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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
: Bachelor of Arts Program in Tourism Industry

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
: ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
: Bachelor of Arts (Tourism Industry)
: B.A. (Tourism Industry)

3. วิชาเอก
กลุ่มวิชามัคคุเทศก์และธุ รกิจนําเที่ยว
กลุ่มวิชาการโรงแรมและธุ รกิจบริ การ
กลุ่มวิชาธุ รกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 129 หน่วยกิต
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5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ .พศ.2552
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆในบางรายวิชา
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู ํ าเร็จการศึกษา
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรจะได้รับปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสู ต รปรับปรุ ง พ .ศ. 2554
กําหนดเปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร วันที่ 1 สิ งหาคม 2554
 คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร ครั้งที่ 13 วันที่ 5 ธันวาคม 2554
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 กําหนด
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โดยหลักสู ตรนี้ปรับปรุ งมาจากหลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริ การ พ.ศ. 2552
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถนําความรู้ทาง ด้าน ธุ รกิจนําเที่ยว และมัคคุเทศก์
ธุ รกิจโรงแรม ธุ รกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัลธุ รกิจการบิน ไปใช้ประกอบ
อาชีพได้ท้ งั ภาคราชการแล ะเอกชนตลอดจน ประกอบธุ รกิจ ส่ วนตัว อาชีพต่างๆ ที่สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ เช่น งาน ทางด้านธุ รกิจ ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม ภัตตาคาร นักวิชาการ
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินเป็ นต้น
9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
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ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน
1 3939900239578

ตําแหน่ ง
ชื่อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
อาจารย์ น.ส.ตุลยราศรี ประเทพ

2 3480200022530

อาจารย์

3 301000692838

อาจารย์

4 3102001338540

อาจารย์

5 3101700139596

อาจารย์

6 3150400210316

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว), ม.ขอนแก่น, 2551.
ศศ.ม. (บริ หารการศึกษา), ม.รามคําแหง, 2544.
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชี,พมหาวิ
ครู ทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้,2550
าพระยา
.
บธ.บ. (การโรงแรม), ม.รามคําแหง, 2538.
บธ.ม. (การจัดการการท่องเทีย่ ว), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
น.ส.สุพรรณิ การ์ ชาคํารุ ณ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชี,พมหาวิ
ครู ทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้,2550
าพระยา
.
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว), สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2545.
น.ส.พรรณพิชญา อัญชันภาติ M.A.(Tourism and Hospitality Management), Bournemouth
University, 2544.
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชี,พมหาวิ
ครู ทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้,2550
าพระยา
.
บช.บ. (บัญชีบณ
ั ฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
นางอภิญญา นุชนารถ
สค.ม. (สิ่ งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2544.
ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม), มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ. 2537
น.ส.เพียงธิดา เสรี สุทธิกลู ชัย ศศ.ม.(การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
น.ส.จารุ ณี บุญเรื องรัตน์
Master of Business (Event Management), Griffith University, 2550.
Certificate, Academic English for Direct Entry Programme, Griffith
Instutute, 2549
ศศ.บ. (การโรงแรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.

10. สถานทีใ่ นการจัดการเรียนการสอน
สถานที่ต้ งั ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็ นหลัก และอาจมีสถานีทดลองภายนอก
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 การท่องเที่ยวเป็ นรายได้หลักของประเทศจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศและอนาคต
11.1.2 การท่องเที่ยวทําให้เกิดการกระจายรายได้ที่มีลกั ษณะผลตัวคูณสู ง
11.1.3 ความต้องการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่สนู งขึเพื้ ่อให้ทนั ต่อความเจริ ญเติบโต
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิจ
11.1.4 การแข่งขันกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซี ยนที่ตอ้ งการแรงงานที่มี
ความรู ้ ความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวที่ดี และปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพ
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11.1.5 นโยบายของปร ะเทศในการประสานความร่ วมมือกันด้านการท่องเที่ยว เช่น แผนยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวอาเซี ยน พ .ศ. 2553–2558 ซึ่ งมีการกําหนดคุณลักษณะบุคลากรในธุ รกิจการท่องเที่ยว โรงแรม
การจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัลที่ตอ้ งการการพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาการทางสั งคมและวัฒนธรรม
11.2.1 การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวมีความสําคัญ เนื่องจากปัจจัยการสื่ อสารทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
และเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรม
11.2.2 ความจําเป็ นที่จะส่ งเสริ มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจในสัง คมและร่ วมกันอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
11.2.3 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ตอ้ งการให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
11.2.4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร์ ให้สามารถอนุรักษ์ให้
คงอยูค่ วบคู่ไปกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
11.2.5 การร่ วมมือกันศึกษา วิจยั เพื่อเตรี ยมความพร้อมมาตรฐานแรงงานและจัดทํากรอบข้อตกลงใน
การแลกเปลี่ยนบุคลากรในตลาดแรงงาน
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
12.1.1 การปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามสถานการณ์ปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
12.1.2 สร้างและปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย มีคุณภาพมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับทัว่ กัน
12.1.3 หลักสู ตรต้องมีวธิ ีการ /แนวทางอันจะนําไปสู่ การยอมรับในตัวบัณฑิตข องสถานประกอบการ
ทางการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชน
12.1.4 หลักสู ตรต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถต่อยอด การศึกษาค้นคว้า ทําวิจยั ด้วยตนเองเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น สังคมและประเทศ
12.1.5 หลักสู ตรต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
12.1.6 หลักสู ตรต้องสร้างบัณฑิ ตให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
โดยสามารถนําไปบูรณาการในหน้าที่การงาน และการอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างยัง่ ยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณในวิชาชีพตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น สังคม และประเทศ
12.2.2 สถาบันต้องเป็ นหน่วยงานที่ส่งเสริ มและนําทางทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ควบคู่กบั
การวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหา/พัฒนาท้องถิ่น มีการบูรณาการการเรี ยนการสอน โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การวิจยั เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
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12.2.3 สถาบันต้องเป็ นหน่วยงานที่สนับสนุนทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมโดยการสร้างความตะหนักให้กบั ผูเ้ รี ยนและชุมชนท้องถิ่น
12.2.4 สถาบันต้องเป็ นแหล่งความรู ้ /องค์ความรู้และสนับสนุนการให้ความรู้ ผ่านวัสดุ สื่ อการเรี ยน
การสอน และบุคลากรที่ได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาอย่างมีคุณภาพของสถาบันโดยมีสถานที่ที่ใช้ส่งผ่านความรู ้
อย่างเพียงพอและเอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน
12.2.5 สถาบันต้องเป็ นหน่วยงานที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อพัฒท้นาองถิ่นในด้านต่างๆ
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนี้ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้องมาเรี ยน
กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้ แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร กลุ่มวิชาแกนในส่ วนวิชาพื้นฐานคณะ ฯ
นอกจากนี้ยงั เปิ ดเป็ นวิชาเลือกเสรี ในนิสิตนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นมาเลือกเรี ยนได้
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
ข้ อมูลประกอบหลักสู ตรการจัดการการท่องเทีย่ วประกอบด้ วย
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ความรู ้คู่คุณธรรม น้อมนําภูมิปัญญา ประยุกต์หลักวิชา นําพาสู่ สากล
1.2 ความสํ าคัญ
1.2.1 พัฒนาผูเ้ รี ย นให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
1.2.2 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภูมิภาคอาเซี ยน
1.2.3 ส่ งเสริ มให้เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครั ฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชนในการสอน การบริ การวิชาการ และวิจยั
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสู ตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสู ตรปรับปรุ ง พุทธศักราช 2554
ฉบับนี้พฒั นาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดงั นี้
13.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม ความ ซื่อตรง ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของ ธุ รกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ และเอกชน
13.2 มีความรู้และประสบการณ์การเรี ยนรู้ เตรี ยมความพร้อมและสามารถปฏิบตั ิงานในสาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
13.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ ริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู ้และประสบการณ์ใน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการแก้ปัญหาการทํางานได้
13.4 มีทกั ษะความสามารถด้านการสื่ อสาร การวิเคราะห์วจิ ยั การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่
13.5 มีทกั ษะในการติดต่อประสานงานและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสู ตรและบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีแผนพัฒนาปรับปรุ งที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้
การพัฒนาปรับปรุ งดังต่อไปนี้
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กลยุทธ์
1. การพัฒนาการเรี ยนการสอนโดย 1.1 ประสานไปยังบุคคล หน่วยงาน
เน้นประสบการณ์และงานวิจยั เพื่อ องค์กร สถานประกอบการภาครัฐและ
สร้างการเรี ยนรู้
เอกชน ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เพื่อเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์และสร้าง
ประสบการณ์จริ ง นอกห้องเรี ยนให้กบั
นักศึกษา

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

ตัวบ่งชี้
1. จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรี ยนการสอน
โดยนําบุคคลชํานาญการมาร่ วมสอน ไม่นอ้ ย
กว่า 3 รายวิชา/ ปี การศึกษา
2. จํานวนวิทยากรที่ได้รับเชิญมามีส่วนร่ วม
ในการสอน ไม่นอ้ ยกว่3า คน/ปี การศึกษา
3. จํานวนหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชนที่เปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมศึกษาสร้าง
ประสบการณ์ภายนอกห้องเรี ยน ไม่นอ้ ยกว่า
3 หน่วยงาน/ ปี
หลักฐาน
1. หนังสื อเรี ยนเชิญวิทยากรจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
2. เอกสารโครงการร่ วมระหว่างสาขาวิชากับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
1.2 ลงพื้นที่ ศึกษาและเข้าไปมีส่วนร่ วม ตัวบ่งชี้
ในชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้ าหมายเพื่อ
1. จํานวนโครงการที่ให้นกั ศึกษามีโอกาส
การพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด ศึกษา วางแผนและลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชน
ไว้ในรายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า2 ครั้ง / ปี การศึกษา
2. รายงานสรุ ปผลการลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง
ไม่นอ้ ยกว่า2 เล่ม / ปี การศึกษา
หลักฐาน
1. เอกสารโครงการฯ
2. รายงานสรุ ปผลการลงพื้นที่
3. รายงานการประชุมของสาขาวิชาฯ
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2. การพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1.3 จัดทําและดําเนินการวิจยั เพื่อแก้ไข ตัวบ่งชี้
ปัญหาและพัฒนาการเรี ยนการสอนของ 1. จํานวนงานวิจยั ในชั้นเรี ยนหรื อ
ทั้งอาจารย์และนักศึกษา
งานวิจยั เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ ไม่นอ้ ยกว่2าเรื่ อง/ปี การศึกษา
2. จํานวนงานวิจยั ของนักศึกษาที่เกิด
จากการบูรณาการกับรายวิชาใน
หลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า3 เรื่ อง/ปี การศึกษา
หลักฐาน
1. รู ปเล่มงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
2.1 สํารวจความพึงพอใจของผูป้ ระกอบกา
ร ตัวบ่งชี้
ในการทํางานของบัณฑิต
1. จํานวนครั้งในการสํารวจไม่นอ้ ยกว่า1
ครั้ง/ปี
2. รายงานการสํารวจแสดงข้อมูลอย่างน้อย
2 ประเด็น คือ
-ระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ
ในการทํางานของบัณฑิต
-ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับป
หลักฐาน
1. รายงานการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บณั ฑิต
2.2 อบรมเพื่อสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม ตัวบ่งชี้
และจิตสํานึกในการรักษาสิ่ งแวดล้อม 1. จํานวนโครงการอบรม เพื่อสร้าง
ให้กบั นักศึกษา
คุณธรรมจริ ยธรรม ไม่นอ้ ยกว่
1 ครั
า ้ ง/ ปี
2. จํานวนโครงการเพื่อสร้างจิตสํานึกใน
การรักษาสิ่ งแวดล้อมไม่นอ้ ยกว่1าครั้ง/ปี
หลักฐาน
1. รายงานการประเมินผลโครงการ
อบรมเพื่อสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม
2. รายงานการประเมินผลโครงการเพื่อ
สร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่ งแวดล้อม
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แผนพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
3. การปรับปรุ งหลักสู ตรตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
3.1 ประสานขอความร่ วมมือกับบุคลากร ตัวบ่งชี้
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
1. จํานวนบุคลากรจากหน่วยงาน ภาครัฐและ
(ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มวิชา) เพื่อปรับปรุ ง เอกชนให้ความร่ วมมืฯอไม่นอ้ ยกว่า3 คน /
หลักสู ตรให้เป็ นไปตามความต้องการของ หน่วยงาน
ตลาดอย่างมีคุณภาพ
2. จํานวนครั้งของความร่ วมมือฯ
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง / ปี
หลักฐาน
1. หนังสื อขออนุเคราะห์- ตอบรับ
การให้ความร่ วมมือ
2. รายงานการประชุมของสาขาวิชาฯ สรุ ปผล
ความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก
3.2 สํารวจความพึงพอใจของประกอบการ ตัวบ่งชี้
ในการทํางานของบัณฑิต
1. จํานวนครั้งในการสํารวจไม่นอ้ ยกว่า1
ครั้ง/ปี
2. รายงานการสํารวจแสดงข้อมูลอย่าง
น้อย 2 ประเด็น คือ
- ระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบกา
ร
ในการทํางานของบัณฑิต
- ความรู้ ทักษะที่ควรได้รับการเสริ ม
หรื อเพิ่มเติม
หลักฐาน
1. รายงานการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บณั ฑิต
4. การปรับปรุ งปัจจัยสนับสนุนการ 4.1 วางแผนเพื่อจัดหาปัจจัยสนับสนุน ตัวบ่งชี้
เรี ยนการสอน
การเรี ยนการสอนของสาขาวิชาฯ
1. จํานวนค รั้งในการสํารวจความ
ต้องกา รของผูส้ อนและนักศึกษ าไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง/ ปี
2. จํานวนครั้งในการรับข้อเสนอแนะ
เพื่อจัดหาปัจจัยสนับสนุนการเรี ยนของ
นักศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง/ปี
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กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

