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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
  
หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 1 

1 รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3 วิชาเอก (ถ้ามี) 1 
4 จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
5 รูปแบบของหลักสูตร 2 
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 3 
8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 3 
9 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เลขบัตรประจำตัวประชาชน และคุณวุฒิการศึกษา

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4 

10 สถานที่จัดการเรียนการสอน 5 
11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร 
5 

12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

6 

13 ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของ
สถาบัน 

10 

  
หมวดที่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 12 

1 ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 12 
2 แผนพัฒนาปรับปรุง 13 
   

หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 15 
1 ระบบการจัดการศึกษา 15 
2 การดำเนินการหลักสูตร 15 

  



สารบัญ (ต่อ) 
 
เรื่อง หน้า 
  
หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร (ต่อ) 19 

3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 19 
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 36 
5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 38 
   

หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 40 
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 40 
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 41 
3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวด

วิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
46 

   
หมวดที่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 68 

1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 68 
2 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 68 
3 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 69 

  
หมวดที่ 6   การพัฒนาคณาจารย์ 70 

1 การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 70 
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 70 
   

หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 72 
1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 72 
2 บัณฑิต 73 
3 นักศึกษา 74 
4 อาจารย์ 75 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 76 

  



สารบัญ (ต่อ) 
 
เรื่อง หน้า 
  
หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร (ต่อ) 77 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 77 
7 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 81 
   

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 83 
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 83 
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 84 
3 การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 84 
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 84 

  
ภาคผนวก 86 
ภาคผนวก ก คำอธิบายรายวิชา 87 
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

131 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

146 

ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

211 

ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

219 

ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 
2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 

227 

ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

233 

ภาคผนวก ซ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

238 



สารบัญ (ต่อ) 
 
เรื่อง หน้า 
  
ภาคผนวก ฌ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
249 

ภาคผนวก ญ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

256 

ภาคผนวก ฎ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2564 

259 

ภาคผนวก ฏ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายใน) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

261 

ภาคผนวก ฐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายนอก) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเชิงบูรณาการ 

264 

ภาคผนวก ฑ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 267 
ภาคผนวก ฒ สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับ

สถานประกอบการ  
274 

ภาคผนวก ณ ประวัติ/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 293 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

  ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      คณะวิทยาการจัดการ   
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหสัและชื่อหลกัสูตร  
 ภาษาไทย     :    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 ภาษาอังกฤษ    :    Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)    :    ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การท่องเทีย่วและการโรงแรม) 
 ชื่อย่อ (ไทย)    :    ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :    Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :    B.A. (Tourism and Hotel) 
   
3.  วิชาเอก (ถ้าม)ี  
 - 
 
4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 157 หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1  รูปแบบ  
 หลักสูตรวิชาการระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ  
 5.3  ภาษาที่ใช้  
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
 5.4  การรบัเข้าศึกษา  
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจ
ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 5.5  ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น  
  หลักสูตรได้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้ 
  5.5.1  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว 
  5.5.2  บริษัท พงษ์เผด็จ จำกัด 
  5.5.3  บริษัท รีบอน แอท เกาะกูด จำกัด 
  5.5.4  บริษัท ทิงเกอร์เบล ไพรเวซี่ จำกัด 
  5.5.5  บริษัท เวนดี้ เดอะพลู จำกัด 
  5.5.6  ท่าอากาศยานขอนแก่น 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
             สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2559 กำหนดเปิดสอนภาคเรียนที ่1  
 ปีการศึกษา 2564 
        คณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
            ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
        คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
   ครัง้ที ่9/2563 วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
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        สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
              ครั้งที ่10/2563 วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
        สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม 
            ครั้งที ่10/2563 วันที ่30 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ในปีการศกึษา 2566 
  
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
สามารถประกอบอาชีพในวิชาชีพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ ได้แก่ 
 8.1  การท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานบริษัทนำเที่ยว Tour Operator, Travel 
Agent, Destination Management Company (DMC)  
 8.2  การโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงาน
โรงแรม บาร์เทนเดอร์ บาริสต้า  
 8.3  ธุรกิจการบิน เช่น พนักงานสายการบิน พนักงานสำรองที่นั่งและบัตรโดยสาร พนักงาน
ต้อนรับบนเครือ่งบิน 
 8.4  ธุรกิจการบริการ เช่น พนักงานต้อนรับในหน่วยงานหรือสถานประกอบการต่าง ๆ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Call center  
 8.5  ธุรกิจส่ วนตัว  เช่น  ผู้ จัดงานแสดงสินค้ามืออาชีพ (PEO: Professional Event 
Organizer) เป็นเจ้าของธุรกิจที่พัก (โรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล เกสเฮาส์ โฮมสเตย์ ฯลฯ) ธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม (ร้านอาหาร เบเกอรี่ รา้นกาแฟ ฯลฯ) 
 8.6  นักวิชาการ ครูและอาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
 8.7  รับราชการ เช่น เจ้าหน้าที่การท่องเทีย่วในหน่วยงานภาครัฐ  
 8.8  ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 
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9.  ชือ่ นามสกุล ตำแหน่ง เลขบัตรประจำตัวประชาชน และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายสญัชัย  เกียรติทรงชัย ปร .ด.  
M.Sc. 

 
ศศ .บ.  

การจดัการการท่องเที่ยวแบบบรูณาการ 
Tourism Management 
 
ภาษาอังกฤษ 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
University of Surrey, United 
Kingdom   
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2557 
2542 

 
2538 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวปรียาพร  พชิิตรานนท ์ ศศ. .ม  
บธ. .บ  

การจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2553 
2549 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาววิศิษฐ์ศิริ  ชูสกุล ปร.ด. 
ศศ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาต ิ
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2559 
2551 
2548 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวอลสิา  โวหารกล้า บธ .ม.  
บธ .บ .  

การจัดการการท่องเที่ยว 
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2556 
2554 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาววรากรณ์  ใจน้อย ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาการท่องเที่ยว 
การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
สถาบนัราชภัฏเลย 

2562 
2555 
2546 
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10.  สถานที่จดัการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย  
  
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
      ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีการขยายตัว และเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพด้านทรัพยากร
การท่องเที่ยวอย่างมากมาย อาทิ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจน
ประเพณี และเทศกาลสำคัญ ๆ รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ จึงทำ
ให้ World Economic Forum ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย
ให้อยู่ในอันดับที่ 32 จากทั้งหมด 137 ประเทศ ซึ่งขยับสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ที่มา: แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2561-2564 ของกรมการท่องเที่ยว) นอกจากนั้น รายได้จากการท่องเที่ยว
ยังก่อให้เกิดการกระจายรายได้ที่มีผลตัวคูณสูง (Multiplier effect) ไปยังภาคเอกขนและชุมชน สร้าง
การจ้างงานทีม่ีอัตราสูง เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพ่ึงพาแรงงานสูง  
  อย่างไรก็ตาม รัฐบาลแต่ละประเทศก็พยายามสร้างความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวและภาคบริการ ด้วยการยกระดับศักยภาพองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และคุณค่าที่ทำให้เกิดความแตกต่างและสร้างสรรค์ ประเทศไทยเองก็ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญในการยกระดับและพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและบริการ  
จึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งในขณะนั้นกำกับดูแลสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้
มุ่งเน้นผลิตกำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านกำลังคนเพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย (10 S-Curve) ซ่ึง 1 ในนั้น คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) รวมอยู่ด้วย  
  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ ทำให้
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมจึงต้องปฏิรูประบบการจัด
การศึกษาโดยให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางคือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่
ส ามารถสร้างความรู้  และทั กษะให้ กับนั กศึ กษา ไปจนถึ งการให้ นั กศึ กษาได้ ฝึ ก งาน ใน 
สถานประกอบการจริง สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
พลวัตของโลก 
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 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Disruptive environment) สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมถูกแปรเปลี่ยนเป็นสังคมแห่งดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ข้อมูลข่าวสารไม่ได้สร้าง
และสื่อสารจากผู้ส่งสาร หรือผู้ประกอบการธุรกิจเพียงฝ่ายเดียว แต่ส่งผลให้ประชาชนทั่วไป รวมถึง
ผู้บริโภคสามารถเป็นผู้สร้างข้อมูลข่าวสารและสื่อไปยังสังคมทั่วไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วจาก
พัฒนาการทางเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การถาโถมของ
ข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
ความเป็นชุมชนเมืองขยายตัวอยู่ในทุกภูมิภาค ทำให้เกิดความกดดัน ความเครียด และภาวะแออัด  
จึงส่งผลให้คนส่วนใหญ่ต้องการเดินทางเพ่ือพักผ่อน ดังนั้น กิจกรรมการท่องเทีย่ว กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมในสังคม การท่องเที่ยว และธุรกิจต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง มีการขยายตัว พัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับทั้ง
ผู้ประกอบการ และตัวนักท่องเที่ยวนี้เอง ส่งผลให้ความต้องการการบริการมีความหลากหลาย และ
แตกต่างมากขึ้น ทำให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ผู้ให้บริการทั้งในธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึง 
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และความแตกต่างทาง 
เชื้อชาติและวัฒนธรรมที่จะมีผลต่อการให้บริการ การปรับตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการมีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Disruptive technology) 
กฎหมาย และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการที่  
น่าประทับใจ และสามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กิดจากการให้บริการได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบนั 
  12.1  การพัฒนาหลักสตูร 
   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการใหม่ที่จะกระตุ้น
การท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการ
เตรียมความพร้อมและรองรับการท่องเที่ยวรวมทั้งสถานศึกษาต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและสร้าง
สมรรถนะบัณฑิตด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ นำแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญ คือ การสร้างเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและสร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ในรูปแบบของการศึกษาดูงานและการเรียนรู้ 
ในสถานประกอบการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพ่ือเป็นการสั่งสมประสบการณ์
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ของนักศึกษา พัฒนาทักษะทั้งด้านความรู้กับการทำงานจริง การทำงานเป็นทีม การใช้เทคโนโลยี 
ต่าง ๆ ในการเรียนรู้ในธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพัฒนากำลังคนให้มี
ความเชี่ยวชาญยกระดับมาตรฐานสากลเพ่ือให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่า รายได้สูงรองรับต่อ 
การพัฒนาประเทศและที่สำคัญเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย ตอบสนองภารกิจหน้าทีห่ลักสำคัญคือ เป็นสถานศึกษาในท้องถิ่นที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
มีความพร้อมทางด้านทักษะอาชีพและประสบการณ์ตลอดจนมีคุณลักษณะของบัณฑิตตรงตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบัน นอกจากนั้นสาขาวิชาฯ ยังได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 
(Work Integrated Learning: WIL) เพ่ือนำผลวิจัยมาพัฒนาหลักสูตร พบว่า ความต้องการของ
นักเรียน ชั้น ม.6 สนใจในหลักสูตรที่เรียนควบคู่กับการทำงาน ในด้านสถานประกอบการในการฝึก

ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.06, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานอยู่ในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0.67) ด้านมาตรฐาน

หลักสูตร (  = 4.00, S.D. = 0.58) และด้านความรู้ความสามารถของอาจารย์  (  = 3.99,  

S.D. = 0.65) และด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาและสิ่งสนับสนุน (  = 3.95, S.D. = 0.65) ตามลำดับ 
  นอกจากนั้นสาขาวิชาฯ ยังได้มีการสำรวจภาวการณ์มีงานทำย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่        
ปี 2560 – 2561 จากจำนวนบัณฑิตทั้งหมด 93 คน พบว่ามีงานทำ จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.40 โดยเป็นพนักงานบริษัทและธุรกิจเอกชน จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 70.97 รองลงมา คือ 
อาชีพอิสระหรอืธุรกิจส่วนตัว จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 รฐัวิสาหกจิ จำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.23 ว่างงาน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.53 และเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 1.08   
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการบูรณาการใช้ความรู้กับงานที่ได้รับมอบหมาย (  = 3.85, 
S.D. = 0.80) รองลงมา คือ มีมีความรู้และความเช้าใจในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและงานที่

รับผิดชอบ (  = 3.77, S.D. = 0.72) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีความรู้เทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ไข

ปัญหาหรือต่อยอดองค์ความรูใ้นงานอาชีพ (  = 3.69, S.D. = 0.95) ตามลำดับ 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหาร

จัดการหลักสูตรสูงสุด คือ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (  = 4.70, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ 

กระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล (  = 4.67, S.D. = 0.48) และด้านการบริหารและ

พัฒนาอาจารย์ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด (  = 4.64, S.D. = 0.48) ตามลำดับ 
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  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรต่อด้านอาจารย์

ผู้สอนได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ (  = 4.60, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ หลักสูตรมีความทันสมัย

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (  = 4.45, S.D. = 0.50) และประเด็นด้าน

กระบวนการรับนักศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที ่ (  = 4.38, S.D. = 0.49)  ตามลำดับ  
  จากการสัมภาษณ์บัณฑิตให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร พบว่า บัณฑิตที่จบ
การศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในหลักสูตรอย่างมาก 
เนื่องจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาครอบคลุม เทียบเท่า 
เป็นหลักสูตรการศึกษา 2 ปริญญาบัตร คือได้ศึกษาวิชาทางด้านการท่องเที่ยวและได้ศึกษาวิชา
ทางด้านการโรงแรม บัณฑิตมีความสุขกับการเรียนการสอน เพราะได้เรียนรู้เนื้อหาที่หลากหลายและ
ได้ความรู้ที่ครอบคลุม ทั้งในด้านการท่องเที่ยว ด้านการโรงแรม ด้านการบิน และด้านอุตสาหกรรม
บริการ บัณฑิตแจ้งว่าหลังจากท่ีไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้ไปปฏิบัติงานจริง บัณฑิตที่มีความรู้
และมีทักษะในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และมี
ความสามารถในการเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสิ่งที่ 
บัณฑิตประทับใจในหลักสูตรอย่างยิ่งคือ ทางหลักสูตรได้ให้ความรู้ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ อย่าง
ครอบคลุม อาทิเช่น ความรู้ด้านการปฏิบัติงานโรงแรม ทางด้านการท่องเที่ยว ความรู้ทางด้าน 
การสื่อสาร  ความรู้ด้านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ทางด้าน
การประกอบธุรกิจในวิชาชีพ ความรู้ทางด้านการบัญชีและการควมคุมต้นทุนต่าง ๆ ของโรงแรมและ
ร้านอาหาร ความรู้รอบตัวอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ทางหลักสูตรได้ให้ความรู้ ให้การอบรม สั่งสอนและ
ปลูกฝัง อย่างครอบคลุมและที่สำคัญสิ่งที่บัณฑิตได้เรียนรู้อย่างมากมายและสิ่งที่บัณฑิตเห็นว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งคือ บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงตั้งแต่ในขณะที่ศึกษาอยู่ก็คือหลักการและ
เทคนิคการดำเนินงานภาคปฏิบัติและหลักการดำเนินชีวิตให้บัณฑิตรู้จักคุณธรรม จริยธรรม  
ความผิดชอบชั่วดี การวางตัวในสังคม การมีบุคลิกภาพที่ดีและมีรสนิยมที่ดีในสังคม การมีวินัย  
การมีน้ำใจช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และมารยาททางสังคม ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งที่สำคัญ
บัณฑิตมีความพึงพอใจในเรื่องของการให้ความรักความอบอุ่นในขณะที่ได้ศึกษาในสาขาวิชาฯ  
ตามหลักสูตรนี้คณาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีความรู้ที่หลากหลาย และมากด้วยประสบการณ์ มีเทคนิค
การสอน ให้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ความรัก ความเข้าใจ ดูแลเอาใจใส่ นักศึกษาด้วยความ
อ่อนโยน อีกทั้งคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านส่งเสริม สนับสนุนทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่ โดยการให้กำลังใจ
และให้แรงบันดาลใจแก่นักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยู่ ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรมไม่รู้สึกกดดันทำให้มีความสุขในเรียนและในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชา  
คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อทักษะและพัฒนาการ เสรมิสร้างคุณภาพ
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ในการเรียนทางด้านทฤษฎี และทางด้านปฏิบัติของนักศึกษา ให้มีศักยภาพ ในการไปประยุกต์ใช้ 
เพ่ือต่อยอดในวิชาชีพ และในธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  ดังนั้น สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มุ่ งพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก 
ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม  
และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน 
และต่างประเทศโดยค้นคว้าทำวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน มีภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได ้และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ สาขาวิชา ฯ จึงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ
การค้าและบรกิาร 
 12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นสาขาวิชา 
ที่มีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนากำลังคนตามแผนพัฒนาบุคลากรของประเทศในทิศทางของการพัฒนาชาติโดยมีเป้าหมาย
การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีไว้ดังนี้  
  12.2.1  ผลิตบัณฑิตตามนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างคนไทยที่มีคุณภาพ
และมีการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ทำการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation 
of Learning) ตอบสนองและเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 คือ “การพัฒนาระบบ
การเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ” มีการสะท้อนความคิด ทบทวน ไตร่ตรอง รวมทั้ง 
การเรยีนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
  12.2.2  ผลิตบัณฑิตตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 
– 2565) ซึ่งผสมระหว่างความรู้ทางทฤษฎีที่ ได้จากการเรียน ศึกษาดูงาน การเรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ ทำให้นักศึกษา 
มีโอกาสประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ทำจริง ผลิตจริง  
ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
  12.2.4  ผลิตบัณฑิตตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยปรับปรุงหลักสตูรเดิม
ให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงาน
และเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น และผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้
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บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ  
(1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง (2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง (3) มีอาชีพ มีงานทำและ (4) มีความ
เป็นพลเมืองดี มรีะเบียบวินัย 
  12.2.5  ผลิตบัณฑิตตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. (2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมุ่งพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและสร้างองค์
ความรู้ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของตลาดแรงงาน ปรับกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่ เป็นคนดี คนเก่ง เสริมสร้างทักษะบัณฑิตศตวรรษที่  21  
และพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ “บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาท้องถิน่อย่างแท้จริง” 
  12.2.6  ผลิตบัณฑิตด้วยการบูรณาการงานวิจัยและมาตรฐานที่เหมาะสมด้าน 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้วยแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม เป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและ
ภูมภิาค   
 
