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(ตัวอยาง) 
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา การทองเท่ียว  

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                 วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศลิปาชีพ 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
                หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการทองเท่ียว 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ชื่อเต็ม                 ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการทองเท่ียว  
ชื่อยอ                  ศศ.บ.(การทองเท่ียว) 
ชื่อเต็ม                 Bachelor of Arts  (Tourism)  
ชื่อยอ                  B.A. (Tourism) 

3. วิชาเอก  
การดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว  การพัฒนาการทองเท่ียว 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
       126  หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

5.2  ภาษาที่ใช  ภาษาไทย 
  5.3  การรับเขาศึกษา รับเฉพาะนิสิตไทยและนิสิตแลกเปลี่ยนระหวางประเทศที่ใชภาษาไทยได 
       5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน   เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
       5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553  
                    เปดสอนภาคตน ปการศึกษา 2553 
                    คณะกรรมการการศึกษาไดใหความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใน 
                    การประชุม คร้ังที่ 12/2552 วันที่ 16 ธันวาคม 2552  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบ 
                    หลักสูตรในการประชุม คร้ังที่ 2/2553  วันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ในปการศึกษา 2555  
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
     หลักสูตรนี้ไดออกแบบไวเพ่ือใหนิสิตที่จบการศึกษาสามารถทํางานในธุรกิจการทองเที่ยว ได เชน ธุรกิจ
นําเที่ยว ธุรกิจการบิน  ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจการทองเที่ยว  โดยผูจบการศึกษา
สามารถเลือกตําแหนงงานในธุรกิจเหลาน้ันได เชน การทํางานในแผนกขาย แผนกรับจอง แผนกตอนรับ หรือ
งานธุรการในสวนของการติดตอสื่อสารในระบบสากล การเปนมัคคุเทศก และการเปนผูประกอบธุรกิจการ
ทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เปนตน  นอกจากน้ียังสามารถทํางานในหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทใน
การเสนอนโยบาย กํากับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการทองเท่ียว 
9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1.  รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ                   x xxxx xxxxx xx x 
     รองศาสตราจารย สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
     ค.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2514) 
     Maîtrise ès Lettres (Langue et Littérature Française) Université de Besançon (2519) 
     Higher Graduate Diploma in Economics of Tourism, Université d’Aix-Marseille III (2527) 
     ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2545) 

2.  ผศ. นุชนารถ  รัตนสวุงศชัย                      x xxxx xxxxx xx x 
    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
    อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2525) 
    Master of Sciences (Tourism Planning) University of Surrey (2533) 

3.  อ. เจริญพร  เพ็ชรกิจ                              x xxxx xxxxx xx x 
         อาจารย สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

    ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2521) 
    ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2548)  

10.   สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1.  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

11.1.1 ความสําคัญของรายไดของประเทศที่เกิดจากการทองเที่ยวที่มีบทบาทสูงมากทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 

11.1.2 การกระจายรายไดที่เกิดจากการทองเท่ียวที่มีผลตัวคูณสูง (multiplier effect) 
11.1.3 การจางแรงงานที่เกิดจากการทองเที่ยวมีอัตราสูงมาก เพราะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

เปนอุตสาหกรรมที่ตองการแรงงาน 
11.1.4 การแขงขันในระหวางประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางทางการทองเที่ยวที่ตองการ

แรงงานที่มีความรู และคุณภาพ 
11.1.5 การรวมมือกันทางเศรษฐกิจ (economic integration) ระหวางประเทศในภูมิภาค

ใกลเคียง เชน การกําหนดสมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรมใน
ระดับชาติและในระดับอาเซียน 

11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนยายทางวัฒนธรรม ทั้งในและตางประเทศที่ตองมีการจัดให

มีการสงเสริมโดยการทองเท่ียว 
11.2.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ตองเปนไปในทางสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง

มวลชน และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
11.2.3 การมีสวนรวมของชุมชนตอการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว 
11.2.4 การใชการพัฒนาการทองเท่ียวเปนปจจัยในการดํารงรักษาและอนุรักษวัฒนธรรมและ

มรดกทางประวัติศาสตร 
11.2.5 การรวมมือทางการศึกษาเพ่ือสรางแนวทางในการแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีมาตรฐาน

ทางการทองเที่ยว 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 
12.1.  การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

12.1.2 ตองสรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ 
12.1.3 หลักสูตรตองมีแนวทางในการที่จะใหผูจบการศึกษาเปนที่ตองการของธุรกิจการ

ทองเท่ียว 
12.1.4 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควา ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ

และสังคม 
12.1.5 หลักสูตรตองไดรับการพิจารณาใหมีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น 
12.1.6 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรูที่เปนมาตรฐาน มีภูมิ

ปญญาทองถิ่น แกปญหาเฉพาะหนาได และดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมได 
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12.2. ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
12.2.1 สถาบันตองผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเปนที่ตองการของสังคมใน

ประเทศ และความตองการระดับนานาชาต ิ
12.2.2 สถาบันตองรบัผิดชอบในการระดมสรรพกําลังเชิงวชิาการเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนมี

ความพรอมในการเรียนทุกดาน 
12.2.3 สถาบันตองเปนหนวยงานที่เปนผูนําเชิงวิชาการและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมโดย

ใหผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน  
12.2.4 สถาบันตองพัฒนาใหมีการแลกเปลีย่นเชงิวิชาการในระหวางคณาจารยและผูเรียนกับ

ในระหวางสถาบันในตางประเทศและนานาชาติ เพ่ือปรบัระดับมาตรฐานการศึกษาให
เปนสากล และแลกเปลี่ยนแรงงานกันไดอยางมีประสิทธภิาพ 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  (เชน  รายวิชาท่ี

เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

13.1      กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 
                   -  กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร 
                      กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาภาษา และกลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ 

13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่นิสิตจากคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืนสามารถมาเรียน 
     ได 

                   ทุกรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ นิสิตหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเปนวิชาโท และวิชาเลือก 
               เสรี  

13.3  การบริหารจัดการ   
13.3.1 ใหมีการปรึกษาหารือระหวางผูสอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

เพ่ือใหไดเน้ือหาความรูและทักษะทางการทองเท่ียวตามความตองการของหลักสูตร 
13.3.2 สํารวจความตองการเชิงวิชาชีพจากผูประกอบการการทองเที่ยวและการโรงแรม

รวมกันกับผูสอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความตองการหรือเง่ือนไขการเรียนรูและทักษะ

วิชาชีพเปนระยะ เพ่ือแสวงหาลูทางในการปรับปรุงรายวิชารวมกัน 
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หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.   ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   

1.1   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว มีปรัชญาของหลักสูตรดังน้ี 
         1.1.1  สาขาวิชาการทองเท่ียวมีลักษณะบูรณาการเชิงประยุกตศาสตรตาง  ๆ  ที่เก่ียวของมาพัฒนา

เปนหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
         1.1.2  สาขาวิชาน้ีมีศาสตรที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การส่ือสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาตางประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษความเปนเอกลักษณของชาติ  
         1.1.3  สาขาวิชาน้ีจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 

1.2 ความสําคัญ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว มีความสําคัญ ดังน้ี 
1.2.1  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานใน

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 
1.2.2  พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ภูมิภาคอาเซียน 
1.2.3  สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และ

หนวยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และวิจัย 

1.3 วัตถุประสงค    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว มีวัตถุประสงคสําคัญที่ถือวา 
เปนความรับผิดชอบของสถาบัน เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

     1.3.1  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3.2  มีความรอบรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการทองเที่ยว  มีความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอ่ืน
ของโลก 

1.3.3   มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใชความรู เหตุผลและวิจารณญาณอยาง 
เหมาะสมเม่ือตองเผชิญกับสถานการณตางๆ 

1.3.4   มีความสามารถในการทํางานกับผูอ่ืนไดทุกระดับอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้ง
ดานความรู ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอยางตอเน่ือง 

1.3.5  มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1  ภาษา 
รวมทั้งสามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

1.3.6  มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา  
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนา ยุทธศาสตร และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป นับจากเปด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังน้ี 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน / ตัวบงชี ้

ตัวบงชี้  
1.  จํานวนหนวยงานภาครัฐที่เขารวม 

เครือ ขายมีไมนอยกวา 5 หนวยงาน 
2. จํานวนหนวยงานภาคเอกชนที่เขารวม 

เครือขายมีไมนอยกวา  5  หนวยงาน 
3. จํานวนครั้งในการประชุมรวมกันมีไม

นอยกวา  1  คร้ัง/ป 

1. สรางเครือขายกับ
หนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อ 
วิเคราะหความตองการ 

      และแนวโนมความ 
      เปลี่ยนแปลงของ 
      อุตสาหกรรม  
 หลักฐาน 

1. รายงานการประชุม 
2. บันทึกการปรึกษากับหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน 