หลักฐาน
1. รายงานการประ ชุมสาขาวิชาฯ เรื่ อง
ความต้องการปัจจัยสนับสนุนการเรี ยน
การสอนของผูส้ อนและนักศึกษา
2. รู ปเล่มบัณฑิตนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ซึ่ งแสดงข้อมูลข้อเสนอต่อสาขาวิชาฯ
เกี่ยวกับปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนการสอน
4.2 จัดสรรทุนเพื่อจัดหาและปรับปรุ ง ตัวบ่งชี้
ปัจจัยสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่
1. จํานวนอุปกรณ์ /กิจกรรม/โครงการที่
ทันสมัยและอํานวยความสะดวก
จัดหาหรื อปรับปรุ งปัจจัยสนับสนุน
การจัดการเรี ยนการสอนมีไม่นอ้ ยกว่า 2
รายการ/กิจกรรม/โครงการต่อปี
หลักฐาน
1. รายงานการใช้จ่ายเงินเพื่อจัดหาหรื อปรับป
ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรี
การสอน
ยน
2. รายงานการประชุมสาขาวิชาฯ เกี่ยวกับ
การจัดสรรทุนเพื่อจัดหาและปรับปรุ ง
ปัจจัยสนับสนุนการเรี ยนการสอน
5. การพัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยน 5.1 สนับสนุนบุคลากรด้านการเรี ยน
ตัวบ่งชี้
การสอนและบริ การวิชาการ
การสอนและให้ทาํ โครงการบริ การ
1. จํานวนโครงการงานบริ การวิชาการ
วิชาการแก่สังคม
ของอาจารย์ในหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 2
5.2 สนับสนุนให้อาจารย์ เข้าอบรมเพิ่ม ครั้งต่อคนต่อปี
ศักยภาพในสาขาวิชาที่สนใจ
2. จํานวน ครั้งการเข้า อบรมเพื่อ พัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี
หลักฐาน
1. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
บริ การวิชาการแก่สังคม
2. คําสั่งการเข้ารับการอบรม ภายใน
มหาวิทยาลัย
3. รายงานผลการเข้ารับการอบรมจาก
หน่วยงานภายนอก
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ นสองภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคที่หนึ่งและภาคที่
สอง โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ย กว่า 16 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้
ระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ ภาคฤ ดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่บงั คับ ซึ่ งระยะเวลาการศึกษาใน
แต่ละรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิ การรับรอง
2.2.2 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 นิสิต/นักศึกษามีพ้นื ฐานความรู ้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในทักษะ
การพูด การฟัง การอ่าน กา
รเขียนที่ไม่เท่ากันและยังไม่สามารถสื่ อสารเพื่อการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
2.3.2 นิสิตบางคนยังไม่สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นต่อการเรี ยน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.3.3 นิสิตบางคนยังขาดความพร้อมในการมีจิตบริ การ มีบุคลิกภาพ ทัศนคติและพฤติกรรมขัดต่อการทํางาน
บริการและขัดต่อกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.3.4 นิสิตบางคนมีปัญหาสุ ขภาพ หรื อบางคนต้องทํางานเพื่อหาทุ
นการศึกษาเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการเรี ยน
มีปัญหาต่อการแบ่งเวลาเรี ยน ทําให้มีผลต่อการเข้าชั้นเรี ยนที่ไม่ครบตามเกณฑ์
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2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษา
2.4.1 จัดการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศที่เน้นปรับพื้นฐานของผูเ้ รี ยนหรื อมีการทดสอบก่อนและหลัง
การเรี ยน สอดแทรกกิจกรรม การมอบหมายงาน การค้นคว้าด้วยตนเองและการฝึ กปฏิบตั ิ โดยใช้สื่อการเรี ยนการสอน
เช่น
ซีดี หนังสื อ เอกสาร วีดีทศั น์ และอินเตอร์เน็ต เพื่อเสริ มสร้างทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจสามารถสื่ อสารและพร้อมสํ
หรัาบการปฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.4.2 แนะนํา ส่ งเสริ มการค้นคว้าหนังสื อสําหรับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นจากห้องสมุการอบรม
ด จัดให้มี
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรม
Word PowerPointและExcel เบื้องต้น ในห้องปฏิบตั ิการคอมพิ
วเตอร์ มอบหมายงาน การนําเสนองานที่
ทําให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสฝึ กใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโล
ยีในการเรี ยนการสอนในรายวิ
ต่างๆ
ชาของหลักสู ตร
2.4.3 จัดโครงการอบรม กิจกรรม ให้น/นัิสกิ ตศึกษาเข้าร่ วม เพืฝึ่อกให้มีความอดทนความรับผิดชอบความมีระเบียบ
วินยั ความรักชาติศาสนา สถาบัน ท้องถิ่นตลอดจนประเทศชาติรวมทั้งปรับทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาให้
เหมาะสมกับการทํางานบริ การ เช่น การเข้าร่ วมฝึ กตนในค่ายทหารเพื่อปรับทัศนคติ
เสริแมละสร้างความมีวนิ ยั ความอดทน
และความมีเหตุผล การเข้าร่ วมโครงการเกี่ยวกับศาสนาและจริ ยธรรม ส้การเก็
นทางบบัเงคับของกรมการท่องเที่ยว
2.4.4 ปรับทัศนคติ บุคลิกภาพ พฤติกรรมและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน การปฏิบตั ิงานให้/นันกิสศึิ ตกษาได้
เรี ยนรู ้ โดยสอดแทรกเนื้อหาหรื อกิจกรรม หรื อการฝึ กงานในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาจิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมการท่องเทียว
่ วิชาการเตรี ยมความพร้อมการฝึ กปฏิบตั ิงานทางการท่องเที่ยว วิชา การฝึ กปฏิบตั ิงาน
ทาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โครงการอบรมเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้อง
2.4.5 แนวทางแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพและทุนการศึกษาของนักศึกษามีดงั นี้
- แนะนําส่ งเสริมการรักษาสุ ขภาพ การแนะนําแหล่งทุนการศึกษาจากภาครัฐ จดหมายการรับสมัครงานจาก
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสให้/นันกิสศึิ ตกษา
- กําหนดขั้นตอนการควบคุม จากขั้นอาจารย์ผสู ้ อนเช็คชื่อผูเ้ ข้าเรี ยน แนะนําและตักจ้เตืงออาจารย์
น แ ที่ปรึ กษา
และผูป้ กครอง กรณี ป่วย นักศึกษาจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดงเป็ นหลักฐาน และมีการประเมินโดย
การฝึ กงานกับอาจารย์ และโดยวิธีอื่นๆตามความเหมาะสม
2.4.6 จัดอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่นิสิต เพื่อให้คาํ ปรึ กษาทั้งทางวิชรและวิ
ากา ชาชีพ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2555
60
60 คาดว่าจะมีผจู ้ บการศึกษาตลอดหลักสู ตร ปี ละ
2556
60
60
120 60 คน เริ่ มจบการศึกษาปี 2558
2557
60
60
60
180
2558
60
60
60
60
240
2559
60
60
60
60
240
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงจํานวนนิสิตที่รับเข้าขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของคณาจารย์ในสาขาวิชา และจํานวน
อาจารย์อาจจะมีมากขึ้นหรื อน้อยลงตามจํานวนนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลง

13
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2555
2556
1,526,000.00 1,869,000.00
144,000.00 288,000.00
130,000.00 143,000.00
1,800,000.00 2,300,000.00

ปี งบประมาณ
2557
2558
2559
2,212,000.00 2,279,000.00 2,262,100.00
432,000.00 1,152,000.00 1,152,000.00
156,000.00
169,000.00 185,900.00
2,800,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
1. งบดําเนินการ
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (1)
2. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (2)
รวม (1) + (2)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2555

2556

ปี งบประมาณ
2557

300,000.00
500,000.00
50,000.00
25,000.00

350,000.00
600,000.00
75,000.00
50,000.00

400,000.00
700,000.00
90,000.00
75,000.00

450,000.00
900,000.00
140,000.00
115,000.00

875,000.00

1,075,000.00

1,265,000.00

1,605,000.00 1,605,000.00

925,000.00 1,225,000.00
925,000.00 1,225,000.00
1,800,000.00 2,300,000.00
60
120
30,000.00
19,166.67

1,535,000.00
1,535,000.00
2,800,000.00
180
15,555.56

1,995,000.00 1,995,000.00
1,995,000.00 1,995,000.00
3,600,000.00 3,600,000.00
240
240
15,000.00
15,000.00

2558

2559
450,000.00
900,000.00
140,000.00
115,000.00

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน กล่าวคือ เรี ยนใ นห้องเรี ยนโดยมีอาจารย์เป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอน และเป็ นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็ นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รู ปแบบ คือ
2.8.1 การเทียบโอนผลการเรี ยน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกันที่ ได้เคยศึกษามาแล้ว จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัยรั บรองเพื่อใช้นบั เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.8.2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู ้
ทักษะ และประสบการ ณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาเพื่อนับ เป็ น
หน่วยกิ ตเทีย บเท่ารายวิชาตาม หลักสู ตรการศึกษาในมหา วิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักเกณฑ์
การเทียบโอน ให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบของ ว่าด้วยการศึก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา การศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2550
3. หลักสู ตร
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 129 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาํ หนดไว้ใ นเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
2.1) วิชาเฉพาะ
2.1.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.2) วิชาชีพ-บังคับ
2.1.3) วิชาชีพ-เลือก
2.1.4) วิชาเลือกทางภาษา
2.1.5) วิชาฝึ กปฏิบตั ิงาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

9
6
6
9
93
30
27
12
15
9
6

30
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
93
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

15
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
1.1) กลุ่มวิชา ภาษาและการสื่อสาร
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้นสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
Neighboring Language and Culture
1.2) กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior Development
2002102 สุนทรี ยนิยม
Aesthetic Appreciation
1.3) กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
Natural Resources and Environments
1.4) กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology

30
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า
93
หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะ
หน่วยกิต
2.1.1) วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
30
หน่วยกิต
3030101 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
3030102 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
Principle of Marketing for Tourism Industry
3030203 การบัญชีสาํ หรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
Accounting for Tourism Industry
3030204 มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3 (3-0-6)
Thai Cultural Heritage
3030205 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
Human Resource Management for Tourism Industry
3030206 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
Tourist Behavior
3030207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Communication in English
3030308 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3 (2-2-5)
Public Speaking in English
3030309 จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 (3-0-6)
Psychology and Personality Development for
Tourism Industry
3030410 การวิจยั ทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
Research for Tourism Industry
2.1.2) วิชาชีพ-บังคับ
27
หน่วยกิต
3030311 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
3 (2-2-5)
Thai Geography for Tourism
3030212 งานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
Tour Guiding
3030213 หลักการจัดการโรงแรม
3 (3-0-6)
Principles of Hotel Management
3030214 การจัดการประชุม และนิทรรศการนานาชาติ
3 (3-0-6)
Meeting Convention and Exhibition
3030315 หลักการขนส่งและธุรกิจสายการบิน
3 (3-0-6)
Principles of Transportation and Airline Business
3030316 จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 (3-0-6)
Ethics and Laws Related to Tourism Industry
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3030317 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
Sustainable Tourism Development
3030318 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
English for Tourism Industry I
3030319 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
English for Tourism Industry II
2.1.3) วิชาชีพ-เลือก
สามารถเลือกกลุ่มวิชาได้ เพียง 1 กลุ่มเท่ านั้น ( จานวน 12 หน่ วยกิต)
1) กลุ่มวิชามัคคุเทศก์ และธุรกิจนําเทีย่ ว
3031301 การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
Introduction to Tour Planning and Organization
3031302 การสํารองที่นงั่ และการจัดจําหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน
Reservation and Ticketing
3031303 หลักการพูดในงานมัคคุเทศก์
Principle of Guide Speaking
3031304 การผลิตสื่ อเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Media Production
3031305 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism
3031306 ธนบุรีศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
Dhonburi Studies for Tourism
3031307 ศาสตร์และศิลป์ ของอาหารไทย
Thai Cuisine Appreciation
3031308 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์
English for Guides
3031309 อาเซียนศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
ASEAN Studies for Tourism
3031310 สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบนั ทางด้านการท่องเที่ยว
Seminar on Current Topics Related to Tourism
2) กลุ่มวิชาการโรงแรมและธุรกิจบริการ
3032301 การจัดการงานส่วนหน้า
Front Office Management
3032302 งานบาร์และเครื่ องดื่ม
Bar and Beverage
3032303 การบริ หารและการควบคุมด้านอาหารและเครื่ องดื่ม
Food and Beverage Management and Control