13.  ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรอ่ืน ดังนี้  
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      13.1.2  หมวดวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจและต้องการ
เรียนโดยมีการเปิดรายวิชาเลือกเสรทุีกภาคเรยีน 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา 
  หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ ยวและการโรงแรม  
มีรายวิชาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรอืน่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสร ี
 13.3  การบริหารจัดการการเรียนการสอน 
  13.3.1  มีการบริหารหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตรมีหน้าที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนและบริหารงานด้านวิชาการให้เป็นไปตาม
แผนงานการดำเนินงานด้านวิชาการอยู่ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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  13.3.2  การดำเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นไปตามที่
ระบุในหลักสูตร รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาเพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1  ปรชัญาของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตที่มุ่งมั่น ส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศ สร้างสรรค์งานบริการสู่ระดับสากล  
 1.2  ความสำคัญของหลักสูตร  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นหลักสูตร
ปริญญาตรีที่มุ่ งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและมีทั กษะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทำงาน
ด้วยตนเองและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารและ
แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาด มีทักษะและเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติด้วยการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยอาศัย
กลไกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน ส่งผลให้
บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ สามารถเป็นกลไกเพ่ือช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  1.3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 
ด้านการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 
  1.3.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
พัฒนางานและแก้ปัญหาในสถานการณต่์าง ๆ 
  1.3.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตทีส่ามารถปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได ้  
  1.3.4  เพ่ือผลิตบัณฑิตทีทั่กษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และทักษะ
การวิเคราะห์ตัวเลขและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
  1.3.5  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรงุ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  การจัดทำและปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ให้ เป็นไปตาม
เกณ ฑ์ ม าตรฐาน หลั กสู ต ร
ระดับอุดม ศึกษา พ.ศ. 2558 
แ ล ะ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น 
การอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 . พั ฒ น าห ลั ก สู ต รต าม ก รอ บ
มาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
2. ติดตามประเมินหลักสูตร 
อย่างสม่ำเสมอ 
3. ติดตามความเปลี่ยนแปลง 
ความต้องการของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
4 . ส ร้ าง เครื อข่ าย พั ฒ นาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกีย่วขอ้ง 

1. ราย งาน เอกส ารปรั บป รุ ง
หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณ ฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม  
2. ร าย ง าน ผ ล ก า รป ระ เมิ น
หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม  
3. ข้อเสนอแนะจากผู้ทรง คุณวุฒิ
ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม 
และการบริการ  

2. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ข อ ง ต ล า ด แ ร ง ง า น ด้ า น 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

1. ติดตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ผู้ที่ใช้บัณฑิตสาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2. ติดตามความพึงพอใจของบัณฑิต 
และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเทีย่ว
และการโรงแรม 

1. รายงานผลการประเมินความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
2. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของบัณฑิตสาขาวิชา 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

3 . ข ย าย เค รื อ ข่ า ย ค ว าม
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ภาครัฐเพ่ือสร้างความร่วมมือ
ใน ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต โ ด ย 
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้จาก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใน ธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยว 

1 . จั ดท ำบั น ทึ กข้ อตกล งความ
ร่ ว ม มื อ  ( Memorandum of 
Understanding : MOU) กับสถาน
ประกอบการเอกชน และหน่วยงาน
ภาครัฐที่ เกี่ ยวข้ องเพ่ือร่วมผลิ ต
บัณฑิตในรูปแบบร่วมสอน ร่วมฝึก
ปฏิบัติภาคสนาม ร่วมประเมินและ
ฝึกสหกิจศึกษา 

1. จ ำ น ว น ก า ร ต อ บ รั บ 
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก ส ถ า น
ประกอบการภาคเอกชน และ
หน่วยงานภาครัฐ 
2. นั ก ศึ ก ษ ามี แ ห ล่ ง เรี ย น รู้  
การปฏิบัติงานในสภาพจริง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4. แผนการติดตามคุณภาพ  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

1. จัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานการอดุมศึกษา 
2. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า  ส ำ นั ก ง า น รั บ ร อ ง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา และสถาบั นคุณ วุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
3. ดำเนินการทบทวนและปรับปรุง
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ให้สอดรบักับความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้ องการตามคุณ ลั กษณ ะ
บัณฑิตที่ พึ งประสงค์ ในศตวรรษ 
ที่ 21 
5. ดำเนินการปรับปรุ งหลักสูตร 
ทุก 5 ปี 

1. เอ กส ารรายล ะ เอี ย ด ขอ ง
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
(มคอ.2) 
2. ผ ล ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ตามองค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  
3. หลักฐานการประเมินจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
4. หลักฐานการประเมินจาก
สถานประกอบการที่ใช้บัณฑิต 
 

5. พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ให้ มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

1. เส ริ ม ศั กยภ าพด้ าน ก าร เป็ น
ผู้ ป ระกอบการใน อุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2 . พั ฒ น า ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม รู้
เทคโน โลยีดิจิ ทั ลที่ เกี่ ยวข้องกั บ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวและ 
การโรงแรม 
3 . พัฒ นาทั กษะตามมาตรฐาน
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 
(ASEAN Tourism Professional - 
ATP) 

1. อาจารย์ ไ ด้ รั บ ก าร พั ฒ น า 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรม 
ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น  ก า ร ฝึ ก
ปฏิบัติงาน  
2. อาจารย์มีรายงานการพัฒนา  
ต่ อ ย อ ด ท า ง วิ ช า ก า ร  เช่ น 
ตำแหน่งทางวิชาการ การศึกษา
ต่อ  
3. นั ก ศึ ก ษ า ได้ รั บ ร า ง วั ล / 
วุฒิบัตร/เกียรติบัตร จากการเข้า
ร่วมอบรม กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาชีพในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรา้งของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบการศึกษา   
  ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น  
2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
(ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
       การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน กำหนดให้มีระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียง
กันได้กับการศึกษาภาคปกติ และใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2555  (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการการศึกษาในภาคฤดูร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ญ) 
       1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 
2.  การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน  - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน   
  ภาคเรียนที่ 1  เดอืนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
  ภาคเรียนที่ 2  เดอืนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
  ภาคฤดูร้อน   เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 
 และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1  ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
  2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย 
การจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 1) 
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  2.2.3  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
  2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1  นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศไม่เท่ากัน และยังไม่
สามารถสื่อสารเพือ่การปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
  2.3.2  นักศึกษายังไม่มีทักษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว 
  2.3.3  นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์และสุขภาพไม่สอดคล้องกับงาน
บริการ 
 2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1  จัดทดสอบความสามารถทางภาษาเพ่ือการจัดหลักสูตรสอนเสริม โดยสถาบัน
จัดให้มีห้องปฏิบัติการภาษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีจำนวนเหมาะสมกับผู้เรียน 
     2.4.2  กำหนดตารางเวลาให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะความสามารถภาษาต่างประเทศ 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
     2.4.3  กำหนดให้แต่ละรายวิชาสอดแทรกความรู้และทักษะทางด้านการบริการ  
และการพฒันาบุคลิกภาพ 
        2.4.4  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้คำปรึกษาทั้ งทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ระดับชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที ่1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2  80 80 80 80 
ชั้นปีที ่3   80 80 80 
ชั้นปีที ่4    80 80 
รวมจำนวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 80 80 
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 2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรบั สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 
 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบำรุงการศึกษา  
(คนละ 12,000 บาท) 

1,920,000 3,840,000 5,760,000 7,680,000 7,680,000 

ค่ารายงานตวัแรกเข้า 
(คนละ 1,000 บาท) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

ค่าประกันของเสียหาย  
(คนละ 500 บาท) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวมรายรบั 2,040,000 3,960,000 5,880,000 7,800,000 7,800,000 
รวมรายรับต่อหวั 25,500 24,750 24,500 24,375 24,375 

 

  2.6.2  งบประมาณรายจ่าย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

รายละเอยีด 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
งบประมาณรายรับ 2,040,000 3,960,000 5,880,000 7,800,000 7,800,000 
1. งบบุคลากร  1,680,000   1,908,000   2,098,800  2,308,680  2,539,548  
1.2 เงินเดือนบุคลากร 1,680,000  1,908,000  2,098,800   2,308,680  2,539,548  
2. งบดำเนินการ    125,000      137,500      168,575      208,821    258,750  
2.1 ค่าตอบแทน 
(ค่าตอบแทนวิทยากร/
ค่าล่วงเวลา/ตอบแทน
อ่ืน ๆ ) 

30,000  33,000  37,950       45,540     54,648  

2.2 ค่าใช้สอย 
(ค่าใช้จา่ยอบรม/
สัมมนา/ค่าใช้จ่ายไป
ราชการ/ค่าซ่อมแซม/
ค่าจ้างเหมา/คา่อาหาร
ว่าง-เครือ่งดื่ม) 

