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 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                                      สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 
     

 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร   
  รหสั  : 25571791105299 

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
            และบริการระหว่างประเทศ 

  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in International Tourism and Service Industry 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
ช่ือเต็ม (ไทย)                 : ศิลปศาสตรบัณฑิต  

(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ)                             
 ช่ือย่อ (ไทย)        : ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ) 

    ช่ือเต็ม (อังกฤษ)        : Bachelor of Arts  
(International Tourism and Service Industry) 

 ช่ือย่อ (อังกฤษ)        : B.A. (International Tourism and Service Industry) 
 

3. วิชาเอก 
    - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1 รูปแบบ    

หลักสูตรระดบัปริญญาตรี (4 ป)ี ทางวิชาการ  
   5.2 ภาษาท่ีใช้   
        การจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส าหรบัเอกสารและ
ต าราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทัง้ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   5.3 การเข้ารับศึกษา   

รับทัง้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มทีักษะพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
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   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
    การให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ปี พ.ศ.2557 
  - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 - ไดร้ับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
 - ไดร้ับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
 - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
   ในการประชุมครั้งที่.............เมื่อวันที่......... เดือน..................... พ.ศ............. 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thailand 
Qualification Framework: TQF) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 
ภายในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศได้ออกแบบเพื่อให้นักศึกษา              
ที่จบการศึกษา สามารถท างานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ต าแหน่งงานในอาเซียน                 
ที่มีการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคบริการ ได้แก่ 

8.1 พนักงานในธุรกิจโรงแรม 
8.2 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 
8.3 พนักงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
8.4 นักวิจัยด้านการท่องเที่ยว นักวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ 
8.5 พนักงานในธุรกิจสายการบิน  
8.6 ผู้ประกอบการหรือพนักงานในธุรกิจประชุมสัมมนา  



3 
 

9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

 1 นายกฤษดา ตัง้ชวาล 
 

3769900177051 อาจารย ์ Ph.D. (Tourism)   
M.S. (Hospitality and Tourism) 
 
ศศ.บ. (การเดินทางและท่องเที่ยว) 

University of Surrey, UK   
University of Wisconsin-
Stout, USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2553 
2544 

 
2536 

2 นางสาวณัฐกานต์  ผาจันทร ์ 1430200017131 อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2557 
2551 

3 นางสาวมลทิชา  แจ่มจันทร ์ 3469900068492 อาจารย ์ Ph.D. (Tourism studies)  
ศศ.ม. (การทอ่งเที่ยว)  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว)  

Rikkyo University, Japan
มหาวิทยาลัยรังสิต 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  

2561 
2552 
2545 

4 นางสาวนิสากร  คุณวงศ์ 1309900333638 อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2558 
2553 

5 Miss Wong Siao Fui 
 

H36489752 อาจารย ์
 

Ph.D. Philosophy in Tourism 
M.S. Business Administration 
(International Business)  
Bachelor of Business with 
Honors in Marketing  

University Malaysia Sabah 
University Malaysia Sabah 
 
University Malaysia Sabah 

2561 
2556 

 
2555 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลกแทนอุตสาหกรรม
อื่นๆ และมีบทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่
ส าคัญซึ่งน าเงินตราต่างประเทศ การสร้างงานและการกระจายความเจริญไปสู่ประเทศภูมิภาคอาเซียนและโลก             
โดยมีส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน             
เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
สามารถช่วยให้ เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคการผลิต  รัฐบาลไทยเล็งเห็นความส าคัญ                   
และได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ที่มุ่ งเน้นการสร้างขีดความสามารถ                 
ในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มี ศักยภาพให้ เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต                      
เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เล็งเห็นถึงความส าคัญและจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 
การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นบุคลากรเป็นส าคัญ อีกทั้งการพัฒนา
คุณภาพของงานบริการในธุรกิจต่างๆ ให้มีความแตกต่าง มีมาตรฐานด้านการบริการที่เป็นสากล การพัฒนา
บุคลากรทางด้านการบริการ เพื่อให้เกิดการจ้างแรงงานที่มีคุณภาพ ผลจากการร่วมมือกันเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ทุกประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนต่างร่วมกันพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
และระหว่างประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง เช่น การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการในระดับชาติ และในระดับอาเซียน หลายประเทศยกระดับให้การท่องเที่ยวและการบริการ    
เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงจ าเป็นที่สถาบันการศึกษาต้องเตรียมผลิตบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว
และการโรงแรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานและการแข่งขันในระหว่างกลุ่มประเทศดังกล่าว 
  11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การศึกษา แลกเปลี่ยน และเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศที่บัณฑิตจะต้อง
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม การบริการต่างวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมในประเทศ
แถบภูมิภาคอาเซียน พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ต้องเป็นไปในทางที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างมวลชน
เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนางานด้านคุณภาพของการบริการและการ
บริการให้มีมาตรฐานอาเซียนและสากล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสร้างโอกาสทางการแข่งขันการมีส่วน
ร่วมของสังคมต่อการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการของบุคลากรให้มีศักยภาพที่สามารถ
แข่งขันในระดับอาเซียนและระดับโลกได้ การพัฒนาทางการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนึ่งในการด ารงรักษาและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกของชาติอย่างยั่งยืน การร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสร้าง
แนวทางในการแลกเปลี่ยนแรงงานทีม่ีมาตรฐานทางการท่องเที่ยวและการบริการในระดับอาเซียนและนานาชาติ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการน าสมรรถนะของกรอบความร่วมมือมาใช้ในการด าเนินงาน          
ในสถานประกอบการ ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ในฐานะสถาบันการศึกษาต้องให้
ความส าคัญเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศในยุค Thailand 4.0 และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ ความรู้ (K) ทักษะ (P) 
และเจตนคติ (A) ต้องสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ             
โดยจะท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในด้านการฝึกงาน ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงาน
แบบสหกิจศึกษาได้ภายในประเทศทั้ง 2 ภาคการศึกษา หรือภายในประเทศ 1 ภาคการศึกษา และต่างประเทศ
อีก 1 ภาคการศึกษา หลักสูตรต้องมีแนวทางในการที่จะให้ผู้จบการศึกษา เป็นที่ต้องการขององค์กร
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั้ งในระดับประเทศและนานาชาติ  โดยคาดหวังให้บัณฑิต                 
ที่จบการศึกษาสามารถแข่งขันได้ในเวทีอาเซียนและในระดับเวทีสากล หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้ เรียน                     
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า ท าวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและสังคม  หลักสูตรต้องได้รับ                     
การพิจารณาให้มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ให้เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหลักสูตร ซึ่งเอกลักษณ์ที่ส าคัญ               
ของหลักสูตร คือ การเรียนการสอนที่อิงเกณฑ์จากมาตรฐานสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียนและการใช้              
การเรียนการสอนสองภาษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ที่นักศึกษาสนใจ 
เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ทั้งนี้อัตลักษณ์ของสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คือ “ภาษาดี บริการ
แบบไทยเด่น เน้นความเป็นสากล” หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นผู้มีความรู้                   
ที่เป็นมาตรฐาน มีภูมิปัญญาท้องถ่ิน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ 
  12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้อย่างถ่องแท้ในศาสตร์หรือสาขาที่ศึกษา มีคุณภาพ           
ตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ต้องสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านวิชาชีพครู 
ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในระดับประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยต้องผลิต
งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม สืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 

13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีเปิดสอนโดยคณะอ่ืนๆ มีดังน้ี 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร              
คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์  

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
      - 

  13.3 การบริหารจัดการ 
       บริหารจัดการโดยมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการ              

ท าหน้าที่ประสานงานกับคณะต่างๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา 
        สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศมุ่ งผลิตบัณฑิตให้มี                          
ความรู้ ความสามารถในการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ตรงตามมาตรฐานสมรรถนะ
คุณ วุฒิ วิชาชีพการท่องเที่ ยวอาเซียน มีความรู้ทางจิตวิทยาการบริการ  มี คุณธรรม จริยธรรม                      
และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของทางภาคธุรกิจ สังคม พร้อมทั้งเป็นบัณฑิต            
ที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
        จากวาทกรรมขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nation World 
Tourism Organization-UNWTO) และสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel Tourism 
Council-WTCC) ที่ว่าด้วยความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของโลกในภาพรวมรายงานถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวโลกในปี  2556 - 2569                   
ไว้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการท่องเที่ยว (GDP) จะเติบโตเฉลี่ย 4% ต่อปี นับเป็นการส่งเสริม
ให้ เกิดผลดีต่อการเดินทางและการท่องเที่ยว รวมทั้ งการลงทุน ในปัจจุบันมีพนักงานที่ ให้บริการ             
ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถึง 200 ล้านคน ให้บริการนักท่องเที่ยว 700 ล้านคนทั่วโลก และคาดว่า
ตัวเลขจะเพิ่มข้ึนถึงสองเท่าภายในปี 2563 อีกทั้ง จากการคาดการณ์ในปี 2563 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
ทั่วโลกกว่า 1,600 ล้านคน เคลื่อนมาสู่ เอเชียแปซิฟิกถึง 416 ล้านคน หรือครองสัดส่วน 1 ใน 4                 
โดยที่มีประเทศไทยเปน็ผู้มบีทบาทเด่นและหากรกัษาอันดับการเติบโตได้เท่ากับเอเชียแปซิฟิกที่ 6.5% ต่อปี
ไปได้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าในปี 2563 จ านวนนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศไทยจะสูงถึง 41.5 ล้านคน 
กระทรวงการท่ อง เที่ ยวและกีฬา ประเทศไทยร่วมกับ เลขาธิการองค์การกา รท่ อง เที่ ยวโลก                              
แห่งสหประชาชาติ  ได้ท าการส ารวจพื้นที่เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันตก หรือ Thailand Riviera ที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ
ระนอง ซึ่งจัดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทางถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย                   
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟู บริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติและสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ในการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือกระจายรายได้
จากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน ช่วยพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการยกระดับพื้นที่                      
ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลเพื่อการพักผ่อนระดับโลก โดยใช้แนวคิดการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายสูง (High End) ในตลาดโลกมากข้ึน 
ซึ่งเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางที่มีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานธุรกิจบริการ                         
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ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นศูนย์รวมท่องเที่ยวของเอเชียที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จัก               
ในระดับนานาชาติ โดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติเป็นฐานการกระจายรายได้และ
สร้างงาน โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาคกลาง ปี 2560 จากการส ารวจโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า ปี พ.ศ. 2558 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีรายได้สูงติดอันดับ 1 ใน 10 จากการท่องเที่ยวของประเทศ ในขณะที่จังหวัด
เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีถือเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เป็นเมืองส าคัญที่เช่ือมโยงระหว่างภาคกลางและภาคใต้ รวมทั้ง               
มีศักยภาพในการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวพ านักระยะยาว จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว ในปี 2559 
พบว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ในสถานพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 
66.13 และ 70.53 ตามล าดับ มีจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งสองจังหวัดรวม 11.02 ล้านคน จากสถิติของห้องพัก
ทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอุปทานโรงแรมในพื้นที่หัวหินและชะอ า สะท้อนถึงการเตรียม                   
ความพร้อมเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน นับว่าทั้งสองพื้นที่มีแนวโน้มการเติบโต                     
ของอุปทานที่ เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเห็นได้  ในขณะที่ทางภาคการศึกษานั้น  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาสนองนโยบายจากรัฐบาลไทยเพื่อการด าเนินการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ                
โดยจัดการศึกษารูปแบบใหม่ การเรียนการสอนสอนระบบสองภาษาเป็นรูปแบบหนึ่งที่ภาครัฐสนับสนุน       
และตระหนั ก ถึงความส า คัญ ในการจั ดการ ศึกษาทุ ก ช่วงวัยจากความส า คัญ ที่ ว่าสั งคม โลก                          
ในปั จจุบั น  เป็น  “สั งคมแห่ งการ เรียนรู้  (Learning Society)” และ “การเข้าสู่ ความเป็นสากล 
(Internationalization)” ดังนั้น การที่ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็น
อย่างดีจึงเป็นข้อได้เปรียบต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง การเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยมีคุณภาพและ
ศักยภาพทางด้านภาษาเพื่อโลกปัจจุบนัและโลกอนาคตจึงเป็นภารกจิส าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเรง่ด าเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศเป็นสาขาวิชาน าร่องอีกหนึ่งสาขาวิชาที่
ได้รับการอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนผ่านระบบสองภาษาตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีในปี 2557 และได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการออกแบบและ               
สร้างหลักสตูรและจัดหาสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการได้รับการช้ีแนะผ่านความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
ช้ันน าด้านการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรและมาเลเซีย ในเรื่องของตัวอย่างต้นแบบหลักสูตรและ                  
สื่อการเรียนการสอนที่ทางสาขาวิชาฯ ได้ดัดแปลงน ามาประยุกต์ใช้จากประเทศข้างต้น สาขาวิชาฯ                   
จึงมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ให้กับนักศึกษาเป็นภาษาแม่เป็นพื้นฐานควบคู่กับ                
การการเรียนการสอนผ่านภาษาอังกฤษ อันเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนยิ่งข้ึน 
แม้ว่าทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะต้องปลูกฝังความอุตสาหะและความกระตือรือร้นกว่าการเรียนการสอนระบบ
ปกติ การใช้สองภาษาเป็นสื่อในการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาโดยทั่วไปก็คือใช้ภาษาไทยมาตรฐานควบคู่กับ
ภาษาอังกฤษ  การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบสองภาษาได้รับการออกแบบเพื่อนักศึกษาชาวไทย                 
ที่มีการใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยภาษาไทยเป็นหลักภายใต้ความท้าทายของสภาพแวดล้อมรอบตัว
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ของนักศึกษาที่ไม่เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในชีวิตประจ าวันและส่งผลให้การศึกษาในรายวิชา
ต่างๆ อีกทั้งผลลัพธ์การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในขอบเขตจ ากัดและไม่สัมฤทธ์ิผลตรงกันข้ามกับความมุ่งหวัง                   
ที่จะให้ผู้เรียนสามารถใช้สองภาษาได้ดีในระดับพอๆ กันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิตและช่ัวโมง
เรียนที่เพียงพอและสอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ผ่านระบบสองภาษา การส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีแรงจูงใจและ
สร้างความสนใจในรูปแบบและความถูกต้องของภาษาและการการรู้หลักเกณฑ์ของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติกับอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศควบคู่การเรียน
ภาษาแบบไม่ธรรมชาติกับผู้สอนชาวไทยที่เกื้อหนุนกันและกันเพื่อการเรียนการสอนกับการใช้ภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรับรู้และเรียนรู้ในเวลาเดียวกัน  นอกจากการเรียนการสอน
ผ่านระบบสองภาษาแล้ว ทางสาขาวิชาฯ น าแนวคิด เรื่องของการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ (Active 
Learning) ของการศึกษาช่วงศตวรรษที่ 21 มาบูรณาการกับการเรียนสอนของสาขาวิชาฯ  เนื่องจาก
ความส าคัญที่ว่า สาขาวิชาฯ ต้องแสวงหาหนทางในการปรับตัวต่อเรื่องแนวจัดการเรียนรู้ที่จะเอื้อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และตอบสนองต่อการพัฒนาของสังคมโลกด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ             
และบริบทอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผ่านการเรียนรู้ผ่านการท างาน (Work-based Learning) 
การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) ที่ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก หรือผู้ให้ค าแนะน า
ให้กับผู้เรียนต่อวิธีการหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและประกอบอาชีพ ทักษะ                 
ด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยีผ่านกระบวนการการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนกับ
ผู้ เรียนด้วยกัน การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) ที่ผู้สอนเป็นพี่ เลี้ยงและครูฝึก                   
ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและน่าสนใจ การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning)                 
กับการการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อยและมีผู้สอนในฐานะเป็นผู้ถ่ายทอดหรืออ านวยความสะดวกต่างๆ 
ทั้งนี้ทั้งนั้น สาขาวิชาฯ เล็งเห็นความส าคัญกับวิถีการเรียนการสอนที่เป็นระบบของสถานศึกษาทั้งโลก
ยอมรับในระดับสากลดังกล่าวและยืนหยัดที่จะผลิตผู้เรียนสู่การเป็นบัณฑิตพร้อมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
สูงสุดและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้พื้นฐานและความรู้ ประสบการณ์เฉพาะทางตามศาสตร์และ
สมรรถนะทางวิชาชีพให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ที่ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของสังคม 
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการในทุกมิติ 

    1.3 วัตถุประสงค์  
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรม                 

การท่องเที่ยวและการบริการมีความรับผิดชอบต่อท้องถ่ิน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติรวมทั้ง               
มีความตระหนัก หวงแหน และอนุรักษ์ความเป็นท้องถ่ินที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน 

2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้งานทางด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์
ทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการอย่างถ่องแท้ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้บริการและบริหาร
จัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน 
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3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้ 

4) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการท างานกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม             
และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 

5) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ                
มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุง           
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ
ตามความต้องการของธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ อ
วิเคราะห์ความต้องการและ
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรม  
 

ตัวบ่งชี้  
1. จ านวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม

เครือข่ายมีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 
2. จ านวนหน่วยงานภาคเอกชน                  

ที่เข้าร่วมเครือข่ายมีไม่น้อยกว่า               
3  หน่วยงาน 

3. จ านวนครั้งในการประชุมร่วมกัน 
มีไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 

หลักฐาน (ค าสั่งแต่งตัง้) 
1. รายงานการประชุม 
2. บันทึกการประชุมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
 2. ส ารวจความต้องการของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว   
แล ะก ารบ ริ ก า ร ใน ระดั บ
นานาชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ า น ว น ค รั้ ง ใน ก า ร ส า ร ว จ มี            

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งภายในรอบ 5 ป ี
2 รายงานการส ารวจแสดงข้อมูล

อย่างน้อย 3 ประเด็น คือ  
- แนวโน้มของอุตสาหกรรม 
- คุณสมบัตขิองแรงงานทีเ่ป็นที่

ต้องการ 
- ความรู้และทักษะด้านการ

ท่องเที่ยว และการบริการที่
จ าเป็นต่อการท างาน 

 หลักฐาน 
รายงานการส ารวจ 

2. ปรับปรงุปจัจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน  

 

1. ส ารวจความต้องการของ
นักศึกษาและผูส้อน  
 

ตัวบ่งชี้  
1. จ านวนครั้งในการส ารวจโดยมี             

ไม่น้อยกว่า  1 ครั้ง/ปี 
2. รายงานการส ารวจแสดงผลข้อมูล

อย่างน้อย 3 ประเด็น คือ  
- รูปแบบและลักษณะของปัจจัย

ที่เป็นที่ตอ้งการ 
- ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ             

ในการจัดการและการใช้ปัจจัย
สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนตาม
ข้อเสนอแนะ  

หลักฐาน 
รายงานการส ารวจ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดหาและจัดสรรทุนเพื่ อ
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
เรี ยน ก าร ส อ น ให้ มี ค ว าม
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนเงินทุนเพิ่มข้ึนจากป ี

ที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 10% 
2. จ านวนอุปกรณ์/กิจกรรม/

โครงการทีป่รบัปรุงปจัจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน           
มีไม่นอ้ยกว่า 2 รายการ/ป ี

หลักฐาน 
1. จ านวนเงินทุน 
2. จ านวนเงินรายจ่าย 
3. จ านวนอุปกรณ์/กิจกรรม/

โครงการทีป่รบัปรุงปจัจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาภาคปกติ 1 ปกติมีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 ข้อ 6) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
       ไม่มี 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

           2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
                 1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
                     ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1   เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
                     ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 2   เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม         

2) การส าเรจ็การศึกษา  
     ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกต ิ และไมเ่กิน 16 ภาคการศึกษาปกติ    
     (ดูข้อบังคับฯ 2553 หมวด 10) 

            2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา    
 เป็นไปตามข้อบงัคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบรุี พ.ศ. 2553  (หมวด 4) (ภาคผนวก จ) 
            2.1.3 การวัดผลและการส าเรจ็การศึกษา    

เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบรุี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก จ) 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับตอนปลายหรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ผ่านการสอบ

สัมภาษณ์โดยคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษพื้นฐานและเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 2) (ภาคผนวก จ) 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  
2.3.1 ประเด็นความท้าทายของนักศึกษาใหม่ที่มีพื้นฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศ

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน  
2.3.2 ประเด็นการปรับตัวด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะสามารถเสริม

สมรรถนะตนเองในการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
2.3.3 ประเด็นความท้าทายทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ทักษะด้าน

การสื่อสาร การร่วมงานกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญญาเฉพาะหน้าและความคิดสร้างสรรค์ 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาตามข้อ 2.3  

2.4.1 จัดเตรียมอบรมและทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (เน้นภาษาอังกฤษ)     
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยบุคลากรของสาขาวิชาฯ เองและการจัดเตรียมการเพื่อการนี้โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์) เพื่อการจัดหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรต่อเนื่องและ
หลักสูตรเฉพาะกิจในการเสริมสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศมาตรฐาน (เน้นภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้                     
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เพื่อการนี้ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการภาษาและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับผู้เรียนพร้อม
วิทยากรหรือติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ทางภาษาต่างประเทศ 

2.4.2 ก าหนดตารางเวลาให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนการเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาและช่วงปิดภาคการศึกษา 
เพื่อที่จะเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2.4.3 ด าเนินการประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดสง่นักศึกษาช้ันปทีี ่2 และช้ันปีที่ 4 
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเพิ่มพูลสมรรถนะต่างๆ ที่สัมพันธ์กับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
ทักษะด้านการสื่อสาร การร่วมงานกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญญาเฉพาะหน้าและความคิด
สร้างสรรค์ผ่านสถานการณ์จริง ทั้งนี้ สาขาวิชาฯ ได้ออกแบบโครงสร้างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับ
นักศึกษาช้ันปีที่  2 ผ่านการฝึกงานระบบสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง และนักศึกษาช้ันปีที่ 4                
จะได้รับการวางแผนโดยสาขาวิชาฯ ให้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการใน
ต่างประเทศหรือในประเทศไทยผ่านระบบสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง ภายใต้การดูแลและแนะน า
โดยคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ ร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีที่ 2 0 80 80 80 80 
ช้ันปีที่ 3 0 0 80 80 80 
ช้ันปีที่ 4 0 0 0 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 80 80 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 

2,880,000 5,760,000 8,640,000 11,520,000 11,520,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 96,000 192,000 288,000 384,0000 384,0000 
รวมรายรับ 2,976,000  5,952,000 8,928,000 11,904,000 11,904,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ก. งบด าเนินการ      
   เงินเดือน 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 
   ค่าตอบแทน      
   ค่าใช้สอย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
   ค่าวัสดุ      
   รายจ่ายอื่น ๆ      
                รวม (ก)      
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ข. งบลงทุน      
   ค่าครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
   ค่าที่ดิน      
   ค่าสิ่งก่อสร้าง      
                รวม (ข)      
             รวม (ก) + (ข) 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 

จ านวนนักศึกษา 80 80 80 80 80 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการผลิต

นักศึกษาตามหลกัสูตรนี ้
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จ านวน  60,000 บาท/คน/ปี) 

 
  หมายเหตุ: ใช้งบประมาณ หมวดค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และครุภัณฑ์การศึกษาของ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            
ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ ประมาณ 60,000 บาท/คน/ปี 

2.7 ระบบการศึกษา 
           จัดการศึกษาแบบช้ันเรียน          
           จัดการศึกษาแบบทางทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก          
           จัดการศึกษาแบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก             
           จัดการศึกษาแบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
           จัดการศึกษาแบบทางไกลอินเตอร์เน็ต    
  หมายเหตุ  - บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์  
    (Online Education) 

- บางรายวิชาในหลักสูตรมกีารจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based 
Learning Approach (PBL) 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)     

    เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช) 
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3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต เป็นหลักสูตร

แบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า      3     หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า      3     หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า    91   หน่วยกิต 
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  24   หน่วยกิต 
2) วิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  67    หน่วยกิต 

2.1 วิชาเฉพาะบังคับ   ไม่น้อยกว่า  30    หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะเลือก   ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

   ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี    ไม่น้อยกว่า  6     หน่วยกิต 
   ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  7     หน่วยกิต 
   จ. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ       ไม่นับหน่วยกิต 
 3.1.3  รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
                  ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                 
                      จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรระดับปรญิญาตรีให้เรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
         1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                ไม่น้อยกว่า      12       หน่วยกิต 
            รหัสวิชา ชื่อวิชา                     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น     Non-Credit 
  Basic English 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 

English in Daily Life  
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป    3 (1-2-6) 

English in General Situations 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ    3 (1-2-6) 
    English in Workplace 

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3 (1-2-6) 
   Thai for Communication  

2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ     3 (1-2-6) 
      Thai for Specific Purposes 

2220530  ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห ์     3 (1-2-6) 
  Thai for Critical Thinking 

 
หมายเหตุ 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ 
            3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอด
หลักสูตร 
 4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานCEFR ที่ระดบั A2 และ 

รายวิชา 2220201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้มีระดบัความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดบั A2+ และ 

รายวิชา 2220202ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ท่ัวไปให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

  5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2562)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบก าหนด
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based 

โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดช่ัวโมงการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย  

วิธีการก าหนดหน่วยกิต ช่ัวโมงบรรยายและช่ัวโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หลักสูตรอื่นๆที่ใช้แนวปฏิบัติการก าหนดจ านวนหน่วกิตในท านองเดียวกันนี้ ดังนี้ 



19 
 

3 (1-2-6) หมายถึง  
จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
 1 บรรยาย/ทฤษฏี = 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

และให้มกีารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 4 เท่าของช่ัวโมงบรรยาย/ทฤษฏี     
 1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัต ิ= 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วย