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
12

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

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

หน่วยกิต
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3032304 การจัดการภัตตาคารและธุรกิจร้านอาหาร
3 (2-2-5)
Restaurant Business Management
3032305 การจัดเลี้ยง
3 (2-2-5)
Catering
3032306 การขายและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจโรงแรม
3 (3-0-6)
Sales and Public Relations for Hotel Business
3032307 การจัดการสิ นค้าที่ระลึกและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Souvenir and Local Product Management
3032308 การจัดการงานแม่บา้ น
3 (2-2-5)
Housekeeping Management
3032309 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการโรงแรม
3 (2-2-5)
English for Hotel Personnel
3032310 การสัมมนาสถานการณ์ปัจจุบนั ทางด้านอุตสาหกรรมบริ การ 3 (2-2-5)
Seminar on Current Topics Related to Hospitality Industry
3) กลุ่มวิชาธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่ องเทีย่ วเพือ่ เป็ นรางวัล
3033301 การจัดการประชุมและการบริ หารโครงการ
3 (2-2-5)
Meeting Convention Conference and Project Management
3033302 การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
3 (3-0-6)
และการบริ การสนับสนุนการประชุม
Incentive Travel Management and MICE Supporting
3033303 การจัดการแสดงสิ นค้า นิทรรศการ
3 (2-2-5)
Trade Show and Exhibition Management
3033304 การจัดการกิจกรรมพิเศษ
3 (3-0-6)
Special Event Management
3033305 การตลาดและเทคนิคการขายสําหรับธุรกิจการประชุม
3 (2-2-5)
นิทรรศการและงานแสดงสิ นค้า
Marketing and Selling Techniques for MICE Business
3033306 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการจัดการประชุม
3 (3-0-6)
นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
English for Meeting Incentive Travel and Exhibition Business
3033307 สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบนั ในธุรกิจการจัดการประชุม
3 (2-2-5)
นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
Seminar on Current Topics Related to MICE Business
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2.1.4) วิชาเลือกทางภาษา
15
หน่วยกิต
สามารถเลือกกลุ่มวิชาทางภาษาได้ เพียง 1 กลุ่มเท่ านั้น ( จานวน 15 หน่ วยกิต)
1) กลุ่มวิชาภาษาจีน
3030341 ภาษาจีนกลางเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Mandarin
3030342 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
Mandarin for Tourism Industry I
3030343 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
Mandarin for Tourism Industry II
3030344 การสื่ อสารภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Communication in Mandarin for Tourism Industry
3030345 การสนทนาภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Spoken Communication in Mandarin for Tourism Industry
2) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
3030351 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(2-2-5)
Elementary Japanese
3030352 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
3(2-2-5)
Basic Japanese Conversation 1
3030353 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2
3(2-2-5)
Basic Japanese Conversation 2
3030354 การสื่ อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
Japanese Communication for Hotel
3030355 การสื่ อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Japanese Communication for Tourism
3) กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
3030361 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Korean
3030362 ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
Korean for Tourism Industry I
3030363 ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
Korean for Tourism Industry II
3030364 การสื่ อสารภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Communication in Korean for Tourism Industry
3030365 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Spoken Communication in Korean for Tourism Industry
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4) กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
3030371 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
Basic French
3030372 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
French for Tourism Industry I
3030373 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
French for Tourism Industry II
3030374 การสื่ อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Communication in French for Tourism Industry
3030375 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Spoken Communication in French for Tourism Industry
2.1.5) วิชาฝึ กปฏิบัตงิ าน
3030321 การเตรี ยมความพร้อมฝึ กปฏิบตั ิงาน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Preparation for Internship Tourism Industry
3030322 การฝึ กปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Internship Tourism Industry

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9
หน่วยกิต
3 (2-2-5)
6 (0-350-0)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระ ยาโดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคย
เรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
หมวดวิชาโท
21
หน่ วยกิต
นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ประสงค์เลือกเรี ยนวิชาโท สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้เลือกเรี ยนรายวิชาที่มีเนื้อหา เสริ ม / สัมพันธ์กบั วิชาเอก ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา /
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร โดยสามารถเลือกเรี ยนในกลุ่มต่อไปนี้ จํานวน 21 หน่วยกิต
3030101
3030204
3030206
3030309
3030212
3030213

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3 (3-0-6)
Thai Cultural Heritage
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
Tourist Behavior
จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 (3-0-6)
Psychology and Personality Development for
Tourism Industry
งานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
Tour Guiding
หลักการจัดการโรงแรม
3 (3-0-6)
Principles of Hotel Management
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3030214

การจัดการประชุม และนิทรรศการนานาชาติ
Meeting Convention and Exhibition
3030317 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
Sustainable Tourism Development
3030318 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
English for Tourism Industry I
3031301 การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
Introduction to Tour Planning and Organization

หมวดวิชาโท
1. นิสิต- นักศึ กษา หลักสูตร / สาขาวิชาอื่น ที่ประสงค์เลือกเรี ยนวิชาโท สาขาวิชา
จะต้องเลือกเรี ยนในรายวิชาโทของสาขาวิชา

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

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ไม่ซ้ าํ ซ้อน หรื อ ปรากฏอยูใ่ นหลักสูตรของ

นิสิต – นักศึกษานั้น
2. นิสิต – นักศึกษา ที่เรี ยนหลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถ้ามีความประสงค์จะ
เรี ยนกลุ่มวิชาโท ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เปิ ดสอนในคณะวิทยาการจัดการ หรื อคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาโทในสาขาวิชาที่ประสงค์ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
21 หน่ วยกิต และไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่มี
อยูใ่ นหลักสูตร หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทั้งนี้ นิสิต- นักศึกษา ต้องแจ้งให้
ทางสาขาวิชาและภาควิชาทราบก่อนจะเริ่ มเรี ยนในชั้นปี ที่ 3 และต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่นิสิตเลือกเรี ยนวิชาโท
ด้วย รายวิชาที่เลือกเรี ยนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชาที่นิสิต – นักศึกษาเลือก
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3.1.4 แผนการศึกษา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว จัดแผนการเรียนรายภาคในระบบทวิภาค ดังนี้
แผนการเรียนหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
รหัสวิชา

3030101

รหัสวิชา
3030205
3030204
3030203
3030308
3030311

3030341
3030351
3030361
3030371

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป 5 วิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
รวม

นก.
15
3
3
18

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
นก.
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
12
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
3
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย 3
การบัญชีสาํ หรัอบุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3
วิชาชีพ-บังคับ
3
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
3

วิชาเลือกทางภาษา (เลือก 1 วิชา)
ภาษาจีนกลางเบื้องต้น
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
รวม

3
3
3
3
3
18

รหัส
วิชา

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

วิชาศึกษาทัว่ ไป 5 วิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3030102 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3030206 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

นก.
15
3
3
18

นก.
6
3

สาหกรรม
ท่องเที่ยว
3030321 การเตรี ยมความพร้อมฝึ กปฏิบอุตั ติงาน

3

วิชาชีพ-บังคับ
3030212 งานมัคคุเทศก์
3030213 หลักการจัดการโรงแรม
3030214 การจัดการประชุม และนิทรรศการนานาชาติ
วิชาเลือกทางภาษา (เลือก 1 วิชา)
3030342 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
3030352 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
3030362 ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
3030372 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
รวม

9
3
3
3
3
3
3
3
3
18
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3030309 จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วิชาชีพ-บังคับ
3030315 หลักการขนส่งและธุรกิจสายการบิน

นก.
3
3
6
3

3030318 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ย1ว

3

วิชาชีพ-เลือก (เลือก 2 วิชา)
วิชาเลือกทางภาษา (เลือก 1 วิชา)
3030343 ภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ย2ว
3030353 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2
3030363 ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2

6
3
3
3
3

3030373 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว2
รวม

3
18

รหัสวิชา
3030410

3030345
3030355
3030365
3030375

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
นก.
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3
การวิจยั ทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3
วิชาชีพ-เลือก (1 วิชา)
3
วิชาเลือกเสรี (2 วิชา)
6
วิชาเลือกทางภาษา (เลือก 1 วิชา)
3
การสนทนาภาษาจีนกลางเพื่ออุตสาหกรรม 3
ท่องเที่ยว
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3
การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรม 3
ท่องเที่ยว
การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรม 3
ท่องเที่ยว
รวม
15

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3030207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจ

3030316
3030317
3030319

3030344
3030354
3030364
3030374

วิชาชีพ-บังคับ
จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
วิชา-เลือก (เลือก 1 วิชา)
วิชาเลือกทางภาษา (เลือก 1 วิชา)
การสื่ อสารภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การสื่ อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
การสื่ อสารภาษาเกาหลี
เพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
การสื่ อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3030322 การฝึ กปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รวม

นก.
3
3
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
18

นก.
6

6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1002101

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior Development
หลักความเข้าใจชีวติ การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น การพัฒนาตนเองให้เป็ นผูม้ ีสุขภาพกายและสุขภา พจิต
ที่สมบูรณ์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาจิตตปั ญญาศึกษา การบริ หารจัดการตนเอง การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
การพัฒนาภาวะผูน้ าํ การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวติ
2001101

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารและการสืบค้ นสารสนเทศ
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ การอ่านและการฟังเพื่อจับใจความ สรุ ป ความ
วิเคราะห์ ตีความ การพูดและการเขียนในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อการส่งสารอย่าง มีประสิ ทธิภาพ การค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
2001102

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การตีความ บทฟังและบท อ่านที่พบเห็นในชีวติ ประจําวัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ภาษาพูดและ
ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับบริ บทและวัฒนธรรม นําเสนอข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ฝึ กกลยุทธ์ดา้ นกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการสื่ อสารและการแสวงหาข้อมู ล มีเจตคติ
ที่ต่อการเรี ยนภาษาและใช้ภาษาเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2001103

ภาษา และวัฒนธรรมเพือ่ นบ้ าน
3(3-0-6)
Neighboring Language and Culture
ลักษณะและความเป็ นมาของภาษาเพื่อนบ้าน วัฒนธรรม และประเพณี ของแต่ละภาษา การออก เสี ยง /
การเขียนพยัญชนะและสระ พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นที่ทกั ษะการฟัง พูด และอ่าน
เพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
2002102

สุ นทรียนิยม
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศาสตร์ความงามของศิลปะ 3 สาขา คือ ดนตรี ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ในแง่ของต้นกําเนิด
พัฒนาการ วิธีการรับรู ้และประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพ ในระดับรําลึก ระดับความคุน้ เคยและระดับความซาบซึ้ง
2003101

สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
Thai and Global Society
พลวัตสังคมในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองยุคโลกาภิวตั น์ โดยศึกษาใน
ด้านสาเหตุ สถานการณ์ และผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก การจัดการสังคมโดยดําเนินชีวติ ยึดหลักความพอเพียง
เพื่อให้เกิดการปรับตัวอย่างรู ้เท่าทันโลก และเกิดเจตคติ รักและภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
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2003102

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environments
ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั
สิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการ และกิจกรรม
ที่ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยี มาตรการต่างๆ ปั ญหาและ
สถานการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั การมีส่วนร่ วมและวิถีชีวติ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม
4004101

วิทยาศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชีวติ
3(2-2-5)
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ในการสื่ อสารและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
การดูแล รักษาสุขภาพ กิจกรรมทักษะการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย การใช้เทคโนโล ยีและวัตกรรมในการปรับปรุ ง
คุณภาพชีวติ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4004102

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและข่าวสาร
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสิ นใจ กําหนดการเชิงเส้น และคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานสําหรับชีวติ ประจําวัน
4004103

เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Information Technology
บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย การเรี ยนรู ้
และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3030101

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
ความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บทบาท ความสําคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ บริ ษทั นําเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรม และที่พกั อื่นๆ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการจําหน่ายสิ นค้าที่ระลึก ธุรกิจภัตตาคาร และร้านอาหาร ธุรกิจสถาน
บันเทิง ทรัพยากรการท่องเที่ยว แล ะธุรกิจบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปั จจัยสนับสนุนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการ
ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ประเภทของนักท่องเที่ยว การดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3030102

การตลาดเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Principle of Marketing for Tourism Industry
ความหมายและความสําคัญของการตลาด อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ หน้าที่ของการตลาด
ส่วนประกอบของตลาดเพื่อ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การจัดลําดับ ความสําคัญของตลาดเป้ าหมาย การจัดประเภท
ผลิตภัณฑ์และส่วนประสมผลิตภัณฑ์ นโยบายและกลยุทธการตั้งราคา การเลือกช่องทางการจัดจําหน่าย การวิเคราะห์
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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3030203

การบัญชีสําหรับอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Accounting for Tourism Industry
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบัญชีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักการบัญชีสาํ หรับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว งบการเงินของกิจการบริ การ การเปิ ดเผยข้อมูลทางบัญชี การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การแปล
ความหมายข้อมูลทางบัญชี แนวคิดและวิธีการการบัญชีของอุตสาหกรรมการบริ การ
3030204

มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3(3-0-6)
Thai Cultural Heritage
ความหมายของมรดกทาง วัฒนธรรมที่เป็ นนามธรรมและรู ปธรรม และองค์ประกอบของมรดก
ทางวัฒนธรรมไทย อาทิ ประวัติศาสตร์ การปกครอง พุทธศาสนา ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี วรรณคดี หัตถกรรม อาหาร
ภูมิปัญญาไทย ประเพณี และเทศกาล รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการดํารงรักษา
และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
3030308

การพูดภาษาอังกฤษในทีช่ ุมชน
3(2-2-5)
Public Speaking in English
ความสามารถสนทนาโต้ตอบเป็ นภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้องกั บสถานการณ์ ทั้งใน
สถานการณ์ชีวติ ประจําวัน และในโอกาสต่างๆที่จาํ เป็ นสําหรับการสื่ อสารและพบปะผูอ้ ื่นในที่ชุมชน การแสดงความคิดเห็น
เป็ นภาษาอังกฤษผ่านสื่ อเทคโนโลยีสงั คมออนไลน์ รวมทั้งการพูดภาษาอังกฤษในการประชุม
3030205

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Human Resource Management for Tourism Industry
ความเป็ นมา ทฤษฎี และหลักการในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ขั้นตอนในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกําลังการสรรหา
คน
การคัดเลือก การฝึกการอบรม การพัฒนา
การประเมินผลและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริ การ
3030309

จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Psychology and Personality Development for Tourism Industry
แนวคิดพื้นฐานของความต้องการของมนุษย์ การเรี ยนรู ้ แรงจูงใจ ค่านิยมและทัศนคติของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริ การ การนําหลักจิตวิทยาไปพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกให้เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
และการให้บริ การ
3030206

พฤติกรรมนักท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Tourist Behavior
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวในอดีต ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ การจําแนกประเภทและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตามกลุ่มตลาดการท่องเที่ยวและตามภูมิภาคโลก
รวมทั้งแนวโน้มและสถานการณ์ปัจจุบนั ของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
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3030207

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Communication in English
การเขียนและการพูดด้านธุรกิจเพื่อการสื่ อสาร ทําความเข้าใจและฝึ กฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในเชิงธุรกิจทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยผ่านการทํากิจกรรมในชั้นเรี ยนเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
ตลอดจนเรี ยนรู ้โครงสร้างทางไวยากรณ์ ศัพท์ สํานวนและวัฒนธรรมที่จาํ เป็ นต่อการติดต่อธุรกิจ
3030410