ตัวบงชี ้
1. จํานวนครัง้ในการสํารวจมีไมนอย กวา 

2  คร้ัง ภายในรอบ 5ป 
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยาง

นอย  3 ประเด็น คือ  
      -  แนวโนมของอุตสาหกรรม 
       -  คุณสมบัติของแรงงานที่เปนที่  
        ตองการ  
      -  ความรูและทักษะดาน 
        การทองเที่ยว และการโรงแรม 
        ที่จําเปนตอการทํางาน 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
ความเปลี่ยนแปลงของ 
อุตสาหกรรม 
การทองเท่ียวและ 
ความตองการของธุรกิจ 
การทองเท่ียวและ 

     การโรงแรม 
 
 
 

2.   สํารวจความตองการของ 
ธุรกิจการทองเท่ียวและ 
การโรงแรม 

 

หลักฐาน 
รายงานการสํารวจ 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน / ตัวบงชี ้

ตัวบงชี้  
1.  จํานวนครั้งในการสํารวจมีไมนอย 

กวา  1  คร้ัง/ป 
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยาง

นอย  3 ประเด็น คือ  
      -  รูปแบบและลักษณะของปจจัย 

    สนับสนุนที่เปนทีต่องการ 
       - ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
           ในการจัดการและการใชปจจัย 
           สนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพ 
       - ความเปนไปไดในการพัฒนา / 
         ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนตาม 
         ขอเสนอแนะ 

1. สํารวจความตองการของ
นิสิตและผูสอน  

หลักฐาน 
รายงานการสํารวจ 
ตัวบงชี ้
1. จํานวนเงินทุนเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา

ไมนอยกวา 10% 
2.  จํานวนอุปกรณ/กิจกรรม/โครงการที่ 

ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนมี 
ไมนอยกวา 2 รายการ/ป 

2. ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.   จัดหาและจัดสรรทุนเพ่ือ 
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอนใหมี
ความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

หลักฐาน 
1. จํานวนเงินทนุ 
2. จํานวนเงินรายจาย 
3. จํานวนอุปกรณ/กิจกรรม/โครงการที่

ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบ     ระบบทวิภาค ประกอบดวย 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 หรือภาคตน และ 
ภาคเรียนที่ 2 หรือภาคปลาย 
     1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน     การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนสามารถกระทําไดตาม
ความจําเปนของผูเรียน และตามแผนการสอนในหลักสูตร ทั้งน้ีขึ้นอยูกับนโยบายของสถาบัน 

     1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  ใชระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
      2.1  วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
               ภาคตน                       เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
               ภาคปลาย                    เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ 
               ภาคฤดูรอน                  เดือนเมษายนถงึเดือนพฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 2.2.1  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
 2.2.2  ผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑของ สกอ. 
 2.2.3  ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสถาบัน (รับตรง) 

2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา  
 2.3.1  นิสิตมีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาตางประเทศไมเทากัน และยังไมสามารถสื่อสารเพ่ือ

การปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
2.3.2  นิสิตยงัไมมีทักษะในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 2.3.3  นิสิตบางคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับลักษณะของงานบริการ 
 2.3.4  นิสิตบางคนมีบุคลกิภาพ มนุษยสัมพันธ และสุขภาพไมสอดคลองกับงานบริการ 

     2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตตามขอ 2.3 
2.4.1  จัดทดสอบความสามารถทางภาษา เพ่ือการจัดหลักสูตรสอนเสริม โดยสถาบันจัดใหมี

หองปฏิบัติการภาษา และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหมีจํานวนเหมาะสมกับผูเรียน 
2.4.2  กําหนดตารางเวลาใหนิสิตฝกฝนความสามารถภาษาตางประเทศ และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ใชในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
2.4.3  กําหนดใหแตละรายวิชาสอดแทรกความรูและทักษะทางดานการบริการ และการพัฒนา

บุคลิกภาพ 
2.4.4  จัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนิสิต เพ่ือใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
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2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 

ปการศึกษา ปที ่1 ปที ่2 ปที ่3 ปที่ 4 รวม จํานวนบัณฑติที่คาดวาจะจบการศึกษา 
2553 60 - - - 60 
2554 60 60 - - 120 
2555 60 60 60 - 180 
2556 60 60 60 60 240 
2557 65 60 60 60 245 

คาดวาจะมีผูจบการศึกษาตลอดหลักสูตร ปละ
60 คน  เริ่มจบการศึกษาป 2557 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

ใชงบประมาณแผนดินของคณะมนุษยศาสตร และงบประมาณเงินรายไดของภาควิชาศิลปาชีพ คณะ
มนุษยศาสตร ดังน้ี 
งบประมาณแผนดินของคณะมนุษยศาสตร ประกอบดวย 
งบบุคลากร                                                                               xxxxxxxxx 
       หมวดเงินเดือน         xxxxxx 
       หมวดคาจางประจํา    xxxxxx 
งบประมาณเงินรายไดของภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร ประกอบดวย 
งบดําเนินงาน                                                                            xxxxxxxxx 
       หมวดคาตอบแทน  xxxxxx 
       หมวดคาใชสอย     xxxxxx 
       หมวดคาวัสดุ        xxxxxx 
งบลงทุน                                                                                  xxxxxx 
       หมวดคาครุภัณฑ   xxxxxx 
งบอุดหนุน                                                                                xxxxxx 
       หมวดคาใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดําเนินงาน  xxxxxx 

2.7  ระบบการศึกษา  
        หลักสูตรภาคปกติ ใชแบบการเรียนในชั้นเรียน  
2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
        การเทียบโอนจากตางสถาบัน เปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและของสถาบัน 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     3.1 หลักสูตร   

3.1.1  จํานวนหนวยกิต 
          หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  126 หนวยกิต เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร                              126 หนวยกิต 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  ไมนอยกวา            30 หนวยกิต 
      -  กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ไมนอยกวา             6 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาภาษา                        ไมนอยกวา           12 หนวยกิต 
 ภาษาตางประเทศ             ไมนอยกวา             9 หนวยกิต 
 ภาษาไทย                      ไมนอยกวา             3 หนวยกิต 

 -  กลุมวิชาสังคมศาสตร                ไมนอยกวา             6 หนวยกิต 
 -  กลุมวิชามนุษยศาสตร               ไมนอยกวา             3 หนวยกิต 
 -  กลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ    ไมนอยกวา             3 หนวยกิต 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน                    ไมนอยกวา            84 หนวยกิต 
  วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ           ไมนอยกวา      24 หนวยกิต 
  วิชาเฉพาะ                               ไมนอยกวา      60 หนวยกิต 

• วิชาเฉพาะบังคับ                 ไมนอยกวา      30 หนวยกิต 

• วิชาเฉพาะเลอืก                  ไมนอยกวา      30 หนวยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไมนอยกวา            6 หนวยกิต 
 ง. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ       ไมนอยกวา            6 หนวยกิต 
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3.1.3  รายวิชา  
        ความหมายของรหัสประจําวิชาในหลักสูตร 

 01                     หมายถึง          วิทยาเขตบางเขน 
 390                   หมายถึง           รหัสสาขาวิชาการทองเท่ียว 
 เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังน้ี 

เลขตัวหนา    หมายถึง           ระดับชั้นป 
เลขตัวกลาง   หมายถึง           กลุมวิชา 
     1         หมายถึง            วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
     2         หมายถึง            วิชาเฉพาะบังคับ – การทองเท่ียว 
     3         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – การทองเท่ียว 
     4         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาอังกฤษ 
     5         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาฝร่ังเศส 
     6         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาเยอรมัน 
     7         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาญี่ปุน 
     8         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาจีน 
     9         หมายถึง            วิชาวิจัย วิชาสหกิจศึกษา 
เลขตัวทาย   หมายถึง           ลําดับรายวิชาในแตละกลุม และ 0 หมายถึง วิชาสหกิจศึกษา    

-  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ             24 หนวยกิต 
01390111  อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
               (Tourism Industry) 
01390112  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  3(3-0-6) 

                   (Introduction to Lodging and Food Service Business) 
01390113  จิตวทิยาการบริการ  3(3-0-6) 

                   (Service Psychology) 
01390214  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
               (Information Technology for Tourism and Hotel) 
01390215  พฤติกรรมของนักทองเท่ียว  3(3-0-6) 
               (Tourist Characteristics and Behavior) 
01390316  การจัดการทรัพยากรมนุษยสาํหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
               (Human Resource Management for Tourism and Hotel)                 
01390317  จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

                   (Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) 
01390318  สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
               (Seminar on Tourism and Hotel) 
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-  วิชาเฉพาะ                     60 หนวยกติ 
   วิชาเฉพาะบังคับ             30 หนวยกิต 

 01390221  การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Tour Business Management) 