กิตและใหม้ีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 1 เท่าของช่ัวโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัต ิ  
จ านวนช่ัวโมงในวงเลบ็เมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                             ไม่น้อยกว่า      3       หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                           หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 

2221310 จริยธรรมและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม    3 (1-2-6) 
  Ethics and Social Responsibility 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต    3 (1-2-6) 
  Life Skills and Personal Development in a Dynamic World 
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร      3 (1-2-6) 
  Communication Psychology 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า      3      หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                           หน่วยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน    3 (1-2-6) 
   King Wisdom for Local Development 
 2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ    3(1-2-6) 
   Phetchaburi Study for Entrepreneur 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปจัจบุัน      3 (1-2-6) 
      Thai Society and the Current ASEAN Community 
 2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง      3 (1-2-6) 

  Potency Citizen 
2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3 (1-2-6) 

      Basic Knowledge of Laws  
3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจทิัล     3 (1-2-6) 

   Digital Media Production and Media Literacy 
3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 

   Economics in Daily Life 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา                           หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่      3 (1-2-6) 
   Modern Entrepreneur 

3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทมี     3 (1-2-6) 
Leadership and Teamwork 

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     3 (1-2-6) 
   Basic E-Commerce 
 3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ    3 (1-2-6) 

  21st Century Skills for Living and Occupations 
 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า      12       หน่วยกิต          
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1810310  กีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพ       3 (1–2–6) 

      Sports for Health Development 
4400010  โลกกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       3 (1-2-6) 

      World, Science and Technology 
4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยสีีเขียว       3 (1-2-6) 

      Environment and Green Technology 
4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 

      Chemistry in Daily Life 
4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ       3 (1-2-6) 

      Mathematics for Business 
4430120  การคิดและการตัดสินใจ       3 (1-2-6) 

      Thinking and Decision Making 
4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ       3 (1-2-6) 
    Thai cooking and Internation cooking 
4520120  ขนมและเครื่องดืม่เพื่อการประกอบธุรกิจ        3 (1-2-6) 

      Dessert and Beverage for Business 
4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3 (1-2-6) 

      Conservation Biology and Plants 
5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 

      Agriculture in Daily Life 
6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3 (1-2-6) 

      Renewable Energy and Energy Saving 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน      3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for Local Development 
6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร       3 (1-2-6) 

      Conscious Mind and Traffic Discipline 
7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต       3 (1-2-6) 

      Computer Skills in Dynamic World 
7003120 ทักษะการคิด       3 (1-2-6) 

Thinking Skills 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ       3 (1-2-6) 

   Life and Health 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ       
    จ านวนหน่วยกิตในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีใหเ้รียนไมน่้อยกว่า  91  หน่วยกิต 
     1)  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      24       หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 9741101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3(3-0-6)  

และบริการระหว่างประเทศ 
Introduction to International Tourism and Service Industry  

 9741102 จิตวิทยาบรกิาร       3(3-0-6) 
    Service Psychology 
 9741103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรบัการท่องเที่ยวและบริการ  3(3-0-6) 

Professional Ethics and Laws for Tourism and Service 
 9742104 ภาษาอังกฤษส าหรบัมัคคุเทศก์      3(2-2-5) 
   English for Tour Guide 
 9742105 การสือ่สารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยว  3(3-0-6) 
    Cross-Cultural Communications and Tourist Behavior 
 9742106 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและบริการ  3(2-2-5) 
    Information Technology for Tourism and Service 
          9742107     สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลกิภาพในการทอ่งเที่ยว   3(2-2-5) 

   และงานบริการ           
   Aesthetics and Personality Development for Tourism and Hospitality 

9743108 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  3(3-0-6) 
                Human Resources Management in Tourism and Service Industry   
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2 ) วิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า      67       หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ     ไม่น้อยกว่า      30       หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)    

  9741201 การบญัชีและการเงินส าหรบัธุรกจิน าเที่ยว     3(3-0-6) 
    Accounting and Finance for Tour Business  
 9742202 การพัฒนาทรพัยากรการทอ่งเที่ยว     3(2-2-5)  
     Tourism Resources Development  
 9742203     หลักการมัคคุเทศก ์      3(2-2-5) 
          Principle of Tour Guiding 
 9742204 การจัดการโครงการการท่องเที่ยว         3(1-2-6) 
    Tourism Project Management   
 9743205 โลจสิติกส์ส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
    Logistics for Tourism Industry   
 9743206 การวางแผนการด าเนินงานและการจัดการธุรกิจน าเที่ยว  3(3-0-6) 

Tourism Business Planning, Operation and Management 
  9743207 การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
    Creative Community-based Tourism 
  9743208 การวางแผนและพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน   3(2-2-5) 
    Tourism Planning and Sustainable Tourism Development           

  9744209 สัมมนาการทอ่งเที่ยว      3(2-2-5 ) 
  Seminar on Tourism  

 9744210 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรบัการท่องเที่ยว    3(2-2-5)
    Research Methods for Tourism 
      

2.2  วิชาเฉพาะเลือก    ไม่น้อยกว่า      30     หน่วยกิต 
    โดยเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะและกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ            
เพ่ืองานอาชีพ             
     2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า      15      หน่วยกิต
 รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)    
 9743301 การจัดการธุรกจิการบิน      3(2-2-5) 
   Airline Business Management 
  9743302 การฝกึทักษะอาชีพงานการโรงแรมและบริการเบื้องต้น  3(2-2-5) 

Basic Professional Skill Training in Hotel and Service 
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  รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 9743303  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
   Cultural Tourism Management 
          9744304  ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม     3(3-0-6) 
    Wellness, Spa and Aesthetics Business  
 9744305 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเปน็รางวัล  3(2-2-5) 
   MICE Management 

9744306 การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล      3(3-0-6) 
    Marine Tourism Management 

9744307 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร     3(3-0-6) 
Agro-tourism Management 

 9744308 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา     3(3-0-6) 
   Sport Tourism Management 
          9744309         การด าเนินการและการจัดการเรือส าราญ    3(2-2-5) 
   Cruise Line Operation and Management 
 9743310 การจัดการสโมสรและบาร ์     3(3-0-6) 
    Club and Bar Management 
 9743311 การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ     3(3-0-6) 
    Special Interest in Tourism 
 9743312         การจัดการเชิงกลยทุธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 

Strategic Management in Tourism and Service Industry 
 9744313         ภูมิทัศน์วัฒธรรมเพื่อการทอ่งเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  3(3-0-6 )       
    Cultural Landscapes for Tourism in ASEAN 
 9744314 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทยและอาเซียน    3(3-0-6) 
    Geography of Thai and ASEAN Tourism 
 9743315 การฝกึทักษะบุคลิกภาพและการสมัภาษณ์งาน   3(2-2-5) 
    Skill Training in Personality and Job Interviewing  
 9743316 การฝกึทักษะการน าเสนอและพูดในทีส่าธารณะ   3(2-2-5) 
    Skill Training in Presentation and Public Speaking 
 9743317 การฝกึทักษะศิลปะการตกแต่งในธุรกิจที่พักและบริการ  3(2-2-5) 

Skill Training in Decoration Arts in Lodging Accommodation and 
Service Business 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 9744318 การฝกึทักษะการจัดสรรทรัพยากรด้านการน าเที่ยว   3(2-2-5) 
    Skill Training in Tourism Resources Management 
 9744319 การฝกึทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในธุรกจิทีพ่ักแรม   3(2-2-5) 

Skill Training in Computer Programs Used in Lodging 
Accommodation Business 

 9744320 การฝกึทักษะอาชีพงานแม่บ้านและงานซักรีดในธุรกิจที่พักแรม 3(2-2-5) 
Skill Training in Housekeeping and Laundry Service in Lodging 
Accommodation  

 9743321 การฝกึทักษะอาชีพการจัดการส่วนหน้าในธุรกจิที่พกัแรม  3(2-2-5) 
Skill Training in Front Office Operation in Lodging Accommodation 
Business 

  9743322 การฝกึทักษะการน าเที่ยว      3(2-2-5) 
    Skill Training in Tour Guiding  
 9744323 การฝกึทักษะการพฒันาและด าเนินตามแผนประกอบการทอ่งเที่ยว  3(2-2-5) 
    ในบริบทท้องถ่ิน 

Skill Training in the Development and Implementation of Tourism 
Planning in Local Context 

   2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ     ไม่น้อยกว่า     15    หน่วยกิต  
                   โดยเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งดังต่อไปนี้     
 ภาษาอังกฤษ   
  รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)    
 9741401 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
    และบริการระหว่างประเทศ 1 
    English for Practitioners in International Tourism and  
                               Service Industry 1 
  9742402 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
     และบริการระหว่างประเทศ 2 
     English for Practitioners in International Tourism  
     and Service Industry 2 
 9743403 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
     และบริการระหว่างประเทศ 3 
     English for Practitioners in International Tourism and Service Industry 3 
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          รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  9743404  ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
     และบริการระหว่างประเทศ 4 
                   English for Practitioners in International Tourism  
                              and Service Industry 4 
          9744405 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดบัความรู้ ตามมาตรฐานสากล  3(3-0-6) 
    English for Standardized Level Test   
 

 ภาษาจีน                 
  รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)    
 9741406 ภาษาจีน 1       3(3-0-6) 
    Chinese 1 
  9742407 ภาษาจีน 2       3(3-0-6) 
    Chinese 2 
 9743408 ภาษาจีน 3       3(3-0-6) 
    Chinese 3 
 9743409 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
    Chinese for Communication 
 9744410 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกจิบริการ    3(3-0-6) 
    Chinese for Tourism and Service Industry 
 

  ภาษาญ่ีปุ่น      
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)           

 9741411 ภาษาญี่ปุ่น 1       3(3-0-6) 
    Japanese 1 
 9742412 ภาษาญี่ปุ่น 2       3(3-0-6) 
    Japanese 2 
 9743413 ภาษาญี่ปุ่น 3       3(3-0-6) 
    Japanese 3 
 9743414 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สาร      3(3-0-6) 
    Japanese for Communication 
 9744415 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกจิบริการ    3(3-0-6) 
    Japanese for Tourism and Service Industry 
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 ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสตูรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ใน เกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตร 
 
  ง.หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  9742601 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา        1(1-2-6) 
        Preparation for Cooperative Education 
 9742602 สหกจิศึกษา 1 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)    3(350) 

Cooperative Education 1 in Thailand or Other Countries 
  9744603 สหกจิศึกษา 2 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)     3(350) 
    Cooperative Education 2 in Thailand or Other Countries 
  หมายเหต:ุ วิชาสหกิจศึกษาต้องเรียนไม่ต่ ากว่า 700 ช่ัวโมง 
  Note: Students to take a minimum of 700 hours for this course 
 

 จ. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                   ไม่นับหน่วยกิต 
 รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   

 9741701 ภาษาอังกฤษระดับต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ   Non-Credit 
    Basic English in Tourism and Service Industry 
 9741702 การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1      Non-Credit 
    English Communication for Tourism Industry 1 
          9742703 การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว      Non-Credit 
                               และการบริการ 2 
     English Communication for Tourism and Service Industry 2 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - - - - 
------------ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
------------ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ 

9741101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 

3 3 0 6 

เฉพาะบังคับ 9741201 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจน าเที่ยว 3 3 0 6 
พื้นฐานวิชาชีพ 9741102 จิตวิทยาบริการ 3 3 0 6 
ปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

9741701 ภาษาอังกฤษระดับต้นในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

- - - - 

 รวม 15 11 4 30 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 15 

 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 1 2 6 
------------ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
------------ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

พื้นฐานวิชาชีพ 9741103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
ส าหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 

3 3 0 6 

พื้นฐานวิชาชีพ 9741104 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ 3 2 2 5 
เลือกเสรี ------------ เลือกเสรี  (1) 3 2 2 5 

เฉพาะเลือก
(ภาษาต่างประเทศ

เพื่องานอาชีพ) 

------------ เลือกภาษา  (1) 3 3 0 6 

ปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

9741702 การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 1 

- - - - 

 รวม 21 13 10 40 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 23 

 
 
 
 



28 
 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 1 2 6 
------------ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
------------ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

พื้นฐานวิชาชีพ 9742105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

3 3 0 6 

พื้นฐานวิชาชีพ 9742106 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

3 2 2 5 

เฉพาะบังคับ 9742202 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 3 2 2 5 
เฉพาะบังคับ 9742203 หลักการมัคคุเทศก์ 3 2 2 5 
ปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

9742703 การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและและ
บริการ 2 

- - - - 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

9742601 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1 1 2 6 

 รวม 22 13 14 45 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27 

 
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 1 2 6 
------------ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

พื้นฐานวิชาชีพ 9742107 สุนทรียศาสตร์และการพัฒนา
บุคลิกภาพในการท่องเที่ยวและงาน
บริการ 

3 2 2 5 

เฉพาะบังคับ 9742204 การจัดการโครงการการท่องเที่ยว 3 1 2 6 
ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
9742602 สหกิจศึกษา 1  

(ประเทศไทย/ต่างประเทศ) 
3 0 350 0 

เฉพาะเลือก 
(ภาษาต่างประ 
เทศเพื่องาน

อาชีพ) 

------------ เลือกภาษา (2) 3 3 0 6 

 รวม 18 8 358 29 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 366 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
เฉพาะบังคับ 9743205 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 
3 3 0 6 

เฉพาะบังคับ 9743206 การวางแผนการด าเนินงานและ
การจัดการธุรกิจน าเที่ยว 

3 3 0 6 

เฉพาะบังคับ 9743207 การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3 2 2 5 

เฉพาะเลือก 
(ความสนใจเฉพาะ) 

9743301 การจัดการธุรกิจการบิน 3 2 2 5 

เฉพาะเลือก 
(ภาษาต่างประเทศ 

เพื่องานอาชีพ) 

------------ เลือกภาษา (3) 3 3 0 6 

เลือกเสรี ------------ เลือกเสรี (2) 3 2 2 5 

 รวม 18 15 6 33 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21 

 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

เฉพาะบังคับ 9743208 การวางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

3 2 2 5 

พื้นฐานวิชาชีพ 9743108 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ 

3 3 0 6 

เฉพาะเลือก 
(ความสนใจเฉพาะ) 

9743302 การฝึกทักษะอาชีพงานการ
โรงแรมและบริการเบื้องต้น 

3 2 2 5 

เฉพาะเลือก 
(ความสนใจเฉพาะ) 

9743303 การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

3 3 0 6 

เฉพาะเลือก 
(ภาษาต่างประเทศ 

เพื่องานอาชีพ) 

------------ เลือกภาษา (4) 3 3 0 6 

 รวม 15 13 4 28 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 17 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
เฉพาะเลือก 

(ความสนใจเฉพาะ) 
9744304 ธุรกิจสุขภาพ สปา และ

ความงาม 
3 3 0 6 

เฉพาะบังคับ 9744209 สัมมนาการท่องเที่ยว  3 2 2 5 
เฉพาะบังคับ 9744210 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับ

การท่องเที่ยว 
3 2 2 5 

เฉพาะเลือก 
(ความสนใจเฉพาะ) 

9744305 การจัดการการประชุม 
นิทรรศการ และการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

3 2 2 5 

เฉพาะเลือก 
(ภาษาต่างประเทศ 

เพื่องานอาชีพ) 

------------ เลือกภาษา (5) 3 3 0 6 

 รวม 15 12 6 27 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18 

 
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

9744603 สหกิจศึกษา 2 
 (ประเทศไทย/
ต่างประเทศ) 

3 0 350 0 

 รวม 3 0 350 0 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 350 

 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

              ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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3.2 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 
          3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 

ล า
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระงานสอน ชม./ปี 
การศึกษา 

2562 2563 2564 2565 
1. นายกฤษดา ตั้งชวาล อาจารย ์ Ph.D. (Tourism)   

M.S. (Hospitality and Tourism) 
University of Surrey, UK   
University of Wisconsin-Stout, 
USA 

2553 
2544 

 

24 24 24 24 

ศศ.บ. (การเดินทางและท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2536     
2. นางสาวณัฐกานต์ ผาจันทร ์ อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 

บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2557 
2551 

24 24 24 24 

3. นางสาวมลทิชา  แจ่มจันทร ์ อาจารย ์ Ph.D. (Tourism studies)  
ศศ.ม. (การทอ่งเที่ยว)  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว)  

Rikkyo University, Japan
มหาวิทยาลัยรังสิต 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  

2561 
2552 
2545 

24 24 24 24 

4. นางสาวนิสากร คุณวงศ์ อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2558 
2553 

24 24 24 24 
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          3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระงานสอน ชม./ปี 
การศึกษา 

2562 2563 2564 2565 
5. Miss Wong Siao Fui 

 
อาจารย ์

 
Ph.D. Philosophy in Tourism 
M.S. Business Administration 
(International Business)  
Bachelor of Business with 
Honors in Marketing  

University Malaysia Sabah 
University Malaysia Sabah 
 
University Malaysia Sabah 

2561 
2556 

 
2555 

24 24 24 24 

 
 หมายเหตุ ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ภาคผนวก ค)  
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         3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ล า
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระงานสอน ชม./ปี 
การศึกษา 

2562 2563 2564 2565 
1. นายกฤษดา ตั้งชวาล อาจารย ์ Ph.D. (Tourism)   

M.S. (Hospitality and Tourism) 
University of Surrey, UK   
University of Wisconsin-Stout, 
USA 

2553 
2544 

 

24 24 24 24 

ศศ.บ. (การเดินทางและท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2536     
2. นางสาวณัฐกานต์ ผาจันทร ์ อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 

บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2557 
2551 

24 24 24 24 

 3. นางสาวมลทิชา  แจ่มจันทร ์ อาจารย ์ Ph.D. (Tourism studies)  
ศศ.ม. (การทอ่งเที่ยว)  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว)  

Rikkyo University, Japan
มหาวิทยาลัยรังสิต 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  

2561 
2552 
2545 

24 24 24 24 

4. นางสาวนิสากร คุณวงศ์ อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2558 
2553 

24 24 24 24 
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          3.2.2 อาจารย์ประจ า (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระงานสอน ชม./ปี 
การศึกษา 

2562 2563 2564 2565 
5. Miss Wong Siao Fui 

 
อาจารย ์

 
Ph.D. Philosophy in Tourism 
M.S. Business Administration 
(International Business)  
Bachelor of Business with 
Honors in Marketing  

University Malaysia Sabah 
University Malaysia Sabah 
 
University Malaysia Sabah 

2561 
2556 

 
2555 

24 24 24 24 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

ระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ หรือ การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องท าการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 2 ครั้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่หลักสูตรก าหนด ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริษัทน าเที่ยว บริษัทสายการบิน โรงแรม ศูนย์การประชุม สถานประกอบการ
อื่น ๆ หน่วยงานราชการ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย               
หรือหน่วยงานสถานประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการทั้ งในประเทศ                   
และต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม นักศึกษาสามารถ 
4.1.1 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพิ่มความช านาญในวิชาชีพ สามารถคิด 

วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้น าในการท างาน รู้จักการคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดปัญหาการท างาน 

และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4.1.4 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาข้ันต้นได้ 
4.1.5 สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ IT ได้เหมาะสมกับระดับ       

การท างาน 
4.2 ช่วงเวลา 

            การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของแผนการเรียนช้ันปีที่ 2 และภาคเรียนที่ 1      
ของแผนการเรียนช้ันปีที่ 4 จ านวนไม่น้อยกว่า 700 ช่ัวโมง  

4.3 การจัดช่วงเวลาและตารางสอน 
การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ของภาคเรียนที่  2 ช้ันปีที่  2          

และการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ของภาคเรียนที่ 1 ช้ันปีที่ 4 
 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาท เป้าหมายของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิจัย            

เชิงคุณภาพ  และการวิจัยเชิงปริมาณ  กระบวนการข้ันตอนของการด าเนินการวิจัย ก าหนดประเด็นปัญหา 
การทบทวนวรรณกรรม  การเขียนโครงการ  ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การเขียนและน าเสนอรายงานการวิจัย                 
เพื่อการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพื่อสามารถคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยในหัวข้อที่ 

เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ  
5.2.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้น าในการท างานเป็นทีม           

รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
5.2.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน และคิดค้นนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    

และการโรงแรม และหัวข้อใหม่ ๆ เพื่อลดปัญหาการท างาน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง 

5.2.4 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มและอาจารย์ได้ 
5.2.5 สื่อสารและเผยแพร่ผลการวิจัยแก่บุคคลภายในและภายนอกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในระดับนานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 ช่วงเวลา  1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะท าโครงงานหรืองานวิจัยในภาคการศึกษาสุดท้าย 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  3(2-2-5) 
5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 เรียนรู้ทฤษฎี 
5.5.2 ก าหนดหัวข้อ 
5.5.3 ก าหนดอาจารย์ทีป่รึกษากลุ่ม 
5.5.4 ลงมอืปฏิบัต ิ
5.5.5 สรปุ และรายงานผล 

5.6 กระบวนการประเมินผล  ท าวิจัย รายงานผลเป็นระยะ ท ารายงานการวิจัย และวัดผลตามแนว           
การสอนที่ก าหนด 
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  หมวดที่ 4   
ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
 

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.ทางกาย 
   - การแต่งกายท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
   - ใช้ท่าทางในการแสดงออกอย่างเหมาะสม 
   - สร้างบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวที่ประทับใจ 
   - เรียนรู้มารยาทสากล 
   - การแสดงสีหน้า 

 
- ส่งเสริมและสอดแทรกการฝึกการแสดงออก             
ในห้องเรียน 
- ฝึกแสดงท่าทาง และการเคลื่อนไหว 
- บรรจุค าสอนในรายวิชา 
- ฝึกการแสดงบทบาทในห้องเรียน 

2. ทางวาจา 
    - ใช้วาจาสุภาพตลอดเวลา 
    - รู้จักกาลเทศะในการพูดตามสถานการณ์ 
    - มีความสามารถในการอธิบายหรือสื่อสาร 
    - เรียนรู้ความเหมาะควรในการพูดกับบุคคลทุก
ระดับ 
    - ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารได้ 

 
- บรรจุในวิชาจรรยาบรรณ 
- แสดงบทบาทในห้องเรียนโดยการสมมุติ
สถานการณ์ 
- ฝึกทักษะการพูดอธิยายโดยการเล่าเรื่อง 
- ฝึกโดยใช้บทบาทในห้องเรียน 
- ฝึกการใช้ทักษะภาษาให้ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

3. ทางใจ 
    - มีจิตส านึกในการบริการ 
    - เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและรู้จักการ
ให้อภัย 
    - มีความภาคภูมิใจในงานอาชีพของตนเอง 

 
- บรรจุในรายวิชาจิตวิทยาการบริการ 
- สอนในรายวิชา 
- สอนประวัติของผู้มีชื่อเสียงในด้านการบริการที่
ประสบความส าเร็จ หรือเชิญวิทยากรที่ประสบ
ความส าเร็จในงานอาชีพมาพูด 

4. ศักยภาพอ่ืน 
    - แสวงหาความรู้ ช่างสังเกต ตัดสินปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ดี มีเทคนิคในการต่อรองและแก้ปัญหา
ร้องเรียนได้ 

 
- สอบภาคปฏิบัติในห้องเรียน 
- สอนเชิงวิชาการและกรณีศึกษา 
- ฝึกโดยใช้กรณีศึกษา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาพ้ืนฐาน 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd.) ของ 5 ด้าน มีดังนี้ 
     1.   มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม  

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและการ

ปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมีการ

ฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
2) ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา

และความเสียสละ 
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
6) ประเมินจากการแต่งกาย 
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อค้นพบ 
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2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต                         

2) มีความรอบรู้  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา  และน ามาประยุกต์ใช้  
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   

3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  และระดับ

นานาชาติ 
2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 

1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม และการน าเสนอผลการศึกษา 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียน 
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์จริง 
6) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย 
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่

ก าหนดของแต่ละรายวิชา 
 

3.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
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4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา 

3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง 
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่

ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อท่ีหลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ท า

รายงาน  
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  

โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 

3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริง 
3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 
 

4.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ 

4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาใน สถานการณ์

ต่าง ๆ ของกลุ่ม  ทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่  และ ความรับผิดชอบ 
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง

เหมาะสม 
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) ส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม

ทักษะการอยู่ในสังคม 
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3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิเสรีภาพ

ของตนเองและผู้อ่ืน 
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 

4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถใช้เครื่องมือต่างๆเพ่ือการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพ่ือก าจัดผลลัพธ์ 
รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ การ
ปกป้องขอมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิตัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร สนทนาการและการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารหรือข้อคิดเห็น การประชุมทางไกล 
(Video-conferencing) ติดตั้งและใช้ซอฟแวร์ รวมถึงแอพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์บน
อุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือและแทปเล็ต และน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิตัลเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตามค าแนะน าและ
สามารถทดลองท าได้ 

4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ 
โอกาส และวาระ 
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5) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล 
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 
ได้อย่างเหมาะสม 

6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา 

2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้

ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 
6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอผลงาน 
2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง () 

  

รายวิชา\ผลการเรียนรู ้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                          

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป                          

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                          

2220520 ภาษาไทยเพื่อกจิธุระ                          

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์                          

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน                          

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม                          

2310010 ทกัษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวตั                          

3310810 จิตวิทยาการส่ือสาร                          

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                          

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปจัจุบัน                          

2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง                          

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                          

43 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง () 

  

รายวิชา\ผลการเรียนรู ้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

3211110  การผลิตส่ือดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ                          

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          

3330020  ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่                          

3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                          

3330110  การพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                          

3003110 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                          

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                          

4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                          

4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขยีว                          

4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน                          

4430110 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                          

4430120 การคิดและการตัดสินใจ                          

4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ                          

4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกจิ                          

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ                          

5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                          

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน                          

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร                          

7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                          

44 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง () 

  

รายวิชา\ผลการเรียนรู ้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

7003120 ทักษะการคิด                          

8710010 ชีวิตและสุขภาพ                          

 