     35,000       38,500       48,125       60,156     75,195  
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รายละเอยีด 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
2.3 ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุใน
การอบรมต่าง ๆ ) 

 35,000  38,500  48,125  60,156  75,195  

2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  25,000  27,500  34,375  42,969  53,711  
3. งบลงทุน (ครภุัณฑ์) - 200,000  200,000  200,000  200,000  
4. งบหมวดเงิน
อุดหนุน  
(อุดหนุนส่วนกลาง) 

- 100,000 200,000 300,000 300,000 

รวมรายจ่ายทัง้หมด 1,805,000  2,345,500  2,667,375  3,017,501  3,298,298 
จำนวนนักศึกษา  80 160 240 320 320 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา 

22,563 14,659 11,114 9,430 10,307 

รายรับหักรายจ่าย 
(รวมต่อปี) 

235,000 1,614,500 3,212,625 4,782,499 4,501,702 

*ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑติ 24,000 บาท / คน / ปี  
    

 2.7  ระบบการศึกษา  
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอรเ์น็ต  
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย  
  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  
พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฉ) 
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3.  หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลกัสูตร  
  3.1.1  จำนวนหน่วยกิต   
     จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  157  หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่า 

โครงสรา้งหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(1)  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
(2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
(3)  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 
(4)  กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

30 หน่วยกติ 30 หน่วยกิต 
10 หนว่ยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(1)  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 
(2)  กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 
      ก. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 
      ข. กลุ่มวิชาการโรงแรม 
(3)  กลุ่มวิชาเนือ้หาเลือก 
      ก. กลุ่มวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
      ข. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   
(4)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  
      ก. การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพ/เตรียมสหกจิศึกษา 
      ข. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา (WIL)   

121 หน่วยกิต 121 หน่วยกิต 
24 หน่วยกติ 
60 หน่วยกติ 
30 หนว่ยกิต 
30 หนว่ยกิต 
30 หน่วยกิต 
15 หนว่ยกิต 
15 หนว่ยกิต 
7 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 157 หน่วยกิต 157 หน่วยกติ 
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 3.1.3  รายวิชา  
 รายวิชาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา
โดยกำหนดรหัสวิชาและความหมายของรหัสวิชา ดังนี้  
 กำหนดให้มีรหัสวิชาเป็นตัวเลขจำนวน 7 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้  
   
 
 
 
 
 
    
  

 โดยมีความหมายของตัวเลข  ดังนี้ 
   เลขตวัที่ 1  2  และ 3  หมายถึง  หมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขตัวที ่4    หมายถงึ  ระดับความยากง่าย หรือชั้นป ี
   เลขตัวที่ 5    หมายถึง  ลักษณะเนื้อหา/กลุ่มวิชา  
   เลขตัวที ่6 และ 7    หมายถึง ลำดับก่อน – หลัง 
 

 โดยกำหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหา/กลุ่มย่อยของสาขาวิชาดังนี้ 
  1)  การจัดบริการ      (357-1--) 
  2)  การท่องเทีย่ว      (357-2--) 
  3)  การโรงแรม       (357-3--) 
  4)  การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม   (357-4--) 
   5)  ภาษาต่างประเทศ     (357-5--) 
  6)  –          (357-6--) 
  7)  –          (357-7--) 
  8)  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา  (357-8--) 
  9)  สัมมนา/วิจัยการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม (357-9--) 
 
   

ลำดับก่อน – หลัง 

ลักษณะเนือ้หา/กลุ่มวิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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รายวิชาในหลักสูตร 
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า          30  หน่วยกิต 
  (1)  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร       เรียนทัง้หมด        10  หน่วยกติ 
      -  วิชาบังคับ           บังคับเรียน            6  หน่วยกิต          

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
(Thai  for  Communication) 

2(2-0-4) 

2110000  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
(English  for  Communication) 

2(2-0-4) 

0001104 
การฟงั-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
(Listening and Speaking Wnglish for Daily Life Communication) 

2(2-0-4) 

 
-  วิชาเลือก เลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน            4  หน่วยกิต 

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศกึษาคน้คว้า 
(Information Searching for Study) 

2(2-0-4) 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
(Reading and Writing English for Daily Life Communication) 

2(2-0-4) 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม 
(English for Cultural Communication) 

2(2-0-4) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 
(English for Communication in the Workplace) 

2(2-0-4) 

0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
(Chinese for Daily Life Communication) 

2(2-0-4) 

 
   (2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน    6  หน่วยกติ 

 

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา 
(Buddhism for Development) 

2(2-0-4) 

0002102 จติวิทยาเพือ่การพัฒนาตน 
(Psychology for Self Development) 

2(2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรกัีบชีวิต  
(Music and Life Appreciation) 

2(2-0-4) 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ  
(Arts and Design) 

2(2-0-4) 
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 (3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์เลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน       6  หน่วยกติ 
     -  วิชาบังคับ               บังคับเรียน 2  หน่วยกติ 

0003107 
ความเป็นพลเมืองที่ดี 
(Smart Citizenship) 

2(2-0-4) 

 

-  วิชาเลือก โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้                     4  หน่วยกิต 

0003101 
ระบบสังคมไทย  
(Thai Society System) 

2(2-0-4) 

0003102 
ระบบสังคมโลก  
(Global Society System) 

2(2-0-4) 

0003103 
ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน  
(Business and Daily Life) 

2(2-0-4) 

0003104 
ไทเลยศึกษา  
(Loei Study) 

2(2-0-4) 

0003105 
ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  
(Thailand and ASEAN Community) 

2(2-0-4) 

0003106 
เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน  
(Economy in Daily Life) 

2(2-0-4) 

0003108 
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
(Law in Daily Life) 

2(2-0-4) 

  
   (4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน     ไม่น้อยกว่า    8  หน่วยกิต  

0004101 การคิดและการตัดสินใจ  
(Thinking  and  Decision  Making) 

2(2-0-4) 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ำหรับชีวิตประจำวัน 
(Computer Technology for Daily-Life) 

2(2-0-4) 

0004103 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  
(Exercise  for  Health) 

2(2-0-4) 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง  
(Art Performance Appreciation) 

2(2-0-4) 

0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
(Meditation for Life Development) 

2(2-0-4) 
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0004104 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 
(Science and Technology  for  Quality  of  Life) 

2(2-0-4) 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  
(Science for Health) 

2(2-0-4) 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
(Life and Environment) 

2(2-0-4) 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
(Household Appliances Maintenance Techniques) 

2(2-0-4) 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน 
(Raising Crops and Animals in Daily Life) 

2(2-0-4) 

  
 2)  หมวดวชิาเฉพาะด้าน                         ไม่น้อยกว่า    121  หน่วยกติ 
   หมวดวชิาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังตอ่ไปนี้ 
      (1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ             24  หน่วยกิต 

3571201 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว                                                                 
(Introduction to Tourism) 

3(3-0-6) 

3571301 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม                                                                   
(Introduction to Hotel) 

3(3-0-6) 

3571401 
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม       
(Cross Cultural Communication) 

3(3-0-6) 

3571402 
จติวิทยาการบริการ                                                             
(Service Psychology) 

3(3-0-6) 

3571403 
ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว                                                          
(Tourist Characteristics and Behavior) 

3(2-2-5) 

3572401 
เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรบัการท่องเที่ยวและการโรงแรม                     
(Digital Technology for Tourism and Hotel) 

3(2-2-5) 

3574401 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม             
(Human Resource Management for Tourism and Hotel) 

3(3-0-6) 
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3574402 
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม    
(Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) 

3(3-0-6) 

    
   (2)  กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ              60  หน่วยกติ 
      ก.  กลุ่มวิชาการท่องเทีย่ว                      30  หน่วยกติ 
 

3571202 ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยวเบื้องต้น    
(Introduction to English for Tourism Business) 

3(2-2-5) 

3571203 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(Logistics for Tourism Industry)  

3(3-0-6) 

3572201 การสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร 
(Reservation and Ticketing) 

3(2-2-5) 

3572202 งานมัคคุเทศก์ (WIL)  
(Tour Guiding)  

3(2-2-5) 

3572203 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว (WIL) 
(Tour Planning and Organizing) 

3(2-2-5) 

3572204 ประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเที่ยว  
(Thai History for Tourism) 

3(2-2-5) 

3573201 การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน                             
(Sustainable Tourism) 

3(2-2-5) 

3573202 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว         
(Research Methodology for Tourism Industry) 

3(2-2-5) 

3574201 การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       
(Research for Tourism Industry) 

3(2-2-5) 

3574202 การตลาดดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    
(Digital Marketing for Tourism Industry) 

3(3-0-6) 

     
    ข.  กลุ่มวิชาการโรงแรม             30  หน่วยกิต 

3571302 ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรมเบื้องต้น 
(Introduction to English for Hotel Business) 

3(2-2-5) 

3571303 การจัดการส่วนหน้า (WIL) 
(Front Office Management) 

3(2-2-5) 
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3572301 การจัดการงานแม่บ้าน (WIL)  
(Housekeeping Management) 

3(2-2-5) 

3573301 การจดัการอุตสาหกรรมบริการ 
(Service Industry Management) 