 01390222  การดําเนินงานและการจัดการตัวแทนการทองเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Travel Agency Operation and Management) 

 01390223  การจัดนําเที่ยว 3(2-2-5) 
               (Organization of Tour Procedures)  
 01390224  ทรัพยากรการทองเท่ียวของโลกและของประเทศไทย 3(3-0-6) 

 (World Tourism Resources and Tourism Resources in Thailand) 
 01390225  การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Tourism Resource Development) 
 01390326  การตลาดการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
                (Tourism Marketing) 
 01390327  งานมัคคุเทศก 3(2-2-5) 
                (Tour Guiding) 
 01390328  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 
                (Accounting and Finance for Tour Business) 
 01390329  การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Tourism Industry Planning and Development) 
 01390491  การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

 (Survey and Research for Tourism) 

-  วิชาเฉพาะเลือก          30 หนวยกิต 
 1. กลุมวิชาการทองเท่ียว  ไมนอยกวา   15  หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

01390231  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
(Cultural Tourism Operation and Management) 

01390232  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวเชิงสขุภาพ 3(3-0-6) 
(Health Tourism Operation and Management) 

01390233  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวชุมชน 3(3-0-6) 
(Community-Based Tourism Operation and Management) 

01390334  การดําเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเท่ียว 
เพ่ือเปนรางวลั 3(3-0-6) 
(MICE Operation and Management) 
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01390335  การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
(Airline Business Operation and Management) 

01390336  การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสําราญ  3(3-0-6) 
(Cruise Business Operation and Management) 

01390337  โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
(Logistics for Tourism Industry) 

 
             2.  กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต เลือกศึกษา 
ภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ  1 ภาษา จํานวน  5 รายวิชา   15  หนวยกิต โดยตองศึกษาภาษาใดภาษา
หน่ึงมาแลวจากกลุมวิชาภาษาตางประเทศ 9 หนวยกิต ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 

 -  ภาษาอังกฤษ 
01390241  ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

                       (English for Conversation and Communication) 
01390242  ภาษาอังกฤษสาํหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
               (English for Tourism Business) 
01390343  ภาษาอังกฤษสาํหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
               (English for Tour Conducting) 
01390344  ภาษาอังกฤษสาํหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
               (English for Tourism Personnel) 
01390445  ภาษาอังกฤษสาํหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 
               (English for Hospitality Industry) 

-  ภาษาฝรั่งเศส 
01390251  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(French for Conversation and Communication) 
01390252  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

(French for Tourism Business) 
01390353  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 

(French for Tour Conducting) 
01390354  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(French for Tourism Personnel) 
01390455  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 
(French for Hospitality Industry) 

 



มคอ. 2 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   14 

 
-  ภาษาเยอรมัน 

01390261  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
(German for Conversation and Communication) 

01390262  ภาษาเยอรมันสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
(German for Tourism Business) 

01390363  ภาษาเยอรมันสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
(German for Tour Conducting) 

01390364  ภาษาเยอรมันสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
(German for Tourism Personnel) 

01390465  ภาษาเยอรมันสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 
(German for Hospitality Industry) 

-  ภาษาญี่ปุน 
01390271  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(Japanese for Conversation and Communication) 
01390272  ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

(Japanese for Tourism Business) 
01390373  ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 

(Japanese for Tour Conducting) 
01390374  ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(Japanese for Tourism Personnel) 
01390475  ภาษาญี่ปุนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(Japanese for Hospitality Industry) 

-  ภาษาจีน 
01390281  ภาษาจีนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(Chinese for Conversation and Communication) 
01390282  ภาษาจีนสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5)  

(Chinese for Tourism Business) 
01390383  ภาษาจีนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 

(Chinese for Tour Conducting) 
01390384  ภาษาจีนสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

(Chinese for Tourism Personnel) 
01390485  ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(Chinese for Hospitality Industry) 
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ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีทีเ่ปดสอนในมหาวิทยาลยั โดย

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
 
ง.  หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชพี  6 หนวยกติ 
     00390490  สหกิจศึกษา  6 (- - -)  (1 ภาคการศึกษา) 
                    (Co-operation Education)   

3.1.4 แผนการศึกษา     
แนวการจัดชั้นเรียนแตละภาคการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาการทองเท่ียว 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
 วิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
3(3-0-3)  วิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
3(3-0-3) 

 วิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 3(3-0-3)  วิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 3(3-0-3) 

 วิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 3(3-0-3)  วิชาในกลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ 3(2-2-5) 

 ภาษาตางประเทศหน่ึงภาษา 3(2-2-5)  ภาษาตางประเทศหน่ึงภาษา 3(2-2-5) 

 ภาษาไทย 3(3-0-3) 01390112 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและ
บริการอาหาร 

3(3-0-6) 

01390111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6) 01390113 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 

 18(- - -)  18(- - -) 
 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

 ภาษาตางประเทศหน่ึงภาษา 3(2-2-5)  ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5) 

 ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5) 01390215 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 3(3-0-6) 

01390214 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 

3(2-2-5) 01390223 การจัดนําเที่ยว 3(2-2-5) 

01390221 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 01390225 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

01390222 การดําเนินงานและการจัดการ 
ตัวแทนการทองเที่ยว 

3(3-0-6) 01390xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-3) 

01390224 ทรัพยากรการทองเที่ยวของโลกและ
ของไทย 

3(3-0-6)  วิชาเลือกเสรี 3(3-0-3) 

 18(- - -)  18(- - -) 
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ปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

 ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5)  ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5) 

01390316 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับ 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 01390317 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

01390326 การตลาดการทองเท่ียว 3(3-0-6) 01390318 สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

01390328 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจ 
นําเที่ยว 

3(3-0-6) 01390327 งานมัคคุเทศก 3(2-2-5) 

01390xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-3) 01390329 การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว 

3(3-0-6) 

01390xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-3) 01390xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-3) 
  18(- - -)   18(- - -) 

 

ปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

 ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5) 01390490 สหกิจศึกษา 6(- - -) 

01390491 การสํารวจและวิจัยสําหรับ 
การทองเที่ยว 

3(2-2-5)    

01390xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-3)    

 วิชาเลือกเสรี 3(3-0-3)    

  12(- - -)   6(- - -)  
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

01390111  อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
(Tourism Industry) 

   วิวัฒนาการ ความหมาย ความสําคัญ แนวโนม ลักษณะ องคประกอบหลักและองคประกอบ
สนับสนุนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว แนวคิดเก่ียวกับ 
การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในบริบทของการเปดเสรีทางการคาการบริการ นโยบาย
และบทบาทของรัฐในการพัฒนาการทองเที่ยวทั้งระดับมหภาคและจุลภาค บทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบขององคกรทางการทองเที่ยวระดับชาติและนานาชาต ิ
 
01390112  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจที่พัก และบรกิารอาหาร  3(3-0-6)  
               (Introduction to Lodging and Food Service Business) 

วิวัฒนาการ แนวโนม ความสําคัญ โครงสรางการบริหารและการดําเนินงานของธุรกิจที่พักและ
บริการอาหาร แนวคิด รูปแบบ และหลักการจัดการที่ใชในการดําเนินงานของธุรกิจ ทิศทางการแขงขันของ
ธุรกิจ มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
01390113  จิตวทิยาการบริการ  3(3-0-6) 

(Service Psychology) 
   พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การเรียนรู แรงจูงใจ คานิยมในการทํางานและการพักผอน  

การปรับหลักจิตวิทยาไปใชในการปฏิบตังิานและการใหบริการ 
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01390214  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
(Information Technology for Tourism and Hotel) 
แนวคิดของระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูลเพ่ือการ

จัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม การนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการขอมูลใหเปนปจจุบันและ
ทันเวลา การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  
 
01390215  พฤติกรรมของนักทองเท่ียว  3(3-0-6) 

(Tourist Characteristics and Behavior) 
   การประยุกตใชทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือเขาใจแรงจูงใจในการเดินทาง และพฤติกรรมการบริโภค 

ความตองการและความแตกตางของพฤติกรรมของนักทองเท่ียวที่เกิดจากวัตถุประสงคของการเดินทาง 
วัฒนธรรม ลกัษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม 
 
01390221  การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 

(Tour Business Management) 
     ความหมาย ความสําคญั ลักษณะ แนวโนม และบทบาทของธรุกิจนําเที่ยว การจัดตั้ง ประเภท 

โครงสรางองคกร การดําเนินงาน ระบบอัตโนมัติ การวางแผนการผลิต การเจรจาตอรอง การตลาด การ
บริหารงานบุคคล และการเงินของบริษทันําเที่ยว 
 
01390222  การดําเนินงานและการจัดการตัวแทนการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

(Travel Agency Operation and Management) 
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขาย ประเภท บทบาท ความรวมมือของธุรกิจตัวแทนจําหนาย