หมายเหตุ ส ำหรับผูส้อนรำยวิชำใดๆ จ ำเป็นต้องจัดกำรสอนและวัดผลกำรเรยีนรู้ (learning outcome)ในควำมรับผิดชอบหลัก (จุด )  

โดยต้องน ำไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4
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2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรม และความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน           
และการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 

3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน และมีภาวะผู้น า 

4) มีวินัยในการท างาน มีความตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ก าหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และท ารายงาน 
2) สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ 
3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
4) สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (Code of Ethics) ที่เก่ียวกับจรรยาบรรณ 
5) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย 
2) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน 
3) ท างานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน 
4) ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก 
5) ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
6) สร้างแบบสอบถามให้ผู้ปกครองตอบ ส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง 

 
2. ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ ในด้านวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ            

อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิควิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

   2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 
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2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดียวและกลุ่ม 
3) ท ารายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการท างานจริง ภาคปฏิบัติ 
4) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
5) การศึกษานอกสถานที่และท ารายงาน 
6) สอนโดยการสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ 
7) สอนโดยการติว (Tutorial Group)  

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ทดสอบทฤษฏีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน 
4) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ข้อโต้แย้ง       

และสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 

2) มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
4) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง      

มาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 
                3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงการวิจัย 
2) การอภิปรายเป็นกลุ่ม 
3) การท างานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา 
4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการที่มีความส าเร็จในอาชีพ 
5) การก าหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการค านวณ เช่น การจัดการการบริการ การควบคุม 
6) ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 

      3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ท า 
2) การสอบข้อเขียน 
3) การเขียนรายงาน 
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             4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความสามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของ
ตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 

2) มีความสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตาม
มาตรฐานสากล 

3) มีความสามารถจัดการกับทรัพยากรเพื่อการท างานและการบริหาร 
4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

     และความรับผิดชอบ 
1) บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ 
2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม 
3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 
1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ท างาน 
2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer) 
3) ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน 
4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
5) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงาน 

 
            5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 

1) มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน            
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 
3) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการน าเสนอข้อมูล        

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีความสามารถใช้ เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการประมวล                 

การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
                   การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทย และต่างชาติโดยการสอบ
ข้อเขียนและการสัมภาษณ์ 

2) จัดห้องปฏิบัติการ ฝึกให้ใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านการท่องเที่ยว การบริการ การโรงแรม              
หรือทางด้านสายธุรกิจการบิน ฯลฯ 

3) ฝึกให้น าเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน 
4) บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย ซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถท าได้ 
5) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 

5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
                   และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า 
2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
4) ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า 
5) ตั้งค าถามแล้วสังเกตวิธีการตอบ (โดยจับเวลา) 
6) ประเมินผลจากการย่อเรื่องที่ให้อ่านในห้องเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคลากร         

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร              

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

1)  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

9741101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 

                  

9741102 จิตวิทยาบริการ                   

9741103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

                  

9742104 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์                   

9742105 การส่ือสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 

                  

9742106 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวและบริการ                   

9742107 สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพในการ
ท่องเที่ยวและงานบริการ           

                  

9743108 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

                  

2) วิชาเฉพาะ  

2.1 วิชาเฉพาะบังคับ 

9741201 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจน าเท่ียว                   

9742202 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว                    

9742203 หลักการมัคคุเทศก์                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคลากร         

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร              

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

9742204 การจัดการโครงการการท่องเที่ยว                        

9743205 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว                   

9743206 การวางแผนการด าเนินงานและการจัดการธุรกจิน าเท่ียว                   

9743207 การท่องเท่ียวชุมชนเชิงสร้างสรรค์                    

9743208 การวางแผนและพัฒนาการทอ่งเที่ยวอยา่งยั่งยืน                   

9744209 สัมมนาการท่องเท่ียว                    

9744210 ระเบียบวธิีวิจยัส าหรับการทอ่งเที่ยว                   

2.2 วิชาเฉพาะเลือก 

2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 

9743301 การจัดการธุรกิจการบิน                   

9743302 การฝึกทักษะอาชพีงานการโรงแรมและบริการเบื้องต้น                   

9743303 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม                   

9744304 ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม                   

9744305 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวัล 

                  

9744306 การจัดการการท่องเท่ียวทางทะเล                     

9744307 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร                   

9744308 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงกีฬา                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคลากร         

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร              

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

9744309 การด าเนินการและการจัดการเรือส าราญ                    

9743310 การจัดการสโมสรและบาร ์                     

9743311 การท่องเท่ียวเพื่อความสนใจพิเศษ                    

9743312 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและ
บริการ 

                  

9744313 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน                   

9744314 ภมูศิาสตร์การท่องเท่ียวไทยและอาเซียน                   

9743315 การฝึกทักษะบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน                   

9743316 การฝึกทักษะการน าเสนอและพูดในที่สาธารณะ                   

9743317 การฝึกทักษะศิลปะการตกแต่งในธุรกิจที่พักและบริการ                   

9744318 การฝึกทักษะการจัดสรรทรัพยากรด้านการน าเทีย่ว                   

9744319 การฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในธุรกิจทีพ่ัก
แรม 

                  

9744320 การฝึกทักษะอาชพีงานแม่บา้นและงานซักรีดในธุรกิจที่
พักแรม 

                  

9743321 การฝึกทักษะอาชพีการจัดการส่วนหน้าในธุรกจิที่พักแรม                   

9743322 การฝึกทักษะการน าเที่ยว                    

9744323 การฝึกทักษะการพัฒนาและด าเนินตามแผนประกอบการ
ท่องเที่ยวในบริบทท้องถิ่น 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคลากร         

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร              

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 

9741401 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 1 

                  

9742402 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และบริการระหว่างประเทศ 2  

                  

9743403 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และบริการระหว่างประเทศ 3  

                  

9743404 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 4 

                  

9744405 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับความรู้  
ตามมาตรฐานสากล 

                  

ภาษาจีน 

9741406 ภาษาจีน 1                   

9742407 ภาษาจีน 2                   

9743408 ภาษาจีน 3                   

9743409 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                   

9744410 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียวและธุรกิจบรกิาร                   

ภาษาญี่ปุ่น 

9741411 ภาษาญี่ปุ่น 1                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรมและจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคลากร         

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร              

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

9742412 ภาษาญี่ปุ่น 2                   

9743413 ภาษาญี่ปุ่น 3                   

9743414 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร                   

9744415 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ                   

2.3  หมวดวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

9742601 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา                    

9742602 สหกิจศึกษา 1 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)                   

9744603 สหกิจศึกษา 2 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)                   

ง.  หมวดวิชาปรบัพื้นฐานภาษาอังกฤษ 

9741701 ภาษาอังกฤษระดับต้นในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
บริการ 

                  

9741702 การส่ือสารภาษาอังกฤษในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 1                   

9742703 การส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 2 

                  

 

54 



55 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                
พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก จ) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

ของนักศึกษา เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลว่า ผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (มคอ.1) กลวิธีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กระบวนการหลักๆ ดังนี ้

1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยรอ้ยละ 25  

ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาน้ัน 
1.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
2) ให้สถานประกอบการมสี่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ

ปัญหาพิเศษ ที่ผูเ้รียนได้รบัมอบหมาย 
1.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1) การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความรู้ได้รับตรง
กับงานที่ท า ทักษะความสามารถที่เรียนน าไปใช้ได้กับงานที่ท า ความมั่นใจของบัณฑิตใน                
การประกอบอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม                 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑติที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพงึพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม  

และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปรญิญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ันๆ 
5) การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน สามารถน าไป

ประกอบอาชีพได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย์เก่า และ/หรือข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและ
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 

1 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี             

พ.ศ. 2553 (หมวด 10 ภาคผนวก  จ) 

1) มีความประพฤติด ี

     2) ผ่านการเข้าร่วมกจิกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

     3) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

     4) สอบได้รายวิชาต่างๆครบตามโครงสร้างของหลกัสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล 

     5) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

     6) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00  
     7) สอบผ่านการประเมินความรู้ และทกัษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นนักศึกษาภาค

นอกเวลาปกต ิ

 
4. ภาคการศึกษานอกสถานท่ี 
   นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่าง
ประเทศ จะต้องออกภาคสนามเป็นภาคปฏิบัติตามเส้นทางที่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยก าหนด 
   4.2.1 เส้นทาง/รายการทัศนศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ระหว่างประเทศจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นพาหนะค่าที่พัก และค่าอาหารบางมื้อ ซึ่งทางหลักสูตรจะเรียกเก็บ
จากนักศึกษาในเวลาที่นักศึกษาจะต้องออกภาคสนามตามที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ตามที่หลักสูตรก าหนด 
   4.2.2 การออกภาคสนามของนักศึกษาทุกครั้งทีห่ลกัสตูรจดั มหาวิทยาลัยฯ จะมีหนังสือขออนุญาต
จากผู้ปกครองและระบุค่าใช้จ่ายทุกครั้งตามเส้นทางที่ได้ระบุไว้  
    4.2.3 ก าหนดการจัดเส้นทาง ให้จัดเส้นทางพระบรมมหาราชวังและวัดส าคัญในกรุงเทพมหานคร
เป็นเส้นทางบังคับ โดยจัดให้มีมัคคุเทศก์ปฏิบัติงานต้นแบบหรือตัวอย่างครบถ้วน และให้เลือกอีก            
4 เส้นทาง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมให้ครอบคลุมเส้นทางทั้ง 4 ภูมิภาค โดยให้มัคคุเทศก์ต้นแบบ
หรือตัวอย่างเป็นพี่เลี้ยงและให้นักศึกษาเวียนกันฝึกฝนตลอดเส้นทาง 
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของ 

อาจารย์กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิ ผลประโยชน์ของอาจารย์ 
2. ก าหนดให้อาจารย์จะต้องเพ่ิมพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน การวัดผลและการ 

ประเมินผลการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุม
วิชาการเสนอผลงานในประเทศ 

3. การจัดให้มีที่ปรึกษาอาจารย์ใหม่ โดยแต่งตั้งอาจารย์อาวุโส ที่มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่ 

4. จัดให้มีการสอนในระบบคู่ขนาน โดยวิชาหนึ่งๆ มีทั้งอาจารย์อาวุโส และอาจารย์ใหม่สอนด้วยกัน 
ควบคู่กันไปทั้งนี้ เพ่ือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์อาวุโสและ
อาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์             

ในการสอน และการวัด และการประเมินผลในรายวิชา 
2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะ   

ความคิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ช านาญการ 
2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพอ่ืน ๆ  

2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
2.2.2 พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อท างานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น 
2.2.3 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
2.2.4 สนับสนุนให้ผู้สอนได้รับประสบการณ์จริง โดยส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการ             

และจัดสวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร 
2.2.5 สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม 

เพ่ือให้สามารถน าประสบการณ์จริง โดยส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการและสวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร 
2.2.6 เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อต าราเรียนใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

รวมทั้งอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหารอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 
2.2.7 จัดโครงการเยี่ยม-ศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.2.8 มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพ่ือธ ารงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร                
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
    มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                
พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ            
และข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้ เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการ            
จัดการศึกษา 
 1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
 
2. บัณฑิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม                   
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ               
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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3. นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาให้คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร มีการ
ก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนเข้า
ศึกษาในหลักสูตร 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เพ่ือให้
นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.3 การติดตามการจัดการเรียนการสอน  สาขาวิชา / ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าระบบ
สังเกตการณ ์จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอน สาขาวิชา / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / สถาบันจัดท าระบบการประเมินผลผู้สอน โดยผู้เรียน 
ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา / 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

3.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและมี
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และส าเร็จตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร  
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่
ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการของหลักสูตร 
 4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
 4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร
คงอยู่และ มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51                 
จากคะแนนเต็ม 5  
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน 
    หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 
 5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ                  
การบริการอีกทั้งได้มีการปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
 5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรใช้ระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบผล               
การเรียนรู้ในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์  ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ให้นักศึกษา
พัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือ
ประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 5.4 หลักสูตรบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานประเมินเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลักที่จ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม           
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ 

1 อาคารปฏิบัติการโรงแรม 1 หลัง 
2 บริษัททัวร์จ าลอง 1 ห้อง 
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6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
6.2.1 คณะ / สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา 
วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
6.2.2 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
6.3.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน 
6.3.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
6.3.3 สรุปแห่งทรัพยากรการเรียนการการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาที่ผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
    เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 1  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3  
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

√ √ √ √ √ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว 

 √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

10. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   √ √ 

12. ระดับความพึงพอของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

    √ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อ) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 5 5 5 5 5 

 
เกณฑ์ประเมิน  :  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1. การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับ
รายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2. การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

1.1.3. การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิ จกรรม และผล    
การสอบ 

1.1.4. การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนาปรับปรุง      
กลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่ต้องการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล 

2.1 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
2.1.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและประมวลผล 
2.1.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม           

งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 
2.1.3 การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนของ

นักศึกษาและเขียนไว้ในรายงานของรายวิชา 
2.1.4 การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษา เทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยใช้ข้อสอบ

กลางของเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ใน

โครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ ตัวแทนของนักศึกษา / บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิดเว็บไซด์ 
(web site) เพ่ือรองรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ / หรือ ผู้ประเมินจากภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 

2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต         
การวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ก้าวขึ้นไปสู่
ต าแหน่งระดับผู้น าในองค์กร 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
   ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชา / สาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยคณบดี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค
การศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จ าเป็น และเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผล            
การด าเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในภาควิชา 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมิน
ประสิทธิภาพของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินของประสบการณ์
ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อ
คณบดี 
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ค าอธิบายรายวิชา 
(Course Descriptions) 
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โครงสร้างหลักสูตร  
(Course Structure) 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                           ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   Non-Credit  
 Basic English 

การใช้ค า ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การตอบค าถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ท่ีคุ้นเคยเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
The use of words, sentences, and English grammar basics required in 
daily life particularly in the factual section, introducing oneself and 
others, the answer questions about personal information, as well as 
the use of English for communication in a familiar situation, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
English in Daily Life  
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทาง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค า การเรียงล าดับค า รูปแบบประโยคในกาล
พ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using 
basic knowledge of English grammar, function of words, word order, and 
sentence patterns in basic tense for communication in daily life, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 (1-2-6) 

English in General Situations 
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, 
and grammar in both familiar and unfamiliar situations focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 (1-2-6) 
  English in Workplace 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน 
และมีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex 
structures and forms of formal language use, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3 (1-2-6) 

   Thai for Communication  
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
หลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับ
ของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับ
ใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน 
มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 
 
 

 



69 
 

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

 
2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ        3 (1-2-6) 

      Thai for Specific Purposes 
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้น
การพูดการเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ 
การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ  การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทาง
ธุรกิจในสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
The development of language skills to effectively with occupation 
focusing on speaking, writing on various occasions, commenting, 
business negotiations, business letter writing, business 
communication through writing,  writing of the press releases on 
business, business communications and business negotiation in real 
situations through social media,  focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
 

2220530  ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์        3 (1-2-6) 
      Thai for Critical thinking  

 หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะ
การรับสารจากการฟัง และการอ่านสามารถน าสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิด
วิเคราะห์และน าเสนอได้  การฟังเพ่ือจับใจความการฟังเพ่ือการวิเคราะห์การฟัง 
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เพ่ือการตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพ่ือจับใจความ 
การอ่านเพ่ือการวิ เคราะห์การอ่านเพ่ือการตีความ และการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and 
synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able to 
apply the obtained data toward the processes of analytical thinking 
and presentation, listening for comprehension, listening for data 
analysis, listening for interpretation, the use of judgment for listening 
including comprehensive reading, reading for analysis, reading for 
interpretation and critical reading, social communication and real 
situations, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                              ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน 3 (1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 

ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการ
กับคุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือ
สร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
The meaning  characteristics and scope of recreation .The 
importance of recreation and quality of life, Principles of selection 
of recreational activities in daily life Practice recreation activities 
suitable for body development Mind, emotion, society To create 
self-worth Know yourself And live happily in society. 

 
2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม       3 (1-2-6) 
    Ethics and Social Responsibility 

ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิต
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและ 
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การด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มี
จริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลัก
จริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
พัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้อย่างมี
สันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The meaning and the importance of ethics and corporate social 
responsibility, humans and the use of reason and ethics, 
understanding and life in accordance with the principle of science, 
philosophy, and religion, ethics concepts, the values and lifestyles 
consistent with the truth of the world and life, the development of 
their physical, verbal, and ethics, as a religious principles and ethical 
morality for good life, the development of intellectual and creative 
problem solving, the development of life skills in various fields for 
peaceful living together with other people and society, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต       3 (1-2-6) 
      Life skills and personal development in a dynamic world 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์   ทักษะการเรียนรู้ต่อการด ารงชีวิต
ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และ
จริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
และการท างานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการแก้ปญัหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, 
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology 
and ethics, the philosophy for oneself learning, personal and 
personality development, human relations and teamwork, 
management of conflicts and the health promotion, and problem 
solving skills in the society of change, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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 3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร      3 (1-2-6) 
      Communication Psychology  

แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อน
กลับของการสื่อสาร โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของ 
การสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน
และการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา 
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่  
การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาชุมชนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
The concepts and process of communication, how to study 
communications in the organization, communication between group 
and organization, a good messenger and receiver, reflections of the 
communication, the organization structure related to the efficiency  
of communication, the impact of communications on job 
performance, the job satisfaction and organizational commitment 
including the application of psychological knowledge to enhance 
efficiency in communication that occur in the organization such as 
public relations with the psychological, management of rumors, the 
motivation to persuade and an analysis of personal body language, 
volunteer for community development, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3 (1-2-6) 

 King Wisdom for Local Development 
ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด 
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวัน ชุมชนและ 
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สังคมตามพระบรมราโชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 
development, principles of the royal projects, as well as analyze the 
intelligent learning approach for pilot community development 
based on the king wisdom and including the application of the 
obtained knowledge from the sufficiency economy to solve actual 
problems in their own daily lives and communities focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies. 

 
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ 3 (1-2-6) 

  Phetchaburi Study for Entrepreneur 
ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ 
อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวัติ ศาสตร์ที่ มีผลต่อวัฒนธรรม  สั งคม  
ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเพชรบุรี  ปัญหาและการใช้แนวทางอัน
เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด า ริ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง สั ง ค ม   แ น ว ท า ง 
การพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการ
สร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ใน
การสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง 
และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี
ของจังหวัดเพชรบุรีเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

Geography, history of Phetchaburi province and local nearby, tribes 
and ethnicities, the influence of geography and history affecting  on 
cultural, society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local 
attractions, study of the project under the Royal Initiative of His 
Majesty the King in Phetchaburi province, problem and the use of 
the approach of the Royal Initiative of His Majesty the King in solving  
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social problems, approach for local development, Phetchaburi  
craftsmanship, content, inspiration, and the process of creating a 
Phetchaburi’s skilled craftsmanship, the philosophical constructs,  
beliefs, wisdom and unique in construction of Phetchaburi 
craftsmanship, the theory and the integrated practice from a variety 
of the relevant case studies such as the appreciation of the craft 
and practice to create the craft as well as cultural and tradition 
succession of Phetchaburi province, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

 
2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน      3 (1-2-6) 

      Thai Society and the Current ASEAN Community 
สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่าน
มา  ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการ
ไทยในปัจจุบันประชาคมอาเซียน กลไกและกฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของ
ประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ 
แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน 
สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
รวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความม่ันคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การ
น าเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสม
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิกเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The Thai social in the past to the present, the governor of Thailand's 
historical past, values oriented public interests, the values of the 
citizenship, way of democratic citizenship, current Thai public 
administration system, ASEAN community, intercultural 
communication, the mobility of labor, technology and innovation, 
stability, human trafficking problems, drugs, environmental and  
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international relations, learn about the practice in data searching,  
concepts presentation, knowledge development, ideas, attitudes, 
and appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific 
context, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies  
 

 

 2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3 (1-2-6) 
  Potency Citizen 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกา
ของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ 
และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
และเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มี
จิตอาสาและจิตสาธารณะเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Analyze, design practice, create projects, and behave that express 
for human dignity, accept individual differences in equality, 
respecting for freedom and peaceful in Thai society and 
international community in accordance with the principles of 
tolerance, create and comply with social rules and basic laws 
related to democratic way of life with the King as Head of State, 
have strong citizenship and respect other people’s right, have a 
volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
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2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย         3 (1-2-6) 

      Basic Knowledge of Laws  
ความรู้ทั่ ว ไป เกี่ ยวกับกฎหมายที่ มี ความสัม พันธ์ และจ า เป็นต้อง ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน   
ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  
หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และบูรณาการใช้
กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจ าวันแนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล 
การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและคอรัปชั่นระบบ
และกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและ
สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
General knowledge of law with relationship and need to be used in 
daily life according to the change of social phenomena in present 
situation, study of the principle of law and jurisprudence of the 
public law and private law, principle of basic rights and freedoms 
based on the Constitution law, study the basic knowledge about 
civil and commercial law, criminal law, civil procedure law and 
criminal procedure law, the application and implementation of the 
law to be effectively in daily lives, concepts, theory and good 
governance, the performance of the organization based on good 
governance, fraud and corruption, system and mechanism of the 
inspection of fraud and corruption, policies and measures to 
prevent and resolve the problem of corruption and misconduct 
including transparency and build faith in performance, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3211110     การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 3 (1-2-6) 

  Digital Media Production and Media Literacy 
ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิ ง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส าคัญของการ
รู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูล  ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค์ประกอบการ
วิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทัน  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุก 
ประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและ
สังคมในรูปแบบต่าง ๆเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
Meaning of media, type of media, principles of digital media 
production, practice creating creative digital media, publishing 
media online. The significance of media literacy in the context of 
information society, impact of the media, skills and elements 
analysis of media for literacy, the principle and access information 
from mass media to achieve maximum benefit, the principle of 
avoiding media cause harmful to themselves and the society in 
various forms, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

 
3330010      เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3 (1-2-6) 

   Economics in Daily Life 
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า 
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ หลักการค านวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงินและการคลังการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงิน  
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล  
การบริหารเงินรายได้  การเงินส าหรับที่อยู่อาศัยการบริ หารการเงินด้าน
ยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จ าเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยง
และการประกันความมั่นคงของบุคคลการออมและการลงทุนของบุคคล  
การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
Basic principles of economics, determinants of supply and demand 
of the product, consumer behavior, an important characteristic of 
goods market having perfect competitive and imperfect 
competitive, calculation method of national income, finance and 
banking, monetary and fiscal policy, international trade and finance 
in the balance of payments, the application of principles of  
economics in daily life, personal financial management, personal 
financial planning, personal financial statements, individual income, 
income management, housing finance, financial terms of the 
vehicles and equipment needed to manage personal debt, risk 
management and insurance of persons, savings and investment of 
individuals, financial planning in each age, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

 3330020       ผู้ประกอบการรุ่นใหม่             3 (1-2-6) 
  Modern Entrepreneur 
 บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่

ต่ า งๆ  ทางด้ านการบริหารธุ รกิ จ  การควบคุมทางการ เงินและธุ รกิ จ  
การด าเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล 
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ  
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จ การจัดท าแผนธุรกิจ 
และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The role of small business in the economy, method of 
establishment of a business organization, responsibility in the field 
of business administration, financial control and business, the 
implementation of various small businesses, starting business in the 
digital era, problem solving and decision making, the vision in the 
development of the business enterprise, the characteristics of 
entrepreneurship success, business plan preparation and 
experimental practice as a new entrepreneur, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม     3 (1-2-6) 

Leadership and Teamwork 
ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า รูปแบบของผู้น า 
บทบาทของผู้น าและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนา 
บุคลิกภาพส าหรับผู้น า ทักษะการท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน
ร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพูดในที่สาธารณเพ่ืองานอาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership 
styles, the role of a good leader and follower, the psychology and 
leadership skills, personality development for leaders, teamwork, 
interpersonal relationship in the teamwork, group process and 
solving problems together, the development of the personality, and 
the public speaking training for careers, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 
3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    3 (1-2-6)  

   Basic E-Commerce 
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบ
ธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหา
ทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลอง
ประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and 
tools on the Web for e-commerce, the business model of 
electronic commerce, electronic payment systems, legal and 
ethical issues related to electronic commerce, Business trial using 
electronic commerce, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 3003110 ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ           3 (1-2-6) 

  21st Century Skills for Living and Occupations 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์
เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมี 
คุณภาพในศตวรรษที่ 21เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by 
integrating application for important skills development for life and 
careers in 21st century effectively, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   

รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1810310  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ      3 (1–2–6) 

      Sports for Health Development 
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออก
ก าลังกาย การว่ายน้ าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทาง
กายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
กีฬาเพ่ือสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการ
แข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพ่ือการนันทนาการ 
โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The purpose and benefits of sport for health, model and methods 
for exercise, swimming and aerobics for health, promotion of 
physical fitness for ages, precautions and prevention of injuries from 
sports, sports health and go on diet, recreation, tactics, rules of 
completion and courtesy of a player and a good sport spectators, 
the sports for recreation including single and team sport that 
student can choose what interests, sports for development of the 
holistic health, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
7003120 ทักษะการคิด       3 (1-2-6) 

