้

ใช้รหัสและการออกเสียง
ตัวอักษรตามหลักด้านการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจการ
บินได้อย่างถูกต้อง
3. กาหนดมีการสอนการ
ใช้รหัสและการออกเสียง
ตัวอักษรตามหลักด้านการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจการ
บิน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถ
ประมวลและศึกษาข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา และความขัดแย้ง
รวมทั้งหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมทั้งเชิงกว้างและ
เชิงลึก
3.2 มีความสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
และการปฏิบัติงานจริง
ตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
3.3 มีความสามารถ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมจาก
ภาคธุรกิจ และจาก
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาทักษะการ
ทางานให้เกิดประสิทธิผล

PLO5 ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
และการปฏิบัติงานจริง
ตามสถานการณ์ได้

1. กาหนดกิจกรรมงานที่
ได้รับมอบหมายเป็น
กรณีศึกษา โครงงาน โปร
เจค วิจัย ที่มีการ
ประยุกต์ใช้ความรู้
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ

1. พิจารณาจากการ
สอบกลางภาค และ
ปลายภาคทั้งทฤษฎี
และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการ
ให้คะแนนงาน ผลงาน
โครงการ โปรเจค วิจัย
เป็นต้น
PLO6 ผู้เรียนสามารถ
1. กาหนดกิจกรรมงานที่ 1. พิจารณาจากการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมจาก ได้รับมอบหมายเป็น
สอบกลางภาค และ
ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว กรณีศึกษา โครงงาน โปร ปลายภาคทั้งทฤษฎี
และบริการ เพื่อพัฒนา เจค วิจัย ที่มีการ
และการฝึกปฏิบัติ
ทักษะการทางานให้เกิด ประยุกต์ใช้นวัตกรรมจาก 2. พิจารณาจากการ
ประสิทธิผล
ภาคธุรกิจด้าน
ให้คะแนนงาน ผลงาน
อุตสาหกรรมการ
โครงการ โปรเจค วิจัย
ท่องเที่ยวในการพัฒนา เป็นต้น
ทักษะการทางาน
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มาตรฐานการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คาดหวัง
4. ทักษะความสัมพันธ์ PLO7 ผู้เรียนสามารถ
ระหว่างบุคคลและความ ปฏิบัติงานที่ได้รับ
รับผิดชอบ
มอบหมายตามหน้าที่และ
4.1 มีความสามารถใน บทบาทของตนในกลุ่ม
การปฏิบัติและรับผิดชอบ โดยมีการประเมินผลการ
งานที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ตามหน้าที่และบทบาท เหมาะสม
ของตนในกลุ่มงานได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหา
กลุ่ม
4.2 มีความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
5. ทักษะการวิเคราะห์ PLO8 ผู้เรียนสามารถใช้
เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษาไทยได้อย่าง
และการใช้เทคโนโลยี
เหมาะสมตามสถานการณ์
สารสนเทศ
และวัฒนธรรม ทั้งการพูด
5.1 มีความสามารถใน การฟัง การอ่าน และการ
การใช้ภาษาไทยและ
เขียน
ภาษาต่างประเทศในการ
ฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนและสรุปประเด็นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 มีความสามารถใน PLO9 ผู้เรียนสามารถใน
การสื่อสารกับ
การใช้ภาษาต่างประเทศ
ชาวต่างชาติได้อย่าง
ในสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
เหมาะสมตามสถานการณ์ ชาวต่างชาติได้ตาม
และวัฒนธรรม
สถานการณ์ทั้งการพูด

กลยุทธ์การสอน

การประเมินผลการ
เรียนรู้

1. จัดให้นักศึกษาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อให้รับรู้และเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่น มี
ความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม ทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน

1. ประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของ
นักศึกษาในการ
นาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ
3. ประเมินจาก
กิจกรรมกลุ่ม และมิติ
สัมพันธ์

1. จัดให้มีกิจกรรมที่
สอดแทรกการสื่อสาร
ภาษาไทยในรายวิชา
2. มีการนาเสนองาน
ผลงาน โครงงานหรือ
รายงานที่เป็นภาษาไทย

1. พิจารณาการให้
คะแนนจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม
2. พิจารณาจากการ
ให้คะแนนรายงาน
การนาเสนองาน
ผลงาน โครงการ เป็น
ต้น
3. พิจารณาการให้
คะแนนจากการสอบ
1. พิจารณาการให้
คะแนนจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม
2. พิจารณาจากการ
ให้คะแนนรายงาน
การนาเสนองาน

1. จัดให้มีกิจกรรมที่
สอดแทรกการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
ในรายวิชา
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มาตรฐานการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คาดหวัง
5.3 มีความสามารถใน การฟัง การอ่าน และการ
การใช้เทคโนโลยี
เขียน
สารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือก
รูปแบบของการนาเสนอที่
เหมาะสมสาหรับเรื่อง
และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 มีความสามารถใน
การใช้เทคนิคพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถิติใน
การประมวล การแปล
ความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูล
PLO10 ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมสาเร็จรูปด้าน
การท่องเที่ยวได้

กลยุทธ์การสอน

2. จัดให้มีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
3. มีการนาเสนองาน
ผลงาน โครงงานหรือ
รายงานที่เป็น
ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
4. มีการจัดทาสื่อหรือใช้
สื่อ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอื่น
1. กาหนดแผนการสอนใน
มคอ.3 ที่มีเนื้อหาทาง
ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และโปรแกรม
สาเร็จรูปทางด้านการ
ท่องเที่ยวได้
2. จัดทาและมอบหมาย
งาน ใบงานที่ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางด้านการท่องเที่ยว
3. กาหนดมีการสอนโดย
ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้าน
ทางด้านการท่องเที่ยว
PLO11 ผู้เรียนสามารถใช้ 1. กาหนดแผนการสอนใน
เทคโนโลยีสารสนเทศใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหาทาง
การติดต่อสื่อสาร รู้จัก
ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านเทคโนโลยี

การประเมินผลการ
เรียนรู้
ผลงาน โครงการ
เป็นต้น
3. พิจารณาการให้
คะแนนจากการสอบ

1. พิจารณาจากการ
สอบการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการ
ให้คะแนนงาน ผลงาน
ใบงาน โครงการ โปร
เจค เป็นต้น

1. พิจารณาจากการ
สอบการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการ
ให้คะแนนงาน ผลงาน

51
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คาดหวัง
เลือกรูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสม

กลยุทธ์การสอน

สารสนเทศ ในการ
ติดต่อสื่อสารทางด้านการ
ท่องเที่ยวได้
2. จัดทาและมอบหมาย
งาน ใบงานที่ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการติดต่อสื่อสาร
ทางด้านการท่องเที่ยว
3. กาหนดมีการนาเสนอ
โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารทางด้าน
ทางด้านการท่องเที่ยว
PLO13 ผู้เรียนสามารถ 1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
คิดสร้างสรรค์สามารถต่อ เรียนรู้จากประสบการณ์
ยอดความคิดสู่การ
จริงทั้งในและนอก
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ห้องเรียน ฝึกทักษะ
ประสิทธิภาพ สร้างความ กระบวนการคิด
ประทับใจให้กับผู้อื่น
สร้างสรรค์เพื่อต่อยอด
ความคิดสู่การปฏิบัติงาน
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการบูรณาการ
ความรู้ สามารถบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการ
ปฏิบัติจริง

การประเมินผลการ
เรียนรู้
ใบงาน โครงการ โปร
เจค เป็นต้น

1. ประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของ
นักศึกษาในการ
นาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจาก
กิจกรรมกลุ่ม และมิติ
สัมพันธ์
4. ประเมินผลจาก
คะแนนการฝึกงาน

52
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1)
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(TQF)

1.2

1.3

2.ความรู้
1.4

2.1

2.2





3.ทักษะทางปัญญา
2.3

3.1

3.2

3.3
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1.1
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO1 ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา มีวินัยในการ

ทางาน และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
PLO2 ผู้เรียนมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม
PLO3 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยว และการบริการ
PLO4 ผู้เรียนมีความรู้ในกระบวนการ และ
เทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการ
ท่องเที่ยว
PLO5 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการ
ปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้
PLO6 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรม
จากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อ
พัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล

1.คุณธรรม จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และการใช้
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4
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1.คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(TQF)
1.1

1.3

1.4

2.1

2.2

3.ทักษะทางปัญญา
2.3

3.1

3.2

3.3











53

PLO7 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตาม
หน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มโดยมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
PLO8 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์และวัฒนธรรม ทั้ง การพูด การฟัง
การอ่าน และการเขียน
PLO9 ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศใน
สื่ อ สารกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว ต่ า งชาติ ไ ด้ ต า ม
สถานการณ์ทั้ ง การพูด การฟัง การอ่ า น และการ
เขียน
PLO10 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมสาเร็จรูปด้านการท่องเที่ยวได้
PLO11 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดต่อสื่อสาร รู้จกั เลือกรูปแบบของการนาเสนอ
ที่เหมาะสม
PLO12 ผู้เรียนสามารถเข้าใจการใช้รหัสและการออก
เสียงตัวอักษรตามหลักด้านการท่องเที่ยวและบริการได้
อย่างถูกต้อง
PLO13 ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอด
ความคิดสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างความประทับใจให้กบั ผู้อื่น

1.2

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และการใช้
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4
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ตารางที่ 5 แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 = ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1


1.3

1.4

2.1






















































5.4


















5.3









5.2








5.1









3.3






3.2






3.1







2.3






2.2

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3571301 หลักการโรงแรม
3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3572207 จิตวิทยาการบริการ
3573201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3573216 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสือ่ สารข้าม
วัฒนธรรม
3574601 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
3574602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
3574609 การตลาดดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3571106 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3571201 หลักการมัคคุเทศก์
3572105 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3572205 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
3572404 การท่องเที่ยวโดยชุมชน

1.2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

3572406
3573215

1.3

1.4











2.1

2.2

3.1

3.2

3.3






























2.3













5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2































































































5.4







5.3
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อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
การวางแผนจัดรายการนาเที่ยวและการ
ดาเนินงานนาเที่ยว
3573304 การจัดการงานแม่บ้าน
3573305 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
3574605 การวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
3.1 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3571402 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
3572209 ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3572306 การจัดการฝ่ายห้องพัก
3572308 การสร้างธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรมเพื่อการบริการ
3572402 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3573101 การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม
3573207 การจัดการการท่องเที่ยวกีฬา
3573208 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
3573209 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3573309 การเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจที่พัก
3573403 การจัดการขนมอบ
3573406 การจัดการธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์

1.2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

3574208
3574402

1.3



1.4

2.1






2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1



































































5.2








































































































5.3

5.4
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การจัดการอาหารนานาชาติ
การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3574608 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
3571716 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1
3571717 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1
3572717 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว2
3572718 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว2
3573718 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3
3573719 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3
3574719 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว4
3574720 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว4
3575720 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว5
3575721 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว5
4. กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3574801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

1.2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

3574803
3574804

เตรียมสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
สหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รวม

1.2

1.3

1.4

2.1







2.2

2.3

3.1






3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้



3.2







3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2





5.1

5.2






5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ





5.3

5.4
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ตารางที่ 6 แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
จาแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs
PLOs
1

2

3













5

6







4






















































9

10

11

12





13





























































































































8







7
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รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวด
วิชาเฉพาะ (PLOs)
รหัสวิชา กลุ่มวิชา/ชื่อวิชา
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3571301
หลักการโรงแรม
3571302
การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3572207
จิตวิทยาการบริการ
3573201
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3573216
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม
3574601
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3574602
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3574609
การตลาดดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3571106
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3571201
หลักการมัคคุเทศก์
3572105
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3572205
ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
3572404
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3572406
อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
3573215
การวางแผนจัดรายการนาเที่ยวและการดาเนินงานนาเที่ยว
3573304
การจัดการงานแม่บ้าน
3573305
การจัดการงานบริการส่วนหน้า
3574605
การวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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PLOs
1

2










3














5

7

8

9


































































4




6






10

11

12

13
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รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวด
วิชาเฉพาะ (PLOs)
รหัสวิชา กลุ่มวิชา/ชื่อวิชา
3. กลุ่มเอกเลือก
3.1 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3571402
การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
3572209
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3572306
การจัดการฝ่ายห้องพัก
3572308
การสร้างธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรมเพื่อการบริการ
3572402
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3573101
การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม
3573207
การจัดการการท่องเที่ยวกีฬา
3573208
การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
3573209
โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3573309
การเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจที่พัก
3573403
การจัดการขนมอบ
3573406
การจัดการธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์
3574208
การจัดการอาหารนานาชาติ
3574402
การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล
3574608
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
3571716
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
3571717
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
3572717
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2
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PLOs
2

5

6

7
























































































3

4







8

















9

10

11

12

13
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รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวด
วิชาเฉพาะ (PLOs)
รหัสวิชา กลุ่มวิชา/ชื่อวิชา
1