ทางการทองเท่ียว  การดําเนินธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร แนวโนมของธุรกิจทั้ง
ระดับชาติ และนานาชาต ิ
 
01390223  การจัดนําเที่ยว 3(2-2-5) 

(Organization of Tour Procedures) 
     ประเภท รูปแบบ หลักการ กระบวนการ และองคประกอบของการจัดนําเที่ยว วิธกีารและเทคนิค

ของการสํารวจเสนทางการเดินทางและการเขียนแผนที่ การประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ การคิด
ตนทุนและการกําหนดราคารายการนําเทีย่ว รูปแบบ และการเขยีนรายการนําเที่ยว การประเมินผลการจัด 
นําเที่ยว มีการฝกปฏิบตัินอกสถานที ่
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01390224  ทรัพยากรการทองเท่ียวของโลกและของประเทศไทย 3(3-0-6) 
(World Tourism Resources and Tourism Resources in Thailand) 

               ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการทองเท่ียวของไทยและของโลก 
เอกลักษณ และคุณคาของแหลงทองเท่ียวทางประวัตศิาสตร ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ ปจจัยทางภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม และอุปสงคของการทองเท่ียวที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากรการทองเท่ียว การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวที่สําคญั มีการศึกษานอกสถานที่  
 
01390225  การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

(Tourism Resource Development) 
ความสําคัญ และแนวโนมในการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว ประเภท ลักษณะ และการ

ประเมินศักยภาพทรัพยากรการทองเท่ียว หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว การ
พัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน บทบาทและความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
01390231  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

(Cultural Tourism Operation and Management) 
ความหมายของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองคประกอบของการ

จัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม บทบาทของผูที่เก่ียวของในการพัฒนา การอนุรักษ และการจัดการ 
ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานในการจัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและแนวทางแกไข 
กรณีศึกษา 
 
01390232  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวเชิงสขุภาพ 3(3-0-6) 

(Health Tourism Operation and Management) 
ความหมาย ความสําคัญ และววิัฒนาการของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การจัดการการทองเท่ียว

เชิงสุขภาพอยางยั่งยืน การปรับใชภูมิปญญาในการพฒันาผลิตภัณฑเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แนวโนม 
อุปสงคและอุปทานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 
01390233  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวชุมชน 3(3-0-6) 

(Community-Based Tourism Operation and Management) 
ความหมายของการทองเท่ียวชุมชน การวิเคราะหบทบาทและความสําคัญของชุมชนในแหลง

ทองเท่ียว การสรางจิตสํานึก การพัฒนาศักยภาพ การสรางเครือขาย และการมีสวนรวมของชมุชนในการ
จัดการ และพัฒนาการทองเท่ียว บทบาทของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปญหา ขอจํากัดและ 
แนวทางการจัดการที่ดี กรณีศึกษา 

 
 
 



มคอ. 2 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   19 

01391316  การจัดการทรัพยากรมนุษยสาํหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
(Human Resource Management for Tourism and Hotel) 
แนวคิด หลักการ วิธีการและการวางแผนเชิงกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยใน

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ปญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย บทบาทของภาครัฐและธุรกิจการ
ทองเท่ียวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
01390317  จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

(Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) 
บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรมที่มีตอลูกคาและสังคม 

แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม จรรยาบรรณ
วิชาชพีในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ปญหาทางจริยธรรมของธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม แนว
ทางการแกไขและการพัฒนา 
 
01390318  สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

(Seminar on Tourism and Hotel) 
               การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่มีความสาํคัญตอการพัฒนาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
 
01390326  การตลาดการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

(Tourism Marketing) 
               ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตลาดการทองเท่ียว การแบงสวนตลาด พฤติกรรมการบริโภคของ
นักทองเท่ียว สวนประสมของการตลาดการทองเท่ียว หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและ
กลยุทธในการพัฒนาการตลาดการทองเท่ียวทั้งภายในและตางประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียน
แผนงานการตลาด 
 
01390327  งานมคัคุเทศก 3(2-2-5) 

(Tour Guiding) 
     บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก กระบวนการ 

วิธีการเทคนิคการนําเที่ยว มนุษยสัมพันธสําหรับงานมัคคุเทศก นันทนาการ การปฐมพยาบาล การปองกัน
อุบัติเหตุและการใหความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว กฎหมายที่เก่ียวของในงานมัคคุเทศก ระเบยีบพิธีการ 
เขาออกราชอาณาจักร การแกไขปญหาเฉพาะหนา การพัฒนาวิชาชพีมัคคุเทศก มีการศึกษาการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ 
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01390328  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 
(Accounting and Finance for Tour Business)  
ทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชีและการเงิน โปรแกรมประยุกตสําหรับการบัญชีและการเงินใน 

ธุรกิจนําเที่ยว กลยุทธการจัดการรายไดและการควบคมุตนทุน  
 
01390329  การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

(Tourism Industry Planning and Development) 
               ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การวิเคราะหสาเหตุและความเปนไป
ไดของการพัฒนา หลักการและกระบวนการในการวางแผน การประมาณการงบประมาณ แนวทางการ
ดําเนินงาน การควบคุม และการประเมินผล 
 
01390334  การดําเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล 3(3-0-6) 

(MICE Operation and Management) 
ความหมาย ความสําคัญ ววิฒันาการ และบทบาทของธรุกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และ 

การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวลั ประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการ การวางแผน การบริหารงาน  
การดําเนินงาน การเจรจาตอรอง การตลาด และการประเมินผล 
 
01390335  การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 

(Airline Business Operation and Management) 
               ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับการดําเนินงานของสายการบิน ระบบสํารองที่น่ังและบตัรโดยสาร การ
บรกิารภาคพืน้ในทาอากาศยาน การบรกิารบนเคร่ืองบิน การบริการงานคลังสินคาทางอากาศ พฤติกรรม
ผูบริโภคของสายการบิน การสรรหาและการคัดเลือกบคุลากร การตลาดและการขาย กฎหมาย ระเบียบและ
พิธีการในธุรกิจการบิน มีการศึกษานอกสถานที ่
 
01390336  การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสําราญ  3(3-0-6) 

(Cruise Business Operation and Management) 
ประเภทและลกัษณะของเรอืสําราญ โครงสรางการบริหารงานบริษทัเรือสําราญ สวนปฏบิัติงาน

หนาที่ในเรือดานเทคนิค ดานการบริการ และสวนปฏิบตัิงานหนาที่ภาคพ้ืนดิน การเตรียมความพรอมในการ
ใหบริการและลักษณะการสัง่การ การจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจเรือสําราญ การควบคุมคณุภาพการ
จัดการ พฤตกิรรมผูบริโภคเรือสําราญ และการวางแผนงานการตลาด 
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01390337  โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
(Logistics for Tourism Industry) 
การประยุกตใชความรูดานโลจิสติกสเพ่ือการขนสงและกระจายสินคาจากผูผลิตสินคาและการ 

บริการการทองเท่ียว การลําเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ การประกันภัยในการขนสง กฎหมายที่เก่ียวของใน 
โลจิสติกส การวางแผนเพื่อรองรับอุปสงค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธของการ
บริการ  

 
01390490  สหกิจศึกษา 6(- - -) (1 ภาคสหกิจศึกษา) 

(Co-operative Education)  
การปฏิบัติงานในฐานะพนกังานชั่วคราวในสถานประกอบการการทองเท่ียวและการโรงแรม การ

จัดทํารายงานการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชพีที่ไดรับมอบหมาย มีการนําเสนอ และมีการประเมินผลโดย
พนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศก 
 
01390491  การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(Survey and Research for Tourism) 
หลักการสํารวจและวธิีการวจัิย การทบทวนเอกสาร การเลือกปญหา การกําหนดรูปแบบการวิจัย 

การกําหนดวัตถุประสงคและสมมุตฐิาน ประชากร และการสุมตัวอยาง การสรางแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงานและการนําเสนอผลการวิจัย 
 
01390241  ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(English for Conversation and Communication) 
ทักษะการฟง และการพูดภาษาอังกฤษทีเ่หมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน

สถานการณทีแ่ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต 
 
01390242  ภาษาอังกฤษสาํหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(English for Tourism Business)  
               ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการ
โรงแรม การใชภาษาอังกฤษในการนําเทีย่วชมสถานทีท่างประวตัิศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย การ
อธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเท่ียวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และวถิีชวีิตไทย 
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01390343 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
(English for Tour Conducting) 
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพซ่ึงจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวตัิศาสตรและโบราณคดีอยางมี

ประสิทธผิล ทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาอังกฤษในการตอบขอซักถามเก่ียวกับศิลปะ งาน
ฝมือ วัฒนธรรม และวิถชีีวติไทย  
  
01390344  ภาษาอังกฤษสาํหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

(English for Tourism Personnel) 
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และ

แกปญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว บรษิัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย 
 
01390445  ภาษาอังกฤษสาํหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(English for Hospitality Industry) 
การใชภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน 

ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ตัวแทนจําหนายทางการ
ทองเท่ียว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 
01390251  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(French for Conversation and Communication) 
ทักษะการฟง และการพูดภาษาฝรั่งเศสทีเ่หมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน

สถานการณทีแ่ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต 
 
01390252  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(French for Tourism Business) 
ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสที่ใชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ 

การโรงแรม การใชภาษาฝรัง่เศสในการนาํเที่ยวชมสถานที่ทางประวตัิศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย 
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่วกบัศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชีวีิตไทย 
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01390353  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
(French for Tour Conducting) 
ภาษาฝรั่งเศสในวิชาชีพซ่ึงจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวตัิศาสตรและโบราณคดีอยางมี

ประสิทธผิล ทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาฝร่ังเศสในการตอบขอซักถามเก่ียวกับศิลปะ 
งานฝมือ วัฒนธรรม และวถิีชีวติไทย  
 
01390354  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(French for Tourism Personnel) 
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร และ

แกปญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว บรษิัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย 
 
01390455  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(French for Hospitality Industry) 
การใชภาษาฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน 

ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ตัวแทนจําหนายทางการ
ทองเท่ียว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 
01390261  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(German for Conversation and Communication) 
ทักษะการฟง และการพูดภาษาเยอรมันที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน

สถานการณทีแ่ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต 
 
01390262  ภาษาเยอรมันสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(German for Tourism Business) 
ทักษะทางภาษาเยอรมันที่ใชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ 

การโรงแรม การใชภาษาเยอรมันในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวตัิศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย 
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่วกบัศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชีวีิตไทย 
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01390363  ภาษาเยอรมันสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
(German for Tour Conducting) 
ภาษาเยอรมันในวิชาชีพซ่ึงจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวตัิศาสตรและโบราณคดีอยาง

มีประสิทธิผล ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาเยอรมันในการตอบขอซักถามเก่ียวกับศิลปะ 
งานฝมือ วัฒนธรรม และวถิีชีวติไทย  
 
01390364  ภาษาเยอรมันสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(German for Tourism Personnel) 
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร และ

แกปญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว บรษิัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย 
 
01390465  ภาษาเยอรมันสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(German for Hospitality Industry) 
การใชภาษาเยอรมันในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน 

ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ตัวแทนจําหนายทาง 
การทองเท่ียว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 
01390271  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(Japanese for Conversation and Communication) 
ทักษะการฟง และการพูดภาษาญี่ปุนที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน

สถานการณทีแ่ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต 
 
01390272  ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

(Japanese for Tourism Business) 
ทักษะทางภาษาญี่ปุนทีใ่ชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ 

การโรงแรม การใชภาษาญีปุ่นในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวัตศิาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย  
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่วกบัศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชีวีิตไทย 
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01390373  ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
(Japanese for Tour Conducting) 
ภาษาญี่ปุนในวิชาชีพซ่ึงจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวัตศิาสตรและโบราณคดีอยางมี

ประสิทธผิล ทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาญี่ปุนในการตอบขอซักถามเก่ียวกบัศิลปะ งาน
ฝมือ วัฒนธรรม และวิถชีีวติไทย  
 
01390374  ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(Japanese for Tourism Personnel) 
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร และ

แกปญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว บรษิัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย 
 
01390475  ภาษาญี่ปุนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(Japanese for Hospitality Industry) 
การใชภาษาญี่ปุนในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน 

ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ตัวแทนจําหนายทาง 
การทองเท่ียว การนําเที่ยว การบรกิารนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 
01390281  ภาษาจีนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(Chinese for Conversation and Communication) 
ทักษะการฟง และการพูดภาษาจีนที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารในสถานการณที่

แตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาในสถานการณการ
ตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต 
 
01390282  ภาษาจีนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

(Chinese for Tourism Business) 
ทักษะทางภาษาจีนที่ใชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ 

การโรงแรม การใชภาษาจีนในการนําเที่ยวชมสถานทีท่างประวัตศิาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย  
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่วกบัศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชีวีิตไทย 
 
01390383  ภาษาจีนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-3) 

(Chinese for Tour Conducting)ภาษาจีนในวิชาชีพซ่ึงจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทาง
ประวตัิศาสตรและโบราณคดีอยางมีประสิทธิผล ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาจีนในการ
ตอบขอซักถามเก่ียวกับศิลปะ งานฝมือ วัฒนธรรม และวิถชีีวติไทย  



มคอ. 2 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   26 

01390384  ภาษาจีนสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
(Chinese for Tourism Personnel) 
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร และ

แกปญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว บรษิัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย 
 
01390485  ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(Chinese for Hospitality Industry) 
การใชภาษาจีนในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน 

ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ตัวแทนจําหนายทาง 
การทองเท่ียว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

 
3.2  ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย เลขประจําตวับัตรประชาชน 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
ภาระงานสอน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
การวางแผนและพัฒนาตลาด
การทองเที่ยว 
การ จัดการด านการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม 

390311 
390221 

01390111 
01390215 
01390317 
01390326 
01390491 

2 ผศ. นุชนารถ  รัตนสุวงศชัย การพัฒนาสถานที่ทองเท่ียว 
จิตวิทยาการบริการ 

390232 
390331 
390341 
391111 

01390113 
01390222 
01390225 
01390342 
01390344 

3 นายเจริญพร  เพ็ชรกิจ การจัดนําเที่ยว 
ศิลปะการติดตอ 

390321 
391201 

01390221 
01390223 
01390224 
01390231 
01390361 
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ภาระงานสอน 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

4 นายชลวิช  สุธัญญารักษ ก า ร พัฒนาท รั พ ย า ก ร ก า ร
ทองเท่ียว 
มรดกไทย 

390231 01390112 
01390214 
01390318 
01390329 

5 นายภูริวัจน  เดชอุม การดําเนินงานธุรกิจ MICE 390111 
391351 

01390327 
01390343 
01390334 
01390363 
01391313 

 
          3.2.2  อาจารยประจํา 

ภาระงานสอน 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 นายรภัส  ศิลปศรีกุล การตลาดโรงแรม 
การวางแผนและพัฒนาโรงแรม 

391341 
391342 

01390318 
01390329 

2 นางปยนุช  สิทธิกร การบริการงานสวนหนา 391222 
391331 

01390318 

3 นายประพนธ  โอสถสัมพันธสุข การตลาดการทองเท่ียว 390342 01390111 
01390326 

 

              3.2.3  อาจารยพิเศษ 
ภาระงานสอน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 ศ. ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสด์ิ ประวัติศาสตรศิลปะ 390233 01390224 
2 นางดวงเดือน  ไชยคํา ธุรกิจการบิน 390261 01390335 
3 นางสุพาณี  ภูติพันธ การคํานวณอัตราคาโดยสาร

เครืองบินและการเขียนตั๋ว 
390261 01390335 
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ภาระงานสอน 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

4 นางสาวจิตตินันท  นันทไพบูลย การจัดการทรัพยากรมนุษยใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

390451 01390316 

 
 

4.   องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
     การฝกประสบการณภาคสนามในสาขาวิชาการทองเที่ยวมีวัตถปุระสงคเพ่ือเพ่ิมความรูและ

ประสบการณใหแกนิสิต โดยเปนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือ การฝกปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 
ไดแก  ฝกปฏบิัติงานดานการทองเท่ียว : บริษัทจัดนําเที่ยว บรษิัทสายการบิน ศูนยการประชุม สถาน
ประกอบการอื่น ๆ และฝกในหนวยงานราชการ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ภายใตการดูแล
ของอาจารยนิเทศก เปนเวลา 16 สัปดาห 

 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  นิสิตสามารถ 
 4.1.1  ประยกุตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขาไปเพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห 

คนควา และวจัิยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  
 4.1.2  ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต เพ่ิมภาวะผูนําในการทํางาน รูจักการคิดริเริ่ม

สรางสรรค และเขาใจจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
 4.1.3  แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือลดปญหาการทํางาน 

และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
 4.1.4  รวมกันวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขรวมกันกับผูบังคับบญัชาขัน้ตนได 
 4.1.5  สื่อสารกับผูมาใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใช IT ไดเหมาะสมกับระดับการ

ทํางาน 
4.2   ชวงเวลา  
      การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของแผนการเรียนชั้นปที่ 4 จํานวนไมนอยกวา 16 

สัปดาห หรือการฝกปฏิบัติงานในชวงภาคฤดูรอน จํานวนไมนอยกวา  400  ชั่วโมง ตอเน่ืองกัน 
4.3   การจัดเวลาและตารางสอน  