3(3-0-6) 

3573302 การจดัการอาหารและเครื่องดื่ม (WIL)   
(Food and Beverage Management) 

3(2-2-5) 

3573303 งานครัว (WIL) 
(Kitchen Operation) 

3(2-2-5) 

3573304 การจัดเลี้ยง (WIL) 
(Catering) 

3(2-2-5) 

3573305 การสัมมนาการโรงแรม   
(Seminar on Hotel) 

3(2-2-5) 

3574301 การบัญชีและการเงินสำหรับอุตสาหกรรมบริการ  
(Accounting and Finance for Service Industry) 

3(2-2-5) 

3574302 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พักขนาดย่อม 
(Entrepreneurship for Small Lodging Business) 

3(2-2-5) 

 
  (3)  กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก              30  หน่วยกติ 
      ก.  กลุ่มวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม         ไม่น้อยกว่า    15  หน่วยกิต 
       โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

3571204 การบริการเพ่ือการเดนิทางอย่างครบวงจร 
(Service for Inclusive Travel) 

3(3-0-6) 

3571205 นันทนาการเพ่ือการท่องเทีย่ว     
(Recreational Activities for Tourism) 

3(2-2-5) 

3571404 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ             
(Personality Development for Hospitality Industry) 

3(2-2-5) 

3572205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจท่องเทีย่ว 
(Communicative English for Tourism Business) 

3(2-2-5) 

3572206 การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย                             
(Trekking and Soft Adventure Tours) 

3(2-2-5) 

3572207 ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจนำเที่ยว 
(English for Tour Operation Business) 

3(2-2-5) 
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3572302 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในธุรกจิโรงแรม   
(Communicative English for Hotel Business) 

3(2-2-5) 

3572402 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ 
(Hospitality and Communication Arts) 

3(3-0-6) 

3573203 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Health Tourism) 

3(2-2-5) 

3573204 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานมัคคุเทศก์    
(English for Tourist Guide)   

3(2-2-5) 

3573205 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานธุรกิจการบิน 
(English for Airline Business) 

3(2-2-5) 

3573306 การจดัการสปา 
(Spa Management) 

3(2-2-5) 

3573307 การวางแผนและการจัดการต้นทนุอาหารและเครือ่งดื่ม 
(Food and Beverage Planning and Cost Control) 

3(2-2-5) 

3573308 การออกแบบอาหาร 
(Food Design and Styling) 

3(2-2-5) 

3573309 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานโรงแรมส่วนหน้า 
(English for Front Office Operation) 

3(2-2-5) 

3573310 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม  
(English for Food and Beverage Operation) 

3(2-2-5) 

3573401 การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  
(MICE Management) 

3(2-2-5) 

3573402 การท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดการโฮมสเตย์ 
(Community-based Tourism and Homestay Management) 

3(2-2-5) 

   
  ข.  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ            ไม่น้อยกว่า    15  หน่วยกติ 

         โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

3572501 
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น       
(Japanese for Beginners)   

3(2-2-5) 

3572502 
การสนทนาและการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น     
(Japanese for Conversation and Communication) 

3(2-2-5) 

3573503 
การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 
(Japanese Reading and Writing)   

3(2-2-5) 
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3573504 
ภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจโรงแรม  
(Japanese for Hotel Business) 

3(2-2-5) 

3574505 
ภาษาญีปุ่่นในธุรกจิท่องเที่ยว 
(Japanese for Tourism Business) 

3(2-2-5) 

3572506 ภาษาจีนเบือ้งต้น       
(Chinese  for  Beginners)   

3(2-2-5) 

3572507 การสนทนาและการสื่อสารภาษาจีน     
(Chinese  for Conversation  and Communication) 

3(2-2-5) 

3573508 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 
(Chinese Reading and Writing)   

3(2-2-5) 

3573509 ภาษาจีนในธุรกิจโรงแรม  
(Chinese for Hotel Business) 

3(2-2-5) 

3574510 ภาษาจีนในธุรกิจท่องเทีย่ว 
(Chinese for Tourism Business) 

3(2-2-5) 

3572511 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้      
(Korean for Beginners) 

3(2-2-5) 

3572512 การสนทนาและการสื่อสารภาษาเกาหลี     
(Korean  for Conversation  and Communication)  

3(2-2-5) 

3573513 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี 
(Korean Reading and Writing)   

3(2-2-5) 

3573514 ภาษาเกาหลีในธุรกิจโรงแรม  
(Korean for Hotel Business) 

3(2-2-5) 

3574515 ภาษาเกาหลีในธุรกิจท่องเที่ยว 
(Korean for Tourism Business) 

3(2-2-5) 

3572516 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                    
(Vietnamese  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

3572517 การสนทนาและการสื่อสารภาษาเวียดนาม    
(Vietnamese  for Conversation  and Communication)  

3(2-2-5) 

3573518 การอ่านและการเขยีนภาษาเวียดนาม 
(Vietnamese Reading and Writing)   

3(2-2-5) 

3573519 ภาษาเวียดนามในธุรกิจโรงแรม  
(Vietnamese for Hotel Business) 

3(2-2-5) 

3574520 ภาษาเวียดนามในธุรกิจท่องเที่ยว 
(Vietnamese for Tourism Business) 

3(2-2-5) 
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 (4)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/ สหกิจศึกษา            7  หน่วยกติ 
     ให้เลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปนี้ เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
     ก.  กลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

3574801 
การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว      
(Preparation of Experience in Tourism Industry) 

1(90) 

3574802 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       
(Field Experience in Tourism Industry)  

6(540) 

 
 

 

     ข.  กลุ่มสหกจิศึกษา 

3503803 
เตรียมสหกิจศึกษา (WIL) 
(Pre-Cooperative Education) 

1(90) 

3504803 
สหกิจศึกษา (WIL) 
(Cooperative Education) 

6  
หน่วยกติ 

 
 

 3)  หมวดวชิาเลือกเสรี                              ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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 3.1.4  แผนการศึกษา  
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกติ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศกึษาทัว่ไป 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

3571201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

  3571301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม 3(3-0-6) 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 3571202 ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยวเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  3571203 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก  xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก (ก) 3(x-x-x) 
 รวม 21(x-x-x) 

 
ปีที่ 1 ภาคเรยีนที ่2 

หมวดวิชา รหสัวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

3571401 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  3571402 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 
  3571403 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 3571302 ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  3571303 การจัดการส่วนหน้า (WIL) 3(2-2-5) 
 รวม 21(x-x-x) 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกติ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน    
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

3572401 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

3(2-2-5) 

- กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 3572201 การสำรองทีน่ั่งและการออกบัตรโดยสาร  3(2-2-5) 
 3572301 การจัดการงานแม่บ้าน (WIL) 3(2-2-5) 
- กลุม่วิชาเนื้อหาเลือก  xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก (ก) 3(x-x-x) 
  xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก (ข) 3(x-x-x) 
 รวม 21(x-x-x) 

 

 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
  xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน       
- กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 3572202 งานมัคคุเทศก ์(WIL) 3(2-2-5) 
  3572203 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว (WIL) 3(2-2-5) 
  3572204 ประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเทีย่ว 3(2-2-5) 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก (ก) 3(x-x-x) 
  xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก (ข) 3(x-x-x) 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
 รวม 22(x-x-x) 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหสัวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
  xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ไป 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน       
- กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 3573201 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
 3573301 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 
  3573302 การจัดการอาหารและเครื่องด่ืม (WIL)  3(2-2-5) 
  3573303 งานครัว (WIL) 3(2-2-5) 
- กลุม่วิชาเนื้อหาเลือก xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก (ข) 3(x-x-x) 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
 รวม  22(x-x-x) 

 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 
  xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ไป 2(2-0-4) 
หมวดวชิาเฉพาะด้าน       
- กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 3573202 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว       

3(2-2-5) 

 3573304 การจัดเลี้ยง (WIL) 3(2-2-5) 
  3573305 การสัมมนาการโรงแรม  3(2-2-5) 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก (ก) 3(x-x-x) 
  xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก (ก) 3(x-x-x) 
  xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก (ข) 3(x-x-x) 
 รวม 22(x-x-x) 

 
 
 
 



32 
 

มคอ.2 

             32 
 

 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน       
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

3574401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับ 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

  3574402 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม    

3(3-0-6) 

- กลุม่วิชาเนื้อหาบังคับ 3574201 การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       3(2-2-5) 
 3574202 การตลาดดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรม 

การท่องเทีย่ว  
3(3-0-6) 

  3574301 การบัญชีและการเงินสำหรับอุตสาหกรรม
บริการ 

3(2-2-5) 

  3574302 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พักขนาดย่อม 3(2-2-5) 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก xxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก (ข) 3(x-x-x) 
- กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

3574801 

  

  

3503803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       

หรือ  

เตรียมสหกิจศกึษา (WIL) 

1(90) 

  

  

 1(90) 
 รวม 22(x-x-x) 

 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
หมวดวชิาเฉพาะด้าน    
- กลุม่วิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

3574802 
 
 

3504803 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
หรือ 
สหกิจศึกษา (WIL) 

6(540) 
 
 

6 หน่วยกิต 
 รวม 6 
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 3.1.5  คำอธิบายรายวิชา   
             คำอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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 3.2  ชือ่ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
  3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ที่ 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายสญัชัย  เกียรติทรงชัย ปร .ด.  
M.Sc. 
ศศ .บ.  