3572718
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2

3573718
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3

3573719
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3

3574719
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4

3574720
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4

3575720
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5

3575721
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5
4. กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3574801
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3574802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3574803
เตรียมสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3574804
สหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดย
การประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน 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
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษากาลังศึกษาอยู่
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบตลอดจนการประเมินผลรายวิชาและมีการประเมินมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาจากการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่โดยใช้
แบบสอบถาม หรือ โดยการประชุมกลุ่มย่อย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
มีการสอบประมวลผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า ไม่ต่ากว่า 2.00
3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้ วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2562 หมวด 5 การสาเร็จการศึกษา ข้อ 31
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ
หลั ก สู ตรที่ส อน รวมทั้ งอบรมวิธีก ารสอนแบบต่ าง ๆ ตลอดจนการใช้แ ละผลิ ต สื่ อการสอน เพื่อ เป็น การ
พัฒนาการสอนของอาจารย์
1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล การประเมินผล ตลอดจน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 กาหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีและการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าทาวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรงสาขา
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดู งาน และนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.5 กาหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริ หารจั ดการหลั กสู ตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีภาระหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจานวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาและต้องมีผลงานทางวิช าการที่ไม่ ใช่ส่ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 วางแผนการจั ดการเรีย นการสอนร่ วมกันระหว่างอาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้ บริห ารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน และทาการติดตามรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชา
ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต่อเนื่องทุกปี
1.3 การวางแผนการพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการวางแผน มี
การประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
1.4 การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ข้อ ดังนี้
(1) กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ. 2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3
และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
(4) มีการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
(5) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา
2. บัณฑิต
หลั ก สู ต รได้ รั บ การออกแบบเพื่ อ ให้ ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การกระจายความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ในรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอนตามที่
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แสดงไว้ในหมวดที่ 4 โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถาน
ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการตรวจสอบสามารถทาได้โดย
2.1 การติดตามผลการเรียนรู้ของบัณฑิตซึ่งอาจประเมินโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรเองรวมทั้งประเมินโดย
ผู้ใช้บัณฑิต
2.2 การติดตามเก็บข้อมูลอัตราการได้งานทา การประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตที่ผลิตโดยหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลั กสู ตรมีร ะบบและกลไกด าเนิ น การรับ และการเตรี ย มความพร้อ มให้ กับ นัก ศึก ษา โดยในการ
ดาเนินการรับนักศึกษาให้คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสู ตร มีการกาหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใส
ชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรตามระบบและ
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยได้จัดให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคน
ต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษา ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีการวัดประเมินศักยภาพนักศึกษาจาก
การทาแบบทดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาและมีการกาหนดแผนการติดตามผลการดาเนินงาน อีกทั้งมีการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองให้กับนักศึกศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยภายในกิจกรรมมีการ
ชี้แจงแผนการเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการดารงชีวิตใน
มหาวิทยาลัย รูปแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา และยังมี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนและการ
ทางานจากศิษย์เก่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและชี้แจงให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นในการ
เรียนของนักศึกษาเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษาในระหว่าง
ศึกษา
3.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาทุกชั้น ปีจ ะได้รับ การดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาประจาหมู่เรียนที่ถูกแต่งตั้งทาหน้าที่กากับติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาที่มีความเสี่ยงที่จะต้องตกออก นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
รายงานการให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาเข้าสู่การพิจารณาความก้าวหน้าในการเรียนและ
ศักยภาพของผู้เรียนในการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อสรุปและหาแนวทางในการช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
หลั ก สู ต รได้ จั ด ระบบสนั บ สนุ น การให้ ป รึ ก ษาแนะน าโดยนอกเหนื อ นั ก ศึ ก ษาสามารถมาพบขอ
คาปรึกษาคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาที่สาขาฯ แล้ว หลักสูตรมีการให้คาปรึกษาผ่านการสนทนาผ่าน
Facebook โทรศัพท์ หรือผ่านสื่อสั งคมออนไลน์อื่น ๆ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถเข้าถึงการให้คาปรึกษาทั้ง
ทางด้านวิชาการ การดารงชีวิต การเรียนการสอน การแนะแนวอาชีพ ตลอดจนการให้คาปรึกษาเรื่องส่วนตัว
ได้อย่างทันเวลา โดยหลักสูตรมีการนารายงานการให้คาปรึกษาในประเด็นที่สาคัญเร่งด่วนมาร่วมกันประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือในประเด็นดังกล่าว
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นอกเหนือจากนี้หลักสูตรเน้นการพัฒนานักศึกษาตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเข้าประกวดแข่งขัน และการ
พัฒนาฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองและการประกอบ
อาชีพในอนาคต
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจาสาขาวิชาประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล เพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือ
หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิ ตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์
มหาวิ ท ยาลั ย มี ง บประมาณสนั น สนุ น ให้ อ าจารย์ ไ ด้ พั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะวิ ช าชี พ เช่ น การให้
ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาเอก มีงบประมาณสนับสนุนการอบรมต่าง ๆ เป็นต้น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
(1) มีคณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(2) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
(3) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
5.2 การเรียนการสอน
หลั ก สู ต รมี ร ะบบและกลไกในการด าเนิ น งานตามสาระรายวิ ช าในหลั ก สู ตร โดยมี การออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการปรับปรุงสาระ
รายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ทาให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของประเทศ
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่
สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการกาหนดผู้สอน การกากับ ติดตามและตรวจสอบ
การจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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5.3 การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และกากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาไม่น้อยกว่ าร้อยละ 25
ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการเรียน
การสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และ
เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ทาให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน
เมื่อนักศึกษาศึกษาครบตามหลักสูตรกาหนด นักศึกษาทุกคนต้องทาการสอบประมวลความรู้โดย
หลักสูตร ซึ่งผลการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ในกรณีที่นักศึกษา
สอบไม่ผ่านต้องทาการสอบประมวลความรู้ใหม่ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้งบค่าธรรมเนียมการศึกษา (บก.ศ.)
และการหารายได้เสริมจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ในการจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่จาเป็น โดยการบริการวิชาการ งานวิจัย หรือการบริการงานอื่น ๆ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
สถานที่ใช้อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีอุปกรณ์การเรียน การสอนพร้อม แต่
ละห้องเรียนประกอบด้วยโสตทัศนู ปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานและห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์
ทางการท่องเที่ยวและโรงแรม เช่น ห้องครัว ห้องสปา ศูนย์ฝึกประสบการณ์อาคารน้าเพชร เป็นต้น
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการ
ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ หนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนั งสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น และมี
การเสนองบประมาณกับ คณะเพื่อนาเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อ จัดสื่อการสอนอื่น ที่จาเป็นในการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
หลักสูตร และคณะฯ มีการสารวจความต้องการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสาร
ตาราเรี ย นและสื่ อ อื่ น ๆ อย่ า งต่ อเนื่ อ ง รวมทั้ ง ฐานข้ อ มู ล อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องคณาจารย์ เ ป็ น ประจ าทุ ก ปี
การศึกษา คณะดาเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้หนังสือหรือวารสารต่าง ๆ เพื่อรายงานบริหารและคณาจารย์
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้
ปีที่ 1
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
x
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
x
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
x
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทามีรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
x
รายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
x
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
x
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
x
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
x
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับ 5
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดาเนิ น การสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะ ๆ โดยการสั งเกตของผู้ ส อนและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจัดทาเมื่อนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา ติดตามประเมินความรู้และความรับผิดชอบของ
นักศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและในแต่ละวิชา
ซึ่งการประเมินหลักสูตรในภาพรวมดาเนินการดังนี้
2.1 การประเมินโดยนักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลั กสูตรซึ่ งประกอบไปด้ว ย ฝ่ ายวิชาการคณะ ตัวแทนผู้ ใช้
หลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียนปัจจุบัน
2.1.2 คณะกรรมการวางแผนหลักสูตรอย่างมีระบบ
2.1.3 สารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันและจากผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร
2.2 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยมีข้อมูลของ
ผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้หลักสูตร เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต
สารวจข้อมูลจากผู้บริหารสถานประกอบการและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
มีการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 7
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที
จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชาเสนอประธาน
โปรแกรม
4.2 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัช นีบ่งชี้ห มวดที่ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน
4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของคา วลี ประโยค หลักการออกเสียง และการ
ใช้คาศัพท์
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ความรู้ ภ าษาอั งกฤษด้า นไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์สั งคม แบบแผนการใช้ภ าษา ทัก ษะการฟั ง
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
แนวคิดการสื่ อสารทางวิช าการ หลั กการ และวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารทางวิช าการ
โดยเน้ น การฟัง การพูด การอ่ าน และการเขียนทางวิ ช าการ การจับประเด็นส าคัญ การวิเ คราะห์ การ
สังเคราะห์ การให้เหตุผล
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
การทบทวนความรู้ไวยากรณ์ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
รูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ การฝึกเทคนิคการทาข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา สาหรับ
การสอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน และการใช้ภาษาพม่าในการสนทนาในชีวิตประจาวัน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง และการพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น หลักไวยากรณ์ และการฝึกทักษะ
การพูดภาษาจีนในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
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9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน และการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
2. กลุม่ วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
การรู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกและสั ง คมไทย การเรี ย นรู้ ค วามเป็ น พลเมื อ งที่ มี พ ลั ง
สร้างสรรค์สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและ
เป้าหมายของการมีจิตสานึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ และ
กาแพงเพชรในสภาวะสังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
ความจริงของชีวิต การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักศาสนาใน
การดาเนินชีวิต การมีสติ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น
สุนทรียศาสตร์กับชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่น
ที่เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทาง
สังคมของท้องถิ่นภิวัตน์
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9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม
ภาษาและวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาไทย สู่ภูมิปัญญาสากล การอนุรักษ์มรดกไทยและมรดกโลก โดยเน้นกรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ
และกาแพงเพชร
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบ
และสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจา
ต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการ
บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
3. กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
3(2-2-5)
Digital, Information and Media Literacy
แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
เครื่องมือที่หลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการ
ข่าวลวง การสร้าง การสื่ อสาร การนาเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมาย
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Digital Technology for Learning
สภาพแวดล้อมดิจิทัล และโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่
ทันสมัยและหลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการ
สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
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9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
3(3-0-6)
Technology and Life
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยี โลกเสมือน นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการดารงชีวิต
การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก
4. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Science and Life
แนวคิ ด ความส าคั ญ และขอบข่ า ยของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การคิ ด แบบ
วิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จิต วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับสังคม การประยุกต์วิทยาศาสตร์
ในการดาเนินชีวิต การเกษตร อาหารและสุขภาพ และพลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Wellness Integrated Development
แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ
การเข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
การจัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย โภชนาการเพื่อสุข ภาพ
และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematical Thinking and Decision Making
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การคิ ด และการตั ด สิ น ใจของมนุ ษ ย์ คว ามส าคั ญ องค์ ป ระกอบ
กระบวนการและหลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การคิดเชิง
คณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและ
การใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Sustainability of Natural Resources and Environment
แนวคิด ความสาคัญ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตสานึกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มและผลกระทบ การจั ด การภั ย พิ บั ติ มลภาวะ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3571301 หลักการโรงแรม
3(2-2-5)
Principles of Hotel
โครงสร้างของการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในกิจการโรงแรม การจัดสายงาน การ
กาหนดหน้าที่การดาเนินงานของแผนกต่าง ๆ ของโรงแรม กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานในโรงแรม
การติดต่อสัมพันธ์กับโรงแรมในเครือและนอกเครือ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม
ความรับผิดชอบผู้ใช้บริการของโรงแรม และมารยาทของพนักงาน ข้อบกพร่องและแนวการแก้ไขในการ
ดาเนินกิจการโรงแรม
ฝึกปฏิบัติการทางานแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม
3571302

การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
Personality Development for Hospitality Industry
ขอบเขตและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ
การปรับบุคลิกภาพภายในและภายนอก การปรับพฤติกรรม มารยาท วาทศิลป์ การฟัง มนุษยสัมพันธ์และ
การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการทางาน
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3572207

จิตวิทยาการบริการ
3(2-2-5)
Service Psychology
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการ ลูกค้าและคู่แข่ง ความพึงพอใจและทัศนคติของลูกค้า
คุณภาพการให้บริการ พฤติกรรมของผู้ให้บริการ ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ให้บริการ บุคลิกภาพและ
การแต่งการของผู้ให้บริการ และ คุณธรรมจริยธรรมในการบริการ
ฝึกปฏิบัติการการบริการลูกค้าในสถานประกอบการ
3573201

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Industry
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยว ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจ
จาหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจการบิน ธุรกิจประชมสัมมนา จัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อรางวัล ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และองค์การที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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รหัสวิชา
3573216

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Tourist Behavior and Cross Cultural Communication
ทฤษฎีและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การจาแนกประเภทของ
นักท่องเที่ยวตามวัย เพศ สถานภาพ วัตถุประสงค์ การศึกษาและการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
นักท่องเที่ยว และการสื่อสารของบุคคลจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการสื่อสารของ
บุคคลในวัฒนธรรมเดียวกัน กระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่มีความหมายและข่าวสารผ่านทางภาษา
ท่าทาง
ฝึกปฏิบัติการการสื่อสารและพฤติกรรมของบุคคลจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
3574601

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Information Technology for Tourism Industry
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภูมิทัศน์การ
ท่องเที่ยวดิจิทัล ตัวกลางการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและนักท่องเที่ยว สื่อสังคม
และการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศตาแหน่งที่ตั้ง การขนส่งทางบกและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศด้านอุตสาหกรรมการบริการ ประสบการณ์นักท่องเที่ยว และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
จุดหมายปลายทางและเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการท่องเที่ยวในอนาคต
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3574602