              4.3.1  การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ รวมเวลา 16 
สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา หรือ      
           4.3.2  การฝกปฏิบัติงานในชวงภาคฤดูรอน จัดในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จัดเต็มเวลา 
เปนเวลาไมนอยกวา 400 ชั่วโมงตอเน่ืองกัน 
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5.   ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1  คําอธิบายโดยยอ                     - 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู         - 
5.3  ชวงเวลา                                   -  
5.4  จํานวนหนวยกิต                       - 
5.5  การเตรียมการ                          - 
5.6  กระบวนการประเมินผล           - 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
1.   ทางกาย 
 การแตงกายที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 
 ใชทาทางในการแสดงออกอยาง
เหมาะสม 
 สรางบุคลิกภาพในการเคลือ่นไหว
ที่ประทบัใจ 
 เรียนรูมารยาทสากล 
 การแสดงสีหนา 

- ฝกการแสดงออกในหองเรียน 
- ฝกแสดงทาทางและการเคลื่อนไหว 
- บรรจุคําสอนในรายวิชา 
- ฝกและแสดงบทบาทในหองเรียน 
 

2.   ทางวาจา 
 ใชวาจาสุภาพตลอดเวลา 
 รูจักกาละเทศะในการพูดตาม
สถานการณ 
 มีความสามารถในการอธิบายหรือ
สื่อสาร 
 เรียนรูความเหมาะควรในการพูด
กับบุคคลทุกระดับ 
 ความสามารถในการใช
ภาษาตางประเทศ 

- บรรจุในวิชาจรรยาบรรณ 
- แสดงบทบาทในหองเรียนโดยสมมุติสถานการณ 
 
 
- ฝกพูดอธิบายโดยการเลาเร่ือง 
 
- ฝกโดยใชบทบาทในหองเรียน 
 
- ฝกภาษาในหองปฏิบัติการทางภาษา 

3.  ทางใจ 
     มีจิตสํานึกในการบริการ 
     เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล
และรูจักใหอภัย 
    มีความภาคภูมิใจในอาชีพของ
ตนเอง 

 
- บรรจุในรายวิชาจิตวิทยาการบริการ 
- สอนในรายวชิา 
 
- สอนประวัตขิองผูมีชื่อเสียงในดานการบริการที่ประสบความ 
  สําเร็จหรือเชิญวิทยากรทีป่ระสบความสําเร็จในงานวชิาชีพมาพูด 

4.  ศักยภาพอื่น 
 แสวงหาความรู ชางสังเกต 
 ตัดสินปญหาเฉพาะหนาไดดี 
 มีเทคนิคในการตอรองและ 
     แกปญหารองเรียน 

 
สอบภาคปฏิบตัิในหองเรียน 
สอนเชิงวิชาการและกรณีศกึษา 
 
ฝกโดยใชกรณีศึกษา 
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2.  การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน 
     2.1   คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1   ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาดานจริยธรรม และความขัดแยงระหวาง

ผลประโยชนที่ไดรับกับจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (2)  มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน และ 

           การปฏิบัตตินตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 
   (3)  มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 

           เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน และมีภาวะผูนํา 
   (4)  มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบตัติามกฎระเบียบและขอบังคบัขององคกรและสังคม 

2.1.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
(1)  กําหนดใหมีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และทํารายงาน 
(2)  สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ 
(3)  สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน 
(4)  สอนโดยการอางอิงประมวลกฎหมาย (ethic code) ที่เก่ียวกบัจรรยาบรรณ 
(5)  การบรรยายพิเศษโดยผูมีประสบการณหรือพระในศาสนาตาง ๆ 
(6)  การแสดงออกอันเปนแบบอยางที่ดีของผูสอน 

2.1.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                    (1)  ผลการสอบในวชิาคณุธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมาย 

 (2)  สังเกตการแสดงพฤตกิรรมระหวางผูเรียนรวมกันและกับผูสอนทุกคน 
 (3)  ทํางานเปนกลุม และรายงานผลงาน 
 (4)  กําหนดหัวขอทางคุณธรรม จริยธรรมใหพูดแสดงออก 
 (5)  ผลการประเมินจากการฝกงานโดยองคกรที่ผูเรียนเขาฝกงาน 

                    (6)  สรางแบบสอบถามใหผูปกครองตอบ สํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง 
2.2 ความรู 

           2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู   
 (1)  มีความรูในสาขาวชิาการทองเท่ียวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยาง 
       กวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
 (2)  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

         (3)  มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน 
                         งานอาชีพ 
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          2.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 (1)  การบรรยายภายในชัน้เรียน และการถาม-ตอบ 
 (2)  มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและทํารายงานทั้งเด่ียวและกลุม 
 (3)  ทํารายงานเปรียบเทียบความรูจากหองเรียนกับการทํางานจริง ภาคปฏิบัต ิ
 (4)  อภิปรายเปนกลุม โดยใหผูสอนตั้งคําถามตามระบบการสอนยดึผูเรียนเปนศนูยกลาง 
 (5)  การศึกษานอกสถานที่และทํารายงาน 
 (6)  สอนโดยการสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ 
 (7)  สอนโดยการติว (Tutorial Group) 

    2.2.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานความรู  
 (1)  ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบยอย และใหคะแนน 
 (2)  ทดสอบโดยการสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค 
 (3)  ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมายและรายงาน 
 (4)  ประเมินจากรายงานที่ใหคนควา 

2.3  ทักษะทางปญญา  
              2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (1)  มีความสามารถประมวล  และศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหา  ขอโตแยง  และ 
       สังเคราะหไดอยางถูกตองตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร   รวมทั้งหา 
       แนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก 
 (2)  สามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาที่ใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจได 
 (3)  มีความสามารถประยกุตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ ไปสูการฝกประสบการณ 
       ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 
 (4)  สามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ  และจากศาสตรอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวของมาพัฒนา 
       ทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

2.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 (1)  กรณีศึกษาเก่ียวกับธุรกิจนําเที่ยว ธรุกิจโรงแรม และการวิจัย 
 (2)  การอภิปรายเปนกลุม 
 (3)  การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหคนควาหรืองานเก่ียวกับการพัฒนา 
 (4)  การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูประกอบการทีมี่ความสําเร็จในอาชีพ 
 (5)  กําหนดใหมีรายวิชาทีต่องใชทักษะการคํานวณ เชน การจัดการการบริการ การควบคุม 
      ตนทุนอาหารและเครือ่งด่ืม 
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2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา  
(1)  ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายใหทํา 
(2)  การสอบขอเขียน 

            (3)  การเขียนรายงาน 
2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

 2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                   (1)  สามารถปฏิบตัิและรบัผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนใน 

 กลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหา 
 กลุม 

(2)  สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชพีใหทันสมัยอยางตอเน่ือง และตรงตามมาตรฐาน 
 สากล 

(3)  มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพ่ือการทํางานและการบริหาร 
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
(1) บรรจุเน้ือหาความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของในรายวิชาชีพ 
(2) มอบหมายงานเปนกลุมยอย และแบงหนาที่ความรับผดิชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุม 
(3) สอนโดยใชกรณีศึกษา 

2.4.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
          ความรับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน 
(2)  ประเมินตนเอง และประเมินซ่ึงกันและกัน (peer)   
(3)  ใชประวัตสิะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน 
(4)  สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 

        (5)  ใชผลการประเมินจากการฝกงาน 
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        2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลย ี
                        สารสนเทศ 

(1)  สามารถใชภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน และการเขยีนอยางมี 
 ประสิทธิภาพ 

(2)  สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม 
(3)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอสื่อสาร และการนําเสนอขอมูลไดอยางมี 

 ประสิทธิภาพ 
(4)  สามารถใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถติิในการประมวล การแปล 
     ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล  

2.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
                        การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   (1)  ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดตอกับคนไทยและตางชาติโดยการสอบ 

    ขอเขียนและการสัมภาษณ 
                   (2)   จัดหองปฏิบัติการ ฝกใหใชซอฟตแวรทางการทองเท่ียวและโรงแรม หรือสายการบิน ฯลฯ 
                   (3)   ฝกใหนําเสนอผลงานที่คนควาดวยตนเองในหองเรียน 
                   (4)   บูรณาการการใชคอมพิวเตอร เครือขาย และซอฟตแวรหรือสื่อตาง ๆ ในทกุรายวิชาที ่

    สามารถทําได 
                   (5)   ฝกแกปญหาหรือโจทยที่จําเปนตองใชแบบจําลองคณิตศาสตรหรือสถิต ิ

2.5.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และ 
                        การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินผลโดยการสอบขอเขียนและปากเปลา 
(2)  ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน 
(3)  ประเมินผลจากการใชคอมพิวเตอร 
(4)  ประเมินผลจากการสรุปหัวขอที่มอบหมายใหคนควา 
(5)  ตั้งคําถามแลวสังเกตวธิีการตอบ (โดยจับเวลา) 
(6)  ประเมินผลจากการยอเรื่องที่ใหอานในหองเรียน 
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3.    แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

      ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
3.1.1    มีความซ่ือสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ได 

รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ 

ปฏิบัตตินตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 
3.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที ่ เปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มี

ภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
3.1.4 มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัตติามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 
 

3.2 ความรู 
3.2.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

  อยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
3.2.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
3.2.3 มีความ รู ในกระบวนการ  และ เทคนิคการวิ จั ย เ พ่ื อแก ไขปญหาและต อยอด 

องคความรูในงานอาชีพ  
 

3.3 ทักษะทางปญญา 
3.3.1 มีความสามารถประมวล และศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ 

ขัดแยง รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและเชิง
ลึก 

3.3.2 มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก 
ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบตัิงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

3.3.3 มีความสามารถประยุกต ใชนวัตกรรมจากภาคธุร กิจ และจากศาสตร อ่ืน  ๆ  ที่ 
เก่ียวของ เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

  
3.4 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

3.4.1 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ 
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ 
ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

3.4.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง 
และตรงตามมาตรฐานสากล 
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3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.5.1 มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ 
  อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.5.2   มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
และวัฒนธรรม 

3.5.3 มีความสามารถในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอส่ือสาร รู จักเลือก 
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเร่ือง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

3.5.4 มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล 
การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ 
ระหวาง
บุคคล  
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

                

 กลุมวิชาภาษา                 
 กลุมวิชาสังคมศาสตร                 
 กลุมวิชามนุษยศาสตร                 
 กลุมวิชาสุขภาพและ

นันทนาการ 
                

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน                 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                 

 อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 

                

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
ธุรกิจที่พัก และบริการ
อาหาร 

                

 จิตวิทยาการบริการ                 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการทองเที่ยวและ
การโรงแรม 

                

 พฤติกรรมของ
นักทองเที่ยว 

                

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ 
ระหวาง
บุคคล  
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

 การจัดการทรัพยากร
มนุษยสําหรับ 
การทองเที่ยวและ 
การโรงแรม 

                

 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสําหรับ 
การทองเที่ยวและ 
การโรงแรม 

                

 สัมมนาการทองเที่ยว 
และการโรงแรม 

                

วิชาเฉพาะ                 
 วิชาเฉพาะบังคับ                 

 การจัดการธุรกิจ 
นําเที่ยว 

                

 การดําเนินงานและ 
การจัดการตัวแทน 
การทองเที่ยว 

                

 การจัดนําเที่ยว                 
 ทรัพยากรการ

ทองเที่ยวของโลก
และของประเทศ
ไทย 

                

 การพัฒนา
ทรัพยากร 
การทองเที่ยว 

                

 การตลาด 
การทองเที่ยว 

                

 งานมัคคุเทศก                 
 การบัญชีและ

การเงินสําหรับ
ธุรกิจการนําเที่ยว 

                

 การวางแผน 
และพัฒนา
อุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว 

                

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ 
ระหวาง
บุคคล  
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

 การสํารวจและวิจัย 
สําหรับ 
การทองเที่ยว 

                

 วิชาเฉพาะเลือก                 
 กลุมวิชาการ

ทองเที่ยว 
                

 การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ 
การทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

                

 การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ 
การทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

                

 การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ 
การทองเที่ยว
ชุมชน 

                

 การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ 
การประชุม  
นิทรรศการ 
และการ
ทองเที่ยวเพื่อ
เปนรางวัล 

                

 กาดําเนินงาน
และการ
จัดการธุรกิจ
การบิน 

                

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ 
ระหวาง
บุคคล  
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
 การส่ือสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

 การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการธุรกิจ
เรือสําราญ 

                

 โลจิสติกส
สําหรับ
อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว 

                

 กลุมวิชาภาษา 
ตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

                

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                 
                 
4) หมวดวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

                

 สหกิจศึกษา                 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนิสติ 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
    มหาวิทยาลัยอาจใชหลกัเกณฑ ดังน้ี 
            1.1  แบบอิงเกณฑ  
                  การลงทะเบยีนเรียนแบบมีหนวยกิต (credit) ใชระบบระดับคะแนน 8 ระดับ คือ  

       85-100 = A, 80-84 = B+, 75-79 = B, 70 – 74 = C+  
       65-69 = C, 60-64 = D+, 55-59 = D, 0-54 = F 

                  การลงทะเบยีนเรียนแบบไมมีหนวยกิต (Audit) ใหระดับคะแนนเปน S  หรือ U 
1.2  แบบอิงกลุม 

 เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการใหผูสอนจัดทําประมวลการสอนทีร่ะบุวธิีการวัด 
                  และประเมินผลและเกณฑการประเมินใหนิสิตไดทราบกอนการเรียน 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต  

2.1  ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลทุกรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ 
2.2  (อาจ) จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพ่ือสุมตรวจสอบการใหคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผูเรียน 
2.3  เปรียบเทียบการใหคะแนนขอสอบแตละขอในแตละรายวิชา ตามเกณฑที่กําหนด เพ่ือใหผูสอนมี 

 มาตรฐานการใหคะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผูสอนมากกวา 1 คน 
2.4  (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผูสอนหลายคน 
2.5  (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาที่มีเน้ือหาตรงกันกับสถาบันในเครือขาย 
2.6  สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับคําถามในขอสอบจากผูใชบัณฑิต เพ่ือปรับมาตรฐานขอสอบ 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรภายในเวลา 4 - 8 ป 
3.2 ผานการฝกงานภาคสนาม / ฝกประสบการณวิชาชีพตามที่กําหนดในหลักสูตร 
3.3 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 
3.4 สอบประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit Examination) 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย 
 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารยใหม ซ่ึงอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ 
1.2 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ 
1.3 จัดระบบแนะนํา / ระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring system) แกอาจารยใหม  
1.4 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เรื่อง บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ

การจัดทําประมวลรายวิชา (course syllabus) 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
     2.1    การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธใน
การสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 

2.1.2  สนับสนุนใหผูสอนรวมสัมมนาเชิงวิชาการในดานการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผูสอนอ่ืนหรือผูชํานาญการ 

     2.2    การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
2.2.1 สนับสนุนใหผูสอนทํางานวิจัยที่เปนประโยชนตอชุมชน 
2.2.2 พัฒนาใหผูสอนไดศึกษาตอเม่ือทํางานไดระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเดน 
2.2.3 ใหผูสอนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม  
2.2.4 สนับสนุนใหผูสอนไดรับประสบการณจริง โดยสงไปฝกงานในสถานประกอบการและจัด

สวัสดิการในการฝกงานใหตามสมควร 
2.2.5 สนับสนุนใหผูสอนไปใหบริการทางวิชาการที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน

และสังคม เพ่ือใหสามารถนําประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.6 เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหผูสอนซื้อตําราเรียนใหม ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน รวมทั้งอํานวยความสะดวกในดานการจัดหาอุปกรณปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ
ใหเพียงพอ 

2.2.7 จัดโครงการเยี่ยม – ศึกษาดูงานตางมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
2.2.8 มอบประกาศเกียรติคุณและใหรางวัล เพ่ือธํารงรักษาคณาจารยที่มีคุณภาพ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังน้ี 
  1.1  การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน  

- ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเร่ืองอุปกรณการเรียน 
การสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการ
ติดตามผลการเรียนการสอนและการจัดทํารายงาน 

1.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
- ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําระบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหทราบ
ปญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูสอน 

 1.3  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร/สถาบันจัดทําระบบการประเมินผล 
            ผูสอน โดยผูเรียน ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูสอนประเมินผลรายวชิา 

 1.4  เม่ือสิ้นสุดภาคการศกึษา ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน  
       การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 1.5  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละป ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารางรายงานผลการดําเนินงาน 
       หลักสูตรประจําป ซ่ึงประกอบดวยผลการประเมนิคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวน 
       สอบผลสัมฤทธิข์องนิสิต เสนอตอภาควิชา/คณบดี 
1.6 หัวหนาภาควชิารวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 

วิเคราะหผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป และใชขอมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธการสอน 
ทักษะของอาจารยผูสอนในการใชกลยทุธการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพของหลักสูตร และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

1.7 เม่ือครบรอบ 4 ป ภาควิชาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร โดยประเมิน
จากการเยี่ยมชม รางรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดย
นิสิตชั้นปสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑติ 