การวิจยั ทางด้ านอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Research for Tourism Industry
ความสําคัญและหลักการของการวิจยั การเลือกปั ญหาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การเขียนเสนอโครงการ
การนําเสนอผลการวิจยั การกําหนดรู ปแบบการวิจยั การกําหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และประมวลผลการวิจยั
3030311

ภูมศิ าสตร์ การท่ องเทีย่ วไทย
3(2-2-5)
Thai Geography for Tourism
วิวฒั นาการของการท่ องเที่ ยวไทย ภูมิศาสตร์ไทยกับการท่ องเที่ยวโดยเฉพาะที่ต้ งั และอาณาเขตของ
ประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศ การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ ภูมิลกั ษณ์แต่ละภูมิภาคของไทยลักษณะภูมิอากาศของประเทศ
ไทย ลักษณะภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ลักษณะประชากรการแบ่ งเขตการปกครอง ปั จจัยด้านภูมิศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการท่ องเที่ยว ตลอดจนแหล่ งท่องเที่ยวที่สาํ คัญในภาคต่ างๆ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของประเทศไทยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3030212

งานมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Tourist Guiding
ความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก์ บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว บุคลิก มารยาท วิธีการพูดในชุมชน การให้บริ การรู ปแบบการนําเที่ยว การท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
การท่องเที่ยววัฒนธรรม การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ การให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว
ความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ การท่องเที่ยว กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ การตรวจคนเข้าเมือง ความรู ้เกี่ยวกับ
หนังสื อและเอกสารประกอบการเดิ นทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร การแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้ง
การปฐมพยาบาล กฎหมายพระราชบัญญัติมคั คุเทศก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ความรู ้ทวั่ ไป
เกี่ยวกับประเทศไทยและสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญในประเทศไทย
3030213

หลักการจัดการโรงแรม
3(3-0-6)
Principles of Hotel Management
วิวฒั นาการของธุรกิจการโรงแรม โครงสร้างของการปฏิบตั ิงาน การจัดสายงานหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของฝ่ ายต่าง ๆ การ ควบคุมกิจการโรงแรม นโยบาย เป้ าหมาย การดําเนินการ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง
มารยาทของพนักงาน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบตั ิงาน
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3030214

การจัดประชุม และนิทรรศการนานาชาติ
3 (3-0-6)
Meeting Convention and Exhibition
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ (Introduction to MICE Industry) หน่วยงานที่มีบทบาทต่อ
อุตสาหกรรมไมซ์ การประชุมองค์กร (Corporate Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (Incentive Travel) การประชุมวิชาชีพ
(Convention) งานแสดงสิ นค้าและนิท รรศการ (Exhibition) ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ (Decision Making Criteria)
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด(Special Event) การบริ หารธุรกิจไมซ์ (MICE Events Management) การบริ หารจัดการศูนย์การจัด
ประชุมและแสดงสิ นค้า (Venue Management) ระบบโลจิสติกส์สาํ หรับอุตส าหกรรมไมซ์ (Logistics in MICE Industry)
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ (Service Providers in MICE Industry) มาตรฐานต่างๆ ของอุตสาหกรรมไมซ์
(Standards in MICE Industry) จรรยาบรรณสําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพไมซ์(Ethics for MICE)
3030315

หลักการขนส่ งและธุรกิจสายการบิน
3 (3-0-6)
Principles of Transportation and Airline Business
ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน ประวัติธุรกิจการบิน สภาพทัว่ ไปของธุรกิ จ การบิน การใช้
ภาษาในการสื่ อสารสําหรับงานธุรกิจการบิน การขยายบริ การของสายการบินและการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ กฎระเบี ยบ
นโยบายที่สาํ คัญของสายการบิน การจัดการธุรกิจการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บริ ษทั การบินกับธุรกิจการบิน ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ

3030316

จริยธรรมและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
Ethics and Laws Related to Tourism Industry
หลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับผูท้ ี่อยูใ่ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาระสําคัญของกฎหมายที่
เกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมและขนส่ง
กฎหมายเกี่ยวกับป่ าไม้ อุทยานแห่งชาติ กฎหมายสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกฎหมายสิ่ งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรม และสถานบริ การ กฎหมายเกี่ยวกับ
โสเภณี กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองพระราชบัญญัติการป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พันธกรณี พิธีสาร และข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
3030317

การพัฒนาการท่ องเทีย่ วแบบยัง่ ยืน
3(2-2-5)
Sustainable Tourism Development
ความหมาย ความเป็ นมาของการพัฒนา แนวคิดของการท่อง
เที่ยว แบบ ยัง่ ยืน สถานการณ์
และแนวโน้ม องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แบบยัง่ ยืน โดยเน้นหลักการและดําเนินการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน รวมทั้งกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
3030318

ภาษาอังกฤษเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 1
3(2-2-5)
English for Tourism Industry I
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ สํานวน และประโยค
เบื้องต้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ วัดและสถาปั ตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม เทศกาล
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยการทํากิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรี ยน การกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว สัมภาษณ์นกั ท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ และการพูดนําเที่ยวเป็ นภาษาอังกฤษเบื้องต้น
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3030319

ภาษาอังกฤษเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 2
3(2-2-5)
English for Tourism Industry II
(วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน: 3030318 ภาษาอังกฤษเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 1)
คําศัพท์ สํานวน และประโยคในระดับที่สูงขึ้นเกี่ย วกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สาํ คัญโดยทํากิจกรรม การพูดแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว
การนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3031301

การวางแผนและการจัดรายการนําเทีย่ ว
3(2-2-5)
Introduction to Tour Planning and Organization
องค์ประกอบที่สาํ คัญของการจัดการท่องเที่ยวการสํารวจเส้นทางเพื่อกําหนดแหล่งท่องเที่ยว การจัด
การท่องเที่ยว
การวางแผนการใช้งบประมาณ
การดําเนินการ ผลกําไรทางธุรกิจ รวมถึงการจัดแผนการท่องเที่ยวโดยเน้น
ความปลอดภัยตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคที่จะเกิและสั
ดขึ้นมพันธ์กบั กฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
3031302

การสํารองทีน่ ั่งและการจัดจําหน่ ายตัว๋ เครื่องบิน
3(2-2-5)
Reservation and Ticketing
ความเป็ นมา ความสําคัญของธุรกิจการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ความรู ้ที่เกี่ยวกับ
การสํารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน ได้แก่ มาตรฐานที่ใช้ในธุรกิจการบิน รหัสชื่อย่อ ชื่อเต็มของสายการบิน และของเมืองในแต่ละ
ประเทศ การอ่านและใช้ตารางเวลาเที่ยวบิน เส้นทางการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศของสายการบินต่างๆ
การอ่านบัตรโดยสารตัว๋ เครื่ องบินประเภทต่างๆ ระบบการสํารองที่นงั่ ด้วยคอมพิวเตอร์
(CSR) การบันทึกข้อมูลของ
ผูโ้ ดยสาร และการอ่าน (PNR) และการจัดจําหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของธุรกิจการบิน
และการสํารองที่นงั่
3031303

หลักการพูดในงานมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Principle of Guide Speaking
องค์ประกอบสําคัญของ หลักการพูดประเภทต่างๆ แนวคิดเกี่ยวกับหลักการพูด กระบวนการพูดใน
การปฏิบตั ิงานของมัคคุเทศก์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทการพูด การใช้ภาษา การใช้น้ าํ เสี ยง การนําเสนอข้อมูลและลีลา
การพูดให้เหมาะสมในงานมัคคุเทศก์
3031304

การผลิตสื่อเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Tourism Media Production
สื่ อประเภทต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่องานการท่องเที่ยว โดยศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาลักษณะและประโยชน์
ของสื่ อแต่ ละชนิด เช่น สิ่ งพิมพ์ ภาพสไลด์ เทปและวิดีโอ รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินผลสื่ อประเภทต่ างๆ เพื่อให้
สามารถผลิตสื่ อบางชนิดได้
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3031305

การท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Cultural Tourism
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต องค์ประกอบ และประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแนวทางในการสื่ อความแก่นกั ท่องเที่ ยวอย่างมีประสิ ทธิผล การอนุรักษ์และดํารงรักษา
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานการณ์และแนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย
3031306

ธนบุรีศึกษาเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Dhonburi Studies for Tourism
ประวัติความเป็ นมา คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญหาท้องถิ่นของธนบุรี การลงพ้นื ที่
เพื่อศึกษาความหลากหลายของชุนชนที่มีความแตกต่ างทางวัฒนธรรม การนําผลการศึกษามา สื่ อความในการวางแผน
และจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3031307

ศาสตร์ และศิลป์ ของอาหารไทย
3 (2-2-5)
Thai Cuisine Appreciation
ลักษณะและความสํา คัญของอาหารไทยและขนมไทยโดยทัว่ ไป และทั้ง 4 ภาค ศิลปะการปรุ งอาหาร
ไทยและขนมไทย การถนอมอาหาร เครื่ องครัวไทยและการเลือกใช้ ภาชนะ คุณค่าทางโภชนาการของอาหารและขนมไทย
การจัดสํา รับและการรับประทานอาหารแบบไทย ผลไม้ไทย 4 ภาค ผลไม้ไทยตามฤดูกาล คุณค่าทางโภชนาการศิลปะ
การจัดผลไม้ การแปรรู ปและการทํานํ้าผลไม้
3031308

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
English for Guides
ถ้อยคําสํานวนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว การซื้อของ อาหาร ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
และประเพณี ไทย การให้ความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวในด้านพิธีการศุลกากร การจองที่พกั และ
การจัดหาพาหนะ
ในการเดินทาง ฝึ กและหาประสบการณ์เป็ นมัคคุเทศก์โดยการฝึ กใช้ภาษาอังกฤษด้านมัคคุเทศก์
3031309

อาเซียนศึกษาเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
ASEAN Studies for Tourism
ประวัติ ความเป็ นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้าง
ภาพรวม และที่มาของ AFTA เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคมอาเซียน ตลอดจนสภาพแวดล้อม สังคม
วัฒนธรรม ภูมิหลัง และแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของประเทศในกลุ่มอาเซียน
3031310

สัมมนาสถานการณ์ ปัจจุบันทางด้ านการท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Seminar on Current Topics Related to Tourism
ประเด็นที่น่าสนใจ สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและวิธีการแก้ไข
โดยศึกษากระบวนการจัดการ นําความรู ้และเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้
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3032301

การจัดการงานส่ วนหน้ า
3(2-2-5)
Front Office Management
งานและหน้า ที่ ของส่วนหน้าของโรงแรม ได้แก่ งานสํารวจที่พกั การบริ การด้านการเดินทางของ
ผูเ้ ข้าพัก การบริ การด้านสัมภาระและกระเป๋ าเดินทางของผูเ้ ข้าพักการให้ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงแรม ชนิดของ
ห้องพัก ขั้นตอนการเข้าพัก การติดต่อสื่ อสารระหว่างผูเ้ ข้าพัก บุคคลภายนอก งานโทรศัพท์ โทรเลขรวม ทั้งการจัดทําบัญชี
การเงิน บัญชีหอ้ งพัก รวมทั้งคิดค่าใช้จ่ายทุกชนิดจากแผนกต่างๆ เมื่อแขกประสงค์จ ะออกจากโรงแรม มารยาทของ
พนักงานและคุณสมบัติของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรม
3032302

งานบาร์ และเครื่องดืม่
3(2-2-5)
Bar and Beverage
การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับบาร์และเครื่ องดื่มตั้งแต่การทําความสะอาดบาร์และเครื่ องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ
การเตรี ยมเครื่ องดื่ม ตลอดจนวิธีการควบคุมจํานวน สต็อกเครื่ องดื่มและวิธีการให้บริ การ
3032303

การบริหารและการควบคุมด้ านอาหารและเครื่องดืม่
3(3-0-6)
Food and Beverage Management and Control
แนวทาง รู ปแบบ วิธีการบริ หารและควบคุมด้านอาหาร
และเครื่ องดื่ม การจัดซื้อการตรวจรับ การเก็บรักษา
การเบิกจ่าย การตรวจนับ การเตรี ยมการใช้ การคํานวณต้นทุน การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่
ม
การจัดรู ปแบบรายการอาหาร การกําหนดราคาอาหารและเครื่ องดื่ม การวางแผนเพื่อพัฒนาระบบงานและบุคลากร
3032304

การจัดการภัตตาคารและธุรกิจร้ านอาหาร
3(2-2-5)
Restaurant Business Management
การจัดการธุรกิจภัตตาคาร การกําหนดเป้ าหมาย การพัฒนาแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ทาํ เลที่ต้ งั
การดําเนินธุรกิจ การออกแบบและการตกแต่ง การกําหนดรายการอาหารและราคา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และแนวโน้ม
อุตสาหกรรมด้านธุรกิจภัตตาคาร
3032305

การจัดเลีย้ ง
3(2-2-5)
Catering
รู ปแบบ ขั้นตอน และองค์ประกอบในการจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ วิธีการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
ในการจัด เลี้ยง ทักษะในการใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้บนโต๊ะอาหาร และภาชนะ การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ในการบริ การจัดเลี้ยง
3032306

การขายและการประชาสัมพันธ์ ธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
Sales and Public Relations for Hotel Business
ระบบงานในสํานักงานขายของธุรกิจโรงแรม กระบวนการขาย ตลอดจนเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการขาย เช่น งานบริ การส่วนหน้า งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ปั ญหาในการให้บริ การและเทคนิคในการแก้ไข
ปั ญหา ตลอดจนจรรยาบรรณของผู ้ ให้บริ การการขาย และกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการโรงแรม
การผลิตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงแรม รี สอร์ทในท้องถิ่นและโฮมสเตย์ โดยการเลือกใช้สื่อและเครื่ องมือ
ในการประชาสัมพันธ์ เช่น Website สื่ อสิ่ งพิมพ์และอื่นๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของโรงแรม
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3032307