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Human Resource Management for Tourism Industry
แนวคิด หลักการ วิธีการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของภาครัฐและเอกชน
3574609

การตลาดดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Digital Marketing for Tourism Industry
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว แรงจูงใจ
ทางการท่องเที่ยว ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว การสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยว รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการตลาดออนไลน์ในอนาคต
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2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3571106
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Service
โครงสร้างของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบของ
การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณสมบัติของผู้ให้บริการ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม การเตรียมการจัดโต๊ะอาหารแบบต่าง ๆ รวมถึงรายการอาหาร รายการเครื่องดื่ม
มารยาทและการปฏิบัติในการต้อนรับและบริการ รวมถึงการบริการจัดเลี้ยง และการคานวณหาพื้นที่สาหรับ
การจัดเลี้ยง
ฝึกปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการ
3571201

หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Principles of Guide
ประเภทของมัคคุเทศก์ บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ บุคลิกลักษณะที่จาเป็นของ
มัคคุเทศก์ บทบาทในการวางตัว การพูดจา และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการเป็นผู้นา
การท่องเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เช่น การตรวจคนเข้าเมือง การควบคุม การแลกเปลี่ยน
เงินตรา หนังสือ และเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร ลักษณะ
อุปนิสัย รสนิยมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศที่ควรทราบ และการปฐม
พยาบาล
ฝึกปฏิบัติการการเป็นมัคคุเทศก์
3572105

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
Service Industry Management
วิวัฒนาการ ความสาคัญของอุตสาหกรรมบริการ หลักการดาเนินงานและลักษณะของธุรกิจ
การท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ การประยุกต์และนาเอาหลักการจัดการไปใช้ในการ
จัดการธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจ
จาหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจบันเทิงและนันทนาการ ฯลฯ
3572205

ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
3(2-2-5)
Airline Business and Ticketing
สภาพทั่วไปของธุรกิจการบิน การขยายบริการของสายการบินและการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ กฎระเบียบ นโยบายที่สาคัญของสายการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินธุรกิจการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับการสารองที่นั่ง
ระบบการสื่อสารภายในและระหว่างประเทศ วิธีการเขียนตั๋วเครื่องบิน
ฝึกปฏิบัติการสารองที่นั่งและวิธีการเขียนตั๋วเครื่องบิน
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รหัสวิชา
3572404

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(2-2-5)
Community-based Tourism
แนวคิด ทฤษฎีการท่องเที่ยวโดยชุมชน การวิเคราะห์บทบาทและความสาคัญของชุมชนใน
แหล่งท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึก การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการการเงินเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์
ชุมชน บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่อการท่องเที่ยวชุมชน ปัญหา ข้อจากัดและ
กรณีศึกษาแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ฝึกปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3572406

อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
3(2-2-5)
Thai and Local Food Management
โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแผนกครัว
ความสัมพันธ์ของแผนกครัวกับแผนกอื่น รูปแบบการจัดการครัว การควบคุมต้นทุนและคุณภาพอาหาร การ
บริหารจัดการด้านงบประมาณ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านบุคลากร ด้านสุขาภิบาลและด้านความปลอดภัย
รู้จักส่วนประกอบการจัดรายการอาหาร กรรมวิธีในการปรุง หลักการจัดอาหารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ไทย การประดิษฐ์ดัดแปลงให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ การแกะสลัก การจัดเสิร์ฟ มารยาทในการรับประทาน
อาหาร การออกแบบอาหารและการจัดอาหาร การจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหาร ศึกษานอกสถานที่
ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
3573215

การวางแผนจัดรายการนาเที่ยวและการดาเนินงานนาเที่ยว
3(2-2-5)
Tour Planning and Tour Operation
องค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการท่องเที่ยว การสารวจเส้นทางเพื่อกาหนดแหล่ง
ท่องเที่ยว การจัดรายการท่องเที่ยว การวางแผนการใช้งบประมาณ การดาเนินการ ต้นทุน ผลกาไรทาง
ธุรกิจ รวมถึงการจัดแผนการท่องเที่ยว โดยเน้นความปลอดภัยตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
กฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน กลวิธีและเทคนิคที่ใช้ในการนาเที่ยว การ
แก้ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการนาเที่ยว การจัดสิ่งของสัมภาระ การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และภัตตาคาร การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและ
การจัดรายการนาเที่ยว รวมทั้งมีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่
ฝึกปฏิบัติการวางแผนจัดรายการนาเที่ยวและการดาเนินงานนาเที่ยว
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รหัสวิชา
3573304

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การจัดการงานแม่บ้าน
3(2-2-5)
Housekeeping Management
การจัดเตรียมห้องพัก เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพัก การตรวจสอบความ
เรียบร้อยของห้องพักและบริเวณโดยรอบ การบารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพัก การจัดทา
บัญชีรายละเอียดสิ่งของต่าง ๆ ภายในห้องพัก การรับคาร้องเรียนจากลูกค้า การอานวยความสะดวกกรณี
สิ่งของสูญหายหรือพบ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับฝ่ายต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายงานแม่บ้าน
ฝึกปฏิบัติการในแผนกแม่บ้านในสถานประกอบการ
3573305

การจัดการงานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
Front Office Management
การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม การลงทะเบียนเข้าพัก การ
ลงทะเบียนออกจากที่พัก การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของโรงแรม ชนิดของห้องพัก การให้บริการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าพักกับบุคคลภายนอก งานโทรศัพท์ รวมทั้งการจัดทาบัญชีการเงิน บัญชีห้องพัก
มารยาทของพนักงานและคุณสมบัติของพนักงานบริการส่วนหน้า
ฝึกปฏิบัติการในแผนกบริการส่วนหน้าในสถานประกอบการ
3574605

การวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Research in Tourism Industry
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย หลักการสารวจและวิธีการวิจัย กระบวนการขั้นตอนในการ
ดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น
ฝึกปฏิบัติการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
3.1 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3571402
การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
3(2-2-5)
Wellness Business and Spa Management
ความสาคัญ วิวัฒนาการ ประเภทของธุรกิจสุขภาพและสปา การจัดการธุรกิจสุขภาพ
และสปา การปรับใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับธุรกิจสุขภาพและสปา การนวดเพื่อผ่อนคลาย
จรรยาบรรณวิชาชีพและวิธีการปฏิบัติงานในธุรกิจสุขภาพและสปา
ฝึกปฏิบัติการจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
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3572209

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Safety for Tourism
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางบก ทางน้าและทางอากาศ เป็นต้น
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจที่คานึงถึง
ความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยว
ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่าง ๆ
3572306

การจัดการฝ่ายห้องพัก
3(2-2-5)
Room Division
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม แผนกบริการส่วนหน้า การรับสารองห้องพัก การ
ลงทะเบียนเข้าพัก การให้บริการแขกและการรับแจ้งออกจากที่พัก (เช็คเอาท์) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโรงแรม แผนกสารองห้องพัก แผนกแม่บ้าน การทาความสะอาดห้องพัก การตรวจสอบบัญชีภาคค่า
แผนกรักษาความปลอดภัย ฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการที่พักแรม และมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภายนอกสถานศึกษา
ฝึกปฏิบัติการแผนกบริการส่วนหน้าและแผนกแม่บ้าน
3572308

การสร้างธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรมเพื่อการบริการ
3(2-2-5)
Creating innovative new business for service
คุณลักษณะของนักธุรกิจ ทักษะที่จาเป็นของนักธุรกิจ การประเมินโอกาสของการดาเนิน
ธุรกิจ บทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างธุรกิจใหม่ การพัฒนาแผนธุรกิจ กระบวนการบริหารจัดการ
ธุรกิจใหม่ กระบวนการสร้างธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรม จริยธรรมของการเป็นนักธุรกิจ
ประเด็นอื่นที่สาคัญในการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม
ฝึกปฏิบัติการสร้างธุรกิจใหม่เพื่อการบริการ
3572402

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Cultural Tourism Management
หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ มรดกทาง
วัฒนธรรม และการจัดการปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผลกระทบและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นและในประเทศไทย
ฝึกปฏิบัติการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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3573101

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Bar and Beverage Management
โครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติและกฎระเบียบ จรรยาบรรณของพนักงาน
ผสมเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่มและการให้บริการการผสมเครื่องดื่มแบบต่าง ๆ การจัดเครื่องดื่มให้
เหมาะสมกับรายการอาหาร อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ สาหรับปฏิบัติการบาร์ การเตรียมบาร์ การดูแล
และรักษาความสะอาดของบาร์ การจัดทารายงานการขายประจาวันและการตรวจนับเครื่องดื่ม การบริการ
การเก็บรักษาเครื่องดื่ม การดูแลอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานให้บริการเครื่องดื่ม และการคานวณต้นทุนของ
การผสมเครื่องดื่ม
ฝึกปฏิบัติการด้านการบริการเครื่องดื่มในสถานประกอบการ
3573207

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3(2-2-5)
Sport Tourism Management
ประเภท และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับการ
กีฬา แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา การจัดการด้านการตลาดสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การบริหารเชิงกล
ยุทธ์สาหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยใช้ทักษะการบริหารจัดการ
3573208

การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
3(2-2-5)
Specialized Tourism
ประเภท รูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะทาง แนวคิดการจัดการผลกระทบ แรงจูงใจและ
ความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยวเฉพาะทาง อุปทานที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะทาง
การตลาดและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเฉพาะทางในประเทศไทย
ฝึกปฏิบัติการการจัดการท่องเที่ยวเฉพาะทาง
3573209

โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งและกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าและ
การบริการการท่องเที่ยว การลาเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ์ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในโลจิสติกส์ การวางแผนเพื่อรองรับอุปสงค์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธ์ของการ
บริการ
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3573309

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก
3(2-2-5)
Accommodation Business Operator
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่พัก ลักษณะและรูปแบบของที่พัก
กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเป็นไปได้ การลงทุน การวางแผนและพัฒนาธุรกิจที่
พัก
ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก
3573403

การจัดการขนมอบ
3(2-2-5)
Bakery Management
คุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแต่งในขนมอบ การเลือกซื้อ วิธีใช้และการเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ์ หลักที่ใช้ในการทาขนมอบไทย และต่างประเทศขั้นพื้นฐาน การเก็บอาหารที่ทาเสร็จแล้ว การ
บรรจุหีบห่อ การจัดจาหน่าย
ฝึกปฏิบัติการทาขนมอบ
3573406

การจัดการธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์
3(2-2-5)
Online Travel Agent Management
การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทนจาหน่ายทางการท่องเที่ยวออนไลน์ การดาเนิน
ธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร แนวโน้มของธุรกิจทั้งระดับชาติ และนานาชาติใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
ฝึกปฏิบัติการจัดการธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์
3574208

การจัดการอาหารนานาชาติ
3(2-2-5)
International Food Management
ความแตกต่างของอาหารนานาชาติ รู้จักชื่ออาหาร รายการอาหาร และส่วนประกอบของ
อาหาร กรรมวิธีการปรุง รวมทั้งการจัดเสิร์ฟและวิธีการรับประทานอาหาร ตลอดจนมารยาทในการ
รับประทานของประเทศต่าง ๆ ที่สาคัญ
ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารนานาชาติ
3574402

การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(2-2-5)
Meeting, Incentive, Convention and Exhibition
Management
ความสาคัญ วิวัฒนาการและบทบาทของธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการ การวางแผน การบริหารงาน การ
ดาเนินงาน การเจรจาต่อรอง การตลาด และการประเมินผล
ฝึกปฏิบัติการจัดการประชุม นิทรรศการด้านการท่องเที่ยว
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ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

3574608

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Tourism
แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มาตรการในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน การวางแผนและควบคุมการจัดการการท่องเที่ยว องค์ประกอบและรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน การประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ด้านนิเวศวิทยา ด้านจิตวิทยา ด้านกายภาพ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านสังคมวัฒนธรรม การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนา
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ฝึกปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3571716
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
English for Tourism Industry 1
ทักษะการสนทนาและการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เหมาะสมสาหรับ
สถานการณ์ที่แตกต่างกันด้านการบริการ เช่น การทักทาย การแนะนาตัว การต้อนรับ การนัดหมาย และ
การให้ข้อมูลข่าวสาร
ฝึกปฏิบัติการสนทนาและการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ
3571717

ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
Chinese for Tourism Industry 1
ทักษะการสนทนาและการติดต่อสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานที่เหมาะสมสาหรับสถานการณ์ที่
แตกต่างกันด้านการบริการ เช่น การทักทาย การแนะนาตัว การต้อนรับ การนัดหมาย และการให้ข้อมูล
ข่าวสาร
ฝึกปฏิบัติการสนทนาและการติดต่อสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ
3572717

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
English for Tourism Industry 2
ทักษะการสนทนาและการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับ การบริ การ เช่ น การแนะน าที่พั กแรม การบริ การในแผนกต่ าง ๆ ของที่พั กแรม การเดิ นทางและ
รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
ฝึกปฏิบัติการสนทนาและการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
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รหัสวิชา
3572718