Thinking Skills 
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิง
ภาษา เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลการเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และ
อธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ 
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Analysis, Design and Present how to problems solving, critical 
thinking, creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in 
term of language and symbolic, and pattern of explaining the 
phenomena that occur in everyday life. Analysis of problems 
solving, choosing appropriate approaches, analyze and explain 
information in today’s global and making decisions based on data, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       3 (1-2-6) 
      World, Science and Technology 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถ
เข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบของ
สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ 
สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ 
สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
The roles of science and technology in the development of 
community, the nation of energy, global warming, the natural 
resources and environment, agricultural and agricultural industry, 
critical thinking skills, able to understand in problem and use 
science and technology to solve the various fields of problem, 
development of science and technology, the use of chemicals in 
daily life, the impact of chemicals on the  environment, sun’s 
radiation and radioactive materials, home appliances and electrical 
equipment, the impact of scientific advances towards humans, 
social, environment and culture, use scientific analysis to 
understand and solve the problems in their lives, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว      3 (1-2-6) 

      Environment and Green Technology 
ความส าคัญของสิ่ งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่
เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The importance of the environment, the utilization of natural 
resources, planning the use of resources, technology in preventing 
and solving environmental problems, skills to create innovative 
environment for sustainable development, natural disasters, the 
classification of natural disasters, causes and the risky areas to 
natural disasters, effects and protection from natural disasters, green 
technology and environmental development for sustainable, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

 



83 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 

      Chemistry in Daily Life 
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความ
สะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษ
กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น 
เคมีกับภูมิปัญญาไทยการดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของ
ภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและ
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือการเกษตร การแพทย์ ความงามและ 
การด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมี
เบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Knowledge of various chemical products in daily life, soap, 
toothpaste, cleaning agents, food additives, milk and milk products, 
cosmetics, papers, the glue, resins, cement, drugs including the 
agricultural products, chemistry and Thai wisdom, drinking, eating or 
health care, the relationship of Thai wisdom and the use of 
chemistry knowledge, chemical reaction in Thai wisdom, Thai 
wisdom and the application of medicinal plants for agriculture, 
medicine, the beauty and life including the use of chemicals in the 
right way,  and detoxification of hazard chemicals, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ       3 (1-2-6) 

      Mathematics for Business 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตรา
ก้าวหน้า ที่ใช้ในการช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อน
ช าระ  และคณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of 
progressive tax rate used for payment of the electricity and water 
supply, the interest charged, installment system, actuarial science, 
critical thinking skills in mathematics, preliminary statistics analysis 
to solve problems in daily life and business problems, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ       3 (1-2-6) 
      Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  กระบวนการ
ตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น  และ
การน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The principle and process of human thinking, creativity, systematic 
thinking, information analysis, logic and reasoning, decision 
processes, the process of scientific knowledge acquisition, linear 
programming and its application in solving problems in their daily 
life, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

 

4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ       3 (1-2-6) 
    Thai cooking and International cooking 

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

      Dessert and Beverage for Business 
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า
ประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและ
การจัดการธุรกิจ ปฏิบัติท าขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องดื่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการท าเครื่องดื่มการตลาด
และการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพ่ือสามารถน าไปประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเอง
ได้เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and 
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing 
principles, packing measures, marketing principles and business 
management, Practice in making Thai desserts and bakery, principles 
and technology of beverage production, Healthy drinks, learning to 
drink, marketing and beverage business management, be able to 
work and be self-reliant, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
 

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3 (1-2-6) 
      Conservation Biology and Plants 

หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การ เปลี่ ยนแปลงของความหลากหลายทางชี วภ าพ การประยุกต์ ใ ช้
เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ  ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ใน
ชีวิตประจ าวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต 
ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ การจัดการ
ระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ความส าคัญและ
คุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์
และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
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Principles and biological theories related to conservation, critical 
thinking skills and problem solving skills in the conservation of 
biodiversity, changes in biodiversity, the application of 
biotechnology in various areas including agricultural, food and 
medical in dialy life, the ethics of conservation, the interference and 
community structures of organism, the relevance of human, the 
design and management of conservation areas, the political  
economy of conservation, the importance and value of the florae to 
life, diversity of the florae, the local wisdom in the application of 
the florae, critical thinking and problem solving skills in conservation 
and development of the florae, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
 

5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 
      Agriculture in Daily Life 

เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่ง
เพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้ าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันการ
เรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้ด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือความปลอดภัยการ
แปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่ งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency 
economy, cultivation management, water resources management, 
the management of coastal and marine resources, planting and 
animal husbandry for recreation and usefulness in daily life, learning 
agricultural skills to survive, organic farming to safety, agro product 
processing with ability to apply as professional career for sustainable 
self-reliance, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3 (1-2-6) 

      Renewable Energy and Energy Saving 
พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า 
การคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก 
การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชด าริ การประหยัด
พลังงานส าหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
การบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน 
เพ่ือเน้นรากฐานการพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The basic knowledge and energy technology, energy and electrical 
energy, introduction to electrical charges, Thailand and world 
energy situation, study on technology of sustainable energy in the 
Royal initiative projects of His Majesty the King, energy saving for a 
house and industrial buildings, energy-saving devices, approach to 
energy saving and technology for energy saving, the integration of 
renewable energy technologies and energy needs of the community 
focusing on the foundation development of stability and 
sustainability of the energy, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 
6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for local development 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเขียนแผนการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ 
หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิง
พาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
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Meaning, importance, composition, theory of creativity. The 
development of creative thinking towards innovation. Design 
concepts, thinking process and writing an operation plan. Apply 
appropriate application of technology. Adding value and developing 
products creatively. Learning principles of creative management, 
intellectual property, and commercialization as well as developing 
creative thinking to solve problems that occur within the local 
community, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

 
6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร       3 (1-2-6) 

      Conscious mind and Traffic Discipline 
ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติ
และพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพ่ือประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับ
ขี่ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่
จิตส านึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle 
inspection, Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, 
safe driving practice, analyze driving behavior, examination and 
evaluation of driving behavior, Consciousness in traffic safety, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต       3 (1-2-6) 

      Computer Skills in Dynamic World 
องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ การน าเสนอ
ผลงานการสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดความต้องการและขอบเขต
สารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ   ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การ
ค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลค า ตารางการ
ค านวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกพล
วัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Essential elements of information and communication technology, 
the use of information and communication technologies, reporting, 
creating spreadsheets, presentations, network communication and 
the effectively uses of information technology and modern 
communication as well as investigation of the law relating to the 
use of the computer and information technology,  ethics and the 
health of computer users, critical thinking skills to use technology 
and the creatively use of information technology including the 
practice in operating system program, data searching, word 
processor program, spreadsheet and the presentations. Practicing 
the operating system program data query, word processing, 
spreadsheet and presentation, computer application to relate with 
the changes in dynamic world, focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 

 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ       3 (1-2-6) 

   Life and Health 
ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร 
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหาร
อย่างสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค 
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทาง
สุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัย
พิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, 
herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to 
humans, food consumption in the balance, food sanitation, 
nutritional status, consumption behavior, environment and factors 
affecting health, care promotion and health risks, holistic health 
care with traditional medicine, national health security, methods for 
adult and deontological nursing, resuscitation, approaches of care 
for disaster victims, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                           ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
 1)  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                          ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)    
 9741101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3(3-0-6)  

และบริการระหว่างประเทศ 
 Introduction to International Tourism and Service Industry 
 ศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด องค์ประกอบ บทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โรงแรม ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในประเทศและต่างประเทศ อนาคต
แนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในยุคโลกาภิวัตน์ 
To investigate the development, components, roles and importance of the 
tourism, hotel, service industry together with tourism resources, 
governmental policies of the tourism and service industry, national and 
international impacts caused and future trends of tourism and service 
industry in the globalization era 
 

9741102  จิตวิทยาบริการ       3(3-0-6) 
   Service Psychology  

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยา                
การบริการ คุณภาพการบริการหลักในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เจตคติ             
ในการบริการ ความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
การจูงใจเพ่ือการบริการ เทคนิคการขาย เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงานบริการ 
จริยธรรมส าหรับงานบริการ 
To understand psychological foundation, meanings, and the 
importance of psychology in service, quality, effective service 
principles, attitudes towards services, consumers’ needs in tourism 
and service industry, motivations for serving customers, selling skills, 
problem solving techniques and service ethics 

 
 9741103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 

Professional Ethics and Laws for Tourism and Service 
ศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการที่มีต่อลูกค้า               
และสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ                   
การท่องเที่ยวและการบริการ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาทางจริยธรรม แนวทางการ
แก้ ไขและการพัฒนาและศึกษาจริยธรรมในงานบริการบทบาทและหน้าที่                    
ของส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและสถาน
บริการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร กฎหมาย
เกี่ยวกับป่าไม้ สิ่งแวดล้อม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 
To ascertain roles and responsibilities of tourism and service industry 
towards customers and society, concepts of business law and ethics 
concerning tourism and service industry, professional ethics,  laws 
concerning hotel and accommodation, consumer protection, tax and 
customs, woodlands, environment, ancient sites and artifacts, national 
museum, immigration and labor laws 

 
         9742104 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์      3(2-2-5) 
   English for Tour Guide 

ฝึกปฏิบัติการเน้นทักษะการฟังและการพูดที่เกี่ยวกับต้อนรับนักท่องเที่ยว การบอก
เส้นทาง การอธิบายแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การแลกเปลี่ยน
เงินตราการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
To emphasize human interactions through soft skills; English listening and 
speaking skill; welcoming tourists; explaining directions to tourists, tourism 
attractions, traditional culture, money exchange, methods to assist tourists in 
particular cases and problem solving techniques 
 

    
9742105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  3(3-0-6) 

    Cross-Cultural Communications and Tourist Behavior 
ศึกษาความหมายและแนวคิดพ้ืนฐานของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ การจ าแนกประเภทของ
นักท่องเที่ยวตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม จิตวิทยา พฤติกรรม และอ่ืนๆ ค่านิยมและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว
ที่มาจากต่างวัฒนธรรม   การวิ เคราะห์แนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวโดยเน้นการศึกษาพฤติกรรมบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิต การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพฤติกรรมสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่มีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการ ปัญหาด้านการบริการ
และวิธีการแก้ไข พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่
แตกต่าง  
To learn basic meanings and notions of tourist behaviors, decision-
making process, factors influencing purchase intention, tourist 
categories according to their demographic features, geographical, 
social, cultural, psychological, behavioral and economic 
backgrounds leading to the analysis of tourist behavior, 
communications with tourists from various backgrounds and the 
understanding of factors influencing the methods to be service of 
tourists, the possible ways to mitigate issues caused by cultural 
differences of the tourists    

 
9742106  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและบริการ  3(2-2-5) 

    Information Technology for Tourism and Service 
ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว    และบริการ บทบาท ความส าคัญของเทคโนโลยีสาระสนเทศ ระบบ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยวและบริการ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวใน
อนาคต 
To understand fundamental use of information technology for 
tourism and service, roles and substance of information technology, 
tourism database, e-commerce business, communication 
technology, internet network, application for information 
technology in tourism and service, and trends of information 
technology on future tourism 
 

          9742107         สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพในการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
  และงานบริการ           
              Aesthetics and Personality Development for Tourism and 
  Hospitality 

ฝึกทักษะการพูด การฝึกการหายใจและใช้ระบบเสียงที่ถูกต้อง  การเดิน การยืน ให้
มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะกับการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการแบบไทย การ
ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้ภาษาท่าทางเพ่ือสื่อความหมาย การเน้นการฝึก
ทักษะการพูดเพ่ือสัมภาษณ์การฝึกงานเพ่ือวัดทัศนคติ ความรู้ และความช านาญ
ในงาน 
To emphasize speaking skill, breathing exercise, consonance, 
manner of walking and standing, appropriate manner for Thai-styled 
service, body movement, nonverbal language, and job interview 
techniques 
 

 9743108 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 
                Human Resources Management in Tourism and Service Industry 

ศึกษาหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ             
การวางแผนก าลังคน การวิเคราะห์งาน การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน                 
การประเมินผลงาน การจูงใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
To study Human Resources Management principle, workforce 
planning, job assessment, remuneration methods, job evaluation, 
motivation, welfare and other fringe benefits of the employees in 
the industries 

 
2 )  วิชาเฉพาะ                           ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต 

2.1  วิชาเฉพาะบังคับ                         ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต   (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
9741201 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจน าเที่ยว     3(3-0-6) 

    Accounting and Finance for Tour Business  
ศึกษาทฤษฎี และความหมายของการบัญชีเบื้องต้นและการเงิน งบดุล งบก าไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการบัญชีและการเงินและบริการและ
การวิเคราะห์งบการเงินและมูลค่าของเงินตามกาลเวลาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ 
To follow theories and definitions of fundamental accounting and finance, 
balance sheet, profit and loss statement, and cash flow statement, 
applied programs for accounting, finance and service and financial 
statement analysis and cash value according to chronology of tourism 
industry and service 

 
9742202 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 

Tourism Resources Development  
    ศึกษาความส าคัญและแนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว  ประเภท 

ลักษณะ และการประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการและขั้นตอนของ              
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว บทบาทและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 

    To understand the importance and trend in tourism resource 
development, assessment of characteristics and potentiality of tourism 
resource development, concept and procedure of tourism resource 
development, together with public and private sector’s roles and 
cooperation 
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9742203     หลักการมัคคุเทศก์      3(2-2-5) 

          Principle of Tour Guiding 
ศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะและจรรยาบรรณของ
มัคคุเทศก์ กระบวนการ วิธีการ เทคนิคการน าเที่ยว มนุษยสัมพันธ์ส าหรับงาน
มัคคุเทศก์ นันทนาการ การปฐมพยาบาล การป้องกันอุบัติเหตุและการให้ความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการ 
เข้า-ออกราชอาณาจักร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก์                   
มีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
To examine roles, responsibilities, characteristic features, ethics of 
tour guides in addition to tour guiding procedures and techniques, 
interaction with tourists, recreational activities arranged for tourists, 
first aid skill, accident protection and prevention measure, tourist’s 
safety and security, law and regulations for tour guiding, immigration 
regulations and custom declaration, problem-solving techniques, 
tour guiding professional development and fieldwork experiences 
 

          9742204 การจัดการโครงการการท่องเที่ยว         3(1-2-6) 
    Tourism Project Management   

ศึกษาการจัดการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว การศึกษาความเป็นไปได้ของ            
การพัฒนาธุรกิจ การวางแผนและกระบวนการพัฒนาโครงการ การด าเนินงาน 
การควบคุมและการประเมินผลโครงการ    
To study hotel and tourism business, the possibility of business 
development, planning and project development process and 
operation, project’s outcome assessment 
 

 9743205 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
    Logistics for Tourism Industry       

ศึกษาวิวัฒนาการ  ความหมาย  ความส าคัญ  แนวโน้ม  ลักษณะและองค์ประกอบ
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว  ปัจจัย                  
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร โ ล จิ ส ติ ก ส์ เ พ่ื อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว                       
แนวโน้มการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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To understand the growth, definition, tendency, characteristic 
features and components of tourism industry together with logistics 
system for tourism, factors involving logistics management 
procedures for tourism and tendency in logistics business 
development for tourism industry 
 
 

 9743206 การวางแผนการด าเนินงานและการจัดการธุรกิจน าเที่ยว  3(3-0-6) 
Tourism Business Planning, Operation and Management 
ศึกษาความหมาย บทบาท ความส าคัญ ประเภทของธุรกิจน าเที่ยว สินค้าและการ
บริการ ข้อดี-เสียของการใช้บริการธุรกิจน าเที่ยว สถิติธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย           
การจัดตั้งธุรกิจน าเที่ยว การวางแผนและการด าเนินการจัดน าเที่ยวของธุรกิจ            
น าเที่ยว การจัดรายการน าเที่ยว บัตรโดยสาร เอกสารและระเบียบในการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ผลกระทบของนโยบายการเปิดเสรีการบริการต่อธุรกิจน าเที่ยว   
To comprehend definition, position and classification of tourism 
business, merchandise and service, pros and cons of tourism 
business practices, tourism business reports in Thailand, tourism 
business establishment, tourism business planning and operation, 
tour programming, travel documentation, international tourism 
instruction, free trade policy and its consequences towards tourism 
business 

 
 9743207 การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
    Creative Community-based Tourism 

ศึกษาความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวคิด หลักการและองค์ประกอบ
ของการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์บทบาทและ
ความส าคัญของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการตลอดจนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
อย่างยั่งยืน บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปัญหาข้อจ ากัดและแนว
ทางการจัดการที่ดี กรณีศึกษา การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  
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To understand the definition of creative community-based tourism 
and its concepts, principles and components along with the 
assessment of roles and importance of tourism communities, 
capacity building, networking, participatory sustainable tourism 
management and development, public and private sector’s 
intervention in minimizing constraints and enhancing good 
governance through tourism studied cases, and  community - based  
tourism development project related to sustainable self-sufficiency                  
economy theory and practice  

 
  9743208 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน   3(2-2-5) 
    Tourism Planning and Sustainable Tourism Development 

ศึกษาความเป็นมา ความหมาย รูปแบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิด องค์ประกอบ วิธีการและเทคนิคการท าแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และไม่ส่งผลกระทบทางลบ
ต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่ผ่านการศึกษา
แนวโน้มนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก รวมถึง 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผนและ
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
To understand background and pattern of sustainable tourism 
institutions including their concepts, components, procedures and 
techniques on sustainable tourism planning resulting in participatory 
processes with minimal negative impacts on ecosystem, economy, 
society and way of life of local, regional and global communities 
together with assessment of tourism circumstances, its competitive 
environment and strategic tourism marketing policies of the tourism  
industry 

           
 9744209 สัมมนาการท่องเที่ยว      3(2-2-5 ) 

  Seminar on Tourism  
ฝึกหัดการน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม                   
การท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันกับข่าวสาร บทความ          
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และประเด็นร่วมสมัยต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ                   
และวัฒนธรรมและสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
To discuss and present topics concerning tourism development, through 
tourism news, articles, and temporary issues on political, economic and 
social facets, also new ideas shared among learners to be actively 
implemented through various cases 
 

 9744210 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการท่องเที่ยว    3(2-2-5)
    Research Methods for Tourism 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการวิจัย  ประเภทของการวิจัย 
กระบวนการในการวิจัยทุกขั้นตอน วิธีการวิ เคราะห์ตัวแปรและข้อมูล 
ความส าคัญของเครื่องมือการวิจัย วิธีเขียนงานวิจัยตามมาตรฐานสากล การ
น าเสนอผลงานวิจัย การใช้งานวิจัยให้เกิดประโยชน์ การส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย ปัญหาและอุปสรรคในงานวิจัยส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 
To discern research outline and its importance, research 
approaches, research processes, variable and data analysis, research 
tools, research writing techniques, research presentation, research 
implementation, research development and extension, and 
research issues on tourism and hotel industry 

 
 
 

2.2  วิชาเฉพาะเลือก            ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  
     โดยเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะและกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ            
เพ่ืองานอาชีพ 
             2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต  
    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 9743301 การจัดการธุรกิจการบิน      3(2-2-5) 
   Airline Business Management 

ศึกษาองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ภูมิศาสตร์การบิน สิทธิทางการบิน            
สายการบินและเครือข่ายการบิน ระบบการส ารองที่นั่ง การจ าหน่ายบัตรโดยสาร 
การบริการผู้โดยสาร ระเบียบพิธีเข้าออกระหว่างประเทศ ระเบียบพิธีศุลกากร  
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การขนส่งสินค้าทางอากาศ การตลาด การจัดการงานบุคคล แนวโน้มใน
อุตสาหกรรมการบิน 
To perceive components of airline industry, aviation geography, 
aviation rights, airlines and airline networks, reservation system, sale 
of air-tickets, customer service, international immigration and 
customs, air transportation, marketing, human resources 
management and future direction of aviation industry  
 

        9743302  การฝึกทักษะอาชีพงานการโรงแรมและบริการเบื้องต้น  3(2-2-5) 
Basic Professional Skill Training in Hotel and Service 
ฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพด้านการจัดการส่วนหน้าของโรงแรมและการฝึกทักษะ
อาชีพด้านงานแม่บ้านและงานซักรีดของงานโรงแรมและการฝึกทักษะศิลปะการ
ตกแต่งในงานโรงแรม 
To provide professional and basic skill training and operation in 
front office, housekeeping, laundry service, and decorative arts in 
hotel 
 

 9743303        การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
   Cultural Tourism Management 

ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมในมิติของทรัพยากรการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยเน้นบริบทในเรื่อง ศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การวางแผนและการก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น ามาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
To understand senses and categories of culture, cultural interaction, 
culture in tourism resource dimension, types of cultural tourism 
emphasizing on religion, history, art and culture, tradition, strategic 
planning in cultural tourism management leading to sustainable 
tourism development 
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   9744304 ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม               3(3-0-6) 
    Wellness, Spa and Aesthetics Business  

ศึกษาแนวคิดการด าเนินธุรกิจและลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพ ความงามและการชะลอวัย การใช้สมุนไพรเพ่ือความงาม การให้บริการ
ด้านกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ การให้บริการด้านความงาม โอกาสในการ
ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานของสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง 
To discern concepts of wellness and rejuvenation business, herbal 
treatment, sports and recreation for health, beauty services, career 
paths in these disciplines and benchmarks of the aesthetics 
agencies 
 

 9744305 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(2-2-5) 
   MICE Management 

ศึกษาการจัดการประชุม ความหมาย ประเภท แนวทางการจัดการประชุม การจัด
นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลทั้งระดับประเทศและนานาชาติ การ
จัดการด้านการตลาด การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ MICE  การเป็นองค์กรผู้จัดงาน
ที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม MICE ในฐานะผู้จัดงานอาชีพในระดับยุทธศาสตร์
และปฏิบัติการ การประเมินผลกิจกรรม MICE และข้อแนะน าการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในด้านการจัดการธุรกิจการประชุมและกิจกรรมพิเศษ (MICE)  
To comprehend definitions of meeting, incentive, conference and 
exhibition (MICE) together with classifications and methods of holding 
meeting, incentive, conference and exhibition at national and international 
level, marketing management, finance, human resources in meeting, 
incentive, conference and exhibition business, being professional 
conference organizers and relationships with MICE business 

 
9744306 การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล     3(3-0-6) 

    Marine Tourism Management 
ศึกษาความหมาย พัฒนาการและลักษณะของการท่องเที่ยวทางทะเล ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล แนวคิดทางการจัดการการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน การวางแผนและการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวทางทะเล 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
To apprehend definitions, development and attributes of marine 
tourism, its impacts on marine environment and ecology, concepts 
on sustainable marine tourism planning, operation, and 
management 
 

9744307 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร     3(3-0-6) 
Agro-tourism Management 
ศึกษาความหมายและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรกับ
การท่องเที่ยว การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
To apprehend definitions, patterns, and classifications of agro-
tourism along with agro-tourism management, agricultural products 
and tourism, agro-tourism product designs to attract tourists, 
understanding the factors favorable to sustainable agro-tourism 
development behind King Rama IX’s Self-sufficiency Economy 
Theory 
 

 9744308 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา     3(3-0-6) 
   Sport Tourism Management 

ศึกษาความหมาย ประเภทและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ความสัมพันธ์
ระหว่างการท่องเที่ยวกับการกีฬา แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา การจัดการด้าน
การตลาดส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับ การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืนในประเทศ
ไทย  
To understand definitions, patterns, and classifications of sport tourism, 
relationships between tourism and sports, sport tourism destinations, 
marketing management for sport tourism business, strategic 
management for sport tourism and conceptualization of sustainable 
sport tourism development in Thailand 
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         9744309         การด าเนินการและการจัดการเรอืส าราญ    3(2-2-5) 
   Cruise Line Operation and Management 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมเรือส าราญ ประวัติและความเป็นมาของ
ธุรกิจเรือส าราญ วิธีการด าเนินงานและการตลาด โอกาสก้าวหน้าในงานอาชีพ 
รายละเอียดเกี่ยวกับเรือส าราญ การจัดการอาหารนานาชาติ/ท้องถิ่น บนเรือ
ส าราญ การจัดก าหนดการบนเรือส าราญและท่าเทียบเรือ 
To discern general characteristics of cruise tourism business and its 
history and background, cruise tourism operation and marketing, 
career paths of individuals in cruise tourism, information of cruise, 
local and international cuisines on board, management of boat ride 
itinerary and ports of call 
 

 9743310 การจัดการสโมสรและบาร์     3(3-0-6) 

    Club and Bar Management 
ศึกษาการบริหาร การด าเนินการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอุตสาหกรรม
สโมสรและบาร์  การวิเคราะห์ตลาด การจัดการด้านสมาชิกสัมพันธ์ การจัดการ
อาหาร และเครื่องดื่มในสโมสรและบาร์ การวางแผนการผลิตและการบริการ                 
การจัดการด้านพนักงาน การจัดท างบการเงินและการควบคุมทางการเงินการ
จัดการในเหตุการณ์พิเศษและกรณีศึกษา 
To understand management, operation and business ambience in 
club and bar business, marketing analysis, membership 
management, food and beverage management, production and 
service planning, staff management, financial operation, financial 
control and management on special events through various studied 
cases 

 
 9743311 การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ    3(3-0-6) 
    Special Interest in Tourism 

ท าความเข้าใจความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพ่ือความสนใจพิเศษ 
รูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษทั้งในและต่างประเทศ การจัดการ
การท่องเที่ยวเพ่ือความสนใจพิเศษเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 
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To understand tourism in general according to learner’s special 
interest, models of individual’s special interest in tourism, examples 
of domestic and international tourism for individuals with own 
special interest, management of tourism to attract Thai and 
international tourists with special interest 
 

 9743312         การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 
Strategic Management in Tourism and Service Industry 
ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ การก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน     
การวางนโยบายธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
กลยุทธ์รวมของธุรกิจโรงแรมรวมถึงการประเมินผลและการติดตามผล 
To examine planning and strategic management in tourism and service 
industry, elements of strategic planning, business goal determination, 
planning procedure and techniques, hotel business policy planning, 
internal and external business environment assessment, holistic hotel 
business strategies including evaluation and monitoring processes 
 