การจัดการสินค้ าทีร่ ะลึกและภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Souvenir and Local Product Management
วิวฒั นาการ ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะการสร้างเอกลักษณ์ของสิ นค้าที่ระลึกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสําหรับนักท่องเที่ยว รู ป แบบของธุรกิจสิ นค้าที่ระลึก สิ นค้าหัตถกรรมและวัตถุดิบ การออกแบบการผลิตสิ นค้า
การจัดหี บห่อ การจัดแสดง การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
สิ นค้าของที่ระลึกและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
3032308

การจัดการงานแม่ บ้าน
3(2-2-5)
Housekeeping Management
ระบบปฏิบตั ิการของฝ่ ายห้องพักทั้งในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่พกั แบบอื่นๆ โดยเน้นที่
งานแม่บา้ นเป็ นสําคัญเกี่ยวกับการจัดองค์กรหน้าที่และขอบเขตการดําเนินงานของแ ม่บา้ น การจัดเตรี ยมความพร้อม
ของห้องพัก ความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องมืออุปกรณ์ นํ้ายาเคมีในการทํา ความสะอาด การซ่อมบํารุ ง แผนกซักรี ด แผนกดอกไม้
และการประสานงานกับแผนกอื่นๆ แบบกว้างๆในโรงแรมตลอดจนใช้ภาษาในการพูดการติดต่อลูกค้าและมารยาทของพนักงาน
3032309

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการโรงแรม
3(2-2-5)
English for Hotel Personnel
การบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่ อสารและแก้ไขปั ญหาในการบริ การ
โดยเน้นภาษาที่เป็ นทางการสําหรับบุคลา กรผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงแรมทุกส่วนงาน ได้แก่ บริ การต้อนรับส่วนหน้า บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ม และงานธุรการ
3032310

การสัมมนาสถานการณ์ ปัจจุบันทางด้ านอุตสาหกรรมบริการ
3 (2-2-5)
Seminar on Current Topics Related to Hospitality Industry
การวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจ สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ของ อุตสาหกรรมบริ การ และ
วิธีการแก้ไขโดยศึกษากระบวนการจัดการ นําความรู ้และเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้
3033301

การจัดการประชุมและการบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Meeting Convention Conference and Project Management
ความหมาย รู ปแบบ ประเภท ของก ารจัดประชุม รู ปแบบ โครงการต่าง ๆ ในธุรกิจก ารประชุมและ
วิเคราะห์แง่มุมต่าง ๆ กําหนดส่วนประกอบต่างๆ และความสําคัญ การกํา หนดเงื่อนเวลา ในการทําภารกิจต่าง ๆ ให้สาํ เร็ จ
เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการโดยใช้จุดประสงค์ที่แท้จริ งของเจ้าของงานเป็ นพื้นฐานในการวางแผน เตรี ยมงาน การจัดงาน
พิธีเปิ ด พิธปี ิ ด การวางผัง การออกแบบส่วนต่าๆง ของงาน การจัดการด้านโลจิสติกส์เบื้องต้น และวิธีการหาผูใ้ ห้การสนับสนุน
และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ มุมมองความสํา เร็ จและความต้องการที่แตกต่างกัน ระหว่างผูจ้ ดั งาน (Organizer) และ
ผูด้ าํ เนินธุรกิจสถานที่จดั แสดงสิ นค้า (Venue) การทําการตลาด และงานประชาสัมพันธ์ของงานก่อนระหว่างและ
หลังการจัดงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการจัด งานทั้งการเชิญผูเ้ ข้าร่ วมประชุม รวมทั้งการประเมินสัมฤทธิผลของ
การจัดงานให้ผเู ้ รี ยนจัดกิจกรรมบริ หารโครงการจัดประชุม

33
3033302

การจัดการการท่ องเทีย่ วเพือ่ เป็ นรางวัลและการบริการสนับสนุนการประชุม
3(3-0-6)
Incentive Travel Management and MICE supporting
ประวัติความเป็ นมา และขั้นตอนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล การนําการท่องเที่ยวมาเป็ น
การตอบแทนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาดและเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการให้รางวัลแก่พนักงาน บทบาทของ
ผูว้ างแผนการตอบแทนด้วยรางวัล ผูจ้ ดั นําเที่ยวและการเดินทาง บริ ษทั จัดการแหล่งท่องเที่ยวและการบริ การสร้างสรรค์
รู ปแบบต่างๆ การฝึ กจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล รวมทั้งการผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ และการฝึ กอบรม
พนักงานเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
3033303

การจัดการแสดงสินค้ าและนิทรรศการ
3(2-2-5)
Trade Show and Exhibition Management
ความหมาย รู ปแบบ ประเภท ธรรมชาติของงานแสดงสิ นค้าและนิทรรศการ โดยใช้จุดประสงค์ที่
แท้จริ งของเจ้าของงานเป็ นพื้นฐานในการวางแผน เตรี ยมงาน การจัดงาน พิธีเปิ ด พิธีปิด การวางผัง การออกแบบส่วนต่างๆ
ของงาน การจัดการด้านโลจิสติกส์เบื้องต้น และวิธีการหาผูใ้ ห้การสนับสนุนและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ มุมมอง
ความสําเร็ จและความต้องการที่แตกต่างกันระหว่างผูจ้ ดั งาน (Organizer) และผูด้ าํ เนินธุรกิจสถานที่จดั แสดงสิ นค้า (Venue)
การทําการตลาดและงานประชาสัมพันธ์ของงานก่อนระหว่างและหลังการจัดงาน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการจัดงาน
ทั้งการเชิญผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าและผูเ้ ข้าชมงาน รวมทั้งการประเมินสัมฤทธิผลของการจัดงาน การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้
เห็นสถานที่จริ งและการปฏิบตั ิจริ งผ่านการทัศนศึกษาหรื อการจัดทําและบริ หารโครงการ
3033304

การจัดการกิจกรรมพิเศษ
3(3-0-6)
Special Event Management
ลักษณะ ขั้นตอนการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค์ การเลือกคนเข้าร่ วมงาน การกําหนดกิจกรรม
การหาผูส้ นับสนุนการจัดงาน การทําแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษทั้ง เพื่อเป็ นกิจกรรมสนับสนุนการตลาด และ
สนับสนุนกิจการงานกิจกรรมพิเศษ การจัดกิจกรรมพิเศษในอาเซียนและทวีปอื่นๆ
3033305

การตลาดและเทคนิคการขายสําหรับธุรกิจการประชุม
3(2-2-5)
นิทรรศการและงานแสดงสินค้ า
Marketing and Selling Techniques for MICE Business
การกําหนดแผนการตลาดโดยใช้วตั ถุประสงค์และเงื่อนไขของเจ้าของงานเป็ นที่ต้ งั โดยเสนอ
แผนการ ตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ชดั เจน โดยระบุถึงกลยุทธ์ของส่วนผสมทางการตลาดที่สอดคล้องกันในการชักจูง
ผูแ้ สดงสิ นค้าและผูเ้ ข้าร่ วมงานกลุ่มเป้ าหมายเพื่อสัมฤทธิผลทางธุรกิจของลูกค้า แนวทางก ารวิจยั ตลาด ตลอดจนเทคนิค
การขาย การประกวดราคา การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา รวมทั้งการวางแผนทางการเ งินและควบคุมงบประมาณ
แนวโน้มและนวัตกรรมการสื่ อสารทางการตลาดใหม่ๆ กลยุทธ์การเข้าถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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3033306

ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจการจัดการประชุม
3(3-0-6)
นิทรรศการและการท่ องเทีย่ วเพือ่ เป็ นรางวัล
English for Meeting Incentive Travel and Exhibition Business
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่ อสาร การเขียน และศัพท์เทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรม
การจัดการประชุม การเรี ยกชื่อหน้าที่ต่างๆ รวมถึงศึกษาถึงระดับของภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
งานแสดงสิ นค้าและนิทรรศการ
3033307

สัมมนาสถานการณ์ ปัจจุบันในธุรกิจการจัดการประชุม
3(2-2-5)
นิทรรศการและการท่ องเทีย่ วเพือ่ เป็ นรางวัล
Seminar on Current Topics Related to MICE Business
สถานการณ์ปัจจุบนั และกรณี ศึกษาในอุตสาหกรรมการจัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
งานแสดงสิ นค้าและนิทรรศการการจัดอ ภิปรายปั ญหาและแนวทางแก้ไข การฟังคําบรรยายจากผูท้ รงคุณวุฒิ การค้นคว้า
และการนําเสนอรายงาน
3030341

ภาษาจีนกลางเบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Basic Mandarin
คําศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคพื้นฐาน สํานวนที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน บูรณาการทักษะการฟัง พูดอ่านเขียน

3030342

ภาษาจีนกลางเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 1
3(2-2-5)
Mandarin for Tourism Industry I
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030341 ภาษาจีนกลางเบือ้ งต้ น)
คําศัพท์ ไวยากรณ์ สํานวนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การสนทนาและการเขียน โดยนํา
ความรู ้จากภาษาจีนกลางเบื้องต้นมาใช้
3030343

ภาษาจีนกลางเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 2
3(2-2-5)
Mandarin for Tourism Industry II
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030342 ภาษาจีนกลางเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 1 )
การสนทนาภาษาจีนกลางในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อจับใจความสําคัญละนํ
แ าไป
สื่ อสารด้วยวาจาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยบูรณาการความรู ้จากภาษาจีนกลางเบื้องต้น และภาษาจีนเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว1
3030344

การสื่อสารภาษาจีนกลางเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Communication in Mandarin for Tourism Industry
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030343 ภาษาจีนกลางเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 2 )
สํานวนที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริ การ การใช้ภาษาสื่ อสารได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

35
3030345

การสนทนาภาษาจีนกลางเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Spoken Communication in Mandarin for Tourism Industry
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030344 การสื่อสารภาษาจีนกลางเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว )
การบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางเพื่อการสนทนาและแก้ไขปั ญหาในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว การสร้างบทบาทในสถานการณ์จาํ ลอง ผูใ้ ห้บริ การ โดยเน้นภาษาที่เป็ นทางการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
3030351

ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Elementary Japanese
อักษรในภาษาญี่ปุ่น อักษรฮิระกะนะและคะตะคะนะ ฝึ กอ่านออกเสี ยงและเขียนคําศัพท์ แนะนํา
โครงสร้างประโยคพื้นฐานและสํานวนทักทายในชีวติ ประจําวัน
3030352

การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้ น 1
3(2-2-5)
Basic Japanese Conversation 1
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030351 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้ น )
ทักษะด้านการฟังและพูด ในบทสนทนาที่ใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างง่ายๆ เช่น การแนะนําตนเอง
การซื้อขายสิ นค้า การถามเวลา เพิ่มไวยากรณ์ต่อจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

3030353

การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้ น 2
Basic Japanese Conversation 2
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030352 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้ น 1 )
ทักษะด้านการฟังและพูด ในบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การขอร้อง
การชักชวน เพื่อเป็ นพื้นฐานในงานด้านการบริ การ

3(2-2-5)

การขออนุญาต

3030354

การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การโรงแรม
3(2-2-5)
Japanese Communication for Hotel
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030353 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้ น 2 )
คําศัพท์ สํานวนที่ใช้ในการทํางานโรงแรม เช่น การจองห้องพัก แผนกต้อนรับ แผนกแม่บา้ นบริ การ
ภายในห้องพัก เป็ นต้น โดยเน้นภาษาที่สุภาพเป็ นทางการตามจารี ตประเพณี ญี่ปุ่น

3030355

การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Japanese Communication for Tourism
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030354 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การโรงแรม )
คําศัพท์ สํานวน ที่จาํ เป็ นในการบริ การนักท่องเที่ยวโดยจัดสถานการณ์จาํ ลองในการปฏิบตั ิงาน
เช่น สนามบิน ภัตตาคาร ร้านขายของที่ระลึก โดยเน้นภาษาที่สุภาพเป็ นทางการตามจารี ตประเพณี ญี่ปุ่น
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3030361

ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Basic Korean
ไวยากรณ์เบื้องต้น การอ่านออกเสี ยง ศัพท์ สํานวนที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน การสนทนา และการเขียนเบื้องต้น

3030362

ภาษาเกาหลีเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 1
3(2-2-5)
Korean for Tourism Industry I
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030361 ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้ น )
ไวยากรณ์ การอ่านออกเสี ยง ศัพท์ สํานวนที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การสนทนา และ
การเขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยนําความรู ้จากภาษาเกาหลีเบื้องต้นมาปรับใช้
3030363

ภาษาเกาหลีเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 2
3(2-2-5)
Korean for Tourism Industry II
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030362 ภาษาเกาหลีเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 1 )
การฟัง การสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อจับใจความสําคัญ
และนําไปสื่ อสารด้วยวาจาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิ ทธิผล โดยบู รณาการความรู ้จากภาษา เกาหลี เบื้องต้น และ ภาษา เกาหลี
เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
3030364

การสื่อสารภาษาเกาหลีเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Communication in Korean for Tourism Industry
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030363 ภาษาเกาหลีเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 2 )
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนต่อเนื่องจากภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2
เพื่อการสื่ อสารโดยการใช้สาํ นวนภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3030365

การสนทนาภาษาเกาหลีเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Spoken Communication in Korean for Tourism Industry
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030364 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว )
การบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารและแก้ไขปั ญหา
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริ การ การสร้างบทบาทในสถานการณ์จาํ ลอง ผูใ้ ห้บริ การ โดยเน้นภาษาที่เป็ น
ทางการในงานบริ การ
3030371

3030372

ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Basic French
ไวยากรณ์เบื้องต้น การอ่านออกเสี ยง ศัพท์ สํานวนที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน การสนทนา และการเขียนเบื้องต้น

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 1
3(2-2-5)
French for Tourism Industry I
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030371 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้ น )
ไวยากรณ์ การอ่านออกเสี ยง ศัพท์ สํานวนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การสนทนา
และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นโดยนําความรู ้จากภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นมาปรับใช้
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3030373