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
Chinese for Tourism Industry 2
ทักษะการสนทนาและการติดต่อสื่อสารภาษาจีนที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการ เช่น การแนะนาที่พักแรม การบริการในแผนกต่าง ๆ ของที่พักแรม การเดินทางและรายละเอียด
ของสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
ฝึกปฏิบัติการสนทนาและการติดต่อสื่อสารภาษาจีนในการให้ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3573718
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3
3(2-2-5)
English for Tourism Industry 3
คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ และแผนกต่าง ๆ ใน
โรงแรม ได้แก่ การบริการส่วนหน้า การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน และงานครัว โดยเน้น
ความสามารถในการฟัง และการสนทนาโต้ตอบ
ฝึกปฏิบัติการฟัง และการสนทนาโต้ตอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ และแผนกต่าง ๆ
ในโรงแรม
3573719

ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3
3(2-2-5)
Chinese for Tourism Industry 3
คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษาจีนที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ และแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม
ได้แก่ การบริการส่วนหน้า การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน และงานครัว โดยเน้น
ความสามารถในการฟัง และการสนทนาโต้ตอบ
ฝึกปฏิบัติการฟัง และการสนทนาโต้ตอบภาษาจีนที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ และแผนกต่าง ๆ ใน
โรงแรม
3574719

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4
3(2-2-5)
English for Tourism Industry 4
การใช้ภาษาอังกฤษในการนาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และการใช้ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม โดยครอบคลุมแผนกดังต่อไปนี้ แผนกต้อนรับส่วนหน้า
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนกทรัพยากรบุคคล
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
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รหัสวิชา
3574720

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4
3(2-2-5)
Chinese for Tourism Industry 4
การใช้ภาษาจีนในการนาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และการใช้ภาษาจีนในงานโรงแรม โดยครอบคลุมแผนกดังต่อไปนี้ แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกอาหารและ
เครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนกทรัพยากรบุคคล
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาจีนในการนาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และการใช้ภาษาจีนในงานโรงแรม
3575720

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5
3(2-2-5)
English for Tourism Industry 5
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการใช้ภาษาอังกฤษในการตอบ
ข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการ ทั้งการสนทนาและการ
เขียนสาหรับพนักงานผู้ให้บริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ฝึกปฏิบัติการใช้บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จาลองในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
3575721

ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5
3(2-2-5)
Chinese for Tourism Industry 5
ภาษาจีนในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการใช้ภาษาจีนในการตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการ ทั้งการสนทนาและการ
เขียนสาหรับพนักงานผู้ให้บริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ฝึกปฏิบัติการใช้บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จาลองในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
4.1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3574801
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2(180)
Preparation for Professional Experience in Tourism
Industry
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และปฏิบัติตนด้านสุขอนามัยและมาตรการรักษา
ความปลอดภัย
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3574802

การฝึกประสบการณวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5(450)
Professional Experience in Tourism Industry
นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วในสถาน
ประกอบการ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน และธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น หลังเสร็จสิ้น
การประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
4.2 สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3574803
เตรียมสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1(90)
Cooperative Education Preparation in Tourism Industry
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้ว ย การจัดทาประวัติย่อและใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ
เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ การทางานในองค์กรแบบต่าง ๆ จริยธรรมในการทางาน การ
ปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ การจัดทาโครงงานและรายงานสหกิจ
ศึกษา เทคนิคการนาเสนอ การเป็นผู้ประกอบการ และความปลอดภัยในการทางาน
3574804

สหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
6(540)
Cooperative Education in Tourism Industry
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ย วเป็ น ระยะเวลาอย่ างน้ อย 16 สั ปดาห์ ต่อเนื่อ ง ต้องผ่ า นการอบรมเตรียมความพร้ อมก่อนไป
ปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา ต้องทารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจ นาเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติงานแล้ว และมีการประเมินผลโดยพนักงานพี่
เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
กับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่า
กับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพ

สาระที่ปรับปรุง
ชื่อหลักสูตร
- เปลี่ยนชื่อ
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Art Program in Tourism Industry
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Tourism Industry)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Tourism Industry)
ปรัชญาของหลักสูตร
- ปรับปรุง
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คาอธิบายบางส่วน
เพื่อให้เหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- ปรับเพื่อให้ตรง
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตาม กับคุณลักษณะ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
บัณฑิตที่พึง
2. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ท างวิ ช าการและทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ด้ า นการ ประสงค์
ท่องเที่ยวที่สามารถบูรณาการสู่การปฏิบัติได้
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ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Art Program in Tourism and Hotel
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Tourism and Hotel)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Tourism and Hotel)
ปรัชญาของหลักสูตร
เป็ นหลัก สู ตรที่เ น้น การจัด การเรี ยนการสอนเชิ งบู รณาการทั้ งภาคทฤษฎีแ ละ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในอุตสาหกรรม
บริการ

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560
3. มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณ
อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ
4. มีความสามารถในการทางานกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้ อย่างน้อย
1 ภาษา
6. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวล
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา

สาระที่ปรับปรุง

- หมวดศึกษา
ทั่วไปปรับเปลี่ยน
ไปตามที่
มหาวิทยาลัย
กาหนด
- ปรับลดหน่วยกิต
ในหมวดวิชา
เฉพาะ

หมวดวิชาเฉพาะ
3571106 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Service
โครงสร้างของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักการ วิธีการ ประเภท
และรูปแบบของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณสมบัติของผู้ให้บริการ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การเตรียมการจัดโต๊ะอาหาร

3571106 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Service
โครงสร้างของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักการ วิธีการ ประเภทและ
รูปแบบของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณสมบัติของผู้ให้บริการ อุปกรณ์
เครื่ องมื อเครื่อ งใช้ ในการบริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม การเตรีย มการจัด โต๊ ะ

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย
โดยเพิ่มเติมเนื้อหา
การบริการจัดเลี้ยง
เพื่อให้ครอบคลุม
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หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต 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

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามสถาน
กาณ์ได้อย่างเหมาะสมและนานวัตกรรมไปใช้หรือสร้างสรรค์ต่อยอดแนวความคิด
ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติได้
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งการพูด การ
ฟัง การอ่า น และการเขีย น ในการสื่ อสาร และเข้ าใจรหั สและการออกเสีย ง
ตัวอักษรตามหลักด้านการท่องเที่ยวและบริการได้อย่างถูกต้อง
6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้เทคโนโลยี โปรแกรมสาเร็จรูปด้านการท่องเที่ยว
ในการติดต่อสื่อสารและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
91
หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2.3 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
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แบบต่าง ๆ รวมถึงรายการอาหาร รายการเครื่อ งดื่ม มารยาทและการปฏิบัติในการ อาหารแบบต่าง ๆ รวมถึงรายการอาหาร รายการเครื่องดื่ม มารยาทและการ
ต้ อ นรั บ และบริ ก าร และฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในสถาน ปฏิบัติในการต้อนรับและบริ การ รวมถึงการบริการจัดเลี้ยง และการคานวณหา
ประกอบการ
พื้นที่สาหรับการจัดเลี้ยง
ฝึกปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการ
3571201 หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
3571201 หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Principles of Guide
Principles of Guide
ประเภทของมั ค คุ เ ทศก์ บทบาทและหน้ า ที่ ข องมั ค คุ เ ทศก์ ที่ มี ต่ อ
ประเภทของมั ค คุ เ ทศก์ บทบาทและหน้ า ที่ ข องมั ค คุ เ ทศก์
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จาเป็นของมัคคุเทศก์ บทบาทในการ บุคลิกลักษณะที่จาเป็นของมัคคุเทศก์ บทบาทในการวางตัว การพูดจา และ
วางตัว การพูดจา และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการเป็นผู้ นาการ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการเป็นผู้นาการท่องเที่ยว ความรู้
ท่องเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เช่น การตรวจคนเข้าเมือง การควบคุม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานมั ค คุ เ ทศก์ เช่ น การตรวจคนเข้ า เมื อ ง การควบคุ ม การ
และการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรู้เกี่ยวกับหนังสือ และเอกสารประกอบการเดินทาง แลกเปลี่ยนเงินตรา หนังสือ และเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา
การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร ลักษณะอุปนิสัย รสนิยมของนักท่องเที่ยว ระเบียบพิธีทางศุลกากร ลักษณะอุปนิสัย รสนิยมของนักท่องเที่ยว ตลอดจน
ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศที่ควรทราบ และการปฐมพยาบาล
วัฒนธรรมของชาวต่างประเทศที่ควรทราบ และการปฐมพยาบาล
ฝึกปฏิบัติการการเป็นมัคคุเทศก์

สาระที่ปรับปรุง
เรื่องการบริการ
อาหารและ
เครื่องดื่มมากขึ้น

3571203 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย 3(3-0-6)
World Tourism Resources and Thai Tourism Resources
ลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ย วของไทยและของโลก เอกลักษณ์
และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน
กิจกรรม งานประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ มีการศึกษานอกสถานที่
3571301 หลักการโรงแรม
3(2-2-5)
3571301 หลักการโรงแรม
Principles of Hotel
Principles of Hotel

- ยกเลิกรายวิชา
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3(2-2-5)

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย
เพื่อให้ครอบคลุม
เนื้อหาที่เป็น
ปัจจุบันมากขึ้น

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย
เพื่อให้เกิดความ
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โครงสร้างของการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในกิจการโรงแรม การ
จัดสายงาน การกาหนดหน้าที่การดาเนินงานของแผนกต่าง ๆ ของโรงแรม กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานในโรงแรม การติดต่อสัมพันธ์กับโรงแรมในเครือและนอก
เครื อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง และควบคุ ม กิ จ การโรงแรม ความรั บ ผิ ด ชอบ
ผู้ใช้บริการของโรงแรม และมารยาทของพนักงาน ข้อบกพร่องและแนวการแก้ไขใน
การดาเนินกิจการโรงแรม
3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
Personality Development in Hospitality Industry
ขอบเขตและองค์ประกอบของบุค ลิกภาพ บุ คลิก ภาพของบุ คลากรใน
อุตสาหกรรมบริการ การปรับพฤติกรรม มารยาท วาทศิลป์ การพูดในที่ชุมชน การฟัง
มนุษยสัมพันธ์และการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการทางาน

3571403 การจัดการครัว
3(2-2-5)
Kitchen Management
โครงสร้ างการบริ หารงานและหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบของพนั กงานใน
แผนกครัว ความสั มพันธ์ ของแผนกครั วกับแผนกอื่ น รูปแบบการจัดการครั ว การ

สาระที่ปรับปรุง
ชัดเจนของ
รายวิชามากขึ้น

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย
เพื่อให้ครอบคลุม
เนื้อหาที่เป็น
ปัจจุบันมากขึ้น
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3571402 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
3(2-2-5)
Wellness Business and Spa Management
ความสาคัญและวิวัฒนาการของธุรกิจสุขภาพและสปา การจัดการธุรกิจ
สุขภาพและสปา การปรับใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับธุรกิจสุขภาพ
และสปา การรัก ษาโรค การนวดเพื่ อผ่ อ นคลาย จรรยาบรรณวิ ชาชี พและวิ ธีก าร
ปฏิบัติงานในธุรกิจสุขภาพและสปา

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
โครงสร้างของการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในกิจการโรงแรม
การจัดสายงาน การกาหนดหน้าที่การดาเนินงานของแผนกต่าง ๆ ของโรงแรม
กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานในโรงแรม การติดต่อสัมพันธ์กับโรงแรมใน
เครือและนอกเครือ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม ความ
รับผิดชอบผู้ใช้บริการของโรงแรม และมารยาทของพนักงาน ข้อบกพร่องและ
แนวการแก้ไขในการดาเนินกิจการโรงแรม
ฝึกปฏิบัติการทางานแผนกต่างๆในโรงแรม
3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
Personality Development in Hospitality Industry
ขอบเขตและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมบริการ การปรับบุคลิกภาพภายในและภายนอก การปรับพฤติกรรม
มารยาท วาทศิลป์ การฟัง มนุษ ยสัมพันธ์แ ละการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์เพื่ อ
พัฒนาการทางาน
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3571402 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
3(2-2-5)
Wellness Business and Spa Management
ความสาคัญ วิวัฒนาการ ประเภทของธุรกิจสุขภาพและสปา การ
จัด การธุ รกิ จ สุ ข ภาพและสปา การปรั บ ใช้ ภู มิปั ญ ญาในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
สาหรับธุรกิจสุขภาพและสปา การนวดเพื่อ ผ่อนคลาย จรรยาบรรณวิชาชีพและ
วิธีการปฏิบัติงานในธุรกิจสุขภาพและสปา
ฝึกปฏิบัติการจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย
เพื่อให้ครอบคลุม
เนื้อหาที่เป็น
ปัจจุบันมากขึ้น
- ยกเลิกรายวิชา
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ควบคุมต้นทุนและคุณภาพอาหาร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร
ด้านสุขาภิบาลและด้านความปลอดภัย