 9744313         ภูมิทัศน์วัฒธรรมเพื่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  3(3-0-6 )       
    Cultural Landscapes for Tourism in ASEAN 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม ความหมาย ประเภทของภูมิทัศน์
วัฒนธรรม ความแตกต่างระหว่างภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืน การจัดทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือเป็นตัวอย่างของการศึกษาการจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
To comprehend conceptualization, definition, categories of cultural 
landscapes together with its differences between cultural 
landscapes in ASEAN region, approaches to manage sustainable 
cultural landscapes, field trips of cultural landscapes for tourism in 
ASEAN 
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  9744314 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทยและอาเซียน    3(3-0-6) 
    Geography of Thai and ASEAN Tourism 

ท าความเข้าใจความหมายและความส าคัญของภูมิศาสตร์ที่มี อิทธิพลต่อ                  
การท่องเที่ยว แหล่งการท่องเที่ยวที่ส าคัญของไทยในภูมิภาคต่างๆ และอาเซียน 
รวมถึงประเภทของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดจนเส้นทางการเดินทางเพ่ือเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว 
To get to the bottom of definitions and importance of geography 
and its influences on tourism, main tourism attractions in different 
regions of Thailand and ASEAN, in addition to variety and 
accessibilities of tourism destinations    
 

 9743315 การฝึกทักษะบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน   3(2-2-5) 
    Skill Training in Personality and Job Interviewing  

ฝึกทักษะการพูด  การเดิน การยืน เพ่ือให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะกับการ
บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการแบบไทย เน้นการฝึกทักษะการพูดเพ่ือ
สัมภาษณ์การฝึกงาน เพ่ือวัดทัศนคติ ความรู้และความช านาญในงานบริการ 
To train proper speaking, walking and standing manners for service, 
particularly Thai-styled service emphasizing skill training in speaking 
for job interviews, practical training opportunities as well as testing 
attitude, knowledge and expertise in services 
 

 9743316 การฝึกทักษะการน าเสนอและพูดในที่สาธารณะ   3(2-2-5) 
    Skill Training in Presentation and Public Speaking 

ฝึกทักษะการพูด ศิลปะในการพูด รวมถึงการฝึกการหายใจและใช้ระบบเสียงที่ถูกต้อง
ในการพูดอีกทั้งการเปล่งเสียงในการแสดงการเว้นจังหวะในการพูด ฝึกการเคลื่อนไหว
ร่างกาย การใช้ภาษาท่าทางเพ่ือสื่อความหมาย ฝึกปฏิบัติการพูดในที่สาธารณะ 
เทคนิคการน าเสนอในที่สาธารณะ  
To train proper speaking manner, rhetoric as well as breathing 
exercise, precise phonology and pronunciation in speaking, body 
movement, non-verbal language for interpretation, speaking 
exercise and presentation techniques in public 
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 9743317 การฝึกทักษะศิลปะการตกแต่งในธุรกิจที่พักและบริการ  3(2-2-5) 
Skill Training in Decoration Arts in Lodging Accommodation and 
Service Business 
เรียนรู้เทคนิค การออกแบบการตกแต่งที่พักในแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างจุดขายให้กับ
ที่ พัก การน า เอกลักษณ์ของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น เข้ าไปประยุกต์ ใช้ ใน                   
การออกแบบตกแต่งที่พักให้มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของชุมชน  
To learn different designs and decoration techniques for lodging 
accommodation as a selling point and brand image together with 
introduction of local/community identities to be applied for 
designing lodging accommodation 

   
  รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 9744318 การฝึกทักษะการจัดสรรทรัพยากรด้านการน าเที่ยว   3(2-2-5) 
    Skill Training in Tourism Resources Management 

ฝึกทักษะการเขียนแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านการน าเที่ยวในท้องถิ่น ภูมิภาค 
และประเทศผ่านการเขียนแผนล าลองเพ่ือเรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง
ทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นมาและพัฒนาเป็นโปรแกรมการท่องเที่ ยวเพ่ือ
การบริการน าเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการบริหาร
ทรัพยากรด้วยการประยุกต์มาตรฐานอุตสาหกรรม พัฒนาและจัดท าแผนธุรกิจ 
และแผนปฏิบัติการ บริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นวัตถุ วัสดุและอาคาร ควบคุม
การด าเนินงาน 
To practice methods of creating plans for local, regional and 
national tourism resource allocation through model plans in order 
to learn natural and man-made tourism resources management, 
development of tourism programs for domestic and international 
tourism as well as tourism resource management through industry 
standards applied, invention of business models and their 
operations, material management, control and operation 
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 9744319 การฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในธุรกิจที่พักแรม 3(2-2-5) 
Skill Training in Computer Programs Used in Lodging 
Accommodation Business 
ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบจ าลองเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการ
จัดการการน าเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ วางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยว 
โดยสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม วางแผนและด าเนินงานทั้งที่พัก 
อาหารและระบบรถขนส่งลูกค้า 
To practice programming of tourism models leading to in-bound 
and out-bound tourism operation, tourism itinerary planning 
through creating proper tourism routes, and lodging 
accommodation, cuisine and guest transfer planning and operation 
 

   9744320 การฝึกทักษะอาชีพงานแม่บ้านและงานซักรีดในธุรกิจที่พักแรม 3(2-2-5) 
Skill Training in Housekeeping and Laundry Service in Lodging 
Accommodation  

    ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแม่บ้านในต าแหน่งต่าง ๆ  
    งานท าความสะอาดห้องพัก การใช้สารเคมีในงานแม่บ้านและงานสุขอนามัยและ 

ความปลอดภัยในโรงแรม ลักษณะที่ดีของผู้ปฏิบัติงานแม่บ้าน การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานหรือแผนกต่างๆ ในโรงแรม 
To prepare learners for skill training in housekeeping, cleaning hotel 
rooms, using chemicals, hygiene and safety in hotel, expected 
characteristics of housekeepers, and coordination methods with 
various departments within the hotel premises 
 

 9743321 การฝึกทักษะอาชีพการจัดการส่วนหน้าในธุรกิจที่พักแรม  3(2-2-5) 
Skill Training in Front Office Operation in Lodging 
Accommodation Business 
ฝึกปฏิบัติระบบการจองท่ีพัก การยืนยันการจอง การรับลงทะเบียนลูกค้า การท า
ประวัติของลูกค้า การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานส่วนหน้า การสื่อสารทาง
โทรศัพท์  โทรสาร การส่งกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียมบัญชีค่าใช้จ่าย 
(customer folio) ตลอดระยะเวลาที่แขกพักท่ีโรงแรม  



107 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
To practice hotel reservation methods, reservation confirmation, 
guest registration, customer records, computer programs used in 
front office operation, use of telephone and facsimile, porter age, 
and customer folio preparation throughout the stay of the guests 
 

 9743322 การฝึกทักษะการน าเที่ยว      3(2-2-5) 
    Skill Training in Tour Guiding  

ฝึกอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ภูมิศาสตร์ เทศกาลงานประเพณีของ
ไทย  โบราณสถาน สถาปัตยกรรม จิตกรรม ประติมากรรม และหัตถกรรมของ
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน อิทธิพลของพระพุทธศาสนา และความเชื่อต่าง ๆ ที่
มีต่อศิลปะไทย ในแต่ละสมัย นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย อาหารไทย และจริยธรรม
ในการเดินทางท่องเที่ยวโดยฝึกปฏิบัติการเพ่ือการบรรลุจ านวนเส้นทางท่องเที่ยว
ที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการกีฬาและท่องเที่ยวได้ก าหนดไว้ 
To practice methods of providing information of history, geography, 
festivals, traditional culture of Thailand to guests including historic 
sites, paintings, sculptures, handicrafts of Thailand and her 
neighboring countries, Buddhism’s beliefs and influences on Thai 
arts, Thai performing arts, cuisines and ethical behaviors in tourism 
as well as field trips designated by Department of Tourism, Ministry 
of Tourism and Sports 
 

 9744323 การฝึกทักษะการพัฒนาและด าเนินตามแผนประกอบการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
    ในบริบทท้องถิ่น 

Skill Training in the Development and Implementation of Tourism 
Planning in Local Context 
ฝึกทักษะการเขียนแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลาย 
รูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การท่องเที่ยวในโครงการพระราชด าริ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่นและเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
To practice composing tourism destination development projects for 
tourism communities with various forms of tourism (e.g. cultural 
tourism, gastronomic tourism, ecotourism, tourism in the Royal  
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Projects of King Rama IX of Thailand) in order to promote local tourism 
potentials and elevate values added to local tourism sites 
 

   2.2.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ              ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
ภาษาอังกฤษ                   

 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 9741401 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
    และบริการระหว่างประเทศ 1 
    English for Practitioners in International Tourism and  
                              Service Industry 1 

เรียนรู้ค าศัพท์และการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจการบิน  
To learn English vocabulary and communicative English foundation 
in tourism and service industry along with tourism, accommodation, 
and airline business 

 

  9742402 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
     และบริการระหว่างประเทศ 2 
     English for Practitioners in International Tourism  
     and Service Industry 2 

เรียนรู้ค าศัพท์และบทสนทนาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจสปา ธุรกิจสุขภาพและความงามและ
ธุรกิจเพ่ือความบันเทิง  
To learn English vocabulary and conversation dialogs in tourism and 
service industry including souvenir, spa, wellness and beauty, and 
entertainment business 
 

  9743403 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
     และบริการระหว่างประเทศ 3 
     English for practitioners in International Tourism  
     and Service Industry 3 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
เรียนรู้ค าศัพท์ ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ             
การบริการของแผนกการตลาดและทรัพยากรบุคคลเพ่ือการน าเสนอสินค้าและ
บริการ การเจรจาต่อรอง การสอบสัมภาษณ์เข้าท างาน รวมถึงการน าเสนอ
รายงานในที่ประชุม  
To learn English vocabulary and practice English communication in 
tourism and service industry emphasizing marketing and human 
resources department in order to present their products and 
services, techniques of negotiation, job interview, and presentation 
of meeting minutes 
 

   9743404  ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
     และบริการระหว่างประเทศ 4 
                  English for practitioners in International Tourism  
                              and Service Industry 4 

ท าความเข้าใจทฤษฏีและการปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นต้น ทักษะการพูดติดต่อประสานงานทาง
โทรศัพท์ และการเจรจาแบบเผชิญหน้าการติดต่อประสานงานผ่านทางจดหมาย 
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ รวมถึงการเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
To learn theories and techniques of coordination with other 
agencies (e.g. public and private sectors) in tourism and service 
industry through English, and correspondence in the form of 
telephone, electronic mails, letters, face-to-face meeting including 
advertisement and public relation practices 
 

          9744405 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ ตามมาตรฐานสากล  3(3-0-6) 
    English for Standardized Level Test  

ศึกษาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เหมาะสมส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การทักทาย การแนะน าตัว การนัดหมาย  

    การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  
    ตามมาตรฐานสากล   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
To follow proper listening, speaking, reading, and writing skills for 
conversation and cross-cultural communication in various situations, 
greetings, self-introduction, appointment making, information 
sharing, and use of English for standardized level test 

ภาษาจีน                 
         รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 9741406 ภาษาจีน 1       3(3-0-6) 
    Chinese 1 

ศึกษาหลัก และวิธีการถอดเสียงอ่านภาษาจีนกลาง ด้วยระบบสัทอักษรจีน             
(ฮ่ัน อวี่ พิน อิน) การอ่านออกเสียงที่ถูกวิธีและเป็นมาตรฐานสากล บูรณาการ
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานสลับกันระหว่าง
ระบบสัทอักษรจีนกับตัวอักษรจีน ศึกษาวิวัฒนาการตัวอักษรจีนควบคู่กับ
วัฒนธรรมและประเพณีจีน  บทสนทนาและอ่านข้อความสั้นๆ และเขียนประโยค
พ้ืนฐานโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง ไวยากรณ์  พ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
To learn principles and Chinese Mandarin phonetics, precise and 
standardized pronunciation, and integrated listening, speaking, 
reading and writing skills, methods of writing basic Chinese together 
with its phonetic system and Chinese characters alternately, 
evolution of Chinese characters and Chinese traditional culture, 
Chinese dialogs, concise messages and writing basic sentences 
according to grammatical structure, and basic communication in 
daily life 
 

 9742407 ภาษาจีน 2       3(3-0-6) 
    Chinese 2 

ศึกษาทักษะการใช้รูปแบบประโยคภาษาจีน ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น การลด การขยาย รูป
ประโยคต่างๆ  การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมจีน ตลอดจน
ฝึกสนทนาภาษาจีนเพ่ือการ สื่อสารในชีวิตประจ าวัน มีเนื้อหาต่อเนื่องจากภาษาจีน 1 
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  รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
To understand more complicated forms of Chinese language 
sentences both abridged and modified forms together with 
listening, speaking, reading and writing skills, Chinese traditional 
culture, and intermediate Chinese communication in daily life 

  
 9743408 ภาษาจีน 3       3(3-0-6) 
    Chinese 3 

ศึกษาค าศัพท์ วลี และประโยคภาษาจีนส าหรับการสนทนาในชีวิตประจ าวันใน
ระดับสูงขึ้น สัทอักษรภาษาจีนและการออกเสียง การฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ  
To comprehend more advanced Chinese vocabulary, phrases, 
sentences in daily life, Chinese phonetics and pronunciation, 
communicative skill practice in Chinese in several situations 
 

  9743409 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
    Chinese for Communication 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์และส านวน
ภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือสามารถใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 
To study meanings of vocabulary and expressions in general 
Chinese conversation in daily life in terms of listening, informing and 
explaining things in Chinese, as well as simple methods of 
explanation in daily life in order to use Chinese language actively in 
real life situations 
 

 9744410 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ    3(3-0-6) 
    Chinese for Tourism and Service Industry 

เพ่ิมพูนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ค าศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการการสนทนาในสถานการณ์การให้บริการในฐานะพนักงานตัวแทน
จ าหน่ายทางการท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน มัคคุเทศก์และพนักงานต้อนรับ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
To follow listening, speaking, reading and writing skill in Chinese 
communication in tourism and service industry and specific terms 
used, conversation skill in Chinese in general service situations as 
representative of tourism and airline business, travel agencies and 
guest relations 

 
ภาษาญี่ปุ่น                  

          รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 9741411 ภาษาญี่ปุ่น 1       3(3-0-6) 
    Japanese 1 

เรียนรู้ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 3 ชนิด ได้แก่ ฮิรางานะ คาตาคานะ 
และคันจิ ประมาณ 50 ตัว ค าศัพท์ประมาณ 350 ค า และฝึกทักษะการฟังการ
พูดภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
To study Japanese language resonance, three types of Japanese 
characters and their systems in the forms of Hiragana, Katakana, and 
Kanji with approximately 50 characters and 350 words as well as 
listening, speaking skills of basic Japanese for daily communication 
 

 9742412 ภาษาญี่ปุ่น 2       3(3-0-6) 
    Japanese 2 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านเขียนขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย 
และเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมประมาณ 350 ค า และตัวอักษรคันจิเพ่ิมขึ้นประมาณ 100 
ตัวอักษร 
To practice listening, speaking, reading and writing skills of basic 
Japanese for communication in various contexts together with 350 
Japanese vocabulary words and 100 Kanji characters 
 

 9743413 ภาษาญี่ปุ่น 3       3(3-0-6) 
    Japanese 3 

ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนเพ่ือสื่อสารข้อมูลและความรู้สึกนึกคิดได้อย่าง
ถูกต้อง ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
เทศกาล วันส าคัญ  เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมอีกประมาณ 400 ค า และอักษรคันจิเพ่ิม
อีกประมาณ 150 ตัวอักษร 
To practice listening, speaking, reading and writing skills for precise 
communication and expressions, sentence forms and basic 
grammars, composing self-information, Japanese festivals and 
important dates of the year, 400 Japanese vocabulary words and 
150 Kanji characters 
 

  9743414 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
    Japanese for Communication 

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างบูรณาการเพ่ือการสื่อสารในบริบทต่างๆ
อย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมประมาณ 700 
ค าและตัวอักษรคันจิเพ่ิมประมาณ 250 ตัวอักษร 
To enhance listening, speaking, reading and writing skills in Japanese 
collectively for precise communication in various social and cultural 
contexts, 700 Japanese vocabulary words and 250 Kanji characters 

 
 9744415 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ    3(3-0-6) 
    Japanese for Tourism and Service Industry 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว           
และบริการในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ การบริการในโรงแรม ภัตตราคาร ร้านค้า 
บริษัทน าเที่ยว ตัวแทนจ าหน่ายทางการท่องเที่ยว ธุรกิจการบินและการบริการใน
แหล่งท่องเที่ยว 
To practice communicative Japanese in tourism and service industry 
in different situations (e.g. services in hotels, restaurants, shops, 
travel agencies, sales representatives in tourism, and airline business 
as well as services in tourism attractions) 

 
 
 
 
 
 
 



114 
 

      ค. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตร 
 
 
 

 ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  9742601 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา        1(1-2-6) 
    Preparation for Cooperative Education 

เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการผ่านรายวิชาสหกิจศึกษาและก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่กระบวนการ 
สหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการที่รวมถึงการวางแผนเพ่ือการประกอบ 
อาชีพในอนาคต จริยธรรมในการท างาน ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการ
ท างาน แนวทางการน าเสนอผลงาน การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน การ
แต่งหน้า การท าผมทั้งชายและหญิง การเลือกเครื่องแต่งกายเพ่ือการปฏิบัติงาน 
การเขียนประวัติส่วนตัวและการเขียนรายงานผ่านภาษาไทยและอังกฤษ 
To get learners prepared for their future employers’ overall 
expected characteristics before they attend the cooperative 
education program either in Thailand or overseas in terms of future 
employment planning, work ethics, safety and security at work, 
presentation techniques, job application and interview techniques,  

   make-up techniques, hairdressing and barbering techniques, attire  
selecting techniques for work, resume and report writing techniques 
in Thai and English   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 9742602 สหกิจศึกษา 1 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)   3(350) 

Cooperative Education 1 in Thailand or Other Countries 
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มี
องค์ความรู้  เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการขั้นตอน
ของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานในฐานะ
พนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการ
บริการ ที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ การจัดท ารายงานการศึกษา             
 
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย มีการน าเสนอและมีการประเมินผลโดย
พนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ในสาขาวิชา  
To get learners prepared as trainees for conceptualization of 
cooperative education and its processes, regulations, prior to their 
practical training scheme with corporations in tourism and service 
business located either in Thailand or overseas, report preparation 
and presentation cooperative education together with evaluation 
by support staff and/or student supervisors 

 
  
 9744603 สหกิจศึกษา 2 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)      3(350) 
    Cooperative Education 2 in Thailand or Other Countries 

เสริมสมรรถนะด้าน Work-integrated Learning Process โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติงาน
เชิงวิชาชีพเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษา ตามที่
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ 
และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา พนักงานที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ 
To get learner prepared as full-time student trainee at any 
corporation designated by the International Tourism and Service 
Industry Program for one semester together with practical training 
report and presentation conducted by student to lecturers  
 
หมายเหตุ: วิชาสหกิจศึกษาต้องเรียนไม่ต่ ากว่า 700 ชั่วโมง 
Note: Students to take a minimum of 700 hours for this course 
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จ. หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ                 ไม่นับหน่วยกิต 
รหัสวิชา          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   

 9741701 ภาษาอังกฤษระดับต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ Non-Credit 
    Basic English in Tourism and Service Industry 

เสริมสมรรถนะให้กับผู้เรียนด้านความรู้ทางไวยากรณ์ การฟัง พูด อ่าน เขียน
ระดับต้น การอ่านบทความสั้นๆ  การสนทนาระดับพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการเรียนการสอนในชั้นเรียนและในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
To prepare students for grammatical structures of basic English 
together with listening, speaking, reading and writing skill through 
concise articles and conversation on a daily basis 
 

 9741702 การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1       Non-Credit 
    English Communication for Tourism Industry 1 

ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ค าศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสร้างบทบาทในสถานการณ์จ าลองใน 
ฐานะพนักงานตัวแทนจ าหน่ายทางการท่องเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก์          
และพนักงานต้อนรับ 
To practice listening, speaking, reading and writing skill in English      
communication, vocabulary in tourism industry, and role playing in 
simulation-based learning and situations as tourism, airline business, and 
guest relations representative 
 

          9742703 การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       Non-Credit 
                              และการบริการ 2 
     English Communication for Tourism and Service Industry 2 

เสริมสมรรถนะโดยให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการโดยเน้นภาษาที่เป็นทางการยิ่งขึ้นส าหรับพนักงาน ผู้ให้บริการในทุก
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทน
จ าหน่ายทางการท่องเที่ยว การน าเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
To use more formal English in tourism and service industry in every 
step of hotel, food and beverage, tourism, and recreation operation 
as well as other services involved as member of staff and service 
provider 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต  
               สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in International Tourism  
                 and Service Industry 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
                  และบริการระหว่างประเทศ)                             
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่าง  
                  ประเทศ) 

   ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts Program (International  
                         Tourism and Service Industry) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (International Tourism and Service   
                     Industry) 

ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต  
               สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in International Tourism  
                 and Service Industry 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
                  และบริการระหว่างประเทศ)                             
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่าง  
                  ประเทศ) 

   ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts Program (International  
                         Tourism and Service Industry) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (International Tourism and Service   
                         Industry) 

คงเดิม 
 
 
 
 
 

คงเดมิ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  135 หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            30  หน่วยกิต 
    1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร          12  หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       3   หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        3   หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  12  หน่วยกิต หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ             93  หน่วยกิต 
    1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ            27  หน่วยกิต 
    2) วิชาเฉพาะ             66  หน่วยกิต 

2.1 วิชาเฉพาะบังคับ            36  หน่วยกิต 
       2.2 วิชาเฉพาะเลือก            30  หน่วยกิต 
            2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ       15  หน่วยกิต 
            2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศเพื่องานอาชีพ  15 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี            6   หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     6   หน่วยกิต 
จ. หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ         ไม่นับหน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  127 หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            30  หน่วยกิต 
    1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร          12  หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       3   หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        3   หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  12  หน่วยกิต หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ             91  หน่วยกิต 
    1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ            24  หน่วยกิต 
    2) วิชาเฉพาะ             67  หน่วยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะบังคับ            30  หน่วยกิต 
       2.2 วิชาเฉพาะเลือก            30  หน่วยกิต 
            2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ       15  หน่วยกิต 
            2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศเพื่องานอาชีพ  15 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี            6   หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              7   หน่วยกิต 
จ. หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ         ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ปรบัเปลีย่นรายวิชา 
ให้เหมาะสมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาการท่องเที่ยว  และ 
การโรงแรม พ.ศ.2553 และให้ทันสมัย 
กับสถานการณ์และตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9741103 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
             ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
             Preparation of English for Tourism and 
             Service Industry 
ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในการให้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมการใช้ภาษาอังกฤษใน
การน าเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีใน
ประเทศไทยการอธิบายและให้ข้อมูลส าหรั บนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย 

_ _ _ _ _ _ _ ตัดวิชา 9741103 การเตรียม
ความพร้อมภาษาอังกฤษด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการออก เพราะมีวิชาเตรียม
ความพร้อมภาษาอังกฤษที่ไม่
คิดหน่วยกิตแล้ว 
 

9741104 จิตวิทยาบริการ   3(3-0-6) 
             Service Psychology 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา ความหมายและความส าคัญ
ของจิตวิทยา การบริการ คุณภาพการบริการหลักในการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เจตคติ ในการบริการ ความต้องการ
ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การจูงใจเพ่ือ
การบริการ เทคนิคการขาย เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงานบริการ 
จริยธรรมส าหรับงานบริการ 

9741102 จิตวิทยาบริการ   3(3-0-6) 
             Service Psychology 
ศึกษาความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา ความหมายและ
ความส าคัญของจิตวิทยาการบริการ คุณภาพการบริการหลักใน
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เจตคติ ในการบริการ ความ
ต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การจูง
ใจเพ่ือการบริการ เทคนิคการขาย เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน
บริการ จริยธรรมส าหรับงานบริการ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาให้เหมาะสม
กับล าดับความส าคัญของ
เนื้อหารายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9741105 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย   3(3-0-6) 
             ส าหรับการท่องเที่ยวและบริการ 
             Professional Ethics and Laws for Tourism 
             and Service 
บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการที่
มีต่อลูกค้า และสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ปัญหาทางจริยธรรม แนวทางการแก้ไขและการพัฒนาและศึกษา
จริยธรรมในงานบริการ บทบาทและหน้าที่ของส านักงานทะเบียน
ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและสถาน
บริการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและ
ศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้  สิ่ งแวดล้อม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้า
เมือง ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 

9741103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับ 3(3-0-6) 
             การท่องเที่ยวและบริการ 
             Professional Ethics and Laws for Tourism  
             and Service 
ศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
บริการที่มีต่อลูกค้า  และสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  การท่องเที่ยวและการบริการ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาทางจริยธรรม แนวทางการแก้ไขและการ
พัฒนาและศึกษาจริยธรรมในงานบริการบทบาทและหน้าที่  ของ
ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายเกี่ยวกับ
โรงแรมและสถานบริการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีอากรและศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้  สิ่ งแวดล้อม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กฎหมาย
เกี่ยวกับคนเข้าเมือง ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 
 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาให้เหมาะสม
กับล าดับความส าคัญของ
เนื้อหารายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9742106 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์  3(2-2-5) 
             English for Tour Guide 
ฝึกปฏิบัติการเน้นทักษะการฟังและการพูดที่เกี่ยวกับต้อนรับ
นักท่องเที่ยว การบอกเส้นทางการอธิบายแหล่งท่องเที่ยว 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การแลกเปลี่ยนเงินตรา 
การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และการแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้า 