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 2
3(2-2-5)
French for Tourism Industry II
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030372 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 1 )
การฟัง การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อจับใจความสําคัญ
และนําไปสื่ อสารด้วยวาจาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิ ทธิผล โดยบูรณาการความรู ้จากภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น และภาษาฝรั่งเศส
เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
3030374

การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Communication in French for Tourism Industry
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030373 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 2 )
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนต่อเนื่องจากภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2
เพื่อการสื่ อสารโดยการใช้สาํ นวนภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3030375

การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Spoken Communication in French for Tourism Industry
( วิชาต้ องเรียนมาก่ อน : 3030374 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพือ่ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว )
การบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
สนทนา และแก้ไขปั ญหาใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การสร้างบทบาทในสถานการณ์จาํ ลอง ผูใ้ ห้บริ การ โดยเน้นภาษาที่เป็ นทางการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3030321

การเตรียมความพร้ อมฝึ กปฏิบัตงิ านอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Preparation for Internship Tourism Industry
การเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งทางการท่องเที่ยว การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ มีจิตอาสา เข้าใจหลักการทฤษฎีและการปฏิ บัติที่ส่งเสริ มทักษะ
การจัดการในสาขาวิชาชีพ สังเกตและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ สะท้อนปั ญหาและข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องกับความรู ้ดา้ นการจัดการท่องเที่ยว การโรงแรมและการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
การจัดนิทรรศการและงานแสดงสิ นค้าก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ ง
3030322

การฝึ กปฏิบัตงิ านอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
6 (0-350-0)
Internship Tourism Industry
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหน่วยงาน สถานประกอบการด้า นอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว โดยฝึ กงานเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิให้ได้ศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศและปั จฉิ มนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียด
ของการฝึ กปฏิบตั ิงาน ตลอดจนอภิปรายปั ญหาทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา
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3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ
หลักสู ตร สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

1

3939900239578

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

2

3480200022530

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

น.ส.ตุลยราศรี ประเทพ

บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว), ม.ขอนแก่น, 2551.
ศศ.ม.(บริ หารการศึกษา), ม.รามคําแหง, 2544.
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชี,พมหาวิ
ครู ทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้,2550
าพระยา
.
บธ.บ.(การโรงแรม), ม.รามคําแหง, 2538.
น.ส.สุพรรณิ การ์ ชาคํารุ ณ บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชี,พมหาวิ
ครู ทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้,2550
าพระยา
.
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว), สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2545

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ก
3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ที่
1

เลขประจําตัว ตําแหน่ งทาง
ชื่อ-นามสกุล
ประชาชน
วิชาการ
3939900239578
อาจารย์
น.ส.ตุลยราศรี ประเทพ

2

3480200022530

อาจารย์

3

301000692838

อาจารย์

4

3102001338540

อาจารย์

5

3101700139596

อาจารย์

6

3150400210316

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว), ม.ขอนแก่น, 2551.
ศศ.ม.(บริ หารการศึกษา), ม.รามคําแหง, 2544.
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชี,พมหาวิ
ครู ทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็
พระยา
จเจ้,2550
า .
บธ.บ.(การโรงแรม), ม.รามคําแหง, 2538.
น.ส.สุพรรณิ การ์ ชาคํารุ ณ บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชี,พมหาวิ
ครู ทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้,2550
าพระยา
.
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว), สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2545.
น.ส.พรรณพิชญา อัญชันภาติ M.A.(Tourism and Hospitality Management), Bournemouth University, 2544.
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชี,พมหาวิ
ครู ทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้,2550
าพระยา
.
บช.บ.(บัญชีบณ
ั ฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
นางอภิญญา นุชนารถ
สค.ม.(สิ่ งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2544.
ศศ.บ.(การท่องเที่ยวและการโรงแรม), มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ. 2537
น.ส.เพียงธิดา เสรี สุทธิกลู ชัย ศศ.ม.(การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
อ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
น.ส.จารุ ณี บุญเรื องรัตน์
Master of Business (Event Management), Griffith University, 2550.
ศศ.บ.(การโรงแรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ข
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ที่
1

2

ตําแหน่ งทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์
นายสุพจน์ บุญฉาย

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
บธ.ม.(การท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
นศ.บ.(บริ หารหนังสื อพิมพ์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
, 2545
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พ.ศ.2545

นางสาวจุฑารัตน์ ธนวรภาคย์ Intensive Korean class’s 2-4 level, Korean Language Institute, Yonsei

University in Korea, 2011
3

อาจารย์

4

อาจารย์

5

อาจารย์

อ.บ.(เอเชียศึกษา ภาษาเกาหลี), มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ.2552
นายสุเมธ รักราวี
The Basic Guide Course in the years 2006 (Tourism Authority of Thailand and
Rajabhat Insitute Suan Dusit), 2006
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตพ.ศ.2548
นางสาวศรี ภิญญา สัชฌะไชย M.A.(Tourism and Hospitality Management), Bournemouth University, พ.ศ.2549
ศศ.บ.(สหวิทยาการสังคมศาสตร์
) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์ลาํ ปาง), พ.ศ.2548
นางสาวนัดดา อักษรประดิษฐ์ MasterofBusiness(InternationalBusiness),QueenslandUniversityofTechnology,Australia,พ.ศ.2550
ศศ.บ. (การโรงแรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
, พ.ศ.2546

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ค
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บณั ฑิต มี ความต้องการให้บณั ฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อน
เข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนั้นในหลักสู ตรจึงมีรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาไทยเป็ นภาคบังคับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดงั นี้
1. ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจหลักการ ความจําเป็ นในการเรี ยนรู้
ทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
2. บูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาในการทํางานจริ งได้อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์ลอดจนสามารถปรั
กร ต
บตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
5. มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคเรี ยนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาและออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในภาคฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 3
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5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ในการทําโครงงานหรื อวิจยั ในหลักสู ตรนี้มีอยูใ่ นรายวิชา การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ซึ่งเป็ นหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะทางภาษาไทยในระดับบุคคลและมีรายงานที่ตอ้ งนําส่ งตามรู ปแบบ
และระยะเวลาที่หลักสู ตรกําหนด อย่างเคร่ งครัด
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การวิจยั รายบุคคลทางภาษาไทยที่มุ่งเน้นความรู ้และการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ความรู้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถบูรณาการความรู ้และสามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 3
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
5 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา ติดต่อสถานที่ประกอบการ เพื่อ
ฝึ กวิชาชีพ อีกทั้งมีตวั อย่างโครงการและงานวิจยั ให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการฝึ กวิชาชีพที่ บันทึกในสมุดให้คาํ ที่ปรึ กษา โดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
และประเมินผลจากบัณฑิตนิพนธ์ที่ได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอตามระยะเวลาและนําเสนอผลการฝึ กวิชาชีพ
ต่อสาธารณชน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต นักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. ทางกาย
- การแต่งกายที่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
- บรรจุในรายวิชาจิตวิทยาและการ พัฒนาบุคลิกภาพใน
- การแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะกับปฏิ
การบตั ิงาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริ การ
- การใช้ท่าทางการแสดงออกที่น่าประทับใจ
- บรรจุคาํ สอนในรายวิชาหลักการจัดการโรงแรม
-การแสดงสี หน้เรีายนรู้มารยาทการเข้าสังคมแบบสากล
- ฝึ กการแสดงออกในห้องเรี ยน
- ฝึ กแสดงท่าทางและการเคลื่อนไหว
- ฝึ กและแสดงบทบาทในห้องเรี ยน
2. ทางวาจา
- ใช้วาจาสุ ภาพตลอดเวลา
- บรรจุในรายวิชาจรรยาบรรณ
- รู้จกั กาลเทศะในการพูดตามสถานการณ์
- แสดงบทบาทในห้องเรี ยนโดยสมมุติสถานการณ์
- มีความสามารถในการอธิบายหรื อสื่ อสาร
- ฝึ กพูดอธิ บายโดยการเล่าเรื่ อง
- เรี ยนรู ้ความเหมาะควรในการพูดกับบุทุคกคลระดับ - ฝึ กโดยใช้บทบาทในห้องเรี ยน
-ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่ อ- สาร
ฝึ กภาษากับอาจารย์ผสู ้ อนและการสนทนากับเจ้าของภาษา
3. ทางใจ
- มีจิตสํานึกในการบริ การ
- บรรจุในรายวิชาจิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพใน
- เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและรู ้จกั ให้อภัย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริ การ
- มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง
- สอนประวัติผมู้ ีชื่อเสี ยงในด้านการบริ การที่ประสบ
ความสําเร็ จ และ เชิญวิทยากรที่ประสบความสําเร็ จในงาน
วิชาชีพมาบรรยาย
4. ศักยภาพอื่น
- เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ และ ช่างสังเกต
- สอบภาคปฏิบตั ิในชั้นเรี ยนและสถานที่จริ ง
- ตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สอนเชิงวิชาการและกรณี ศึกษา
- มีเทคนิคในการเจรจาต่อรองและแก้ปัญหาร้องเรี ยน- ฝึ กโดยใช้กรณี ศึกษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 มี ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
มีวนิ ยั และเป็ นต้นแบบที่ดีในการปฏิบตั ิ
ตนเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคม
2.1.2 มีความซื่ อสัตย์ เสี ยสละและมีน้ าํ ใจ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
2.1.3 เคารพสิ ทธิผอู้ ื่น คํานึงถึงความถูกต้อง
รวมถึงกฎระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม

กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) กําหนดให้มี การสอนพร้อม (1) ประเมินผลการเรี ยนรู้จาก
สอดแทรกในบทเรี ยน วิชา การเรี ยนรายวิชาจริ ยธรรมและ
จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ
รายวิชาจิตวิทยาและการพัฒนา รายวิชาจิตวิทยาและการพัฒนา
บุคลิกภาพในอุตสาหกรรม
บุคลิกภาพในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริ การ ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
และทํารายงาน
บริ การ
(2) สอนโดยใช้กรณี ศึกษา รวมถึง (2) สังเกตการ
ประเมิน
การเรี ยนรู้จากสถานการณ์
พฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา
ปั จจุบนั และอภิปรายร่ วมกันใน อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ผสู้ อน
ชั้นเรี ยน
(3) พฤติกรรมการทํางานเป็ น
(3) บรรยายพิเศษโดยวิทยากร กลุ่ม และสรุ ปผลการดําเนินงาน
ผูม้ ีประสบการณ์หรื อเป็ นบุคคล ของกลุ่ม
ตัวอย่างด้านคุณธรรมจริ ยธรรม (4) กําหนดหัวข้อทางคุณธรรม
(4) สอนโดยการอ้างอิงประมวล จริ ยธรรม ให้นกั ศึกษาได้พดู
กฎหมายที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และแสดงออกหน้าชั้นเรี ยน
(5) การจัดโครงการฝึ กอบรมเพื่อ(5) ผลการประเมินจากการฝึ ก
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณธรรมและ ปฏิบตั ิงานจากสถาน
จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยโดยการบรรยาย
น
ประกอบการที่นกั ศึกษาได้เข้า
พิเศษจากผูม้ ีประสบการณ์
ฝึ กปฏิบตั ิงาน
( 6 ) การแสดงออกที่เป็ น
แบบอย่างที่ดีของผูส้ อน
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2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.2.1 มีความสามารถอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในเนื้อหาวิชาที่ศึกษาใน รายวิชาใน
สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อย่างเป็ น
ปั จจุบนั ทันต่อสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
2.2.2 มีความสามารถในการนําเอาศาสตร์
สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องมาใช้
2.2.3 มีความสามารถประเมินตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชา
ที่ศึกษา
2.2.4 มีความสามารถที่จะระบุกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ

กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การบรรยายภายในชั้นเรี ยน (1) ทดสอบภาคทฤษฎีและ
พร้อมการถาม-ตอบเพื่อกระตุน้ ปฏิบตั ิ โดยการสอบย่อยและให้
ความสนใจและความเข้าใจของ คะแนน
ผูเ้ รี ยน
(2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน
่ม ส้ อน กลางภาคและปลายภาค
(2) การอภิปรายเป็ นกลุโดยผู
ตั้งโจทย์คาํ ถาม ให้นกั ศึกษาร่ วมกัน(3) ประเมินผลจากการทํางานที่
คิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลในระบบ ได้รับมอบหมายจากรายงาน
การสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
(4) ประเมินผลจากรายงานที่ให้
ศูนย์กลาง
ค้นคว้า
(3) การศึกษาค้นคว้า ทํารายงาน (5) ประเมินผลจากผูป้ ระกอบการ
โดยผูส้ อนมอบหมายหัวข้อ
ที่สาขาวิชาฯ ได้ส่งนักศึกษาไป
ประเด็นในการศึกษาทั้งงานเดี่ยว ฝึ กปฏิบตั ิงานทางการท่องเที่ยว
และกลุ่ม ยึดเป็ นผูเ้ รี ยนเป็ น (6) ผลสํารวจความพึงพอใจ
ศูนย์กลาง
ของผูใ้ ช้บณั ฑิต
(4) การนํานั กศึกษาศึกษาดูงาน (7) ประเมินผลการจัดกิจกรรม
นอกสถานที่จากวิทยากร
การบูรณาการร่ วมกันระหว่างรายวิชา
ผูท้ รงคุณวุฒิในสถานที่ดงั กล่าว ที่มีการจัดการเรี ยนการสอนของ
โดยมีกรอบการศึกษาเพื่อทํา
สาขาวิชอุาตสาหกรรมท่องเที่ยว
รายงาน พร้อมนําความรู้ที่ได้รับ
มานําเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ระหว่างนักศึกษาร่ วมกัน
ฝึ กปฏิบตั ิการโดยมีผสู้ อน และ
ผูท้ ี่มีทกั ษะความชํานาญและ
ประสบการณ์มาสาธิตและ
ควบคุ มให้ เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ทั้งในห้องปฏิบตั ิการของ
สาขาวิชาฯ และในสถานที่จริ ง
(สถานประกอบการ)
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ผล
การ
เรียน
รู้
ด้ าน
ควา
มรู้