สาระที่ปรับปรุง

- ยกเลิกรายวิชา

- ยกเลิกรายวิชา

- ยกเลิกรายวิชา

- ยกเลิกรายวิชา
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3571701 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
3(2-2-5)
English for Tourism and Hotel 1
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เหมาะสมสาหรับการสนทนาและการ
ติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การ
ทักทาย การแนะนาตัว การต้อนรับ การนัดหมาย และการให้ข้อมูลข่าวสาร
3571706 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
3(2-2-5)
Myanmar for Tourism and Hotel 1
ฝึ ก ทั ก ษะภาษาพม่ า พื้ น ฐานที่ เ หมาะสมส าหรั บ การสนทนาและการ
ติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การ
ทักทาย การแนะนาตัว การต้อนรับ การนัดหมาย และการให้ข้อมูลข่าวสาร
3571711 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
3(2-2-5)
Chinese for Tourism and Hotel 1
ฝึ ก ทั ก ษะภาษาจี น พื้ น ฐานที่ เ หมาะสมส าหรั บ การสนทนาและการ
ติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การ
ทักทาย การแนะนาตัว การต้อนรับ การนัดหมาย และการให้ข้อมูลข่าวสาร
3572101 การสารองที่นั่งและการจัดจาหน่ายตั๋วเครื่องบิน
3(2-2-5)
Reservation and Ticketing
ศึ ก ษาความรู้ เ กี่ ย วกั บ การจองตั๋ ว และการส ารองที่ นั่ ง เช่ น การใช้
ตารางเวลา ตารางบิ น เส้ น ทางของสายการบิ น ต่ า ง ๆ รวมทั้ ง สายการบิ น
ภายในประเทศ ระบบการสื่อสารภายในและระหว่างประเทศ เช่น การจองโรงแรม
และบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน ระบบการสารองที่นั่งด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีการ
เขียนตั๋วเครื่องบิน
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3572105 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
Service Industry Management
วิวัฒนาการ ความสาคัญของอุตสาหกรรมบริการ หลักการดาเนินงานและ
ลักษณะของธุรกิจบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ การประยุกต์และ
นาเอาหลักการดาเนินงานไปใช้ในการจัดการธุรกิจบริการต่าง ๆ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการบิน ธุรกิจจาหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจบันเทิงและนันทนาการ
ฯลฯ

สาระที่ปรับปรุง
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย
จากธุรกิจบริการ
เป็นธุรกิจการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้
เกิดความชัดเจน
ของรายวิชามาก
ขึ้น
- ยกเลิกรายวิชา
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3572201 การวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
3(2-2-5)
Tour Planning and Organization
องค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการท่องเที่ยว การสารวจเส้นทางเพื่อ
กาหนดแหล่งท่องเที่ยว การจัดรายการท่องเที่ยว การวางแผนการใช้งบประมาณ การ
ดาเนินการ ผลกาไรทางธุรกิจ รวมถึงการจัดแผนการท่องเที่ยว โดยเน้นความปลอดภัย
ตลอดจนปัญ หาและอุ ป สรรคที่ จ ะเกิ ดขึ้ น และสัม พั นธ์ กั บกฎหมายการท่ อ งเที่ ย ว
ระหว่างประเทศ มีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
รวมทั้งมีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่
3572213 การดาเนินงานนาเที่ยว
3(2-2-5)
Tour Operation
รูปแบบการนาเที่ยว หลักการนาเที่ยว กลวิธีและเทคนิคที่ใช้ในการนา
เที่ยวการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดระหว่างการนาเที่ยว การจัดสิ่งของสัมภาระ
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร
และภัตตาคาร มีการฝึกปฏิบัติงานและการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่
3572214 จิตวิทยาการบริการและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Service Psychology and Tourist Behavior

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
3572105 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
Service Industry Management
วิ วั ฒ นาการ ความส าคั ญ ของอุ ต สาหกรรมบริ ก าร หลั ก การ
ดาเนินงานและลักษณะของธุรกิจการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
บริการ การประยุกต์และนาเอาหลักการจัดการไปใช้ในการจัดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจร้านอาหาร
ธุรกิจจาหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจบันเทิงและนันทนาการ ฯลฯ

- ยกเลิกรายวิชา

- ยกเลิกรายวิชา
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3572403 การจัดการอาหารไทย
Thai Food Management

3(2-2-5)
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แนวคิดพื้นฐานความต้องการของบุคคลและแนวคิดในเรื่องของการนาเอา
ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยามาประยุก ต์ ใ ช้ กั บ ความต้ อ งการในด้ า นการบริ ก ารของบุ ค คล
รวมทั้งหลักในการบริการให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกค้า การแก้ปัญหา การ
ใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริการ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม และ
ศาสนาของนักท่องเที่ยว การจาแนกประเภทของนักท่องเที่ยวตามวัย เพศ สถานภาพ
วัตถุประสงค์ การศึกษาและกระแสพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว
3572303 การบริการจัดเลีย้ ง
3(2-2-5)
Catering Service
โครงสร้างของแผนกจัดเลี้ยง ลักษณะการปฏิบัติงานด้านการจัดเลี้ยง การ
วางแผน การออกแบบและการขายงานเลี้ยง การจัดงานเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกสถานที่ ความสัมพันธ์ของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการในแผนกจัดเลี้ยงในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกาหนด ใน
ตาแหน่งเทียบเท่าพนักงานปฏิบัติการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจารายวิชาและ
พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
3572402 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Tourism Management
หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรม บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนา การอนุรั กษ์ มรดกทางวั ฒนธรรม และการจัดการปัญหาอุปสรรคของการ
ดาเนินงานในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาผลกระทบและการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3572402 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Cultural Tourism Management
หลัก การ แนวคิด รู ปแบบ และองค์ป ระกอบของการจั ดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บทบาทของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม และการจัดการปัญหา
อุปสรรคของการดาเนินงานในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลกระทบ
และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นและในประเทศ
ไทย
ฝึกปฏิบัติการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย
และปรับชั่วโมง
การเรียนเพื่อให้
เกิดความชัดเจน
ของรายวิชามาก
ขึ้น
- ยกเลิกรายวิชา
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3572405 การจัดดอกไม้และแกะสลักผักผลไม้เพื่อการตกแต่ง
3(2-2-5)
Floral Arrangement and Vegetable Fruit Carving for
Decoration
ความส าคั ญของการแกะสลัก ผั ก ผลไม้ และการจั ด ดอกไม้ ทฤษฎี สี
หลักการเลือกผัก ผลไม้ สาหรับการแกะสลัก การใช้เครื่องมือในการแกะสลัก ทฤษฎี
การจัดดอกไม้ ปฏิบัติการแกะสลักผัก ผลไม้ เพื่อการตกแต่งจานอาหารและตกแต่ง
โต๊ะอาหาร และปฏิบัติการจัดดอกไม้
3572702 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
3(2-2-5)
English for Tourism and Hotel 2
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3572404 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(2-2-5)
Community-based Tourism
แนวคิด ทฤษฎีการท่องเที่ยวโดยชุมชน การวิเคราะห์บทบาทและ
ความสาคัญของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึก การพัฒนาศักยภาพ
การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การจัดการการเงินเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์
ชุมชน บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่อการท่องเทีย่ วชุมชน
ปัญหา ข้อจากัดและกรณีศึกษาแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ฝึกปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย
เพื่อให้ครอบคลุม
เนื้อหาที่เป็น
ปัจจุบันมากขึ้น
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ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารไทย โดยเรียนรู้ลักษณะความสาคัญของ
อาหารไทย ขนม ผลไม้ของประเทศไทย รู้จักส่วนประกอบการจัดรายการอาหาร
กรรมวิธีในการปรุง หลักการจัดอาหารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย การประดิษฐ์
ดัดแปลงให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ การแกะสลัก การจัดเสิร์ฟ มารยาทในการรับประทาน
อาหาร การออกแบบอาหารและการจัดอาหาร การจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหาร ความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในการจัดการอาหาร การรับคาร้องเรี ยนและแก้ไขปัญหาคา
ร้องเรียนของลูกค้า
3572404 การท่องเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
Community Based Tourism
แนวคิดการท่องเที่ยวชุมชน การวิเคราะห์บทบาทและความสาคัญของ
ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึก การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว บทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่อการท่องเที่ยวชุมชน ปัญหา ข้อจากัดและแนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่ดี กรณีศึกษา

- ยกเลิกรายวิชา

- ยกเลิกรายวิชา
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ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสาหรับการสนทนาและการ
ติดต่อสื่อสารในการให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การ
แนะน าที่ พั ก แรม การบริ ก ารในแผนกต่ า ง ๆ ของที่ พั ก แรม การเดิ น ทางและ
รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
3572707 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
3(2-2-5)
Myanmar for Tourism and Hotel 2
ฝึ ก ทั ก ษะการพู ด ภาษาพม่ า ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การสนทนาและการ
ติดต่อสื่อสารในการให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การ
แนะน าที่ พั ก แรม การบริ ก ารในแผนกต่ า ง ๆ ของที่ พั ก แรม การเดิ น ทางและ
รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
3572712 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
3(2-2-5)
Chinese for Tourism and Hotel 2
ฝึ ก ทั ก ษะการพู ด ภาษาจี น ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การสนทนาและการ
ติดต่อสื่อสารในการให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การ
แนะน าที่ พั ก แรม การบริ ก ารในแผนกต่ า ง ๆ ของที่ พั ก แรม การเดิ น ทางและ
รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
3573101 การจัดการงานบาร์และเครื่องดืม่
3(2-2-5)
Bar and Beverage Management
โครงสร้ า งหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ สมบั ติ แ ละกฎระเบี ย บ
จรรยาบรรณของพนักงานผสมเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่มและการให้บริการการ
ผสมเครื่องดื่มแบบต่าง ๆ การจัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับรายการอาหาร อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ สาหรับปฏิบัติการบาร์ การเตรียมบาร์ การดูแลและรักษาความ
สะอาดของบาร์ การจัดทารายงานการขายประจาวันและการตรวจนับเครื่องดื่ม และ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม การบริการ การเก็บรักษาเครื่องดื่มการดูแ ล
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานให้บริการเครื่องดื่ม และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใน

3573101 การจัดการงานบาร์และเครื่องดืม่
3(2-2-5)
Bar and Beverage Management
โครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติและกฎระเบียบ
จรรยาบรรณของพนักงานผสมเครือ่ งดื่ม ประเภทของเครื่องดื่มและการให้บริการ
การผสมเครื่องดื่มแบบต่าง ๆ การจัดเครื่องดืม่ ให้เหมาะสมกับรายการอาหาร
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ สาหรับปฏิบัติการบาร์ การเตรียมบาร์ การดูแลและ
รักษาความสะอาดของบาร์ การจัดทารายงานการขายประจาวันและการตรวจนับ
เครื่องดื่ม การบริการ การเก็บรักษาเครื่องดื่ม การดูแลอุปกรณ์เครือ่ งมือที่ใช้ใน
งานให้บริการเครื่องดื่ม และการคานวณต้นทุนของเครื่องดื่มผสม

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย
เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนของ
รายวิชามากขึ้น
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ฝึกปฏิบัติการด้านการบริการเครื่องดื่มในสถานประกอบการ
3573201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Industry
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมาของการ
ท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจจาหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจการบิน
ธุ ร กิ จ ประชมสั ม มนา จั ด นิ ท รรศการและการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ รางวั ล ธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และองค์การที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

3573209 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
การประยุก ต์ใ ช้ค วามรู้ ด้า นโลจิ สติ กส์ เพื่ อการขนส่งและกระจาย
สินค้าจากผู้ผลิตสินค้าและการบริการการท่องเที่ ยว การลาเลียงพัสดุและบรรจุ
ภัณฑ์ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์ การวางแผน
เพื่อรองรับ อุปสงค์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ
การบริการ
3573304 การจัดการงานแม่บ้าน
3(2-2-5)
3573304 การจัดการงานแม่บ้าน
3(2-2-5)
Housekeeping Management
Housekeeping Management
ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมห้องพัก เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพัก
ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมห้องพัก เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
การตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักและบริเวณโดยรอบ การบารุงรักษาซ่อมแซม ห้องพัก การตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักและบริเวณโดยรอบ การ
อุป กรณ์ต่ า ง ๆ ภายในห้อ งพั ก การจั ด ท าบั ญ ชี รายละเอี ย ดสิ่ งของต่ า ง ๆ ภายใน บารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพัก การจัดทาบัญชีรายละเอียด

สาระที่ปรับปรุง

- ปรับเนื้อหาให้
ครอบคลุมธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

- คงเดิม

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย
เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนของ
รายวิชามากขึ้น
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แผนกเครื่อ งดื่ม ในสถานประกอบการที่ ทางสถาบั นก าหนด ในตาแหน่ งเทีย บเท่ า
พนักงานปฏิบัติการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจารายวิชาและพนักงานพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการ โดยมีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
3573201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Industry
ขอบเขตการท่ อ งเที่ ย ว ต้ น ก าเนิ ด และพั ฒ นาการของการท่ อ งเที่ ย ว
ความหมายและความส าคั ญ ของการท่ อ งเที่ ย ว องค์ ป ระกอบและบทบาทของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การจัดการ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ การ
ดาเนินงานธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัย ต่าง ๆ ที่เป็น
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น การบริการด้านโรงแรม การนาเที่ยว
การขนส่ง ภัต ตาคาร และร้ านขายของที่ ระลึ ก เป็น ต้ น แนวโน้ม และทิ ศทางของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต
3573209 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งและกระจายสินค้าจาก
ผู้ผ ลิ ต สิ น ค้า และการบริ ก ารการท่ อ งเที่ ยว การล าเลี ย งพั ส ดุแ ละบรรจุภั ณ ฑ์ การ
ประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์ การวางแผนเพื่อรองรับ
อุปสงค์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธ์ของการบริการ
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สิ่งของต่าง ๆ ภายในห้องพัก การรับคาร้องเรียนจากลูกค้า การอานวยความ
สะดวกกรณีสิ่งของสูญหายหรือพบ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับฝ่ายต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับฝ่ายงานแม่บ้าน
ฝึกปฏิบัติการในแผนกแม่บ้านในสถานประกอบการ
3573305 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
Front Office Management
การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม การ
ลงทะเบียนเข้าพัก การลงทะเบียนออกจากที่พัก การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจการของโรงแรม ชนิดของห้องพัก การให้บริการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าพัก
กับบุคคลภายนอก งานโทรศัพท์ รวมทั้งการจัดทาบัญชีการเงิน บัญชีห้องพัก
มารยาทของพนักงานและคุณสมบัติของพนักงานบริการส่วนหน้า
ฝึกปฏิบัติการในแผนกบริการส่วนหน้าในสถานประกอบการ