9742104 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์  3(2-2-5) 
             English for Tour Guide 
ฝึกปฏิบัติการเน้นทักษะการฟังและการพูดที่เกี่ยวกับต้อนรับนักท่องเที่ยว 
การบอกเส้นทาง การอธิบายแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การแลกเปลี่ยนเงินตราการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการ
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาให้เหมาะสม
กับล าดับความส าคัญของเนื้อหา
รายวิชา 

9741107 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
             Cross Cultures Communication 
ศึกษาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ 
เรียนรู้ความต้องการของนักท่องเที่ยวซึ่ งมีภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากคนไทย วิธีการสื่อสารทั้งด้าน             
วัจนภาษา และอวัจนภาษา ฝึกบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ 

9742107  สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(2-2-5) 
              ในการท่องเที่ยว และงานบริการ           
              Aesthetics and Personality Development for 
              Tourism and Hospitality 
ฝึกทักษะการพูด การฝึกการหายใจและใช้ระบบเสียงที่ถูกต้อง  การเดิน 
การยืน ให้มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะกับการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริการแบบไทย การฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้ภาษาท่าทาง
เพ่ือสื่อความหมาย การเน้นการฝึกทักษะการพูดเพ่ือสัมภาษณ์การ
ฝึกงานเพ่ือวัดทัศนคติ ความรู้ และความช านาญในงาน 

เพ่ิมรายวิชาเพ่ือเพ่ิมให้มี 
การสมรรถนะและยกระดับ
ความสามารถด้านการบริการ 
และเปลี่ยนรหัสรายวิชาให้
เหมาะสมกับล าดับความส าคัญ
ของเนื้อหารายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9743108 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
             และบริการ   
             Information Technology for Tourism 
             and Service 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และบริการ บทบาทความส าคัญของเทคโนโลยีสาระสนเทศ 
ระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ แนวโน้มของ
เทคโนโลยีสาระสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวในอนาคต 

9743108 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
             ในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ 
             Human Resources Management in Tourism 
             and Service Industry 
ศึกษาหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
การวางแผนก าลังคน การวิเคราะห์งาน การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน         
การประเมินผลงาน การจูงใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง 
 

เปลี่ยนชื่อวิชา
และรหัสรายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
ล าดับความส าคัญ
ของเนื้อหา
รายวิชา 

9741102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
             Human Resources Management 
หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ การวางแผนก าลังคน การวิเคราะห์งาน การพัฒนา การจ่าย
ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การจูงใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์
ของลูกจ้าง 
 

9743108 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
             การท่องเที่ยวและบริการ 
             Human Resources Management in Tourism 
             and Service Industry 
ศึกษาหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
การวางแผนก าลังคน การวิเคราะห์งาน การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน               
การประเมินผลงาน การจูงใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และเปลี่ยนรหัส
รายวิชาให้
เหมาะสมกับ
ล าดับความส าคัญ
ของเนื้อหา
รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9743109 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
Tourist Characteristics and Behavior 
ความหมายและแนวคิดพ้ืนฐานของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ก า ร จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต า ม ลั ก ษ ณ ะ                
ด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
จิตวิทยา พฤติกรรม และอ่ืนๆค่ านิยมและการรับรู้ ของ
นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างวัฒนธรรม  การวิเคราะห์แนวโน้ม
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยเน้นการศึกษาพฤติกรรม
บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านพฤติกรรมสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อการบริการ  ปัญหาด้ าน                  
การบริการและวิธีการแก้ไข พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

9741105   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
              และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
Cross Cultures Communication and Tourist Behavior 
ความหมายและแนวคิดพ้ืนฐานของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ                
การจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวตามลักษณะด้านประชากร 
ศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา 
พฤติกรรม และอ่ืนๆค่านิยมและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มาจาก
ต่างวัฒนธรรม  การวิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวโดยเน้นการศึกษาพฤติกรรมบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพฤติกรรมสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
การบริการ ปัญหาด้าน การบริการและวิธีการแก้ไข พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ร ว ม ร า ย วิ ช า ลั ก ษ ณ ะแ ล ะ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มี
ลักษณะเนื้อหาสอดคล้องกันกับ
วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะบังคับ ที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9741201 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว (3-0-6) 
             Tourism Planning and Development 
ศึกษาแนวคิดและวิธีการก าหนดนโยบายทางการท่องเที่ยว             
การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ            
โดยบูรณาการมิติทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและ
วัฒนธรรม บทบาทของภาคีที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการวิเคราะห์
นโยบาย หลักการวางแผน กระบวนการการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และโครงการการน าแผนและโครงการสู่                  
การปฏิบัติ การประเมินผลแผนและโครงการ 

9743208 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 
             Tourism Planning and Sustainable Tourism   
             Development 
ความเป็นมา ความหมาย รูปแบบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน แนวคิด องค์ประกอบ วิธี การและเทคนิคการท าแผนพัฒนา                 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และไม่ส่งผลกระทบทางลบ
ต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น  ผ่านการศึกษา
แนวโน้มนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก รวมถึง 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผนและ
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ร ว ม ร า ย วิ ช า ที่ มี
ลั ก ษ ณ ะ เ นื้ อ ห า
ส อ ด ค ล้ อ ง กั น  
ได้แก่ การวางแผน
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
ท่องเที่ยวและการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง
ยั่ ง ยื น  แ ล ะป รั บ
ร หั ส ร า ย วิ ช า ใ ห้
เหมาะสมกับล าดับ
คว ามส า คัญขอ ง
เนื้อหารายวิชา 

 

9741201 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจน าเที่ยว 3(3-0-6) 
             Accounting and Finance for Tour Business 
ศึกษาทฤษฎี และความหมายของการบัญชีเบื้องต้นและการเงิน งบดุล งบก าไร
ขาดทุนและงบกระแสเงินสด โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการบัญชีและการเงินและ
บริการและการวิเคราะห์งบการเงินและมูลค่าของเงินตามกาลเวลาในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 

 

127 



 

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

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9742204  การท่องเที่ยวชุมชน  3(2-2-5) 
              Community Based Tourism 
ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนการวิเคราะห์บทบาท
และความส าคัญของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างจิตส านึก 
การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย และการมี       ส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการ และพัฒนาการท่องเที่ยว บทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปัญหาข้อจ ากัดและแนว
ทางการจัดการที่ดี กรณีศึกษา การจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

9743207  การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
             Creative Community-based Tourism 
ศึกษาความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวคิด หลักการและ
องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ ยวชุมชนเชิ งสร้ างสรรค์                   
การวิเคราะห์บทบาทและความส าคัญของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว                
การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการตลอดจนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน บทบาท
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปัญหาข้อจ ากัดและแนวทาง                 
การจัดการที่ด ีกรณีศึกษา การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

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

9743205 สัมมนาการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
Seminar on Tourism 

การน าเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกันกับข่าวสาร บทความ  และประเด็นร่วมสมัยต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และ
สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9743205  โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
              Logistics for Tourism Industry 
ศึกษาวิวัฒนาการ ความหมาย ความส าคัญ แนวโน้ม ลักษณะและ
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเที่ยว ปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเที่ยวแนวโน้มการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

ปรับรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ล า ดั บ
ความส าคัญของเนื้อหา  และ
ตรงตาม ปีการศึกษาที่ก าหนด
ในแผนการศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะบังคับ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9742206 การส ารวจและการวิจัยส าหรับ   3(2-2-5)            
             การท่องเที่ยว 
             Survey and Research for Tourism 
ความหมายและความส าคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย 
กระบวนการในการวิจัยทุกข้ันตอน วิธีการวิเคราะห์ตัวแปรและ
ข้อมูล ความส าคัญของเครื่องมือการวิจัย วิธีเขียนงานวิจัยตาม
มาตรฐานสากล การน าเสนอผลงานวิจัย การใช้งานวิจัยให้เกิด
ประโยชน์ การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ปัญหาและอุปสรรค
ในงานวิจัยส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 

9743206  การวางแผนการด าเนินงานและการจัดการธุรกิจน าเที่ยว 3(3-0-6)  
             Tourism Business Planning, Operation and 
             Management 
ศึกษาความหมาย บทบาท ความส าคัญ ประเภทของธุรกิจน าเที่ยว สินค้าและการ
บริการ ข้อด-ีเสียของการใช้บริการธุรกิจน าเที่ยว สถิติธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย 
การจัดตั้งธุรกิจน าเที่ยว การวางแผนและการด าเนินการจัดน าเที่ยวของธุรกิจน า
เที่ยว การจัดรายการน าเที่ยว บัตรโดยสาร เอกสารและระเบียบในการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ผลกระทบของนโยบายการเปิดเสรีการบริการต่อธุรกิจน าเที่ยว 

ปรับรหัสรายวิชา 
ชื่อวิชาให้มีความ
เหมาะสมกับล าดับ
คว ามส า คัญขอ ง
เนื้อหา  และตรง
ตาม ปีการศึกษาที่
ก าหนดในแผนการ
ศึกษา 

9743207 การจัดการโครงการการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
             Tourism Project Management 
การจัดการธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว การศึกษาความ
เป็นไปได้ของการพัฒนาธุรกิจ การวางแผน และกระบวนการ 
พัฒนา โ ค ร งก า ร  ก า รด า เ นิ น ง าน  ก า รควบคุ ม  แล ะ             
การประเมินผลโครงการ 

9742204 การจัดการโครงการการท่องเที่ยว  3(1-2-6) 
               Tourism Project Management 
ศึกษาการจัดการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว การศึกษาความเป็นไปได้ของ 
การพัฒนาธุรกิจ การวางแผนและกระบวนการพัฒนาโครงการ การด าเนินงาน 
การควบคุมและการประเมินผลโครงการ 

ปรับรหัสรายวิชา 
ใ ห้ เ ห ม า ะส ม กั บ
ล าดับความส าคัญ
ของเนื้อหา  และ
ต ร ง ต า ม  ปี
การศึกษาที่ก าหนด
ในแผนการศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะบังคับ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9743208 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
               การท่องเที่ยว 
                Logistics for Tourism Industry 
วิวัฒนาการ  ความหมาย  ความส าคัญ  แนวโน้ม  ลักษณะและ
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบ              
โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวปัจจัย ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
จัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว แนวโน้มการพัฒนา
ธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

9743208 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 
             Tourism Planning and Sustainable Tourism 
              Development 
ความเป็นมา ความหมาย รูปแบบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน แนวคิด องค์ประกอบ วิธีการและเทคนิคการท าแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อ
ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น  ผ่านการศึกษา
แนวโน้มนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก รวมถึง 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผนและ
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ปรับรหัสรายวิชาให้             
มีความเหมาะสมกับ
ล าดับความส าคัญของ
เนื้อหา และตรงตามปี
การศึกษาที่ก าหนดใน
แผนการศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะบังคับ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9743209 การวางแผนการด าเนินงานและการจัดการธรุกิจน าเที่ยว 3(3-0-6) 
             Tour planning, organizing and Tour Business  
             Management 
ความหมาย บทบาท ความส าคัญ ประเภทของธุรกิจน าเที่ยว สินค้าและการบริการ 
ข้อดี-เสียของการใช้บริการธุรกิจน าเที่ยว สถิติธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย           
การจัดตั้งธุรกิจน าเที่ยว การวางแผนและการด าเนินการจัดน าเที่ยวของธุรกิจ            
น าเที่ยว การจัดรายการน าเที่ยว บัตรโดยสาร เอกสารและระเบียบในการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ผลกระทบของนโยบายการเปิดเสรีการบริการต่อธุรกิจน าเที่ยว 

9744209    สัมมนาการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
Seminar on Tourism 

ฝึกหัดการน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกันกับข่าวสาร บทความ และประเด็นร่วมสมัย
ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ  และ
วัฒนธรรมและสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ป รั บ ชื่ อ แ ล ะ ร หั ส
รายวิชาให้เหมาะสม
กับล าดับความส าคัญ
ของเนื้อหา  และตรง
ตาม  ปี ก า ร ศึ กษ าที่
ก า หนด ในแผนกา ร
ศึกษา 

9743210 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  3(3-0-6) 
             Sustainable Tourism 
ศึกษาความเป็นมา แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ การวางแผน
และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

9743210  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
     Research Methods for Tourism 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของการวิจัย ประเภทของ
การวิจัย กระบวนการในการวิจัยทุกข้ันตอน วิธีการวิเคราะห์ตัว
แปรและข้อมูล ความส าคัญของเครื่องมือการวิจัย วิธีเขียน
งานวิจัยตามมาตรฐานสากล การน าเสนอผลงานวิจัย การใช้
งานวิจัยให้เกิดประโยชน์ การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
ปัญหาและอุปสรรคในงานวิจัยส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและ
โรงแรม 

รวม เนื้ อหาวิ ชาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้
ในรายวิชาการวางแผน
แ ล ะ พั ฒ น า  ก า ร
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
แ ล ะ ป รั บ ร หั ส วิ ช า 
9743210 เป็นชื่อวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับ
การท่องเที่ยว 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะบังคับ ที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9743211 การตลาดการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
             Tourism Marketing 
หลักการตลาด ขอบเขตของการบริการ ประวัติความเป็นมา
ของตลาด และตลาดบริการ แนวคิด ส่วนประสมทาง
การตลาด และตลาดบริการ การประมินราคา และการวัดค่า 
การบริการ คุณลักษณะของการท่องเที่ยวและบริการเพ่ือ  
การพาณิชย์ ภาคส่วนการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

_ _ _ _ _ _ _ รวมเนื้อหาในราย 
วิ ชาการวางแผน
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง
ยั่งยืน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง  
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9742301 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
             Cultural Tourism Management 
ความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมในมิติของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเน้นบริบทในเรื่อง ศาสนา 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การ
วางแผนและการก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมที่น ามาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

9742303  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
              Cultural Tourism Management 
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมในมิติของทรัพยากรการท่องเที่ยว รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเน้นบริบทในเรื่อง ศาสนา  ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การวางแผนและการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น ามาสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 

ปรับรหัสรายวิชา ให้มี
ค ว าม เหมาะสมกั บ
ล าดับความส าคัญของ
เ นื้ อ ห า  ค า อ ธิ บ า ย 
รายวิชาคงเดิม 

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

9743306  การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล 3(3-0-6) 
              Marine Tourism Management 
ศึกษาความหมาย พัฒนาการและลักษณะของการท่องเที่ยวทางทะเล 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล แนวคิดทางการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การวางแผนและการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว
ทางทะเล 
 

ปรับรหัสรายวิชา ให้มี
ค ว าม เหมาะสมกั บ
ล าดับความส าคัญของ
เ นื้ อ ห า  ค า อ ธิ บ า ย 
รายวิชาคงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9743303  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  3(2-2-5) 
              Agro Tourism Management 
ความหมาย และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลิตผล
ทางการเกษตรกับการ ท่องเที่ยว การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว แนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

9744307  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  3(3-0-6) 
              Agro-tourism Management 
ศึกษาความหมายและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลิตผลทาง
การเกษตรกับการท่องเที่ยว การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

ปรับรหัสรายวิชา ให้มี
ค ว าม เหมาะสมกั บ
ล าดับความส าคัญของ
เ นื้ อ ห า  ค า อ ธิ บ า ย 
รายวิชาคงเดิม 

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

9744301  การจัดการธุรกิจการบิน  3(2-2-5)      
              Airline Business Management 
ศึกษาองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ภูมิศาสตร์การบิน สิทธิ
ทางการบินสายการบินและเครือข่ายการบิน  ระบบการส ารองที่นั่ง                 
การจ าหน่ายบัตรโดยสาร การบริการผู้โดยสาร ระเบียบพิธีเข้าออกระหว่าง
ประเทศ ระเบียบพิธีศุลกากร การขนส่งสินค้าทางอากาศ การตลาด           
การจัดการงานบุคคล แนวโน้มในอุตสาหกรรมการบิน 

ปรับรหัสรายวิชา ให้มี
ค ว าม เหมาะสมกั บ
ล าดับความส าคัญของ
เ นื้ อ ห า  ค า อ ธิ บ า ย 
รายวิชาคงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9744305 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(2-2-5) 
               Health Tourism Management 
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภท
ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบ
ยั่งยืน การปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโน้มในอนาคตของการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
 

9744304   ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม  3(3-0-6) 
               Wellness, Spa and Aesthetics Business 
แนวคิดการด าเนินธุรกิจและลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพ ความงามและการชะลอวัย การใช้สมุนไพรเพ่ือความงาม               
การให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ การให้บริการด้าน
ความงาม โอกาสในการประกอบวิชาชีพ มาตรฐานของสถาน
ประกอบการที่เก่ียวข้อง 
 

รวมรายวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
มีลักษณะเนื้อ หารายวิชา
ที่สอดคล้องกันกับรายวิชา
การจัดการธุรกิจสปาและ
สุขภาพความงาม 

9744306   การจัดการธุรกิจสปาและสุขภาพ   3(3-0-6) 
               ความงาม 
               Spa and Beauty Business Management 
วิวัฒนาการของสปา ประเภทของธุรกิจสปา องค์ประกอบ            
ของธุรกิจสปาการจัดการและการด าเนินงาน  การตลาดและ            
การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์และการจัดอาหารในสปา
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของธุรกิจสปา มีการศึกษา                  
นอกสถานที่ 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9744307 การจัดการการประชุม นิทรรศการ  3(3-0-6) 
               และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
               MICE Management 
การจัดการประชุม การสังสรรค์งานประชุมใหญ่และนิทรรศการทั้ง
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ การจัดการด้านการตลาด การเงิน 
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ MICE   การเป็นองค์กรผู้จัดงานที่มี
ความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมMICEในฐานะผู้จัดงานอาชีพในระดับ
ยุทธศาสตร์และปฏิบัติการ การประเมินผลกิจกรรม MICE และ
ข้อแนะน าการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านการจัดการธุรกิจการ
ประชุมและกิจกรรมพิเศษ (MICE) 

9744305 การจัดการการประชุม นิทรรศการ  3(2-2-5) 
               และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
               MICE Management 
ศึกษาการจัดการประชุม ความหมาย ประเภท แนวทางการจัดการประชุม             
การจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลทั้งระดับประเทศและ
นานาชาติ การจัดการด้านการตลาด การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ MICE  
การเป็นองค์กรผู้จัดงานที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม MICE ในฐานะผู้จัดงาน
อาชีพในระดับยุทธศาสตร์และปฏิบัติการ การประเมินผลกิจกรรม MICE และ
ข้อแนะน าการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านการจัดการธุรกิจการประชุมและ
กิจกรรมพิเศษ (MICE) 

ป รั บ ชื่ อ  แ ล ะ ร หั ส
รายวิชา ให้เหมาะสม
กับล าดับความส าคัญ
ของเนื้อหา 

9744309 การจัดการอาหารนานาชาติ/ท้องถิ่น  3(2-2-5) 
               International/Local Cuisine Management 
รูปแบบอาหารประเภทต่างๆความแตกต่างของอาหารแต่ละ
ประเภท การจัดการ อาหารนานาชาติและท้องถิ่น และวัฒนธรรม
การบริโภคอาหารในการจัดกิจกรรมต่างๆ ฝึกปฏิบัติการจัดการ
กิจกรรมนันทนาการ และการวิเคราะห์สถานการณ์ของคู่แข่งและ
สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

_ _ _ _ _ _ _ เนื้อหารายวิชารวมอยู่
ใ น ร า ย วิ ช า ก า ร
ด า เนินการและการ
จัดการเรือส าราญ 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

_ _ _ _ _ _ _ _ 9744309  การด าเนินการและการจัดการเรือส าราญ   3(2-2-5) 
Cruise Line Operations and Management 

ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมเรือส าราญ ประวัติและความเป็นมาของ
ธุรกิจเรือส าราญ วิธีการด าเนินงานและการตลาด โอกาสก้าวหน้าในงาน
อาชีพ รายละเอียดเกี่ยวกับเรือส าราญ การจัดการอาหารนานาชาติ/
ท้องถิ่น บนเรือส าราญ การจัดก าหนดการบนเรือส าราญและท่าจอดเรือ 
 

เ พ่ิมชื่ อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

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

9743315  การฝึกทักษะบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน  3(2-2-5) 
              Skill Training in Personality and Job Interviewing 
ฝึกทักษะการพูด  การเดิน การยืน เพ่ือให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะกับ
การบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการแบบไทย เน้นการฝึกทักษะการ
พูดเพ่ือสัมภาษณ์การฝึกงาน เพ่ือวัดทัศนคติ ความรู้และความช านาญใน
งานบริการ 
 

ป รั บ ชื่ อ  แ ล ะ ร หั ส
รายวิชา ให้เหมาะสม
กับล าดับความส าคัญ
ของเนื้อหา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

_ _ _ _ _ _ _ 9743316  การฝึกทักษะการน าเสนอและพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-5) 
              Skill Training in Presentation and Public 
              Speaking 
ฝึกทักษะการพูด ศิลปะในการพูด รวมถึงการฝึกการหายใจและใช้ระบบเสียงที่
ถูกต้องในการพูดอีกทั้งการเปล่งเสียงในการแสดงการเว้นจังหวะในการพูด ฝึก
การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้ภาษาท่าทางเพ่ือสื่อความหมาย ฝึกปฏิบัติการพูด
ในที่สาธารณะ เทคนิคการน าเสนอในที่สาธารณะ 
 

ย้ายรายวิชามาจาก
หมวดวิชาเลือกเสรี 

_ _ _ _ _ _ _ 9743317 การฝึกทักษะศิลปะการตกแต่งในธุรกิจ  3(2-2-5) 
               Skill Training in Decoration Arts in Lodging 
               Accommodation and Service Business 
เรียนรู้เทคนิค การออกแบบการตกแต่งที่พักในแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างจุดขาย
ให้กับที่พัก การน าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเข้าไปประยุกต์ใช้           
ในการออกแบบตกแต่งที่พักให้มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของชุมชน 
 

ย้ายรายวิชามาจาก
หมวดวิชาเลือกเสรี 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

_ _ _ _ _ _ _ 9743318 การฝึกทักษะการจัดสรรทรัพยากรด้านการน าเที่ยว  3(2-2-5)                 
               Skill Training in Tourism Resources Management 
ฝึกทักษะการเขียนแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านการน าเที่ยวในท้องถิ่น ภูมิภาค 
และประเทศผ่านการเขียนแผนล าลองเพ่ือเรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง
ทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นมาและพัฒนาเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเพ่ือ
การบริการน าเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการบริหาร
ทรัพยากรด้วยการประยุกต์มาตรฐานอุตสาหกรรม พัฒนาและจัดท าแผนธุรกิจ 
และแผนปฏิบัติการ บริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นวัตถุ วัสดุและอาคาร ควบคุม
การด าเนินงาน 

ย้ายรายวิชามาจาก
หมวดวิชาเลือกเสรี 

_ _ _ _ _ _ _ 9743319   การฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แรม  3(2-2-5) 
               ในธุรกิจที่พัก 
               Skill Training in Computer Programs Used in 
               Lodging Accommodation Business 
ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบจ าลองเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการ
จัดการการน าเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ วางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยว 
โดยสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม วางแผนและด าเนินงานทั้งที่พัก 
อาหารและระบบรถขนส่งลูกค้า 

ย้ายรายวิชามาจาก
หมวดวิชาเลือกเสรี 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

_ _ _ _ _ _ _ 9743320 การฝึกทักษะอาชีพงานแม่บ้านและงาน 3(2-2-5) 
             ซักรีดในธุรกิจที่พักแรม 
             Skill Training in Housekeeping and Laundry 
             Service in Lodging Accommodation 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแม่บ้านในต าแหน่งต่าง ๆ 
งานท าความสะอาดห้องพัก การใช้สารเคมีในงานแม่บ้านและงาน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในโรงแรม ลักษณะที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน
แม่บ้าน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือแผนกต่างๆ ในโรงแรม 

ย้ายรายวิชามาจาก
หมวดวิชาเลือกเสรี 

_ _ _ _ _ _ _ 9743321  การฝึกทักษะอาชีพการจัดการส่วนหน้าใน 3(2-2-5) 
              ในธุรกิจที่พักแรม 
              Skill Training in Front Office Operation in 
              Lodging Accommodation Business 
ฝึกปฏิบัติระบบการจองที่พัก การยืนยันการจอง การรับลงทะเบียนลูกค้า 
การท าประวัติของลูกค้า การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานส่วนหน้า การ
สื่อสารทางโทรศัพท์  โทรสาร การส่งกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียม
บัญชีค่าใช้จ่าย (customer folio) ตลอดระยะเวลาที่แขกพักท่ีโรงแรม 

ย้ายรายวิชามาจาก
หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

140 



 

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

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

_ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 

9743322 การฝึกทักษะการน าเที่ยว   3(2-2-5) 
               Skill Training in Tour Guiding 
ฝึกอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ภูมิศาสตร์ เทศกาลงาน
ประเพณีของไทย  โบราณสถาน สถาปัตยกรรม จิตกรรม ประติมากรรม 
และหัตถกรรมของไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน อิทธิพลของพระพุทธศาสนา 
และความเชื่อต่าง ๆ ที่มีต่อศิลปะไทย ในแต่ละสมัย นาฏศิลป์ไทย ดนตรี
ไทย อาหารไทย และจริยธรรมในการเดินทางท่องเที่ยวโดยฝึกปฏิบัติการ
เพ่ือการบรรลุจ านวนเส้นทางท่องเที่ยวที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวง          
การกีฬาและท่องเที่ยวได้ก าหนดไว้ 
 

ย้ายรายวิชามาจาก
หมวดวิชาเลือกเสรี 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ทีมี่การปรับปรุง  
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9744405  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  English for Cross Cultural Communication 
ทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษที่เหมาะสมส าหรับการสนทนา              
และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การทักทาย การ
แนะน าตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาในสถานการณ์
การต้อนรับ 
 

9744405 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ 3(3-0-6) 
             ตามมาตรฐานสากล  
             English for Standardized Level Test  

ศึกษาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เหมาะสมส าหรับการสนทนาและ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การทักทาย การ
แนะน าตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาเพ่ือการ
ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากล   
 

ป รั บ เ ป ลี่ ย น
รายวิชาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะของ
ผู้เรียน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีการปรับปรุง  
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

_ _ _ _ _ _ _ 9742801 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา  1(1-2-6) 
               Preparation for Cooperative Education 
เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สถานประกอบการผ่านรายวิชาสหกิจศึกษาและก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่
กระบวนการ สหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการที่รวมถึงการวางแผน
เพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต จริยธรรมในการท างาน ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพในการท างาน แนวทางการน าเสนอผลงาน การสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน การแต่งหน้า การท าผมทั้งชายและหญิง การเลือก
เครื่องแต่งกายเพ่ือการปฏิบัติงาน การเขียนประวัติส่วนตัวและการเขียน
รายงานผ่านภาษาไทยและอังกฤษ 
 

เพ่ิมรายวิชาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึก          

สหกิจศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9742801 สหกิจศึกษา 1   3(350) 
               Co-Operative 1 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ) 
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้  เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจ
ศึกษา  กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับ สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวใน
สถานประกอบการในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ ที่อยู่
ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ การจัดท ารายงานการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย มีการน าเสนอ และมีการประเมินผล
โดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ในสาขาวิชา 

9742802 สหกิจศึกษา 1 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)       3(350) 
               Cooperative Education 1 in Thailand or Other 
               Countries 
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
โดยให้มีองค์ความรู้  เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจ
ศึกษา  กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับ สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ ที่อยู่ใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ การจัดท ารายงานการศึกษา เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย มีการน าเสนอและมีการประเมินผลโดย
พนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ในสาขาวิชา 
 

ปรั บ รหั ส  และชื่ อ
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แผนกา รศึ กษ า ใน          
แต่ละปีการศึกษาที่
ฝึกประสบการณ ์
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9744802 สหกิจศึกษา 2 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)  3(350)
    Co-Operative 2 
นักศึกษาปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการเรียนสหกิจศึกษา ตามที่สาขาวชิาก าหนด เมื่อเสรจ็สิ้นการ
ปฏิบัติงานแลว้นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวชิาการ  และน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการและจากรายงานวชิาการ 
 

9744803 สหกจิศึกษา 2 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ) 3(350) 
               Cooperative Education 2 in Thailand or Other 
               Countries 
เสริมสมรรถนะด้าน Work-integrated Learning Process โดยให้ผู้เรียน
ปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียน 
สหกจิศึกษา ตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษา
จะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจาก
รายงานวิชาการ 
 

ปรับรหัส และชื่อ
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

ให้ถูกต้อง 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีมีการปรับปรุง   
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9742701  ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานใน   3(3-0-6) 
             อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 1 
             English for practitioners in international 
             Tourism and Service Industry 1 
เรียนรู้ค าศัพท์ และการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ อาทิ ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจการบิน 
ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจสปา และธุรกิจเพ่ือความบันเทิง เป็น
ต้น 

9742701 ภาษาอังกฤษระดับต้นในอุตสาหกรรม   Non-Credit 
               การท่องเที่ยวและบริการ 
               Basic English in Tourism and Service Industry 
เสริมสมรรถนะให้กับผู้เรียนด้านความรู้ทางไวยากรณ์ การฟัง พูด อ่าน 
เขียนระดับต้น การอ่านบทความสั้นๆ  การสนทนาระดับพ้ืนฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการเรียนการสอนในชั้นเรียนและในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 
 

ปรับชื่อและเนื้อหา
รายวิชาให้เหมาะสม
กับผู้เรียนระดับปรับ
พ้ืนฐาน 

9743702  ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน    3(3-0-6) 
              ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 2 
              English for practitioners in international 
              Tourism and Service Industry 2 
เรียนรู้ค าศัพท์ และบทสนทนาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการของแผนกการตลาด และทรัพยากรบุคคล เพ่ือการ
น าเสนอสินค้าและบริการ การเจรจาต่อรอง การสอบสัมภาษณ์เข้าท างาน 
รวมทั้งการน าเสนอรายงานในที่ประชุม 
 

9743702 การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรม  Non-Credit 
             การท่องเที่ยว 1 
             English Communication for Tourism Industry 1 
ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ค าศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสร้างบทบาทใน
สถานการณ์จ าลองในฐานะพนักงานตัวแทนจ าหน่ายทางการท่องเที่ยว บริษัท
สายการบิน มัคคุเทศก ์และพนักงานต้อนรับ 
 

ปรับชื่อและเนื้อหา
รายวิชาให้เหมาะสม
กับผู้เรียนระดับปรับ
พ้ืนฐาน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 

เหตุผล 

9744703 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน  3(3-0-6) 
               ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการระหว่างประเทศ 3 
               English for practitioners in international 
               Tourism and Service Industry 3 
ทฤษฏี และการปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นต้น ทักษะการพูดติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ 
และการเจรจาแบบเผชิญหน้าการติดต่อประสานงานผ่านทางจดหมาย           
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ รวมถึงการเขียนโฆษณา และประชาสัมพันธ์ 

9744703 การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับ  Non-Credit 
               อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ 2 
               English Communication for Tourism and 
               Service Industry 2 
เสริมสมรรถนะโดยให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการโดยเน้นภาษาที่เป็นทางการยิ่งขึ้นส าหรับ
พนักงาน ผู้ให้บริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจ าหน่ายทางการท่องเที่ยว การ
น าเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

ปรับชื่อและเนื้อหา
รายวิชาให้เหมาะสม
กับผู้เรียนระดับปรับ

พ้ืนฐาน 
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ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 
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การจัดระบบรหัสวิชา 
 

1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard  
    Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

                      
 
           
                     

ล าดับวิชา 
           ลักษณะเนื้อหา  / ขอบข่าย 
             ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
 

  รหัสวิชาของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ก าหนดเป็นเลข 7 ตัว ดังนี้ 
หมายเลขตัวที่  1-3  974  หมายถึง   รหัสสาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

และบริการระหว่างประเทศ 
 หมายเลขตัวที่  4   หมายถึง   ระดับชั้นปีที่จัดให้เรียน 
 หมายเลขตัวที่  5   หมายถึง   กลุ่มวิชา 

1 หมายถึง  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
2 หมายถึง  วิชาเฉพาะบังคับ   
3 หมายถึง  วิชาความสนใจเฉพาะ   
4 หมายถึง  วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ  
5 หมายถึง  วิชาเลือกเสรี 
6 หมายถึง  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
    7 หมายถึง  วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต    

หมายเลขตัวที่  6-7    หมายถึง  ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่ม                                      

1 2

1 

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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หมวดวิชาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
(รหัส 974XXXX) 

 
ได้จัดหมู่วิชาไว้ดังนี้ 
 

 1. วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      (974-1--) 
 2. วิชาเฉพาะบังคับ      (974-2--) 
 3. วิชาความสนใจเฉพาะ      (974-3--) 
 4. วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ    (974-4--) 
 5. วิชาเลือกเสรี       (974-5--) 

6. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  (974-6--) 
7. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต      (974-7--) 

                   
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร  



   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1. นายกฤษดา   ตั้งชวาล 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
วุฒิการศึกษา  
Ph.D. (Tourism)  
- The University of Surrey, Guildford, UK (2553) 
(ทุนรัฐบาล-ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
- M.S. (Hospitality and Tourism)  
University of Wisconsin-Stout, U.S.A. (2544) 
- ศศ.บ. (การเดินทางและทอ่งเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(2536) 
 

1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
    - 
 
2. ผลงานวิจัย 
Conference Proceedings 
2.1 Tungchawal, K., Wong, S.F., & Kloumsri, J. (2018). Residents’ Involvement in Tourism 
and Coastal Conservation: A Case of Bang Ta Boon Village, Phetchaburi, Thailand. 
Proceedings of the Inclusive Innovation for Enhanced Local Experience in Tourism,  
August 28-31, 2018, Phuket, pp. 81-84 [ISBN 978-1-78926-634-4]  
2.2 Tungchawal, K. (2018). Community Participation as a Tool for Tourism and 
Environmental Conservation: A Case of Bang Ta Boon Village, Phetchaburi, Thailand. 
Proceedings of the 2nd UTCC Academic Day, University of the Thai Chamber of 
Commerce,  June 8, 2018, Bangkok, pp. 1279-1301. 
 
3. ประสบการณ์การท างาน  
    3.1 การฝึกอบรม 
         - 
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   อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      3.2 การท างาน 
         - 2558 - ปัจจบุัน  - ผู้ช่วยอธิการบดี  

           - ผู้จัดการอาคารปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพชรน้ าหนึ่ง  
             - ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)  

             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
         - 2544               Assistant Restaurant Manager (On the Job Training) 
              Melia Caribe Tropical Hotel and Resort 
              Punta Cana, Dominican Republic 
         - 2540             อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
              คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
         - 2536 - 2540     หัวหน้าทัวร์ บริษัทรีเกล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
 
    3.3 งานบริการทางวิชาการ/ วิทยากร 
         - 
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   อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

   
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      3.4 ประสบการณ์สอน/ วิชาท่ีเคยสอน 
 - ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์       
 - ภาษาอังกฤษระดับต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ    
 - ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 1 
 

2. นางสาวณัฐกานต์ ผาจันทร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
วุฒิการศึกษา  
- บธ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2557) 
- บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  (2551) 
 

1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
    - 
 
2. ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร ่
Conference Proceedings 
แสนประเสริฐ ปานเนียม, พัชรินทร์ สรุิยวงศ์, ณัฐกานต์ ผาจันทร,์ ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล, วิฑูรย์ คุ้มหอม,  
อุบลวรรณ สวนมาล,ี จิณจุฑา  สุวรรณคัมภีระ, ทะนง  จันทะมาตร และ จตุพร บญุประเสริฐ. (2561).  
การขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบรุี. การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5. หน้า 843-850. 
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   อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์การท างาน  
   3.1 การฝึกอบรม 
        - การพฒันาบุคลากรด้านการวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัย 
และสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีวันที่ 12 กันยายน 2558  
        - พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และพฒันาทักษะชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เพชรบุรี วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 
        - Tourism management training program กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 29 เมษายน 2559 
        - Train the trainer hospitality course. Academy of hospitality management.   
Phuket Thailand 15-20 June 2015 
        - อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพฒันาเชิงพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันคลงัสมองแห่งชาติ         
24 – 26 มิถุนายน 2559 
   3.2 การท างาน 
         อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุี ปีการศึกษา 2558 – ปัจจบุัน 
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   อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

     3.3 งานบริการทางวิชาการ  
        - งานบริการวิชาการ ระดบัมหาวิทยาลัย โครงการการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชนชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงบ้านยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวัดเพชรบรุี ปีการศึกษา 
2561  (หัวหน้าโครงการ) 
        - งานบริการวิชาการ ระดบัคณะ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนอย่างสร้างสรรค์       
ปีการศึกษา 2559 (หัวหน้าโครงการ) 
    3.4 ประสบการณ์สอน  
        - หลักการมัคคุเทศก์   
        - การวางแผนและพัฒนาการทอ่งเที่ยว  
        - การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว  
        - จิตวิทยาบริการ               
        - ภาษาอังกฤษส าหรบัมัคคุเทศก ์ 
        - โลจสิติกสส์ าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
        - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ  
        - การจัดการทรัพยากรมนุษย์    
 

156 



 
 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3. นางสาวมลทิชา  แจ่มจันทร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
วุฒิการศึกษา  
- Ph.D. (Tourism studies) Rikkyo University, 
Japan (2561) 
- ศศ.ม. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยรังสิต (2552) 
- ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2545) 
 

  
 
 
 

1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
   - 
 
2. ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ 
Jamjun, M. (2015). Conference Review. Self-Guided Study in Historical Tourist Attraction – 
Case Study of Wat Mahathat Worawihan, Phetchaburi Province Thailand. The 3rd 
International Conference on Hospitality, Leisure, Sport and Tourism. Waseda University 
Tokyo Japan, 22–24 July 2015, Tokyo, Japan, pp. 57-62. 
 
3. ประสบการณ์การท างาน 
3.1 การฝึกอบรม 
     -  
3.2 การท างาน 
     - Freelance Guide  
     - Freelance Interpreter  
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   อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ประสบการณ์สอน/ วิชาท่ีเคยสอน 
     - วิชาหลักการมัคคุเทศก ์
     - วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและบริการ 
     - วิชาการวางแผนและการพฒันาการท่องเที่ยว  
     - วิชาลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
     - วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัการท่องเที่ยว 
     - วิชาการวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว 
     - วิชาการวางแผนและการตลาดท่องเที่ยว  
     - วิชาการบัญชีเพื่อการท่องเที่ยว 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4. นางสาวนิสากร   คุณวงศ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
วุฒิการศึกษา 
- บธ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2557) 
- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2553) 
 
 

1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
    - 
 
2. ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ 
สุปรียา สืบสุนทร และ นิสากร  คุณวงศ์. (2561). การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐาน 
ความยั่งยืน. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบรุี (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), (269-287). (TCI 2) 
 
3. ประสบการณ์การท างาน 
3.1 การฝึกอบรม 
     - การอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการบริการด้านการทอ่งเที่ยว กรมการทอ่งเที่ยว (2561) 
     - อบรมตรียมความพร้อมเข้าสูก่ารเป็นผู้สอนระดบัประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมิน
ระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงรว่มว่าด้วยการยอมรบัคุณสมบัติบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) (2561) 
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   อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3.2 การท างาน 
     - 2561    อาจารย์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ  
     - 2561 – ปัจจบุัน   อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบรกิารระหว่างประเทศ       
(สองภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
 
3.3 งานบริการทางวิชาการ/ วิทยากร 
      - 
 
4. ประสบการณ์สอน/ วิชาท่ีเคยสอน 
    - การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
    - การตลาดโรงแรมและการขาย 
    - งานมัคคุเทศก ์
    - หลักการมัคคุเทศก ์
    - การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
    - เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัการท่องเที่ยวและบรกิาร 
    - การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 



 
 

   อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

5. Miss Wong Siao Fui 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
วุฒิการศึกษา  
- Ph.D. (Tourism) 
Universiti Malaysia Sabah (2561) 
- MBA (International Business)  
Universiti Malaysia Sabah (2556) 
- B.Bus (Hons) Marketing 
Universiti Malaysia Sabah (2555) 

1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
    - 
 
2. ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ 
Journal Articles 

 2.1 Wong, S.F. (2016). Conference Review. The 21st Asia Pacific Tourism Association 
Conference 2015, “Developments of the New Tourism Paradigm in the Asia Pacific 
Region”, Kuala Lumpur, Malaysia, 14–17 May 2015. Journal of Teaching in Travel & 
Tourism, Vol. 1-3. 

 2.2 Lim, T.S., Wong, S.F., & Asit, R. (2015). Developing as a researcher by playing scholarly 
roles: Report on the third Borneo Research Education Conference (BREC 2015). Research 
World, Vol.12, Article A12.1. Retrieved 22/12/2015 from 
http://www1.ximb.ac.in/RW.nsf/pages/A12.1 [ISSN: 0974-2379] 
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   อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  Conference Proceedings 
2.3 Tungchawal, K., Wong., S.F., & Kloumsri, J. (2018). Residents’ Involvement in Tourism 
and Coastal Conservation: A Case of Bang Ta Boon Village, Phetchaburi, Thailand. 
Proceedings of the Inclusive Innovation for Enhanced Local Experience in Tourism, August 
28-31, 2018, Phuket, pp. 81-84 [ISBN 978-1-78926-634-4]  
2.4 Wong, S.F., Kler, B.K., & Sondoh, S.L.J. (2015). The Sabah Tourism Brand: 
Sense of Place in a Multicultural Melting Pot on the Island of Borneo. 
Developments of the New Tourism Paradigm in the Asia Pacific Region. 
Conference Proceedings of 21st Asia Pacific Tourism Association (APTA) Annual 
Conference. Kuala Lumpur, Malaysia. May 14-17, 2015. Busan: Korea. pp. 204- 
214 [ISSN: 2092-5549] 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา  

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์การท างาน 
- 18 (April – present): Lecturer, International Tourism and Service Industry (Bilingual 

Program), Faculty of Humanities and Social Sciences, Phetchaburi Rajabhat 
University, Phetchaburi 

- 2016 (October – November):  Business Partner, The Gluttony Cafe, Universiti Malaysia 
Sabah, Sabah. 

- 2014 (February - September): Sales Administrator, NS BlueScope Lysaght Sabah, 
Kolombong, Sabah 

- 2012 (October):  F&B Coordinator (Part-time), Novotel Hotel (1Borneo Mall),  Sabah. 
- 2012 (July - Sept): Customer Service (Internship), Green Holiday (Tour Operator),  Sabah. 
- 2012 (February): Part-time Barista, Coffee Stall, Inanam, Sabah. 
- 2011 (June - August):  Communication Assistant (Part-time), Marketing & Sales 

Department, Novotel Hotel (1Borneo Mall), Kota Kinabalu, Sabah. 
- 2008 (February - May): Shopkeeper for Digi Communications (Telco), Membakut, Sabah. 
- 2006 (March - May): Assistant Auditor, Moore Stephen, Inanam, Sabah. 
- 2005 (December - February):     Stamp maker, Golden Point, Inanam, Sabah. 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  4. ประสบการณ์สอน/ วิชาท่ีเคยสอน 
    - การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
    - ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบรกิารระหว่างประเทศ 1 
    - ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบรกิารระหว่างประเทศ 2 
    - การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว 
 165 



166 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เขา้ร่วมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร 

และรายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ  เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. นายชูสิทธิ์  เวทยวานิช ผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว  

บริษัท Regale International กรุงเทพฯ 
3. นายธรณินทร์  ตรีวิทย์ ผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว  

บริษัท Regale International กรุงเทพฯ 
4. นางสาวจิราพรรณ  แซ่โค้ว ผู้แทนผู้ประกอบการโรงแรม 

Sheraton Hua Hin Resort and Spa 
5. นางธนิดา  ชาญชัย ผู้สอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. นางสาวนัศรีน   แช่มช้อย ศิษย์ปัจจุบัน 
7. นายปกรณ์   จิตประสบเนตร ศิษย์เก่า 
8. นางสาวนาถนัดดา  นิติพน ผู้แทนผู้ประกอบการโรงแรม 

The Regent Cha Am Beach Resort 
9. นางสาวสุปรียา  สืบสุนทร อาจารย์ประจ าสาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

และบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต 
สาขาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง 2562) 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วม

สัมมนาวิพากษ์หลักสูตร 
ข้อเสนอแนะ รายงานการปรับปรุง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ  เทียม
เดช (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 
2. นายชูสิทธิ์  เวทยวาณิช 
(ผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว บริษัท 
Regale International กรุงเทพฯ) 
3. นายธรณินทร์  ตรีวิทย์ (ผู้แทน
ผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว บริษัท 
Regale International กรุงเทพฯ) 
4. นางสาวจิราพรรณ  แซ่โค้วผู้แทน
(ผู้ประกอบการโรงแรม Sheraton Hua 
Hin Resort and Spa) 
5. นางธนิดา  ชาญชัย 
(ผู้สอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 
6. นางสาวนัศรีน แช่มช้อย (ศิษย์ปัจจุบัน) 
7. นายปกรณ์ จิตประสบเนตร (ศิษย์เก่า) 
8. นางสาวนาถนัดดา  นิติพน 
(ผู้แทนผู้ประกอบการโรงแรม The 
Regent Cha Am Beach Resort) 
9. นางสาวสุปรียา  สืบสุนทร 
(อาจารย์ประจ าสาขาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ 
(สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

1. หลักสูตรควรปรับ ให้มี
การฝึกภาคปฏิบั ติ เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากเป็นวิชาชีพท่ีเน้น
การปฏิบัติมากกว่าทฤษฏี 

1คณะกรรมการหลักสูตรปรับ
แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
โดยเพิ่ มการ ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ “สหกิจศึกษา” จาก 700 
ช่ัวโมง เป็น 900 ช่ัวโมง 
(รวม 2 ภาคการศึกษา) 

2. ปรับและเพิ่มรายวิชาให้
ทันสมัย กับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

คณะกรรมการหลัก สูตร เพิ่ ม 
รายวิชาการด าเนินการและการ
จัดการเรือส าราญ พร้อมท้ังปรับ
ช่ือและค าอธิบายรายวิชาเดิมให้
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  

3. หลักสูตรควรมีการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ท่ี เน้น ให้ นั ก ศึกษาฝึกฝน 
เพื่ อสอบวัดระดับความรู้
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  (TOEIC) 
ส าหรับใช้สมัครงานหลังจบ
การศึกษา 

คณะกรรมการหลักสูตร ปรับปรุง
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสาร
ระหว่างวัฒนธรรม เป็นภาษา 
อั งกฤษเพื่ อการสอบวัดระดับ
ความรู้  ตามมาตรฐานสากลให้ 
นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม
ส าหรับสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
นักศึกษาจะได้ใช้ผลการสอบไปใช้
ส าหรับการสมัครงานภายหลังจาก
จบการศึกษา ได้ทันท่วงที 

4. ควรเพิ่ ม แนวทางการ
ประเมินประสิทธิผลของ
บัณฑิต ให้มีความรู้รอบตัว
และเช่ือมโยงกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 
 

คณะกรรมการหลักสูตรเพิ่มแนว
ทางการประเมินประสิทธิผลของ
บัณฑิต ให้มีความรู้รอบตัวและ
เช่ือมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ต่อ) 
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง 2562) 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วม

สัมมนาวิพากษ์หลักสูตร 
ข้อเสนอแนะ รายงานการปรับปรุง 

 6. ควรปรับแผนการเรียนให้
เห ม าะสม เช่ น  ร าย วิ ช า
ระ เบี ยบวิ ธี วิ จัยและวิ ชา
สัมมนาทาการท่องเท่ียวควร
ให้นักศึกษาเรียนในระดับช้ัน
ปีท่ี 4 

ปรับแผนการเรียนให้เหมาะสม
ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า 

7. ควบ รวม ราย วิ ช า ท่ี มี
เนื้อหาสอดคล้องกันให้เป็น
รายวิชาเดียวกัน  เพื่ อ ให้
นักศึกษามี เวลาในการฝึก
ปฏิบัติมากขึ้น 

คณะกรรมการหลักสูตร ควบรวม
รายวิชาท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกันให้
เป็นรายวิชาเดียวกัน จ านวน 3 
รายวิชา 

8. ป รั บ รู ป แ บ บ ก าร ฝึ ก
ประสบ การณ์วิชาชีพ ให้
นักศึกษาฝึกปฏิบั ติในช่วง
เทอมสุดท้ายของช้ันปีท่ี 4 
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้
งาน ท าภ ายห ลั งจาก จบ
การศึกษา 

คณ ะกรรมการห ลัก สูตรปรับ 
แผนการศึกษาให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ วิ ชาชีพ ในภ าค
การ ศึก ษ า ท่ี  2 ขอ ง ช้ัน ปี ท่ี  3             
และ 4 

 
 
 

 



172 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ช 

ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมวิพากษ์หลักสตูร 
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ภาคผนวก ซ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรวี่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ญ 

   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
   ของสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 

 



• • 

• • 

U~tn1An~tn~~~~n~1fin1~
 

L~tJ~ 3J1G1~:il1"~m~GSi~tGl1JU~ruru1G1~ a1'2J1~2l'1 n1~ritJ~L~U~LLat n1~h~LL ~3J
 
lU , • Q,I Q,# 

1lil [..I~ LUUnT'Hi:lJfll'jfh'VI'Uliln1ElD:lJ1lil·Hi1UTlrn1~1::~DEllil:lJ~m~n1~G{mUUEllil :lJ~n1!l'11-n 
.., III III q q 

LUULLUTYll'11um1-W~U1'V11mJi'mh'l'VI ~n G{lil11::~1J1.firufilllil1 G{1"1J11"ll'lm1rl El'lL~ [..11 LL~::m1 11'1 LL1:lJ 
q cu CI.I CI.I 

LL~::L yjEllh::1[..I"ll'u1Um11n1!l'1f1rn1l1V'lLL~:::lJ1lil1~lUm1~n1!l'11::~mJ1fi1fi11lil1 G{1"1J11"ll'lm1rlEl'lL~ m
'II .., Q,I Q,I 

LL~::m111'1LL1:lJ "lJ El'lG{tnUUEllil:lJ~n1!l'l'Yln LL~'11 iii:lJ1lil1~lUL Yi[..lm~ [..I'InuLi~'11U1::~U'ln~ LL~::1::~D.. ~ 

G{ln ~ LL~:: G{Ellil fI tfEl'lnUlh::nl ~n1::'Yl11'1~n1!l'1n-m1 L~El'l n1ElD :lJllil1~lUfI tu1~1::~DEllil:lJ ~n1!l'l 
.., q q q 

Ell ~mhUl''iJlill:lJfl11:lJ1U:lJ1lil11 r;i LL~:::lJ1lil11 (i)\) LL~'1V'l1::11"ll'U ru fil1h::Lij [..IDD1'V111
'" '" 

11"ll'nl1n1::'Yl11'1~n1!l'1n-m1 V'l.~. l!:J<fcr\) lh::nElDnU'llEl <f "lJEl'llh::m~n1::'Yl11'1~n1!l'1n-m1 L~El'l 

n1ElU:lJ1lil1~lUflrn1~1::~DEllil:lJ~n1!l'rILL~'1"ll'1~ V'l.~. l!:J<f<fl!J 1~:lJUlil1rhm1n1::'Yl11'1~n1!l'1n-m1 1lil [..I
.., q q q .., 

"1 LLU::Ul"lJ El'lflrn::n11:lJnl1nl1Ellil:lJ~n1!l'11um11h::"ll':lJflf'l~(i)(i)/l!:J<f<fkl L~EllU~ <f V'l{]~~m [..IU 