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการ
วัดและ
ประเมิน
ผล

(5) การจัดกิจกรรมโดยการบูรณาการร่ วมกันระหว่างรายวิชาที่มีกการเรี
ารจัดยนการสอน เพื่อนําความรู้
เชิงทฤษฎีไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
(6) การจัดการประชุมสัมมนา
เชิงวิชาการ โดยนํ
ผูม้ ีคาวามรู้
ความชํานาญ และ
ประสบการณ์ที่เป็ นปั จจุบนั ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู ้กบั นักศึกษาและบุคลากรของ
สาขาวิชาฯ
2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
2.3.1 มีความสามารถในการประมวลค้นหา (1) กรณี ศึกษาเกี่ยวกับธุ รกิจนําเที่ยว(1) ประเมิ นผล จากผลงานที่
ตีความ ศึกษาข้อมูล เพื่อทําการวิเคราะห์ถึง ธุ รกิจโรงแรม ธุ รกิMICE
จ และการวิจยั มอบหมายให้ทาํ
สาเหตุและปัญหา และสามารถสังเคราะห์ได้ (2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษา
อย่างถูกต้องตามหลักการ เพื่อใช้ในการพัฒนาการสัมมนา การทําโครงงาน
ค้นคว้าด้วยตนเอง การโครงงาน
ความรู ้และการแก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างการทําวิจยั
การทําวิจยั
สร้างสรรค์
(3) การอภิปรายเป็ นกลุ่ม
(3) ประเมินผลจากผลงานที่
2.3.2 สามารถในการคิด วิเคราะห์ และริ เริ่ ม (4) การทํางานที่ได้บมอบหมายให้
รั
มอบหมายให้ทาํ
สร้างสรรค์ สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์
ค้นคว้าหรื องานเกี่ยวกับการพัฒนา (4) การสอบข้อเขียน
ในการเรี ยน และประสบการณ์ของตนเองใน (5) การบรรยายโดยผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อ(5) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต
การแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
ผูป้ ระกอบการที่มีความสําเร็ จใน โดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
2.3.3 มีความสามารถในการนําความรู้ภาคทฤษฎี
อาชีพ
ภาคปฏิบตั ิ ไปประยุกต์ใช้ได้และนําไปสู่ การฝึ(6)ก กําหนดให้มีรายวิชาที่ตอ้ งใช้
ประสบการณ์ และนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันทักษะในการคํานวณ เช่น การบัญชี
2.3.4 สามารถนําศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับธุ รกิจท่องเที่ยวการควบคุม
มาพัฒนาทักษะใน การทํางานให้เกิด ต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่มการวิจยั
ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ
ทางการท่องเที่ยว
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2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 มีจิตสาธารณะและจิตสํานึก
ต่อ ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
ส่ วนบุคคลและงานที่ตอ้ งทํางานร่ วม
กับผูอ้ ื่น
2.4.2 มีความสามารถในการปรับตัวใน
การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การวางแผนเพื่อ
แก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง
2.4.3 มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

(1) บรรจุเนื้อหาที่มีความรับผิดชอบ(1) ประเมินผลจากผลงานกลุ่ม
ต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในราย วิชา และผลงานของผูเ้ รี ยนในกลุ่มที่
เช่น วิชางานมัคคุเทศก์ จิตวิทยา ได้รับมอบหมายให้ทาํ งาน
และการพัฒนาบุคลิกภาพใน
(2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่ง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการพัฒนา กันและกัน โดยมอบหมายงานกลุ่ม
การท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
งานโครงการภายใต้ทรัพยากร
(2) มอบหมายงานเป็ นกลุ่มย่อย งบประมาณ และเวลาอันที่กาํ หนด
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น รายวิชา การจัดการประชุมฯ
(3) สอนโดยใช้กรณี ศึกษา
รายวิชา การจัดนิทรรศการฯ แบ่ง
หน้ าที่ในการทํางานยึดหลัก
ประชาธิ ปไตย มีการวางแผนร่ วมกัน
และใช้ความคิดสร้างสรรค์
(3) ใช้การสังเกตพฤติกรรมใน
การเรี ยน
(4) ใช้ผลจากการประเมินจาก
การทํางาน และการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
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2.5

ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1 มีความ สามารถ เลือกทักษะ การฟัง
พูด อ่าน และเขียน ในรู ปแบบการสื่ อสาร
ภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม
2.5.2 มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล
ติดต่อสื่ อสาร จัดการและนําเสนอข้อมูลได้
2.5.3 สามารถนําเทคนิค ทางสถิติและ
คณิ ตศา สตร์ พ้นื ฐานมาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และนําเสนอประเด็น
ต่างๆ รวมไปถึง การปฏิบตั ิงานในสายงาน
อาชีพได้
2.5.4 มีความสามารถในการค้นคว้า
หาความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้วย
ตนเอง