สาระที่ปรับปรุง

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย
เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนของ
รายวิชามากขึ้น
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ห้องพัก การรับคาร้องเรียนจากลูกค้ า การอานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
หรือพบ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับฝ่ายต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายงานแม่บ้าน และให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการในแผนกแม่บ้านในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกาหนด ใน
ตาแหน่งเทียบเท่าพนักงานปฏิบัติการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจารายวิชาและ
พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
3573305 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
Front Office Management
การให้ บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานบริ ก ารส่ ว นหน้ า ของโรงแรม การ
ลงทะเบียนเข้าพัก การลงทะเบียนออกจากที่พัก การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการ
ของโรงแรม ชนิ ด ของห้ อ งพั ก การให้ บ ริ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งผู้ เ ข้ า พั ก กั บ
บุคคลภายนอก งานโทรศัพท์ รวมทั้งการจัดทาบัญชีการเงิน บัญชีห้องพัก มารยาท
ของพนั ก งานและคุ ณ สมบั ติ ข องพนั ก งานบริ ก ารส่ ว นหน้ า และให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ปฏิบัติการในแผนกบริการส่วนหน้าในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกาหนด ใน
ตาแหน่งเทียบเท่าพนักงานปฏิบัติการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจารายวิชาและ
พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
3573402 การจัดการธุรกิจนาเทีย่ ว
3(2-2-5)
Tour Operation Management
ประเภท รูปแบบการจัดการธุรกิจนาเที่ยว ความต้องการและพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว การประสานงานในการจัดนาเที่ยว ระเบียบข้อปฏิบัติและเอกสารใน
การเดินทางระหว่างประเทศ วิธีการดาเนินงานด้านการจัดนาเที่ยว
3573403 การจัดการขนมอบ
3(2-2-5)
Bakery Operation and Management
คุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแต่งในขนมอบ การเลือกซื้อ วิธีใช้
และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ หลักที่ใช้ในการทาขนมอบไทย และต่างประเทศขั้น

- ยกเลิกรายวิชา

3573403 การจัดการขนมอบ
3(2-2-5)
Bakery Operation and Management
คุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแต่งในขนมอบ การเลือกซื้อ
วิธีใช้และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ หลักที่ใช้ในการทาขนมอบไทย และ

- คงเดิม
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- ยกเลิกรายวิชา

- ยกเลิกรายวิชา
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พื้นฐาน การเก็บอาหารที่ทาเสร็จแล้ว การบรรจุหีบห่อ การจัด จาหน่ายและฝึกปฏิบัติ ต่างประเทศขั้นพื้นฐาน การเก็บอาหารที่ทาเสร็จแล้ว การบรรจุหีบห่อ การจัด
ขนมอบ
จาหน่าย
ฝึกปฏิบัติการทาขนมอบ
3573405 การจัดการธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Travel Agent Management
ขอบข่าย ประเภท บทบาท ความ่วมมือของธุรกิจตัวแทนจาหน่ายทางการ
ท่องเที่ยว การดาเนินธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร แนวโน้ม
ของธุรกิจทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
3573703 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
3(2-2-5)
English for Tourism and Hotel 3
ฝึก ฝนการใช้ค าศั พ ท์ สานวน และโครงสร้ างภาษาอั งกฤษที่ใ ช้ใ นงาน
มัคคุเทศก์ และแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ได้แก่ การบริการส่วนหน้า การบริการด้าน
อาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน และงานครัว โดยเน้นความสามารถในการฟัง และ
การสนทนาโต้ตอบ
3573708 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
3(2-2-5)
Myanmar for Tourism and Hotel 3
ฝึ ก ฝนการใช้ ค าศั พ ท์ ส านวน และโครงสร้ า งภาษาพม่ า ที่ ใ ช้ ใ นงาน
มัคคุเทศก์ และแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ได้แก่ การบริการส่วนหน้า การบริการด้าน
อาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน และงานครัว โดยเน้นความสามารถในการฟัง และ
การสนทนาโต้ตอบ
3573713 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
3(2-2-5)
Chinese for Tourism and Hotel 3
ฝึกฝนการใช้คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษาจีนที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์
และแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ได้แก่ การบริการส่วนหน้า การบริการด้านอาหารและ

- ยกเลิกรายวิชา

- ยกเลิกรายวิชา
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เครื่องดื่ม งานแม่บ้าน และงานครัว โดยเน้นความสามารถในการฟัง และการสนทนา
โต้ตอบ

สาระที่ปรับปรุง

- ยกเลิกรายวิชา

- ยกเลิกรายวิชา
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3574101 ธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
Airline Business
ขอบเขตของธุรกิจการบิน ประวัติธุรกิจการบิน สภาพทั่วไปของธุรกิจการ
บิน การขยายบริก ารของสายการบิ นและการขนส่งสิน ค้าทางอากาศ กฎระเบีย บ
นโยบายที่สาคัญของสายการบิน การจัดการธุรกิจการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการบิน เช่น IATA, ICAO, OAA ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทการบินกับธุรกิจการ
บิ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ การบิ น ภายในประเทศและระหว่ า ง
ประเทศ
3574105 การจัดการธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
Hotel Business Management
ระบบการบริหารงานของโรงแรม ความเป็นไปได้ในการก่อตั้งโรงแรม การ
บริ ห ารโรงแรมในรู ป แบบต่ า ง ๆ Hotel Marketing และ Yield Management
โครงสร้างของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน การกาหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่าง ๆ โปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงานโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม
ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการโรงแรม การพัฒนาบุคลากร ข้อบกพร่อง และแนวทาง
แก้ไขในการดาเนินกิจการโรงแรม
3574206 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism Resource Development
แนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ประเภท ลักษณะ และการ
ประเมิ น ศั ก ยภาพทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว หลั ก การและขั้ น ตอนของการพั ฒ นา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บทบาทและความร่วมมือ

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565

- ยกเลิกรายวิชา
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ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ฝึกปฏิบัติการวางแผนพัฒนาแหล่งท่ องเที่ยวใน
ท้องถิ่น หรือจังหวัดหรือประเทศ
3574208 การจัดการอาหารนานาชาติ
3(2-2-5)
International Food Management
ความแตกต่างของอาหารนานาชาติ รู้จักชื่ออาหาร รายการอาหาร และ
ส่วนประกอบของอาหาร กรรมวิธีการปรุง รวมทั้งการจัดเสิร์ฟและวิธีการรับประทาน
อาหาร ตลอดจนมารยาทในการรับประทานของประเทศต่า ง ๆ ที่สาคัญ และฝึ ก
ปฏิบัติการประกอบอาหารนานาชาติ

3574601 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
และการโรงแรม
Information Technology for Tourism and Hotel
แนวคิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการจัดการ
ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การนาระบบสารสนเทศมาใช้
ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันเวลา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3574208 การจัดการอาหารนานาชาติ
3(2-2-5)
International Food Management
ความแตกต่างของอาหารนานาชาติ รูจ้ ักชื่ออาหาร รายการอาหาร
และส่วนประกอบของอาหาร กรรมวิธีการปรุง รวมทั้งการจัดเสิร์ฟและวิธีการ
รับประทานอาหาร ตลอดจนมารยาทในการรับประทานของประเทศต่าง ๆ ที่
สาคัญ
ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารนานาชาติ
3574402 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และ
3(2-2-5)
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Meeting, Incentive, Convention and
Exhibition Management
ความสาคัญ วิวัฒนาการและบทบาทของธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ประเภทของการจัดประชุมและ
นิทรรศการ การวางแผน การบริหารงาน การดาเนินงาน การเจรจาต่อรอง
การตลาด และการประเมินผล
ฝึกปฏิบัติการจัดการประชุม นิทรรศการด้านการท่องเที่ยว
3574601 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Information Technology for Tourism Industry
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ภูมิทัศน์การท่องเที่ยวดิจิทัล ตัวกลางการท่องเที่ยวและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและนักท่องเที่ยว สื่อสังคมและการท่องเที่ยว เทคโนโลยี
สารสนเทศตาแหน่งที่ตั้ง การขนส่งทางบกและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศด้านอุตสาหกรรมการบริการ ประสบการณ์นักท่องเที่ยว และ

สาระที่ปรับปรุง
- คงเดิม

- คงเดิม
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3574402 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และ
3(2-2-5)
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Meeting, Incentive, Convention and
Exhibition Management
ความสาคัญ วิวัฒนาการและบทบาทของธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการ การ
วางแผน การบริ ห ารงาน การด าเนิ น งาน การเจรจาต่ อ รอง การตลาด และการ
ประเมินผล ฝึกปฏิบัติการจัดการประชุม นิทรรศการด้านการท่องเที่ยว
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-ปรับชื่อและ
เนื้อหารายวิชา
ใหม่ให้ครอบคลุม
และมีความ
ทันสมัยมากขึ้น
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สาระที่ปรับปรุง

3574602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับ
3(3-0-6) - ปรับชื่อรายวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และคาอธิบาย
Human Resource Management for Tourism and Hotel
รายวิชาเล็กน้อย
แนวคิด หลักการ วิธีการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ สาหรั บ ธุ รกิ จ ในอุต สาหกรรมการท่อ งเที่ ยว ปั ญ หาของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของภาครัฐและเอกชน
- ยกเลิกรายวิชา
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3574602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
และการโรงแรม
Human Resource Management for Tourism and Hotel
แนวคิ ด หลั ก การ วิ ธี ก าร และการวางแผนเชิ งกลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์สาหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปัญหาของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของภาครัฐและเอกชน
3574603 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
และการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มี
ต่อลูกค้าและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม จรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ย ว
ปัญหาทางจริยธรรมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวทางการแก้ไขและ
การพัฒนา
3574604 สัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Seminar on Tourism and Hotel
การนาเสนอ อภิปรายหัวข้อที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
3574605 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(2-2-5)
Research in Tourism and Hotel

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการจุดหมายปลายทางและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการท่องเที่ยวในอนาคต
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

- ยกเลิกรายวิชา

3574605 การวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Research in Tourism Industry

3(2-2-5)

- ปรับชื่อรายวิชา
และคาอธิบาย
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หลักการสารวจและวิธีการวิจัย กระบวนการขั้นตอนในการดาเนินการ
วิจัยและฝึกปฏิบตั ิการวิจยั ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาระที่ปรับปรุง
รายวิชา เพื่อให้
เกิดความชัดเจน
ของรายวิชามาก
ขึ้น
- ยกเลิกรายวิชา

- ยกเลิกรายวิชา
โดยมีการควบรวม
รายวิชา

3574608 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Tourism
แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มาตรการในการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวางแผนและควบคุมการจัดการการ
ท่องเที่ยว องค์ประกอบและรูปแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การประเมินขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ด้านนิเวศวิทยา ด้านจิตวิทยา ด้าน

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนของ
รายวิชามากขึ้น
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3574606 การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Tourism and Hotel Marketing
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม การแบ่ง
ส่วนตลาด พฤติก รรมการบริโภคของนักท่องเที่ย ว ส่วนประสมทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมหลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกล
ยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งภายในและต่างประเทศ
แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
รองรับการตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมในอนาคต
3574607 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross Cultural Communication
การสื่อสารของบุคคลจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พฤติกรรม
การสื่ อ สารของบุ คคลในวัฒ นธรรมเดีย วกั น กระบวนการแลกเปลี่ย นข่ า วสารที่ มี
ความหมายและข่าวสารผ่านทางภาษาท่าทาง เพื่อที่จะลดช่องว่างของการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้
3574608 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Tourism
แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มาตรการในการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวางแผนและควบคุมการจัดการการท่องเที่ยว ระบบ
นิเวศทางธรรมชาติ สังคมมนุษ ย์ เพื่อ การท่อ งเที่ ยวแบบยั่งยืน องค์ป ระกอบและ
รูปแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
ความหมาย แนวคิดเกีย่ วกับการวิจัย หลักการสารวจและวิธีการวิจัย
กระบวนการขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุม่
ตัวอย่าง เครื่องมือการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิจัย เป็นต้น
ฝึกปฏิบัติการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
กายภาพ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านสังคมวัฒนธรรม การประเมินศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนา แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ฝึกปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