1.8 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจํานวนและคุณสมบัตติามหลักเกณฑของ สกอ. 
เพ่ือใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ บัณฑติ
ใหม ผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงค
ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     2.1  การบริหารงบประมาณ    
            วิเคราะหคาใชจายและรายไดลวงหนา 4 ป ซ่ึงชวยในการวางแผนงบประมาณเงินรายไดในแตละป
ใหสอดคลองกับรายไดและคาใชจายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการวเิคราะหการเงินยังนํามาใชในการ 
วางแผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพ่ิมกิจกรรม/โครงการที่จะเพ่ิมรายได
ใหกับภาควชิา การจัดสรรจํานวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับงบประมาณเงินรายได 
การวางแผน การจัดหา การใช และการเพิ่มจํานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของภาควิชา 
      2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

 ขอมูลแสดงความพรอมของทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร อุปกรณ
การเรียนการสอน หองปฏิบัติการ หองสมุด สื่ออิเล็กทรอนิกส (ดูเอกสารแนบ)  
      2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม   

2.3.1 คณะ/ภาควิชาจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา 
วารสารทางวชิาการ และสือ่อิเล็กทรอนิกส 

2.3.2 คณะ/ภาควิชาใหผูสอนเสนอความตองการทรัพยากรเพ่ือการจัดหา 
2.3.3 คณาจารยรวมกันประชุมเพ่ือวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครภัุณฑ และอุปกรณการ

เรียนการสอน  
2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   

2.4.1  สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและผูเรียน 
2.4.2  ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2.4.3  สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควชิาที่ผูสอนและ 
        ผูเรียนสามารถใชบรกิารได 

3.  การบริหารคณาจารย        
3.1   การรับอาจารยใหม   

3.1.1  การกําหนดคุณสมบัติ  
         (1)  คุณสมบัติทัว่ไปเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
         (2)  คุณสมบัติของผูสมัคร 

 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทดานการทองเท่ียว หรือสาขาวิชา
อ่ืนที่เก่ียวของ ซ่ึงตองมีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยดานการทองเท่ียว
โดยตรง 

 มีประสบการณการสอน หรือเปนวิทยากรเชิงวิชาการดานการทองเท่ียวใน
ระดับอุดมศึกษาอยางนอย 2 ป  

 มีประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวโดยตรงอยางตอเน่ือง 
อยางนอย 2 ป  
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3.1.2  การคัดเลือก โดยการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบสอนโดยคณะกรรมการที่
คณบดีแตงตั้ง 

3.2   การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
3.2.1   จัดประชุมอาจารยในภาควิชาเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน 

ประจําปของภาควิชา 
3.2.2   แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกส้ิน 

ภาคการศึกษา และประจําป เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร 
3.2.3   สํารวจความตองการจากผูที่เก่ียวของเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

3.3   การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  
3.3.1  มีนโยบายในการเชญิผูทรงคุณวฒิุภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่ 
        ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรอืประสบการณจริง 
3.3.2  จัดระบบคัดกรองคณาจารยที่จะเชญิมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกําหนด 
        หลักเกณฑกวาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการคัดเลือกเชน ผลงานทางวิชาการ เปน 
        ผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เปนตน 
3.3.3  ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน 
3.3.4  คณาจารยที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษตองมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาที ่

                     สถาบันจัดทําไวประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1   การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
4.1.1   มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบกอน 

การรับเขาทํางาน 
4.1.2   ตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยให 

ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการ
ใหบริการอาจารยและนิสิต 

4.1.3   สถาบันออกกฎ ระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนให
ครบวงจร(รับสมัคร คัดเลือก ตอรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากร ระบบ
การพิจารณาความดีความชอบ) 

4.2   การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
4.2.1   จัดการฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาที่และการบริหาร (เชน การตรวจสอบ บัญชี 

การวางแผน การบริหารเวลา ฯลฯ) 
4.2.2   จัดระบบการศึกษาดูงาน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอ่ืน 
4.2.3   สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ และโครงการ 

วิจัยของสาขาวิชา 
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4.2.4   สรางระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีความสามารถดีเดน และคุณวุฒิ 
เหมาะสมใหสามารถทําหนาที่ผูสอน 

4.2.5   ใหทุนการศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาที่เก่ียวของกับหลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงานดีเดน 

5.   การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
5.1    การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนิสิต  

5.1.1 คณะมีคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษานสิิต ทําหนาทีส่งเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา 
และกํากับดูแลการทํางานของอาจารยที่ปรึกษา 

5.1.2 ใหอาจารยทุกคนทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาทางวชิาการและกิจกรรมแกนิสิต และ
ตองจัดตารางเวลาใหนิสิตเขาพบหรือขอคําปรึกษา 

5.1.3 จัดระบบการสอนเสริมใหแกนิสิตที่ออนดอยในบางรายวชิา 
5.1.4 จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพใหนิสติ 

5.2   การอุทธรณของนิสิต  
สถาบันตองมีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับ

วิชาการ  โดยกําหนดเปนกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลาน้ัน   
6.   ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

6.1  จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตกอนการพัฒนา 
           หรือปรับปรุงหลักสูตร 

6.2  ประมาณการความตองการแรงงานประจําปจากภาวะการไดงานทําของบัณฑติ และรายงานผล 
           การสํารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ และหนวยงานภาคธุรกิจที่เก่ียวของ 

6.3  ติดตามขอมูลความรูและทักษะทีเ่ปนที่ตองการของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงเปลี่ยนแปลง 
           ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี การแขงขนัทางการคาธรุกิจบริการและแนวโนมการ 
           เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการบริโภคทางการทองเท่ียว 

6.4  มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตเม่ือครบรอบหลักสูตร เพ่ือใชเปนขอมูลใน 
           การปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 

6.5  แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปจจัยความตองการของตลาดแรงงาน 
ดังน้ี      1)  ภาษาตางประเทศ 

      2)  การใชระบบ IT 
 3)  พฤติกรรมในการทํางานและวินัยการทํางาน 
 4)  บุคลิกภาพในการทํางาน  
 5)  ความรูเชงิวิชาชีพ และการแกปญหาเฉพาะหนา 
 6)  ความสามารถในการเรียนรูและศกัยภาพในการตัดสินใจ 
 7)  มนุษยสมัพันธ การทํางานเปนทีม และการเปนผูนํา  
 8)  การส่ือความกับผูอ่ืน  
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   9)  การสรางความประทบัใจใหกับลูกคา 
 10)  ความคิดสรางสรรค 

-  กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินเปนผูใชบัณฑิตในสถานประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวและ 
 การโรงแรม         

  -  ชวงเวลาของการประเมิน   2 ปหลังจากรับบัณฑติสาขาวิชาการทองเท่ียวเขาไปทํางานแลว 

7.   ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)  

7.1  มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

7.2 อาจารยประจํามีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
7.3   มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
7.4   มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

7.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา 

7.6 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว 

7.7 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ. 3 และ
มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

7.8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
7.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม

นอยกวารอยละ 50 ตอป 
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
7.12 ระ ดับความพึ งพอใจของผู ใชบัณฑิตที่ มีต อบัณฑิตใหม  เฉลี่ ยไมนอยกว า  3.5 จาก 

คะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1   การประเมินกลยทุธการสอน 

1.1.1   การประชุมรวมกันของอาจารยในภาควิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา 
 ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน เพ่ือนําไปวางแผนกลยุทธ 
 การสอนสําหรับรายวิชาที่ผูสอนแตละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนิสิต ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน  

1.1.3 การประเมินการเรียนรูของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
สอบ 

1.1.4 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธการสอนในรายวิชาที่ตองการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแกนิสิต โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 
1.2.3 การประเมินการสอนโดยผูสอน โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของกลยุทธ ผลการเรียนของ

นิสิตและเขียนไวในรายงานรายวิชา 
1.2.4 การทดสอบการเรียนรูของนิสิตเทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยใช

ขอสอบกลางของเครือขายสถาบัน 
2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1   ประเมินจากนิสิตปจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใชแบบสอบถามนิสิตชั้นปที่ 4 ใน 
โครงการปจฉิมนิเทศ การสัมภาษณตัวแทนของนิสิต/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย และการเปด
เว็บไซต (web site) เพ่ือรับขอมูลยอนกลับจากนิสิตและผูที่เก่ียวของ 

2.2   ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูสอน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 

2.3   ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ  โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต 
การวิพากษหลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของบัณฑิตที่กาว
ขึ้นไปสูตําแหนงระดับผูนําในองคกร 

3.   การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา ที่แตงตัง้โดยคณบดี 
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4.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1   อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหวาง 

ภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเม่ือไดรับขอมูลในกรณีที่จําเปน และเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 
จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนอหัวหนาภาควิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.2   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการ 
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

4.3   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรปุผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป โดยรวบรวมขอมูลการ
ประเมินประสทิธิผลของการสอน รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอํานวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร  รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา 

4.4   ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือใชในปการศกึษาตอไป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรเสนอตอคณบดี 

 