V'l.~. kl<f<fkl ~'1ElElmh::m~L1~'1~ElLUii' 

(i). U1::m~ii' L1[..1n11 "U1::m~n1::'Yl11'1~n1!l'1n-m1 ~El'l :lJllil1~lUflrn1~1::~mfifilfilllil1 
.., q q Q,I QI 

G{1"lJl1"ll'lnl1rl El'lL~ [..11 LL~::m1 h'l LL1:lJ V'l.~. kl<f<fm" 

kl. 1'V1i.iu1::m~ii'LuuLLU1'Yll'11um1-W~Ul/lJ1mh'l'VI~nG{m1::~1J1.fifilfilllil1 G{1"lJl1"ll'1
q cu Q,I Q,I 

m1rl El'lL ~ m LL~::nl111'1LL1:lJ"lJ El'lG{mUUEllil:lJ~n1!l'l"lJ El'l1~LL~::LEln"ll'U LL~::1'VIi.-nU'I~D~'1LL~lUtllil"iJln. ~ 

luu1::m~lu11"ll'n"iJ"iJ1ULUnW'LuuiuLU• 
Ltl 'VI1D G{tnUUEllil:lJ~n1!l'r,1lil~ LUlilG{ElU'VI~nG{lil1ii'El ciLLtf1 "iJ::iEl'lU1lJ1J1'1'V1 ~n G{lil11~ 

• 'II 'II • 'II 

LUULUlill :lJU1::nl~ii'1l1[..11 uiJm1~n1!l'1 kletetet 

sn. 1i:lJ1lil1~lUflrn1~1::~m.firurullil1 G{1"lJl1"ll'lm1rlEl'lL~mLL~::m1h'lLL1:lJ V'l.~. klet<fm 
..., q q Q"I Q,I 

LUULUlill:lJ inn G{11LLum11 [..IU1::m~ 

cr. 1un1nt~LaJG{1:lJ11nU~~lill:lJU1::m~ii' 'VI1Eliifl11:lJ-.ijlLUuiEl'lu~lJ'1luElm'Vl'nEl"iJln 
lJ1::m~ii' 1i El ci1U~ ~ [..I~U"iJ"lJ El'lfl rn::n11:lJm1m1Ellil:lJ~n1!l'1~"iJ::~"iJl1rnl LL~::1iii El"11U"iJd'[..I"lJ El'l 

'II • • 

f1rn::n11:lJnl1nl1El~:lJ~m~n'~uLuU~G{~



 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม  

พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทาย   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๑ 

 ๑

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาการทองเที่ยว และการโรงแรม 

 

๑.   ชื่อสาขาวิชา  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
 

๒.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบณัฑิต (การทองเท่ียว)  

ศศ.บ. (การทองเท่ียว) 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม)  
 ศศ.บ. (การโรงแรม) 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต (การทองเท่ียวและการโรงแรม) 
 ศศ.บ. (การทองเท่ียวและการโรงแรม)  

  

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Tourism)  
 B.A. (Tourism) 

Bachelor of Arts (Hotel)  
B.A. (Hotel) 
Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 
B.A. (Tourism and Hotel) 
 

 หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุ ฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเ ท่ียวและ 
การโรงแรมฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  สวน
ปริญญาบัณฑิตอ่ืน ๆ ที่มีการเรียนการสอนดานการทองเที่ยวและ 
การโรงแรมตองเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามชื่อ
ปริญญาของตน และใชเน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชาการทองเท่ียว
และการโรงแรมเปนหลักในการพัฒนาหมวดวิชาเฉพาะ 

    
๓.   ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา  

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมเปนสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรที่มีลักษณะสําคัญ คือ 
การบูรณาการศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของมาพัฒนาเปนหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เนนทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบัติ สาขาวิชานี้จึงมีศาสตรที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การบริการ 
การส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การวิจัย ภาษาตางประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษความ
เปนเอกลักษณของชาติ การศึกษาสาขาวิชาน้ี ผูเรียนสามารถขยายองคความรูใหสูงขึ้นจนถึงระดับ 
ปริญญาเอกได บัณฑิตในสาขาวิชาน้ีสามารถประกอบอาชีพในการใหบริการ การปฏิบัติงานและการบริหาร  
ในหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการอ่ืนๆ 
 



มคอ.๑ 

 ๒

๔.   คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 
บัณฑิตสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมพึงมีคุณลักษณะที่ตรงกับความตองการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน ดังน้ี 
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. มีความรอบรูทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการทองเที่ยวและ 

การโรงแรม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทากับ
มาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอ่ืนของโลก 

๓. มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใชความรู เหตุผลและวิจารณญาณอยาง
เหมาะสมเม่ือตองเผชิญกับสถานการณตางๆ 

๔. มีบุคลิกภาพดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในทุกระดับไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเอง ทั้งดานความรูและทักษะวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

๕. มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศไดอยางนอย  
๑ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถส่ือสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

๖. มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา 

 
๕.   มาตรฐานผลการเรียนรู 

บัณฑิตในสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังน้ี 

๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
๕.๑.๑ มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที ่

ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๕.๑.๒ มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ 

การปฏิบัตตินตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 
๕.๑.๓ มีความรับผิดชอบในหนาที ่เปนสมาชิกทีดี่และมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 
           มีภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
๕.๑.๔  มีวินัยในการทํางาน และปฏิบตัติามกฎระเบียบและขอบังคบัขององคกรและสังคม 
 

๕.๒  ความรู 
๕.๒.๑ มีความรูในสาขาวิชาการทองเท่ียวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ 

  ภาคปฏิบัตอิยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
๕.๒.๒ มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
๕.๒.๓ มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน

งานอาชีพ  
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๕.๓ ทักษะทางปญญา 
๕.๓.๑ มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ 

ขัดแยง รวมทัง้หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและ
เชิงลึก 

๕.๓.๒ มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก 
  ประสบการณภาคสนาม และการปฏบิตัิงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

๕.๓.๓ มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธรุกิจ และจากศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
         เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

  

๕.๔ ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ 

  บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ 
  ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

๕.๔.๒ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง 
   และตรงตามมาตรฐานสากล 

๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๕.๑ มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ 

  อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕.๕.๒ มีความสามารถในการส่ือสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

และวัฒนธรรม 
๕.๕.๓ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รู จักเลือก 

  รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเร่ือง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี 
  ประสิทธิภาพ 

๕.๕.๔ มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล 
  การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

 

๖.   องคกรวิชาชีพทีเ่ก่ียวของ  
ไมมี 
 

๗.   โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางหลักสูตรมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการประกอบดวย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตแตละหมวด และหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเปนไปตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในสวนของหมวด 
วิชาเฉพาะ เน่ืองจากสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมมีลักษณะบูรณาการความรูทางวิชาการและ 
วิชาชีพ เนนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงตองกําหนดเปนกลุมยอย ดังน้ี 
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๑)  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่เปนความรูพ้ืนฐานในวิชาชีพที่ผูเรียนจําเปนตองศึกษา เพ่ือ
เตรียมความพรอม และเพ่ิมศักยภาพในการศึกษาวิชาเฉพาะ 

๒)  วิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ และองคความรูเฉพาะดานของสาขาวิชาที่
กําหนดใหตองเรียน และเปนวิชาที่ทําใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได แบงออกเปน 

-  วิชาเฉพาะบังคับ หมายถึง วิชาที่ผูเรียนในหลักสูตรนี้จําเปนตองเรียนตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 

-  วิชาเฉพาะเลือก หมายถึง วิชาที่เพ่ิมเติมจากวิชาเฉพาะบังคับ เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนได
เลือกเรียนตามลักษณะงานอาชีพที่ตนสนใจ หรือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานในระดับสากล 

๓)  วิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจตามที่ตนเองถนัด หรือสนใจ โดย
เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนวิชาใด ๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

๔)  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งเปน
การฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือการฝกประสบการณวิชาชีพแบบนับชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)  (รวม ๑๒๖ หนวยกิต) 

 ๗.๑   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป       ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
                ๗.๒   หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 

๗.๒.๑ วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ    ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
๗.๒.๒ วิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 

 -  วิชาเฉพาะบังคับ  
    (กลุมวิชาการทองเท่ียว)   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะเลือก     ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
    (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)   ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

            (กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
      ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 ๗.๔  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชพี    ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
         ๗.๔.๑  ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศกึษา หรือ 
         ๗.๔.๒  ฝกงานแบบนับชัว่โมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรไดตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 
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โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  (รวม ๑๒๖ หนวยกิต) 
 ๗.๑   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป       ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

                ๗.๒   หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 
       ๗.๒.๑ วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ    ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

     ๗.๒.๑  วิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะบังคับ  
    (กลุมวิชาการโรงแรม)   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะเลือก     ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
    (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)   ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

            (กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
      ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 ๗.๔  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชพี    ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
         ๗.๔.๑  ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศกึษา หรือ 

               ๗.๔.๒  ฝกงานแบบนับชั่วโมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรไดตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

 
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาตองการพัฒนาหลักสูตรใหมีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ 

การโรงแรมรวมกัน สถาบันอุดมศึกษาควรเฉลี่ยรายวิชาทั้งดานการทองเที่ยวและการโรงแรมใหมี 
จํานวนหนวยกิตใกลเคียงกัน และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 
๘.   เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 

เน้ือหาสาระสําคัญในสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมไดจากการบูรณาการศาสตรที่เก่ียวของ 
และจากกรอบโครงสรางสมรรถนะสาขาอาชีพดานการทองเท่ียวและการโรงแรมแบบสากลในระดับ
อาเซียน และระดับภูมิภาคอ่ืนของโลก มากําหนดเปนกลุมความรูหลัก ซึ่งถือวาเปนเน้ือหาสาระสําคัญ
ของสาขาวิชา และจัดเปนกลุมวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังตอไปน้ี 

๘.๑   กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ซึ่งครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ 
ดังตอไปน้ี  ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมหัวขอ เน้ือหาสาระ  รายวิชา และจํานวน 
หนวยกิต ตามวัตถุประสงคและเอกลักษณของหลักสูตร 
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-  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทองเที่ยวและการโรงแรม (Introduction to Tourism and 
   Hotel) 
-  ลักษณะและพฤติกรรมของนักทองเท่ียว (Tourist Characteristics and Behavior) 
-  จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology) 
-  การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)  
-  เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม (Information Technology - 

 for Tourism and Hotel) 
-  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม  
   (Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) 
-  การส่ือสารขามวัฒนธรรม (Cross Cultural Communication) 

๘.๒ กลุมวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต  ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมหัวขอ เน้ือหาสาระ  
รายวิชา และจํานวนหนวยกิต ตามวตัถปุระสงคและเอกลักษณของหลักสูตร กลุมวิชาเฉพาะ
จําแนกออกเปน ๒ กลุมยอย ดังน้ี 
๘.๒.๑ กลุมวิชาเฉพาะบังคับ  ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก 

(๑)  กลุมวิชาการทองเท่ียว (Tourism) ประกอบดวย 
(๑.๑)  กลุมวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism 

Planning, Management and Development) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
- การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism Planning and 
   Development)  
-  การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource Development) 
-  การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
-  การทองเท่ียวชุมชน (Community-Based Tourism)   
-  การจัดการโครงการการทองเท่ียว (Tourism Project Management)  
-  การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเที่ยว (Survey and Research for 

 Tourism)  
-  โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (Logistics for Tourism 

 Industry)  
-  การสัมมนาการทองเท่ียว (Seminar on Tourism) 

 
           (๑.๒)  กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour Business 

Operation and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
-  การวางแผนและการจัดนําเที่ยว (Tour Planning and Organizing)  
-  การดําเนินงานนําเที่ยว (Tour Operations)  
-  งานมัคคุเทศก (Tour Guiding)  
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-  การตลาดการทองเท่ียว (Tourism Marketing)  
-  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว (Accounting and Finance 

                                        for Tour Business)  
-  การจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour Business Management)  
-  การจัดการตัวแทนการเดินทางทองเท่ียว (Travel Agency   
   Management)  
-  การออกบัตรโดยสาร (Ticketing) 

  
(๒)   กลุมวิชาการโรงแรม (Hotel) ประกอบดวย 

(๒.๑)  กลุมวชิาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการโรงแรม  
(Hotel Planning, Management and Development) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตางๆ ดังน้ี  

-  การตลาดโรงแรมและการขาย (Hotel Marketing and Sales)  
-  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม (Accounting and 

      Finance for Hotel Business) 
-  การวางแผนและพัฒนาธรุกิจโรงแรม (Hotel Business Planning 

 and Development)  
-  การสํารวจและวิจัยสําหรับการโรงแรม (Survey and Research for Hotel) 
-  การสัมมนาการโรงแรม (Seminar on Hotel) 

 
(๒.๒)  กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการหองพัก (Hotel Room Operation 

and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
-  การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา (Front Office 

              Operation and Management)   
-  การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน (Housekeeping 

Operation and Management) 
(๒.๓)  กลุมวชิาการดําเนินงานและจัดการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and 

Beverage Operation and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
-  การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and  

 Beverage Service and Operation) 
-  การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง (Catering Operation and 

 Service)  
-  การจัดการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage 

 Management) 
-  การจัดการภัตตาคาร (Restaurant Management) 
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-  การดําเนินงานและการจัดการครัว (Kitchen Operation and 
 Management) 

 
๘.๒.๒  กลุมวิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก 

   (๑)  กลุมวิชาความสนใจเฉพาะที่ผูเรียนตองการจะเลือกเรียน ครอบคลุมหัวขอที่
สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปพัฒนาเปนรายวิชาขึ้นเองได เชน  

-  การจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism Management) 
-  การจัดการการทองเท่ียวทางทะเล (Marine Tourism Management)  
-  การจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism Management)  
-  การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)  
-  การจัดการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism Management) 
-  การจัดการสปา (Spa Management)  
-  การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล 

          (MICE Management)  
-  การจัดการการทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism Management)  
-  การจัดการอาหารนานาชาติ/ทองถิ่น (International/Local Cuisine 
    Management)  
-  การออกแบบอาหาร (Food Styling)  
-  การจัดการสโมสรและบาร (Club and Bar Management)  

(๒) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ หมายถึง วิชาภาษาตางประเทศที่มี
เนื้อหาสาระของความรู และทักษะที่ใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในธุรกิจ
การทองเท่ียวและการโรงแรม โดยกําหนดใหเรียนไมนอยกวา ๑ ภาษา  

 
๘.๓ วิชาเลือกเสรี  เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีทีเ่ปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
 

๘.๔ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  เปนการฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา ไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห 
หรือ ๑ ภาคการศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการฝกประสบการณ
วิชาชีพแบบนับชั่วโมง ตองมีระยะเวลาในการฝกจํานวนไมต่ํากวา ๔๐๐ ชั่วโมงตอเนื่องกัน และควร
พัฒนาระบบการฝกประสบการณวิชาชีพใหเปนแบบสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาที่รับเขาในรุนตอไป 
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๙.  กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  
     การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรยีนรูเปนเง่ือนไขสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมี 
คุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
สถาบันอุดมศกึษาจึงจําเปนตองกําหนดกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรยีนรู ดังน้ี 

๙.๑   กลยุทธการสอน ประกอบดวย 
 ๙.๑.๑ กลยุทธการสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดลําดับการเรียนรายวิชาใหมีเนื้อหา 

สอดคลองตอเนื่องกัน ใหเกิดการพัฒนาความรู และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน ใหสูงขึน้ 
ตามระดับชั้นป และใหมีการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรสูรายวิชาตางๆ 
อยางครบถวน 

 ๙.๑.๒ กลยุทธการสอนในระดับรายวชิา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน ไดแก  

 (๑)  การสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (student centered) มุงเนนการสราง
แรงจูงใจใหแกผูเรียนในการตั้งคําถาม คิดวิเคราะหเพ่ือการคนหาคําตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรู และ
จําเปนในการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก มีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการ
เรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน วิธีการสอนจึงมีความ
หลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา / 
สถานการณจําลอง เปนตน 

  (๒)  การสอนแบบมุงเนนสมรรถนะ  (competency based) มุงเนนวิธีการปฏิบัติ 
พรอม ๆ กับการผนึกรวมองคความรู จนผูเรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรูและมีทักษะการ
ปฏิบัติงานไดจริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 
การฝกงานภาคสนาม การเรียนรูจากปญหาเปนฐาน ทัศนศึกษา การปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา เปนตน 

 ๙.๒   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย 

๙.๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู  ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี โดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผูเรียน และผลการเรียนรูที่ตองการวัด เชน การสอบ การนําเสนอผลงาน การทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติงาน การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเปนการประเมินโดยตนเอง  
โดยผูสอน และโดยผูที่มีสวนเก่ียวของ  

๙.๒.๒  เกณฑการวัดและประเมินผลความรู อาศัยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหสถาบันอุดมศึกษาเปน 
ผูกําหนดเกณฑการวัดผล และเกณฑขั้นต่าํของแตละรายวิชา โดยมีทัง้แบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม 
ตามพัฒนาการของผูเรียนสําหรับการใหชวงระดับคะแนนใหเปนไปตามนโยบายการวัดผลของ 
สถาบันอุดมศกึษา  
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๑๐.   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
สถาบันอุดมศกึษาตองมีระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือ 

ยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลวา ผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่กําหนดไว 
ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาในสาขาวิชา 
การทองเท่ียวและการโรงแรม อาจจะกระทําไดดังน้ี 

๑.นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวชิา โดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ 
ที่ตองการทวนสอบ 

๒.คณะกรรมการสอบไลประเมินขอสอบเพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการใหคะแนนใน 
แตละรายวิชา 

๓.สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit Examination) 
โดยใชขอสอบกลางที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขาย
สถาบันอุดมศกึษา  

๔.บัณฑิตใหมที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ประเมินหลักสูตร  
๕.ผูประกอบการที่รับนักศกึษาเขาฝกปฏิบัติงาน และผูใชบัณฑติประเมินทักษะการปฏิบัติงาน โดย

ใชแบบประเมินกลางที่เห็นชอบโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 

เม่ือดําเนินการทวนสอบแลว ใหสาขาวิชาจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
เพ่ือเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู 
 
๑๑.   คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

ผูเขาศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมระดับปริญญาตรี ตองจบการศึกษาชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และ 
ผานการคัดเลอืกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ / หรือของสถาบัน 

การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวชิาระหวางสถาบนัสามารถกระทําไดเม่ือสถาบันอุดมศึกษา 
ไดรับการเผยแพรหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว และใหเปนไปตามประกาศ 
ทบวงมหาวทิยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
พ.ศ. ๒๕๔๕  สวนการเทียบโอนโดยใชประสบการณของผูที่จะเขาศึกษา ผูขอเทียบโอนตองผาน 
การทดสอบผลการเรียนรูทีต่องการเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเทยีบโอนโดยใหเปนไปตาม 
ระเบียบขอบังคับของสถาบนัอุดมศึกษาดวย 

 
๑๒.   คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมตองมีคณาจารยและ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามเกณฑ ดังนี้  

๑.  จํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ คอื มีจํานวน ๕ คน และในจํานวนนี้ตองมีคณุวุฒิการศึกษาที่ตรง 
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หรือสัมพันธกับสาขาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  
อยางนอย ๒ คน ในกรณีทีคุ่ณวุฒิการศกึษาสัมพันธกับสาขาวชิา ควรมีประสบการณการทํางานในสาขา 
วิชาชีพตามหลักสูตรไมนอยกวา ๒ ป 

๒. คุณสมบัติของอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ ควรเปนผูมีประสบการณที่เก่ียวของกับ 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว และ/หรือการโรงแรมที่แสดงวามีความรูความเขาใจในระบบการทํางานของ
อุตสาหกรรมน้ี 

๓. สัดสวนอาจารยตอนักศกึษา ใชเกณฑมาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time 
Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร การจัดการ การทองเท่ียว 
คือ ๑: ๒๕ 

๔.  บุคลากรสนับสนุนควรมีทักษะทางวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม มีความรูความเขาใจ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในหองฝกปฏิบัติ และสามารถดูแลบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ในเบื้องตนได  
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสรรจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตามความจําเปน และใหมีการพัฒนาดาน
วิชาชีพอยางตอเน่ือง   
 
๑๓.   ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใหการสนับสนุนและจัดการทรัพยากร เพ่ือใหการจัดการเรียน 
การสอนบรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ดังน้ี 

๑. มีการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับภาคทฤษฎีที่เหมาะสมและเพียงพอกับ 
ผูเรียน เชน ตํารา หองสมุด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

๒. มีการจัดหาและจัดการหองปฏิบัติการสําหรับภาคปฏิบัติดานการทองเท่ียว และ/หรือ 
            การโรงแรม 

๓. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พรอมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัยสําหรับการดําเนินงาน และ
การจัดการในธุรกิจการทองเท่ียว การโรงแรม และหองปฏิบัติการภาษาตางประเทศเพ่ืองาน
อาชีพ 

๔. มีการสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหนักศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัติใน
รายวิชาที่เก่ียวของ 

 
๑๔.    แนวทางการพัฒนาคณาจารย 

สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนาคณาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาการ และทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย ดังน้ี 

 
 
 



มคอ.๑ 

 ๑๒

๑๔.๑    การปฐมนิเทศสําหรับอาจารยที่รับเขาใหม 
๑.  การจัดประชุมหรือการอบรมอาจารย เพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงคของการจัด 

การศึกษา เปาหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรูที่มุงหวัง 
๒. การจัดหาคูมือการปฏิบัติงานอาจารย ใหเขาใจระเบียบของสถาบัน การจัดทํา 

หลักสูตร ประมวลการสอน และการเปนอาจารยที่ปรึกษา 
๓. การเขารวมสังเกตการณและฝกปฏิบัติการสอน โดยใชระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือศึกษา 

กลยุทธการสอน และการวัดและประเมินผล 
 

๑๔.๒   การพัฒนาและสงเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกอาจารย 
๑.  การเพ่ิมคุณวุฒิใหถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความ 

สัมพันธกับสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยมีการวิจัยวิทยานิพนธดานการ
ทองเท่ียว และ/หรือการโรงแรม  

๒. การผลิตผลงานวิจัย สาขาวิชาควรกําหนดเปาหมายชิ้นงานวิจัยในแตละป และควร 
พัฒนาระบบสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย  

๓. การดํารงตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาควรมีระบบการพัฒนาคณาจารยใหเขาสู 
ตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการ  

๔. การกําหนดภาระหนาที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งการสอน 
การวิจัย  และการใหบริการทางวิชาการ โดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหวาง
งานดานตาง ๆ รวมทั้งมีระบบการพัฒนาจูงใจใหใหอาจารยสนใจการใหบริการทาง
วิชาการตามความถนัด 

๕. การเขารวมประชุมทางวิชาการ เพ่ือการเพ่ิมพูนความรูในสาขาวิชาและการวิจัย 
๖. การฝกอบรมโดยใหอาจารยเขาไปดูงาน หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

(on the job training) ในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ 
 
๑๕.   การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
         สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาน้ีตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและจัด 
การเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม โดยมี 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแหงชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 



มคอ.๑ 

 ๑๓

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลงัสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปด
สอนใหครบทกุรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมคอ.๓ และ 
มคอ.๔  (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว   

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
(๑๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย

กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
(๑๒) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 

๕.๐ 

 

      สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ 
หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน 
รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑ
ดีตอเน่ือง ๒ ปการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มี
การดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว
ในแตละป 

 
๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
         สูการปฏิบัติ 
        สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ 
ทองเท่ียวและการโรงแรม ควรดําเนินการดังน้ี 



มคอ.๑ 

 ๑๔

๑๖.๑  พิจารณาความพรอมและศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

๑๖.๒  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งประกอบดวย 
กรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือ 
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเปนบุคคลภายนอก อยางนอย ๒ คน เพื่อ 
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรม โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

๑๖.๓  การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ 
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการ 
เรียนรูซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
ของตนมีคุณลักษณะเดน  หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุ ฒิและสาขาวิชาเ ดียวกันของ 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเปนที่ 
สนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือ 
สําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือ 
ความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด  

๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)  ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร  โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ 
มคอ. ๔ (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ  พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะ
ทําใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด  สถาบันอุดมศึกษาควรมอบหมายใหภาควิชาหรือสาขาวิชา
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จ
เรียบรอยกอนการเปดสอน  

๑๖.๕  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได 
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของ 
การจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ 
ภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน 

๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปด 
สอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา 
อนุมัติ 

๑๖.๗  เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕  แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละ 
รายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยทุธการสอนและการประเมินผลท่ีกําหนดไวในรายละเอียด 
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ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลมุาตรฐาน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาวิชา 

๑๖.๘  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชา และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว  ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ พรอมปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อส้ินปการศึกษา โดยมีหัวขอ
อยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุง 
และพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปน
จะตองปรับปรุงหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได  
 ๑๖.๙  เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวา บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม  รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป  
 
๑๗.   การเผยแพรหลักสูตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
        ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร   
           (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก .พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอ หรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได
โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: 
TQR) เม่ือสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ
ตอไปน้ี 

๑๗.๑  เปนหลักสูตรที่ไดรบัอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอน และไดแจงสํานักงาน  
         คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา  
         อนุมัติหลักสูตรนั้น 
 



มคอ.๑ 

 ๑๖

๑๗.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่ง  
         สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป  
         นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
         สาขาวชิาการทองเท่ียวและการโรงแรมที่ไดกําหนดตวับงชี ้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเตมิ  
           ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
         สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร   
๑๗.๓  หลักสูตรใดที่ไมไดรบัการเผยแพร  ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไข

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป  
๑๗.๔  กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา

คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร  หากตอมาปรากฏวา
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา
ถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา   