- ยกเลิกรายวิชา

- ยกเลิกรายวิชา
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3574704 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4
3(2-2-5)
English for Tourism and Hotel 4
ฝึ ก ฝนการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการน าเที่ ย วชมสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม โดย
ครอบคลุมแผนกดังต่อไปนี้ แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนก
แม่บ้าน แผนกทรัพยากรบุคคล
3574709 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4
3(2-2-5)
Myanmar for Tourism and Hotel 4
ฝึกฝนการใช้ภาษาพม่าในการนาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาพม่าในงานโรงแรม โดยครอบคลุมแผนก
ดังต่อไปนี้ แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนก
ทรัพยากรบุคคล
3574714 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4
3(2-2-5)
Chinese for Tourism and Hotel 4
ฝึกฝนการใช้ภาษาจีนในการนาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาจีนในงานโรงแรม โดยครอบคลุมแผนก
ดังต่อไปนี้ แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนก
ทรัพยากรบุคคล
3574801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว
2(90)
3574801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
และการโรงแรม
การท่องเที่ยว
Preparation for Professional Experience
Preparation for Professional Experience

สาระที่ปรับปรุง

- ยกเลิกรายวิชา

2(90)

- ปรับชื่อรายวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย
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6(540)

สาระที่ปรับปรุง

- ปรับชื่อรายวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย

- ปรับชื่อรายวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนของ
รายวิชามากขึ้น
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3574804 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
in Tourism Industry
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในด้านการรับรู้ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ปฏิบัติตนด้านสุขอนามัยและ
มาตรการรักษาความปลอดภัย
3574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
5(450)
การท่องเที่ยว
Professional Experience in Tourism Industry
นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในสถานประกอบการ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน
และธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น หลังเสร็จสิ้นการประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีการ
ปฐมนิ เ ทศและปั จ ฉิ ม นิ เ ทศเกี่ ย วกั บ ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ ไ ด้ จ ากการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3574803 เตรียมสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1(45)
Cooperative Education Preparation in Tourism Industry
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่ องเที่ย ว ประกอบด้วย การจั ดท า
ประวัติย่อและใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ เทคนิคการสมัครงานและการสอบ
สัมภาษณ์ การทางานในองค์กรแบบต่าง ๆ จริยธรรมในการทางาน การปรับตัว
ในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนชีวิตและอาชี พ การจัดทาโครงงาน
และรายงานสหกิจศึกษา เทคนิคการนาเสนอ การเป็นผู้ประกอบการ และความ
ปลอดภัยในการทางาน
3574804 สหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
6(540)
Cooperative Education in Tourism Industry
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in Tourism and Hotel
กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เ รี ย นก่ อ นออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ ศึกษาสังเกต และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
3574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว
5(450)
และการโรงแรม
Professional Experience in Tourism and Hotel
นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการ
โรงแรมในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุ ร กิ จ โรงแรม ธุ ร กิ จ การบิ น และธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร เป็ น ต้ น หลั ง เสร็ จ สิ้ น การ
ประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3574803 เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Cooperative Education Preparation
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกปฏิบัติงานใน
ฐานะพนักงานชั่วคราว ในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ใน
ด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษา สังเกต และมี
ส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และการจัดทารายงาน
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย

- ปรับชือ่ รายวิชา
และคาอธิบาย
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รายวิชาเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนของ
รายวิชามากขึ้น

- ยกเลิกรายวิชา

- ยกเลิกรายวิชา

- ยกเลิกรายวิชา
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การปฏิ บั ติ ง านในฐานะพนั ก งานชั่ ว คราวในสถานประกอบการการ
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการ
ท่องเที่ย วและการโรงแรม การจัดท ารายงานการศึกษาเพื่อพั ฒนาวิชาชี พที่ไ ด้รั บ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาอย่างน้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง
มอบหมาย มีการนาเสนอ และมี การประเมินผลโดยพนักงานพี่เ ลี้ยงและอาจารย์ นักศึกษาต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
นิเทศก์
ต้องทารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจ นาเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ หลังเสร็จสิ้นปฏิบตั ิงานแล้ว และมี
การประเมินผลโดยพนักงานพี่เลีย้ งและอาจารย์นิเทศ
3575705 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5
3(2-2-5)
English for Tourism and Hotel 5
ฝึกฝนภาษาอังกฤษในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยการ
ใช้ บ ทบาทสมมติ ห รื อ สถานการณ์จ าลอง และการใช้ ภ าษาอั งกฤษในการตอบข้ อ
ซักถามเกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการ ทั้ง
การสนทนาและการเขียนสาหรับพนักงานผู้ให้บริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3575710 ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5
3(2-2-5)
Myanmar for Tourism and Hotel 5
ฝึกฝนภาษาพม่าในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยการใช้
บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จาลอง และการใช้ภาษาพม่าในการตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการ ทั้งการ
สนทนาและการเขียนสาหรับพนักงานผู้ให้บริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3575715 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5
3(2-2-5)
Chinese for Tourism and Hotel 5
ฝึกฝนภาษาจีนในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยการใช้
บทบาทสมมติ หรื อสถานการณ์ จาลอง และการใช้ภ าษาจี นในการตอบข้อ ซัก ถาม
เกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการ ทั้งการ
สนทนาและการเขียนสาหรับพนักงานผู้ให้บริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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สาระที่ปรับปรุง
- เพิ่มรายวิชา

- เพิ่มรายวิชา
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3571716 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
English for Tourism Industry 1
ทั ก ษะการสนทนาและการติ ด ต่ อ สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐานที่
เหมาะสมสาหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้านการบริการ เช่น การทักทาย การ
แนะนาตัว การต้อนรับ การนัดหมาย และการให้ข้อมูลข่าวสาร
ฝึกปฏิบัติการสนทนาและการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
3571717 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
Chinese for Tourism Industry 1
ทักษะการสนทนาและการติดต่อสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานที่เหมาะสม
สาหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้านการบริการ เช่น การทักทาย การแนะนาตัว
การต้อนรับ การนัดหมาย และการให้ข้อมูลข่าวสาร
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสนทนาและการติ ด ต่ อ สื่ อ สารภาษาจี น พื้ น ฐานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
3572205 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
3(2-2-5)
Airline Business and Ticketing
ประวัติ ความหมาย สภาพทั่วไปของธุรกิจการบิน การขยายบริการ
ของสายการบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศ กฎระเบียบ นโยบายที่สาคัญของ
สายการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินธุรกิจการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับการ
ส ารองที่ นั่ ง ระบบการสื่ อ สารภายในและระหว่ า งประเทศ วิ ธี ก ารเขี ย นตั๋ ว
เครื่องบิน
ฝึกปฏิบัติการสารองที่นั่งและวิธีการเขียนตั๋วเครื่องบิน
3572207 จิตวิทยาการบริการ
3(2-2-5)
Service Psychology

- ควบรวบรายวิชา
ธุรกิจการบินและ
การสารองที่นั่ง
และการจัด
จาหน่ายตั๋ว
เครื่องบิน
เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
ปัจจุบัน
- เพิ่มรายวิชา
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการ ลูกค้าและคู่แข่ง ความพึงพอใจและ
ทัศนคติของลูกค้า คุณภาพการให้บริการ พฤติกรรมของผู้ให้บริการ ทัศนคติและ
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ บุคลิกภาพและการแต่งการของผู้ให้บริการ และ
คุณธรรมจริยธรรมในการบริการ
ฝึกปฏิบัติการการบริการลูกค้าในสถานประกอบการ

สาระที่ปรับปรุง

3572306 การจัดการฝ่ายห้องพัก
3(2-2-5)
Room Division
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม แผนกบริการส่วนหน้า การรับสารอง
ห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก การให้บริการแขกและการรับแจ้งออกจากที่พัก
(เช็คเอาท์) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงแรม แผนกสารองห้องพัก แผนก
แม่บ้าน การทาความสะอาดห้องพัก การตรวจสอบบัญชีภาคค่า แผนกรักษา
ความปลอดภัย ฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการที่พักแรม และมีกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนภายนอกสถานศึกษา

- เพิ่มรายวิชาโดย
เป็นการรวมกัน
ระหว่างรายวิชา
การจัดการงาน
บริการส่วนหน้า
และรายวิชาการ
จัดการงานแม่บ้าน
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3572209 ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชา
Safety for Tourism
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางบก
ทางน้าและทางอากาศ เป็นต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจที่คานึงถึงความ
ปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยว
ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่าง ๆ
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สาระที่ปรับปรุง
- เพิ่มรายวิชา

- เพิ่มรายวิชาโดย
ควบรวมรายวิชา
การจัดการครัว
และรายวิชาการ
จัดการอาหารไทย

- เพิ่มรายวิชา
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ฝึกปฏิบัติการแผนกบริการส่วนหน้าและแผนกแม่บ้าน
3572308 การสร้างธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรมเพื่อการบริการ
3(2-2-5)
Creating innovative new business for service
คุณลักษณะของนักธุรกิจ ทักษะที่จาเป็นของนักธุรกิจ การประเมิน
โอกาสของการดาเนินธุรกิจ บทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างธุรกิจใหม่
การพัฒนาแผนธุรกิจ กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจใหม่ กระบวนการสร้าง
ธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรม จริยธรรมของการเป็นนักธุรกิจ
ประเด็นอื่นที่สาคัญในการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม
ฝึกปฏิบัติการสร้างธุรกิจใหม่เพื่อการบริการ
3572406 อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
3(2-2-5)
Thai and Local Food Management
โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานใน
แผนกครัว ความสัมพันธ์ของแผนกครัวกับแผนกอื่น รูปแบบการจัดการครัว การ
ควบคุมต้นทุนและคุณภาพอาหาร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ด้านบัญชี
และการเงิน ด้านบุคลากร ด้านสุขาภิบาลและด้านความปลอดภัย รูจ้ ัก
ส่วนประกอบการจัดรายการอาหาร กรรมวิธีในการปรุง หลักการจัดอาหารให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย การประดิษฐ์ดดั แปลงให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ การ
แกะสลัก การจัดเสิร์ฟ มารยาทในการรับประทานอาหาร การออกแบบอาหาร
และการจัดอาหาร การจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหาร ศึกษานอกสถานที่
ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
3572717 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
English for Tourism Industry 2
ทักษะการสนทนาและการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษที่เหมาะสมใน
การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เช่น การแนะนาที่พักแรม การบริการใน
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สาระที่ปรับปรุง
แผนกต่าง ๆ ของที่พักแรม การเดินทางและรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว
ฯลฯ
ฝึกปฏิบัติการสนทนาและการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษในการให้
ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริการตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3572718 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชา
Chinese for Tourism Industry 2
ทักษะการสนทนาและการติดต่อสื่อสารภาษาจีนที่เหมาะสมในการ
ให้ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริการ เช่น การแนะนาที่พักแรม การบริการในแผนก
ต่าง ๆ ของที่พักแรม การเดินทางและรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
ฝึกปฏิบัติการสนทนาและการติดต่อสื่อสารภาษาจีนในการให้ข้อมูล
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริการตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3573207 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชา
Sport Tourism Management
ประเภท และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่าง
การท่องเที่ยวกับการกีฬา แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา การจัดการด้านการตลาด
สาหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การบริหารเชิงกลยุทธ์สาหรับการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยใช้ทักษะการ
บริหารจัดการ
3573208 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
3(2-2-5) - เพิม่ รายวิชา
Specialized Tourism
ประเภท รูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะทาง แนวคิดการจัดการ
ผลกระทบ แรงจูงใจและความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยวเฉพาะทาง อุปทานที่
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะทาง การตลาดและแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเฉพาะทางในประเทศไทย
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3573309 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก

3(2-2-5)

สาระที่ปรับปรุง
- เพิ่มรายวิชา โดย
ควบรวบรายวิชา
การวางแผนและ
การจัดรายการนา
เที่ยวและการ
ดาเนินงานนา
เที่ยวเพื่อให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน

112

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
ฝึกปฏิบัติการการจัดการท่องเที่ยวเฉพาะทาง
3573215 การวางแผนจัดรายการนาเที่ยวและการดาเนินงาน
3(2-2-5)
นาเที่ยว
Tour Planning and Tour Operation
องค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการท่องเที่ยว การสารวจเส้นทางเพื่อ
กาหนดแหล่งท่องเที่ยว การจัดรายการท่องเที่ยว การวางแผนการใช้งบประมาณ
การดาเนินการ ต้นทุน ผลกาไรทางธุรกิจ รวมถึงการจัดแผนการท่องเที่ยว โดย
เน้นความปลอดภัยตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น กฎหมายการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน กลวิธีและเทคนิคที่ใช้ในการนา
เที่ยว การแก้ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการนาเที่ยว การจัดสิ่งของสัมภาระ
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เช่น แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม
ร้านอาหาร และภัตตาคาร การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดรายการ
นาเที่ยว รวมทั้งมีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่
ฝึกปฏิบัติการวางแผนจัดรายการนาเที่ยวและการดาเนินงานนาเที่ยว
3573216 พฤติกรรมและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Tourist Behavior and Cross Cultural Communication
ทฤษฎีและความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การ
จาแนกประเภทของนักท่องเที่ยวตามวัย เพศ สถานภาพ วัตถุประสงค์ การศึกษา
และการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว และการสื่อสารของบุคคลจาก
พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลในวัฒนธรรม
เดียวกัน กระบวนการแลกเปลีย่ นข่าวสารที่มีความหมายและข่าวสารผ่านทาง
ภาษาท่าทาง
ฝึกปฏิบัติการการสื่อสารและพฤติกรรมของบุคคลจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