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบรูณาการ  
Tourism Management 
ภาษาอังกฤษ 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
University of Surrey, United Kingdom   
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2557 
2542 
2538 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวปรียาพร  พชิิตรานนท ์ ศศ. .ม  
บธ. .บ  

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2553 
2549 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาววิศิษฐ์ศิริ  ชูสกุล ปร.ด. 
ศศ.ม. 
บธ.บ. 

การจดัการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาต ิ
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2559 
2551 
2548 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวอลสิา  โวหารกล้า บธ .ม.  
บธ .บ .  

การจัดการการท่องเที่ยว 
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2556 
2554 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาววรากรณ์  ใจน้อย ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาการท่องเที่ยว 
การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
สถาบนัราชภัฏเลย 

2562 
2555 
2546 
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 3.2.2  อาจารย์พิเศษ 
ที ่ ตำแหน่ง ชือ่ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
1 คณบดีคณะการจดัการ 

การท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

ผศ.ดร. ไพฑูรย ์ มนต์พานทอง ปร.ด. 
บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจดัการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
บริหารธุรกิจ 
ภาษาฝรั่งเศส 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

2 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและ
ผลิตภัณฑ์ บริษัท สมาร์ท  
ทราเวล 
Chief of Operation and 
Products, SMART Travel 

นายคมสัน  สุวรรณรัตน์ ศศ.ม 
ประกาศนียบัตร 

 
ประกาศนยีบัตร 

ภาษาและการสื่อสาร  
International Trainer สมาพันธ์
มัคคุเทศก์โลก (WFTGA)  
National Trainer สมาพันธม์ัคคุเทศก์
โลก (WFTGA)   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
สมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก (WFTGA)  
ประเทศไซปรัส, 2020 
สมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก (WFTGA)  
ประเทศไซปรัส, 2015 

3 ผู้จัดการทั่วไป  
The Orchard House Galle, 
Sri-Lanka 

นายธงชัย  สุภา M.ITHM 
 

ประกาศนียบตัร 
 

ประกาศนียบัตร 
ศศ.บ 

Master of International Tourism 
and Hotel Management 
Certificate III in Hospitality 
(Commercial Cookery) 
Diploma in Graphic Design 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

Southern Cross University Gold 
Coast, Australia 
Le Cordon Bleu Culinary Arts 
Institute Sydney, Australia 
Martin College Sydney, Australia 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
  การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้แกน่ักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือ 
การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ได้แก่ ฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว : บริษัทจัดนำเที่ยว บริษัท 
สายการบิน ศูนย์การประชุม สถานประกอบการอ่ืน ๆ และฝึกในหน่วยงานราชการ ได้แก่   
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) หรือด้านการโรงแรม  
และธุรกิจทีพั่กประเภทต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  ตลอดช่วงของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจะมีการนิเทศงานเพ่ือดูความก้าวหน้า
ของนักศึกษาในการฝึกงานในสถานประกอบการเป็นระยะตามทีร่ะบุในมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  4.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (1)  มี ทัศนคติที่ ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่ ง คุณธรรม จริยธรรมใน 
การปฏิบัติงาน  มีจิตสำนึกในการบริการและการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสมำ่เสมอ 
     (2)  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกท่ีดี และมสี่วนร่วมในกจิกรรมเพ่ือ
การพฒันา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างทีดี่ต่อผู้อืน่ 
   (3)  มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
และสังคม 
  4.1.2  ด้านความรู้ 
     (1)  มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณโ์ลก 
        (2)  มีความรู้ทีเ่กิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      4.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1)  มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์
ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
      (2)  มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์ 
อ่ืน ๆ ทีเกีย่วข้อง เพ่ือพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล 
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   4.1.4  ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตาม
หน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงาน
และแก้ไขปัญหากลุ่ม 
   (2)  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล 
  4.1.5  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              (1)  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การ
พูด การอา่น การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          (2)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จัก
เลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ         
 4.2  ช่วงเวลา 
  4.2.1  รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือ 
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จัดในภาคการศึกษาท่ี 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
  4.2.2  รายวิชาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว หรือ  
รายวิชาสหกิจศึกษาจัดในภาคการศึกษาท่ี 2 ของนักศึกษาชั้นปีที ่4 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
   4.3.1  รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือ 
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จัดไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคการศึกษา 
   4.3.2  รายวิชาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว หรือ  
รายวิชาสหกิจศึกษาจัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง หรือ รายวิชา 
สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาไมน่้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 
5.  ขอ้กำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย  
 5.1  คำอธิบายโดยย่อ 
  ศึกษารูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยของการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่เหมาะสม
สอดคล้องกัน เลือกศึกษางานวิจัยในหัวข้อที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม 
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 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        5.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
     (1)  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกท่ีดี และมสี่วนรว่มในกิจกรรมเพื่อ
การพฒันา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างทีดี่ต่อผู้อ่ืน 
     (2)  มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
และสังคม 
  5.2.2  ความรู้ 
     (1)  มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณโ์ลก 
        (2)  มีความรู้ทีเ่กิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        (3)  มคีวามรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอด
องคค์วามรู้ในงานอาชีพ 
  5.2.3  ทักษะทางปัญญา 
     (1)  มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์
ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
        (2)  มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์ 
อ่ืน ๆ ทีเกีย่วข้อง เพ่ือพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล 
  5.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่
และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและ
แก้ไขปัญหากลุ่ม 
  5.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
        (1)  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 
     (2)  มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ในการประมวล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมลู  
 5.3  ช่วงเวลา 
  ภาคการเรียนที่ 2 ของชั้นปทีี ่3 และภาคการเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4  
 5.4  จำนวนหน่วยกิต    
  6 หน่วยกติ 
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 5.5  การเตรียมการ   
  มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา แนะนำแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูล  
 5.6  กระบวนการประเมนิผล 
         ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำวิจัย  ต้ังแต่ขั้นเตรียมการ  ขั้นดำเนินการวิจัย  
ขั้นตอนการประเมินผลและนำเสนอผลงานการวิจัย ตามระยะเวลาที่กำหนด มีการจัดสอบ 
การนำเสนอผลงานการวิจัยทั้งแบบปากเปล่าและขอ้เขียน 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทีพึ่งประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติงาน 
2. มีจิตสำนึกในการให้บรกิาร  
3. มีความอดทนต่อปัญหา อุปสรรคและความ
กดดนัในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

- ฝึกการแสดงออกในห้องเรียน 
- บรรจุคำสอนในรายวิชา 
- ฝึกและแสดงบทบาทสมมติในห้องเรียน 
- จัดให้มีคะแนนจิตพิสัย พฤติกรรมทั่วไปในชั้น
เรียน 
- มอบหมายงานกลุ่มโดยให้มีคะแนนประเมิน
จากบทบาทหน้าทีค่วามรบัผิดชอบในกลุ่ม 
- การเรียนรู้โดยการอภิปรายจากกรณีศึกษา 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติใน
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2. มีความสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ใน
การแก้ ไขปั ญ ห าและพั ฒ น างาน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 

- มอบหมายรายงานให้ค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกชั้น
เรียน 
- ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
- เชิญวิทยากรภายนอกเขา้มาบรรยาย 
- ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
- ปฏิบัตสิหกิจศึกษา 

ดา้นทักษะทางปัญญา 
1. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ให้เหมาะสมกับการทำงานในบริบทที่แตกต่าง
กันได้ 
2. มีความสามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานที่
ได้รับมอบหมาย  

- อภิปรายจากกรณีศึกษา  
- การเรียนรู้โดยการใช้โครงงาน/วิจัยเป็นฐาน 
- การฝึกภาคสนาม 
- การเรียนรู้โดยใช้สถานการณจ์ำลอง 
- ฝึกประสบการณ/์สหกิจศึกษา 
- การมอบหมายงานกลุ่ม 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ 
1. มีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
2. สามารถปรับตัวให้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ใน
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน 

- การมอบหมายงานกลุ่ม 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ฝึกประสบการณ/์สหกิจศึกษา 
- การฝึกภาคสนาม 
- การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรยีนและกจิกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พงึประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้
อย่ างเหมาะสม รวมทั้ งมี ส่ วน ร่วม ในการ
ช่วยเหลือผู้รว่มงานและแก้ไขปัญหาของกลุ่มได ้

 

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสารเพ่ือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างถูกต้อง  
2. มีทักษะในการคำนวณ และวิเคราะห์ตัวเลข 
และค่าสถิติที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการติดต่อสื่อสาร ปฏิบัติงาน ประสานงาน
และแก้ปัญหาต่าง ๆ จากการทำงานได้ 