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

(1) ทดสอบระดับความสามารถทาง(1) ประเมินผล จาก แบบฝึ กหัด
ภาษาในการติดต่อสื่ อสารกับคน สอบปากเปล่า การสอบข้อเขียน
ไทย และคนต่างชาติ โดยการสอบ การนําเสนอผลงาน การทํา
ภาคปฏิบตั ิจากสถานการณ์จริ ง รายงานสอบภาคปฏิบตั ิ เป็ นต้น
และการสัมภาษณ์จริ ง
(2) ประเมินผลจากการใช้
(2) จัดห้องปฏิบตั ิการฝึ กใช้
คอมพิวเตอร์
ซอฟแวร์ ทางการท่องเทียว่
(3) ประเมินผลจากการสรุ ป
(3) ฝึ กให้นิสิตนําเสนอผลงาน หัวข้อที่มอบหมายให้คน้ คว้า
ทางด้านการวิจยั เสนอโครงการ (4) ตั้งคําถามแล้วสังเกตวิธี
กําหนดวัตถุประสงค์และ
การส อบ ห รื อจากการสรุ ปย่อ
การตั้งสมมติฐาน การเก็บ
เรื่ องที่ให้อ่านในชั้นเรี ยน
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล
และการสรุ ปผล โดยให้นักศึกษา
เลือกหัวข้อวิจยั ที่มีความสําคัญ
ต่อการพัฒนาหรื อสร้างองค์
ความรู ้ใหม่ต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
(4) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์
เครื อข่าย และซอฟแวร์ หรื อสื่ อ
ต่างๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถ
กระทําได้
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3. สรุ ปมาตรฐานผลการเรียนรู้ และแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้จาํ แนกเป็ น 2 ส่ วน คือมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมทั้งวิชาแกน
(พื้นฐานคณะ) และมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หมวดวิชาเฉพาะ สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปและกลุ่มวิชาแกน (พืน้ ฐานคณะ) จําแนกเป็ น 6 ด้าน ดังนี้
3.1.1 การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีวนิ ยั และ เป็ นต้นแบบที่ดีในการปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรและสังคม
2) มีความซื่ อสัตย์ เสี ยสละและมีน้ าํ ใจช่วยเหลือผูอ้ ื่น
3) เคารพสิ ทธิผอู้ ื่น คํานึงถึงความถูกต้องรวมถึงกฎระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม
3.1.2 ความรู้
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษาใน รายวิชาในสาขา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเป็ นปั จจุบนั ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
2) มีความสามารถในการนําเอาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาใช้
3) มีความสามารถประเมินตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับเปลีอหาวิ
่ยนเนืช้ าที่ศึกษา
4) มีความสามารถที่จะระบุกฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการประมวล ค้นหา ตีความ ศึกษาข้อมูล เพื่อทําการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหา และ
สามารถสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ เพื่อใช้
รพัใฒนกา
นาความรู ้และการแก้ปัญหาทางวิชาการ
ได้อย่างสร้างสรรค์
2) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถใช้ความรู ้และประสบการณ์ในการเรี ยน
และประสบการณ์ของตนเองในการแก้
ไขปั ญหาต่าๆง ที่เกิดขึ้นได้
3) มีความสามารถในการนําความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ ไปประยุกต์ใช้ได้และนําไปสู่ การฝึ ก
ประสบการณ์ และนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
4) สามารถนําศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะในการทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ผลและ
ประสิ ทธิภาพ
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตสาธารณะและจิตสํานึกต่อภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานส่ วนบุคคลและงานที่
ต้องทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การวางแผนเพื่อแก้ไขปั ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
3) มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
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3.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความ สามารถ เลือกทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน
ในรู ปแบบ การสื่ อสาร
ภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม
2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่ อสาร จัดการและ
นําเสนอข้อมูลได้
3) สามารถนําเทคนิคทางสถิติและคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐานมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
นําเสนอประเด็นต่างๆ รวมไปถึงการปฏิบตั ิงานในสายงานอาชีพได้
4) มีความสามารถในการค้นคว้า หาความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยตนเอง
3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ จําแนกเป็ น 6 ด้านดังนี้
3.2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีวนิ ยั และ เป็ นต้นแบบที่ดีในการปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรและสังคม
2) มีความซื่ อสัตย์ เสี ยสละและมีน้ าํ ใจช่วยเหลือผูอ้ ื่น
3) เคารพสิ ทธิผอู้ ื่น คํานึงถึงความถูกต้องรวมถึงกฎระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม
3.2.2 ความรู้
1) มีความสามารถอธิ บายหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาวิชาที่ศึกษาใน
รายวิชาในสาขา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเป็ นปั จจุบนั ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
2) มีความสามารถในการนําเอาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาใช้
3) มีความสามารถประเมินตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
4) มีความสามารถที่จะระบุกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการประมวล ค้นหา ตีความ ศึกษาข้อมูล เพื่อทําการวิะห์เครา
ถึงสาเหตุและปัญหา
และสามารถสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู ้และการแก้ปัญหา
ทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์
2) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถใช้ความรู ้และประสบการณ์ใน
การเรี ยน และประสบการณ์ของตนเองในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
3) มีความสามารถในการนําความรู ้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ ไปประยุกต์ใช้ได้และนําไปสู่
การฝึ กประสบการณ์ และนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
4) สามารถนําศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพั ฒนาทักษะในการทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ผลและ
ประสิ ทธิภาพ
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3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตสาธารณะและจิตสํานึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานส่ วนบุคคลและงานที่
ต้องทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานร่ วมกับผู ้ อื่น การวางแผนเพื่อแก้ไขปั ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
3) มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความ สามารถ เลือกทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขีย น ในรู ปแบบ การสื่ อสาร
ภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม
2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่ อสาร จัดการและ
นําเสนอข้อมูลได้
3) สามารถนําเทคนิคทางสถิติและคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐานมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
นําเสนอประเด็นต่างๆ รวมไปถึงการปฏิบตั ิงานในสายงานอาชีพได้
4) มีความสามารถในการค้นคว้า หาความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยตนเอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
2.1.1 กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.2 ทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
- (อาจ) จัดตั้งคณะกรรมทวนสอบ เพื่อสุ่ มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรื อรายงานของผูเ้ รี ยน
- เปรี ยบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด เพื่อให้ผสู ้ อนมี
มาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผสู ้ อนมากกว่
1 คน
า
(อาจ) จัดทําข้อสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกั
นในกรณี ที่มีผสู้ อนหลายคน
2.1.3 ทวนสอบในระดับหลักสู ตร สามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจยั สัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาํ อย่างต่อเนื่องและนําผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยน
การสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล
โดยการวิจยั อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้านของ ระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) ตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การแบบส่ งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
(3) ประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) ประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาสใ
นระดับความพึงพอใจใน
ด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้เพืาศึ่อศึกกษาษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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(5) ประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จากสาขาวิชาที่
เรี ยนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่ประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรี ยน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา
(7) จํานวนผลงานของนักศึกษาที่วดั เป็ นรู ปธรรมได้ เช่น จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ / การกุศล
เพื่อท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
จํานวนกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษามีส่วนร่ วมในงานบริ การวิชาการของ
สาขาวิชา เป็ นต้น
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
1. เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
2. สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่สภากําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
3. ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
4. มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 6 ภาคเรี ยน ในการเรี ยนหลักสู ตร 4 ปี
5. มีสภาพเป็ นนิสิตไม่ต่าํ กว่า 6 ภาคเรี ยนปกติ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
1.3 กําหนดแนวทางให้มีการเพิ่มพูนความรูสร้
้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจอยั ย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยเป็ว นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
/หรื อต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วจิ ยั ในแนวภาษาไทยเป็ นอันดับแรก การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
เช่น จัดอบรม
เชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์การสอน และการวัดและประเมินผล
ในรายวิชา การเข้าร่ วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรี ยนการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกับผูส้ อน
อื่นหรื อผูช้ าํ นาญการ เป็ นต้น
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) ส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนมีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตร ปรับปรุ งรายวิชา หรื อพัฒนาหลักสู ตรใหม่
(2) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และคุณธรรม
(3) สนับสนุนให้ผสู ้ อนไปให้บริ การทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
เพื่อให้สามารถนําประสบการณ์
(4) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(5) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(6) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
(7) เปิ ดโอกาสหรื อจัดงบประมาณให้ผสู ้ อนซื้ อตําราเรี ยนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอ น รวมทั้ง
อํานวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบตั ิการในห้องปฏิบตั ิการให้เพียงพอ
(8) จัดโครงการเยีย่ -ศึมกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตรมีอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลั กสู ตรจํานวน 6 ท่าน มีคณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและให้
คําแนะนําตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตั ิ โดยมีระบบและกลไกในการบริ หารหลักสู ตร ดังนี้
1.1 การเตรียมความพร้ อมก่อนเปิ ดการเรียนการสอน
มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อยืนยันการจัดตารางสอนและ
มอบหมายให้คณาจารย์เตรี ยมความพร้อมในเรื่ องเครื่ องมือ อุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอน สื่ อการสอน
เอกสารประกอบการสอนต่างๆ พร้อมทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
1.2 การประเมินผลการสอน
เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอน สาขาวิชาฯ / ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร /สถาบันจัดทําระบบการประเมิ นผล
ผูส้ อนโดยผูเ้ รี ยน โดยมีการแจ้งผลการประเมินให้ผสู ้ อนทราบเพื่อปรับปรุ งการสอนต่อไป
1.3 การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานหลักสู ตร
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรจัดประชุมอาจารย์ประจําหลักสู ตรวิเคราะห์ผลการดําเนินงานหลักสู ตรประจําปี
และใช้ขอ้ มูลเพื่อปรับปรุ งกลยุทธ์การสอ น ทักษะของอาจารย์ผสู้ อนในการใช้กลยุทธ์ การสอนและสิ่ งอํานวย
ความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสู ตร
1.4 การแต่ งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร
แต่งตั้งค ณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตรที่มีจาํ นวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ
ง สกอ .
เพื่อให้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนําความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผูใ้ ช้บณั ฑิต
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบ
การพิจารณา
2. การบริหารทรั พยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวิทยาการจัดการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้ อตํารา
สื่ อการเรี ยนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนใน
ชั้นเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
2.2.1 ความพร้อมด้านหนังสื อตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูล
- สํานักหอสมุดกลาง มีหนังสื อดา้ นการบริ หารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
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- ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มีหนังสื อ ตําราเฉพาะทางนอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุน
การจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
- ห้องสมุดสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีตาํ ราเฉพาะทางและเอกสารประกอบการสอนใน
รายวิชาต่างๆ
- ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
- ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้
2.2.2 ความพร้อมของสถานที่ในการฝึ กปฏิบตั ิการ
- ห้องปฏิบตั ิการของสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ย(ห้
ว อง 7146)
- ห้องปฏิบตั ิการอาหารและเครื่ องดื่ม
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพช่อชงโค
- ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
- ห้องประชุมมหาวิทยาลัย
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้ อหนังสื อ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริ การให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้คน้ คว้า และให้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่น ๆ ที่จาํ เป็ น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอน
บางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ สําหรับให้หอสมุดกลางจัหนั
ดซืง้ อสื อด้วย
ในส่ วนของคณะจะมีหอ้ งสมุดย่อย เพื่อบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทาง และค ณะจะต้อง
จัดสื่ อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
เครื่ องถ่ายภาพ 3 มิติ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
ในส่ วนของสาขาวิชาฯ มีหอ้ งสมุดสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อบริ การหนังสื อ ตํารา วารสาร
แก่นกั ศึกษา อาจารย์และบุคคลทัว่ ไปในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวและบริ การทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พร้อมบริ การสื่ อการสอนที่อาํ นวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอนของสาขาวิชา เช่น
เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องถ่ายภาพ 3 มิติ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
นอกจากสื่ อการสอน ตํารา แล้ว สิ่ งที่สนับสนุนการเรี ยนการสอนที่สาํ คัญของสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คือ ห้องปฏิบตั ิการและอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบตั ิการของสาขาวิชาฯ เนื่องจากเป็ นหลักสู ตรที่ตเตรีอ้ งยมความพร้อม
ให้แก่บณั ฑิตส่ วนใหญ่ในการทํางานจริ งงมีจึ ความจําเป็ นที่นกั ศึกษาจะต้องมีประสบการณ์จริ งทั้งจากสถานที่จริแงละ
ห้องปฏิบตั ิการด้านการท่องเที่ยว ห้องพักในงานโรงแรม ห้องปฏิบตั ิการครัว เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจหลักการ
และปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนจนเกิดเป็ นทักษะในการปฏิบตั ิงานจริ ง รวมถึงการฝึ กฝนการใช้งา
น
โปรแกรมสําเร็ จรู ปในด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม อาทิ การจองตัว๋ โดยสาร การจองห้องพัก เป็ นต้น
ดังนั้น ทางสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจําเป็ นต้องมีทรัพยากรขั้นตํ่าเพื่อจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
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1) มีหอ้ งเรี ยนที่มีสื่อการสอนและอุปก รณ์ที่ทนั สมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบตั ิงานสอน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) มีหอ้ งปฏิบตั ิการโรงแรม ที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิการ
ทั้งในส่ วนของงานห้องพัก งานต้อนรับส่ วนหน้า และงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3) มีหอ้ งปฏิบตั ิกา รการท่องเที่ยว ที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้นกั ศึกษาได้
ฝึ กปฏิบตั ิการในส่ วนของการจองตัว๋ โดยสาร ศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ฯลฯ
4) มีหอ้ งปฏิบตั ิการอาหารและเครื่ องดื่ม ที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้นกั ศึกษา ได้
ฝึ กปฏิบตั ิการการประกอบการอาหารทั้งอาหารไทยและตะวันตก
5) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุดและ
ห้องปฏิบตั ิการต่างๆ ของสาขาวิชาฯ
6) มีหอ้ งสมุดหรื อแหล่งความรู ้และสิ่ งอํานวยความสะดวกในการสื บค้นที่ทนั สมัย ตลอดจ นมี
หนังสื อ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจํานวนที่
เหมาะสมและมีความเป็ นปัจจุบนั
7) มีเครื่ องมืออุปกรณ์ประกอบการเรี ยนวิชาปฏิบตั ิการ ต่อจํานวนนักศึกษาในอัตราส่ วน เป็ น2:1อย่างน้อย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความต้องการทรัพยากรการเรี ยนการสอนเป็ นประจําทุกปี จากผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
2.4.2 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุ ปแหล่งทรัพยากรการเรี ยนการสอนในมหาวิทคณะ
ยาลัและสาขาวิ
ย
ชาที่อนและผู
ผสู้
เ้ รี ยนสามารถใช้บริ การได้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป ในสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตร
3.1.3 มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาและ
มีประสบการณ์ทาํ วิจยั หรื อประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
3.2.1 คณาจารย์ผรู้ ับผิดช อบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่ วมกันเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานของสาขาวิชาฯตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตรและได้
บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร ซึ่งทําหน้าที่ทบทวนการบริ หารหลักสู ตร
3.2.3 สํารวจความต้องการจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
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3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมากสําหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะถือได้วา่ เป็ น
ผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิให้กบั นั
กศึกษา ดังนั้นสาขาวิชาฯ จึงมีนโยบายในการเชิญ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ตอ้ งการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อ
ประสบการณ์จริ ง อย่างไรก็ตามคณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามคําอธิ บาย
รายวิชาที่สาขาวิชาฯ จัดทําไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแน่ ง
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้
าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบก่อนการรัเข้บาทํางาน
4.1.2 ต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ความสําคัญต่อ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามตําแหน่และทั
ง ศนคติต่องานการให้บริ การอาจารย์และนักศึกษา
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิ งานในหน้าที่และการบริ หาร เช่น การวางแผน การตรวจสอบ
การบริ หารงาน การจัดการด้านเอกสาร ฯลฯ
4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การวิชและโครงการวิ
าการ
จยั ของสาขาวิชาฯ
4.2.3 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การทํางานในหน่วยงานอื่น
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานิสิต นักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 สาขาวิชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน อย่างไรก็ตามอาจารย์
ของสาขาวิชาทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษา โดยอาจารย์ทุกคนต้องกําหนด
ชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษา(Office Hours) เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษาได้
5.1.2 สาขาวิชาฯ ควรเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทางภาคธุ รกิจการท่องเที่ยว การโรงแรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆ มาเป็ นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบก
ารณ์และให้ขอ้ เสนอแนะแก่นกั ศึกษา
5.1.3 สาขาวิชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมแก่นกั ศึกษา โดยจัดตารางให้เข้าพบหรื อขอคําปรึ กษา
การอุทธรณ์ของนักศึกษา
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สถาบันต้องมีการจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาอุ ทธรณ์ในเรื่ องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับ
วิชาการ อาทิ กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยืน่ คําร้อง
ขอดูกระดาษคําตอบ ในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
6.1 ติดตามข้อมูลความรู้ และทักษะที่เป็ นที่ตอ้ งการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การแข่งขันทางการค้าธุ รกิจบริ การและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริ โภคทางการท่องเที่ยว
6.2 มีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู
บัณใฑิ้ ช้ตก่อนการปรับปรุ งหลักสู ตร
6.3 แนวทางการประเมินประสิ ทธิผลของบัณฑิพิต จารณาจากปั จจัยความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนี้
(1) ภาษาต่างประเทศ
(2) การใช้ระบบ IT
(3) พฤติกรรมการทํางานและวินยั การทํางาน
(4) บุคลิกภาพในการทํางาน
(5) ความรู้เชิงวิชาชีพ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
(6) ความสามารถในการเรี ยนรู้และศักยภาพในการตัดสิ นใจ
(7) มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็ นทีม และการเป็ นผูน้ าํ
(8) การสื่ อความกับผูอ้ ื่น
(9) การสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า
(10) ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาํ หนดดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
7.1 มีการจัดรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
7.2 อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 70 มีส่วนร่ วมในการวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสู ตร
7.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3
และมคอ.4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินกา รของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบมคอ .7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ด
ปี การศึกษา

58

7.6 มีการพัฒนา /ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้จาก
ผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบมคอ.7 ปี ที่แล้ว
7.7 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ.3และมคอ.4 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
7.9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7.10 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ
/ หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพต่อหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
แผนติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแต่ ละปี
ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ
70 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน




ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูรต
2.มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรื อมาตรฐานคุ ณวุฒสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3.มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนิ นการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ .7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6.มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ข องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี ) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนใน
แต่ละปี การศึกษา
7.มีการพัฒนา /ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ
การประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินการดํา เนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปี ที่แล้ว
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8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี ) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัด
การเรี ยนการสอน
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ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
9.อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อย




ปี ละหนึ่งครั้ง
10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี )ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย /บัณฑิตใหม่ที่มี ต่อคุณภาพ
หลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มี ต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงหลักสู ตร
1. การประเมินและประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 ช่วงก่อนการสอนผูส้ อนสร้างกลยุทธ์การสอนโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ้ ชี่ยวชาญใน
แขนงวิชานั้นๆ ขอคําแนะนํา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู ้และประสบการณ์ หรื อเพื่อนร่ วมงานเพื่อนําไป
กําหนดแผนและเทคนิคการสอนสําหรับรายวิชาที่ผสู ้ อนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 การสนทนาและแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาถึงความสัมฤทธิ ผลของวิธีการสอนที่ใช้ เพื่อสะท้อนผล
การจัดการเรี ยนการสอนในช่วงของการเรี ยนแต่ละรายวิชา
1.1.3 ประเมินประสิ ทธิผลของการสอนโดยมีการประเมินผูเ้ รี ยนจากการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออก การทํากิ จกรรม เช่น การปฏิบตั ิงานกลุ่ม ผลการทําแบบทดสอบท้ายบทเรี ยน (หากมี ) และผนวก
กับผลการเรี ยนของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดย
1.2.1 การประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชาทุกปลายภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 การประเมินโดยผูส้ อนคิดและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนการสอนของตนเอง ผลการเรี ยนของ
นักศึกษาและจดบันทึกไว้
1.2.3 การประเมินการสอนและผลการปฏิบตั ิงานของอาจารย์โดยอาจารย์ในสาขาวิชาเดียวกันแ ละ
อาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการตามระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานปร
ะจําปี ของอาจารย์/พนักงานสายสอน
1.2.4 ภาพรวมของหลักสู ตรประเมินโดยผูใ้ ช้บณั ฑิตใหม่
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 การประเมิน หลักสู ตรโดยใช้แบบสอบถามกับนิสิตชั้นปี ที่
4 ในการเข้าร่ วมปั จฉิ มนิเทศ
ส่ วนบัณฑิตที่จบตามหลักสู ตรจะใช้แบบสอบถามถามข้อมู ลจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในช่วงที่บณั ฑิตมา
ฝึ กซ้อมพระราชทานปริ ญญาบัตรในทุกๆ ปี จากนั้นอาจารย์จะนําข้อมูลที่ได้รับมาทบทวนผลการประเมินและ
ปรับปรุ งการจัดการแผนการสอน การจัดการเรี ยนการสอนและเนื้อหารายวิชาที่อาจซํ้าซ้อน ไม่ทนั สมัย หรื อ
ปรับส่ วนที่มีความยากหรื อง่ายเกินไป เป็ นต้น แล้วเขียนสรุ ปผลรายงานแลกเปลี่ยนกันกับอาจารย์ในสาขาวิชา
2.2 การประเมินจากสถานประกอบการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยจัดทํา
การประเมินความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิต อาจมีการเก็บแบบสอบถามหรื อ
บันทึ กเขียนความคิดเห็นของผูป้ ระเมินภายนอกที่ได้มาเยีย่ ม มาดูงานที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ดําเนินงานกิจกรรม การเยีย่ มชมการสอน การชมห้องปฏิบตั ิการ
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพ รา ยงานประจําปี (IQA) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิ นประกอบด้วย
9 องค์ประกอบ ซึ่ งมีตวั ชี้วดั ที่กาํ หนดในแต่ละองค์ประกอบ โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สาขาวิชาที่แต่งตั้งโดยคณบดีเป็ นผูด้ ูแลการประเมินคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1 อาจารย์ประจําวิชา ทบทวนผลกา รประเมินการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา
แล้วนําผลมาปรับกลยุทธ์การจัดการการเรี ยนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
4.2 จากนั้น คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรร่ วมกับอาจารย์ประจําหลักสู ตรนําผลการประเมินภาพรวม ของ
หลักสู ตรโดยนักศึกษาปัจจุบนั และอาจารย์ โ ดยศิษย์เก่า และโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต มาทบทวนและพิจารณา
ในการนําไปแก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตร ตามรอบระยะเวลาที่กาํ หนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
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