- เพิ่มรายวิชา โดย
ควบรวบรายวิชา
พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวและ
การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม
เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
ปัจจุบัน
- เพิ่มรายวิชา
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Accommodation Operator
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่พัก ลักษณะและ
รูปแบบของที่พัก กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ความเป็นไปได้
การลงทุน การวางแผนและพัฒนาธุรกิจที่พัก
ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก
3573406 การจัดการธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์
3(2-2-5)
Online Travel Agent Management
การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทนจาหน่ายทางการท่องเที่ยว
ออนไลน์ การดาเนินธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร
แนวโน้มของธุรกิจทั้งระดับชาติ และนานาชาติในสถานการณ์ปัจจุบนั
ฝึกปฏิบัติการจัดการธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์

สาระที่ปรับปรุง

3573718 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3
3(2-2-5)
English for Tourism Industry 3
ค าศั พ ท์ ส านวน และโครงสร้ า งภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช้ ใ นงาน
มัคคุเทศก์ และแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ได้แก่ การบริการส่วนหน้า การบริการ
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน และงานครัว โดยเน้นความสามารถในการ
ฟัง และการสนทนาโต้ตอบ
ฝึกปฏิบัติการฟัง และการสนทนาโต้ตอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในงาน
มัคคุเทศก์ และแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม
3573719 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่อง 3
3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชา
Chinese for Tourism Industry 3
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- เพิ่มรายวิชา โดย
ปรับสาระรายวิชา
ที่เกีย่ วข้องกับ
ธุรกิจตัวแทน
จาหน่ายการ
ท่องเที่ยวออนไลน์
ทีส่ อดคล้อง
สถานการณ์
ปัจจุบัน
- เพิ่มรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
สาระที่ปรับปรุง
คาศัพ ท์ สานวน และโครงสร้า งภาษาจีน ที่ ใช้ใ นงานมัคคุเ ทศก์
และแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ได้แก่ การบริการส่วนหน้า การบริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน และงานครัว โดยเน้นความสามารถในการฟัง และการ
สนทนาโต้ตอบ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารฟั ง และการสนทนาโต้ ต อบภาษาจี น ที่ ใ ช้ ใ นงาน
มัคคุเทศก์ และแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม
3574609 การตลาดดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา
Digital Marketing for Tourism Industry
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว
ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว การสื่อสารทางการตลาดการท่องเทีย่ ว รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการตลาดออนไลน์ในอนาคต
3574719 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4
3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชา
English for Tourism Industry 4
การใช้ภาษาอังกฤษในการนาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม โดยครอบคลุม
แผนกดั งต่ อ ไปนี้ แผนกต้ อ นรั บส่ ว นหน้า แผนกอาหารและเครื่ อ งดื่ม แผนก
แม่บ้าน แผนกทรัพยากรบุคคล
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
3574720 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4
3(2-2-5) - เพิม่ รายวิชา
Chinese for Tourism Industry 4
การใช้ภาษาจีนในการนาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาจีนในงานโรงแรม โดยครอบคลุม
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หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
สาระที่ปรับปรุง
แผนกดั งต่ อ ไปนี้ แผนกต้ อ นรั บส่ ว นหน้า แผนกอาหารและเครื่ อ งดื่ม แผนก
แม่บ้าน แผนกทรัพยากรบุคคล
ฝึกปฏิบัติ การใช้ภาษาจีนในการนาเที่ยวชมสถานที่ ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาจีนในงานโรงแรม
3575720 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5
3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชา
English for Tourism Industry 5
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการใช้ภาษาอังกฤษในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ ยว โดยเน้ นภาษาที่เ ป็น ทางการ ทั้ งการสนทนาและการเขี ยนสาหรั บ
พนักงานผู้ให้บริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ฝึกปฏิบัติการใช้บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จาลองในวิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3575721 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5
3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชา
Chinese for Tourism Industry 5
ภาษาจีนในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการใช้
ภาษาจีนในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย
เน้นภาษาที่เป็นทางการ ทั้งการสนทนาและการเขียนสาหรับพนักงานผู้ให้บริการ
ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ฝึกปฏิบัติการใช้บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จาลองในวิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 1682/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
-----------------------------------------เพื่อให้การบริหารงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏก าแพงเพชร จึ งแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาอุ ตสาหกรรม
การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
อาจารย์ประพล จิตคติ
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง

ประธานสาขาวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Signature Code : F6MciKXz1UaiAhysAK6Q
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 1684/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
-----------------------------------------เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการ
จั ด การ ด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 31 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
ประธานกรรมการ
2. ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
กรรมการ
4. อาจารย์ประพล จิตคติ
กรรมการ
5. อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง
กรรมการ
6. นายพิศาล จันทพันธ์
กรรมการ
7. นางสาววงเดือน น้อยนาช
กรรมการ
8. นางสาวใกล้รุ่ง แสงมุกดา
กรรมการ
9. นางสาวเพ็ญศิริ พิพัฒนะมงคล
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Signature Code : F68AiKXDu4l3K+H40YVe
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ที่ 1694/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
-------------------------------------เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการ
จั ด การ ด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 31 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางจิราณี พูนนายม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางนวลจันทร์ สุขสว่าง
กรรมการ
5. นางสาวอัญชสา สินประเสริฐ
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
กรรมการ
7. อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
กรรมการ
8. อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง
กรรมการ
9. นายนายสโรช ทองกร
กรรมการ
10. นางสาวอัญธิกา แสนนอก
กรรมการ
11. นายสุทธิภัทร กลัดภิบาล
กรรมการ
12. นายภัฏชา เหมือนไธสง
กรรมการ
13. นายนุกูล คงต้นกูล
กรรมการ
14. นายณัฐวุฒิ มีศรี
กรรมการ
15. นางสาวกษิศา พันธ์ศรี
กรรมการ
16. อาจารย์ประพล จิตคติ
กรรมการและเลขานุการ
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Signature Code : F6MwiKXD2E0/mNSKyuFH
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ชื่อ - นามสกุล นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยพะเยา
บธ.บ. (การท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
2555
2552

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
ยุชิตา กันหามิ่ง และฉัตรชัย อินทรประพันธ์. (2563). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ
ครั้งที่ 2 วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 (หน้า 1264-1273). คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์. (7 กุมภาพันธ์ 2563).
ยุชิตา กันหามิ่ง และฉัตรชัย อินทรประพันธ์. (2562). การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์ชุมชนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และ
นานาชาติ ค รั้ ง ที่ 1 วิ ท ยาการจั ด การวิ ช าการ 2019 (หน้ า 836-846). คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (8 กุมภาพันธ์ 2562).
ยุชิตา กันหามิ่ง และฉัตรชัย อินทรประพันธ์. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่นครไตรตรึ งษ์ จังหวัดกาแพงเพชร. ในการประชุมวิ ชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปี 2561
"Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN" (หน้า 39-53). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต. (2 - 4 พฤษภาคม 2561).
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3571301
3573304
3573305
3571402
3572402

ชื่อวิชา
หลักการโรงแรม
การจัดการงานแม่บ้าน
การจัดการงานบริการส่วนหน้า
การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล นายการันต์ เจริญสุวรรณ
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา ปีที่สาเร็จ
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยรังสิต
2551
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2544
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
การันต์ เจริญสุวรรณ และสุภาภรณ์ หมั่นหา. (2561). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
ที่มีต่อมาตราฐานการเรียนรู้ใ นรายวิชาการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (หน้า
798-804). สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (21 ธันวาคม 2561).
การั น ต์ เจริ ญ สุ ว รรณ และสุ ภ าภรณ์ หมั่ น หา. (2561). ความต้อ งการคุณ ลัก ษณะบั ณ ฑิ ตหลัก สูต รการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมของผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดกาแพงเพชร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้ งที่ 7 วิทยาการจั ดการวิช าการ (หน้า 656-661). คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
กาแพงเพชร. (2 กุมภาพันธ์ 2561).
การั น ต์ เจริ ญ สุ ว รรณ และสุ ภ าภรณ์ หมั่ น หา. (2560). ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ข องแหล่ ง
ท่องเที่ยว จังหวัดกาแพงเพชร. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง,
10(2), 213-229. (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560).
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3571106
3572105
3572209
3573406

ชื่อวิชา
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว
ออนไลน์

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชื่อ – นามสกุล นายประพล จิตคติ
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา ปีที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยรังสิต
2551
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร 2546

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
ประพล จิ ต คติ และคณะ. (2564). การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน บ้ า นท้ อ งคุ้ ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 13(2), 120-134. (มีนาคม - เมษายน 2564).
ประพล จิตคติ. (2564). การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย. วารสารศิลปะการจัดการ, 5(1), 73-86. (มกราคม – เมษายน 2564).
Chitkati P. (2019). Tourism Promotion Website for Kamphaeng Phet World Heritage City,
Thailand. International Symposium on Business and Social Sciences Conference
Proceeding 2019 (page 110-117). Taipei, Taiwan. (9 jan 2019/2562).
ประพล จิ ตคติ และคณะ. (2562). ต้ น ทุ น และผลตอบแทนการปลู ก ส้ ม ของเกษตรกรสวนส้ ม อ าเภอ
คลองขลุ ง จั ง หวั ด ก าแพงเพชร. ในการประชุ มวิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 (หน้ า 864-872).
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (20 ธันวาคม 2562).
ประพล จิตคติและคณะ. (2561). แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาบลท่าไม้ อาเภอพรานกระต่า ย
จังหวัดกาแพงเพชร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 (หน้า 812817). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. (2 - 5 ธันวาคม 2561).
ประพล จิตคติและคณะ. (2561). ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ
ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (หน้า
760-770). สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (21 ธันวาคม 2561).
ประพล จิตคติและคณะ. (2561). การสร้างมูลค่าเพิ่มฝรั่งสดของเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตาบลสระแก้ว อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (หน้า 1043-1052). สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (21 ธันวาคม 2561).
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
3572207
จิตวิทยาการบริการ
3(2-2-5)
3572406
อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
3(2-2-5)
3573201
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3574601
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
3574609
การตลาดดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา ปีที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยรังสิต
2552
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2544

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
สุภาภรณ์ หมั่นหา และชลธิชา แสงงาม. (2564). การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร สาหรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 15(2), 213-230. (พฤษภาคม –
สิงหาคม 2564).
สุภ าภรณ์ หมั่น หา และการัน ต์ เจริญสุว รรณ. (2561). ความต้องการคุณ ลักษณะบัณ ฑิต หลักสูตรการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมของผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดกาแพงเพชร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 (หน้า 656-661). คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร. (2 กุมภาพันธ์ 2561).
สุภาภรณ์ หมั่นหาและการันต์ เจริญสุวรรณ. (2561). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
ที่มีต่อมาตราฐานการเรียนรู้ใ นรายวิชาการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (หน้า
798-804). สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (21 ธันวาคม 2561).
สุ ภ าภรณ์ หมั่ น หา และการั น ต์ เจริ ญ สุ ว รรณ. (2560). ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ข องแหล่ ง
ท่องเที่ยว จังหวัดกาแพงเพชร. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง,
10(2), 213-229. (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560).
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3572205
3573215
3573216
3574402
3574602

ชื่อวิชา
ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
การวางแผนจัดรายการนาเที่ยวและการดาเนินงานนาเที่ยว
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการธุรกิจบริการ)
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

ปีที่สาเร็จ
2555
2546
2536

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
รัชนีวรรณ บุญอนนท์ และประภัสสร กลีบประทุม. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของบ้าน
โชคชัยพัฒนา ตาบลคลองลาน สู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของอาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 13(2), 15-28.
(9 ธันวาคม 2563).
รัชนีวรรณ บุญอนนท์ และคณะ. (2562). รูปแบบการบริหารงานคุณภาพระดับหลักสูตรในคณะครุศาสตร์
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร, 25(2), 143-155. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562).
รั ช นี ว รรณ บุ ญ อนนท์ . (2562). การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนจากการบู ร ณาการประวั ติ ศ าสตร์ วิ ถี
วัฒนธรรมของชุมชนเขาคีรี ส อาเภอพรานกระต่า ย จังหวัดกาแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (หน้า 223-235). คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (10 กุมภาพันธ์ 2562).
รัชนีวรรณ บุญอนนท์และวชิรวิทย์ กรรณิกา. (2561). การพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของ
ชุมชน ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
(หน้า 1089-1097). สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (21 ธันวาคม 2561).
รั ช นี ว รรณ บุ ญ อนนท์ . (2560). การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากมรดกทางวั ฒ นธรรมต าบลไตรตรึ ง ษ์ เพื่ อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกาแพงเพชร. วารสารการวิจัยกาสะลองคา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย, 11(3), 267-278. (กุมภาพันธ์ 2562).
รั ช นี ว รรณ บุ ญ อนนท์ . (2560). การพั ฒ นารู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมจากวิ ถี ชี วิ ต เมื อ ง
ลูกหลวงกาแพงเพชร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาการจัดการ 2017 (หน้า 711722). คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (28 มกราคม 2560).
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3571201
3571302
3572404
3574605

ชื่อวิชา
หลักการมัคคุเทศก์
การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
การท่องเที่ยวชุมชน
การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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