- ฝึกประสบการณ/์สหกิจศึกษา 
- การเรียนรู้โดยการใช้โครงงาน/วิจัยเป็นฐาน 
- การมอบหมายงานกลุ่ม 
- สถานการณ์จำลอง 
- การฝึกภาคสนาม 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1)  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ที่ไดร้ับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (2)  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
มีจติสำนึกในการบริการและการปฏิบัติตนต่อผู้อืน่อยา่งสม่ำเสมอ 
     (3)  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกท่ีดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอยา่งทีดี่ต่อผู้อ่ืน 
     (4)  มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
และสังคม 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
     (1)  จัดให้มีคะแนนจิตพิสัย พฤติกรรมทั่วไปในชั้นเรียน ความสม่ำเสมอใน
การเข้าเรียนการส่งงาน ความละเอียดในการทำงาน การช่วยเหลือครูอาจารย์ เพ่ือน ๆ ในการทำ
กิจกรรมของสาขาวิชา 
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     (2)  มอบหมายงานกลุ่ม เพ่ือสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน  
ความเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
     (3)  ในบางรายวิชา จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เพ่ือช่วยเผยแพร่  
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนและท้องถิ่น  
     (4)  การจัดทำโครงงาน (Project-based Learning) หรือ การเรียนรู้โดยใช้
การทำงานเป็นฐาน (Work-based Learning) จากการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม/ทีม เพ่ือพัฒนา
ทักษะกระบวนการคดิของนักศึกษา   
      2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
     (1)  พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งรายงานตามขอบเขตของงานและการตรง
ต่อเวลา 
     (2)  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกิจกรรม  
     (3)  การโต้ตอบถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
     (4)  การนําเสนอโครงงาน  
     (5)  ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันของนักศึกษา  
     (6)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการทำงาน  
     (7)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการสะท้อนคิด (Reflection) 
     (8)  ดูพฤติกรรมในการเข้าเรียน ความรับผิดชอบทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
 2.2  ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (1)  มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
     (2)  มีความรู้ทีเ่กิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
     (3)  มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอด
องค์ความรู้ในงานอาชีพ 
  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (1)  บรรยาย  
     (2)  อภิปรายกลุ่มย่อย  
     (3)  กรณีศึกษา  
     (4)  สถานการณ์จำลอง  
     (5)  กิจกรรมและการทำงานเป็นกลุ่ม   
     (6)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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     (7)  การฝึกปฏิบัติการ  
     (8)  การศึกษาภาคสนาม  
     (9)  การเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน  
     (10)  สหกิจศกึษา 
   2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (1)  ทดสอบโดยการสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลายภาค 
     (2)  ประเมินผลจากการทำงานทีไ่ด้รบัมอบหมายและรายงาน 
     (3)  ประเมินจากรายงานที่ให้คน้คว้า 
     (4)  ประเมินโดยการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง 
     (5)  ประเมินจากสถานประกอบการ 
 2.3  ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1)  มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
และความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางปอ้งกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 
     (2)  มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์
ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
     (3)  มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์ 
อ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง เพ่ือพัฒนาทักษะการทำงานให้เกดิประสิทธิผล    
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1)  บรรยาย  
     (2)  อภิปรายกลุ่มย่อย  
     (3)  กรณีศึกษา  
     (4)  สถานการณ์จำลอง  
     (5)  กิจกรรมและการทำงานเป็นกลุ่ม   
     (6)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
     (7)  การฝึกปฏิบัติการ  
     (8)  การศึกษาภาคสนาม  
     (9)  การเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน  
     (10)  สหกิจศึกษา 
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  2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1)  ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
     (2)  ประเมินผลจากการทำงานทีไ่ดร้ับมอบหมายและรายงาน 
     (3)  ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
     (4)  ประเมนิโดยการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง 
     (5)  ประเมินจากสถานประกอบการ 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (1)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
ตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานและแก้ไขปญัหากลุม่ 
     (2)  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ 
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล    
  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (1)  อภิปรายกลุ่มย่อย  
     (2)  กรณีศึกษา  
     (3)  กิจกรรมและการทำงานเป็นกลุ่ม   
     (4)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 
     (1)  พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งรายงานตามขอบเขตของงานและการตรง
ต่อเวลา  
     (2)  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกิจกรรม  
     (3)  การโต้ตอบถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
     (4)  การนําเสนอโครงงาน  
     (5)  ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันของนักศึกษา  
     (6)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการทำงาน  
     (7)  ประเมนิจากการสังเกตพฤตกิรรมและการสะท้อนคิด (Reflection) 
     (8)  ดูพฤติกรรมในการเข้าเรียน ความรับผิดชอบทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
     (9)  ประเมินจากสถานประกอบการ 
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 2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (1)  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง  
การพูด การอ่าน การเขยีน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (2)  มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณแ์ละวัฒนธรรม 
     (3)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จัก
เลือกรปูแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังทีแ่ตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (4)  มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติใน 
การประมวล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล    
  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (1)  บรรยาย  
     (2)  อภิปรายกลุ่มย่อย  
     (3)  กรณีศึกษา  
     (4)  สถานการณ์จำลอง  
     (5)  กิจกรรมและการทำงานเป็นกลุ่ม   
     (6)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
     (7)  การฝึกปฏิบัติการ  
     (8)  การศึกษาภาคสนาม  
     (9)  การเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน  
     (10)  สหกิจศึกษา 
  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (1)  ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
     (2)  ประเมินผลจากการทำงานทีไ่ด้รบัมอบหมายและรายงาน 
     (3)  ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
     (4)  ประเมินโดยการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง 
     (5)  ประเมินจากสถานประกอบการ 
     (6)  ประเมินทักษะภาษาต่างประเทศ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ ยวและการโรงแรม กระจาย 
ความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 2 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชา 
เฉพาะด้าน 
 3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  3.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ทัง้หมด 5 ด้าน ดังนี้ 
 

ที ่ มาตรฐานการเรยีนรู้ รายละเอียด/ตัวชี้วัด 
1. คุณธรรม จรยิธรรม (1)  ตรงต่อเวลา 

(2)  มีความซือ่สัตย์ สุจริต 
(3)  มีสัมมาคารวะ  อ่อนน้อมถ่อมตน 

2. ความรู้ (1)  มีความรู้ ความเขา้ใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา   
(2)  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต  
(3)  สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ทักษะทางปัญญา (1)  สามารถ คดิวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
(2)  สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
(3)  สามารถประเมินค่า  หรอืคุณค่า 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
(2)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

5. ทั ก ษ ะ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ เชิ ง ตั ว เล ข  
การสื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศ 

(1)  สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
(2)  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3)  มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.1.2  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

3.1.2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1)   ตรงต่อเวลา - ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียน

กับผู้สอนเรื่องการเข้าเรียน 
- ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอนเรื่องของเวลาส่งงาน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรง
ต่อเวลาในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการ
เข้าเรียน 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการ
ส่งงาน 
 

(2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต - มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมทั้งภายนอกและ
ภายในห้องเรยีนอย่างต่อเนื่อง 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน การ
อ้างอิง และการสอบ 
- ประเมินจากความซื่อสัตย์ต่อ
ข้อตกลงของนักศึกษาในชั้น
เรียน โดยประเมินจากการ
สังเกต 

(3) มีสัมมาคารวะ  
อ่อนน้อมถอ่มตน 

- ปลูกฝังให้ตระหนักในคุณค่าของ
การปฏิบัติตนอย่างสุภาพและอ่อน
น้อม วาจาสุภาพไพเราะ มีระเบียบ
วินัย ประพฤติตนให้ถูกกาลเทศะ 
โดยใช้กรณี การสาธิตและกรณี
จำลอง 
- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
- การนำเสนอผลงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

3.1.2.2  ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการ
บรรยาย อภิปราย ถาม-ตอบ ในชั้น
เรียน 
- ให้ ความรู้  ความ เข้าใจโดยวิธี
การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการ
สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติ ใน
เนื้อหารายวิชา 
- ให้ ความรู้  ความเข้าใจโดยวิธี
การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

- ป ระ เมิ น จ าก งาน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
- ทดสอบวัดความรู้ในรายวิชา
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

(2) สามารถนำความรู้ไปใช้
ในการดำรงชีวิต 

- ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยการจัดการ
เรี ย น รู้ โด ย ใช้ ปั ญ ห า เป็ น ห ลั ก 
(Problem Based Learning) หรือ 
เรียกย่อว่า PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ 
PBL 

(3) สามารถ พั ฒ นาการ
เรียนรู้ ของตน เองอย่ าง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะนำวิธีการเรียนรู้/การ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และให้ฝึก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณ ภาพงาน
มอบหมาย ที่แสดงถึงการคิด/
วิ เค ร าะห์  ก า รห าค ว าม รู้
เพ่ิมเติม โดยอาศัยข้อมูล/หลัก
ความรู้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือมา
ประกอบได้อย่างเหมาะสมและ
มีจรรยาบรรณในการอ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

3.1.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้แนวคิดทฤษฎีทักษะทางปัญญา 
- นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานที่
ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

(2)  สามารถสังเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์
โดยใช้วิธีการกรณีศึกษา 
- สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติใน
เนื้อหารายวิชา 

- ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
- ท ด ส อ บ วั ด ทั ก ษ ะ ใ น
เนื้อหาวิชา 

(3)  สามารถประเมินค่า 
หรือคุณค่า 

- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินค่าโดยใช้วิธีจำแนกคุณภาพ
งาน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินค่าโดยใช้วิธีการนำเสนอ
ผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 
 

3.1.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
- สอดแทรกความรู้ความเข้าใจใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 

(2)  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ผู้อืน่ และสังคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มโดยใช้
กระบวนการ PBL 
 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน
ตามเกณฑ์ของ PBL 
- สังเกตพฤติกรรม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

3.1.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขในรายวิชาต่าง ๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 

(2)  สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาใน
การสื่อสารในรายวิชาต่าง ๆ 
- มอบหมายกิ จกรรมกลุ่ มและ
นำเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 
- การนำเสนอ 

(3) มี ทั ก ษ ะ ใน ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิ จกรรมกลุ่ มและ
น ำ เส น อ โ ด ย ใ ช้ เท ค โ น โล ยี
สารสนเทศ 
- ก ารส ร้ า งชิ้ น งาน โดยการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบปฏิบัติ 
- การนำเสนอ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพือ่การสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
 1100100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร               

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า               

0001104 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน               

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน               

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม                 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                 

0001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                   
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มคอ.2 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพือ่การพัฒนา               

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน               

0002103 สุนทรียภาพของดนตรกีับชีวิต               

0002104 ศิลปะและการออกแบบ               

0002105 สุนทรียภาพการแสดง               

0002106 สมาธิเพื่อพฒันาชีวิต               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
31000 01 ระบบสังคมไทย                

3102000  ระบบสังคมโลก                 

0003103 ธุรกิจกบัชีวิตประจำวัน                

0003104 ไทเลยศึกษา                

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน               

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน                

0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี               

0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน               
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มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0004101 การคิดและการตดัสินใจ               

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรบัชีวิตประจำวัน                

0004103 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ               

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต               

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ               

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               

0004107 เทคนิคการบำรงุรักษาเคร่ืองใช้ในชีวิตประจำวัน               

0004108 การปลูกพชืและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน               
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 3.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน   
        3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
     (1)  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ที่ได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     (2)  มี ทัศนคติที่ ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่ ง คุณธรรม จริยธรรมใน 
การปฏิบัติงาน  มีจิตสำนึกในการบริการและการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ำเสมอ 
     (3)  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกท่ีดี และมสี่วนร่วมในกจิกรรมเพ่ือ
การพฒันา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างทีดี่ต่อผู้อืน่ 
     (4)  มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
และสังคม 
  3.2.2  ความรู้ 
     (1)  มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณโ์ลก 
        (2)  มีความรู้ทีเ่กิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        (3)  มคีวามรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอด
องคค์วามรู้ในงานอาชีพ 
  3.2.3  ทักษะทางปัญญา 
     (1)  มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
และความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 
     (2)  มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์
ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
        (3)  มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์ 
อ่ืน ๆ ทีเกีย่วข้อง เพ่ือพัฒนาทักษะการทำงานให้เกดิประสิทธิผล 
  3.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (1)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตาม
หน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงาน
และแก้ไขปัญหากลุ่ม 
     (2)  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ 
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล 
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  3.2.5  ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     (1)  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 
      (2)  มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์และวัฒนธรรม 
     (3)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จัก
เลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังทีแ่ตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (4)  มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ในการประมวล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมลู 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
(1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี                 

3571201  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการท่องเที่ยว                 

3571301  ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับการโรงแรม                 

3571401  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                 

3571402  จิตวิทยาการบริการ                 

3571403  ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว                 

3572401  เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม                 

3574401  การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม                 

3574402  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเทีย่วและ    
การโรงแรม    
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มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2)  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
ก.  กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว                 

3571202  ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยวเบื้องต้น                 

3571203  โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                 

3572201  การสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร                 

3572202  งานมัคคเุทศก์ (WIL)                 

3572203  การวางแผนและการจัดนำเที่ยว (WIL)                 

3572204  ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว                 

3573201  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                 

3574202  การตลาดดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                 
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มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2)  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
ก.  กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว (ต่อ)                 

3573202  ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                 

3574201  การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                 
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มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2)  กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
ข.  กลุ่มวิชาการโรงแรม                 

3571302  ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรมเบื้องต้น                 

3571303  การจัดการส่วนหน้า (WIL)                 

3572301  การจัดการงานแม่บ้าน (WIL)                 

3573301  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ                 

3573302  การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (WIL)                 

3573303  งานครัว (WIL)                 

3573304  การจัดเลี้ยง (WIL)                 

3573305  การสัมมนาการโรงแรม                 
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มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2)  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
ข.  กลุ่มวิชาการโรงแรม (ต่อ)                 

3574301  การบัญชีและการเงินสำหรับอุตสาหกรรมบริการ                 

3574302  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พักขนาดยอ่ม                 
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มคอ.2 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

          ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง    

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) กลุ่มวิชาเนือ้หาเลือก 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

ก. กลุ่มวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม                 

3571204  การบริการเพื่อการเดินทางอย่างครบวงจร                  

3571205  นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว                 

3571404  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ                 

3572205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจท่องเที่ยว                 

3572206  การเดนิป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย                 

3572207  ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจนำเที่ยว                 

3572302  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม                 

3572402  ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ                 

 

 
 



 

 

63 
 

มคอ.2 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง    

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหวา่ง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

ก. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ต่อ)                 

3573203  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ                 

3573204  ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์                 

3573205  ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน                 

3573306  การจัดการสปา                 

3573307  การวางแผนและการจัดการต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม                 

3573308  การออกแบบอาหาร                 

3573309  ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานโรงแรมส่วนหน้า                 
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มคอ.2 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง    

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

ก. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ต่อ)                 

3573310  ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม                 

3573401  การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล                 

3573402  การท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดการโฮมสเตย์                  
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มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
3572501  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                 

3572502  การสนทนาและการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น                 

3573503  การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น                 

3573504  ภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจโรงแรม                  

3574505  ภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจท่องเที่ยว                 

3572506  ภาษาจีนเบื้องต้น                 

3572507  การสนทนาและการสื่อสารภาษาจีน                 

3573508  การอ่านและการเขียนภาษาจีน                 

3573509  ภาษาจีนในธุรกิจโรงแรม                 

3574510  ภาษาจีนในธุรกิจท่องเทีย่ว                 
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มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ตอ่) 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
3572511  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น                 

3572512  การสนทนาและการสื่อสารภาษาเกาหลี                 

3573513  การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี                 

3573514  ภาษาเกาหลีในธุรกิจโรงแรม                 

3574515  ภาษาเกาหลีในธุรกิจท่องเที่ยว                 

3572516  ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                 

3572517  การสนทนาและการสื่อสารภาษาเวียดนาม                 

3573518  การอ่านและการเขยีนภาษาเวียดนาม                 

3573519  ภาษาเวียดนามในธุรกิจโรงแรม                  

3574520  ภาษาเวียดนามในธุรกิจท่องเที่ยว                 
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มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ/สหกิจศึกษา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
ก.  ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 

3574801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                 

3574802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว                 

ข.  กลุ่มสหกิจศึกษา                 

3503803  เตรียมสหกิจศกึษา (WIL)                 

3504803  สหกิจศึกษา (WIL)                 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 กำหนดเกณฑก์ารวัดผลของแตล่ะรายวิชาเป็นสัญลักษณต่์าง ๆ ซึ่งมคี่าระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน 
 

A 4.00 
  B+ 3.50 
B 3.00 

  C+ 2.50 
C 2.00 

  D+ 1.50 
D 1.00 
E 0.00 

 
 และให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 1)  
 
2.  กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะนักศึกษายังไม่สำเรจ็การศึกษา 
  2.1.1  กำหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
           2.1.2  การทวนสอบในระดับรายวิชามีการะบวนการประเมินการเรียนการสอนใน
ระดับรายวิชาทั้งวิชาภาคทฤษฏีและปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรว่มกับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการประเมินผล
ให้เป็นไปตามแผนการสอน 
  2.1.3  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้และรายงานผล 
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 2.2  วิธีการทวนสอบ 
  กรรมการทวนสอบอาจเลือกใช้วิธีการทวนสอบต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เช่น การตรวจสอบจากเอกสารต่าง ๆ การตรวจสอบงานที่มอบหมายระหว่างภาคเรียน เช่น 
รายงาน โครงงาน เป็นต้น การตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน การตรวจสอบโดย 
การสัมภาษณ์ผู้เรียน ซ่ึงโดยปกติจะทวนสอบจากเอกสารต่าง ๆ ก่อน หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมอาจ
เลือกใช้การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนหรือผู้เรียน เพ่ือค้นหาข้อมูลเพิม่เติมไดต้ามความเหมาะสม 
 2.3  แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.3.1  การกำหนดขั้นตอนและวิธีการ 
   (1)  กำหนดและคัดเลือกรายวิชาทีใ่ช้ทวนสอบ 
   (2 )  กำหนดวิธีการทวนสอบ เช่น การตรวจสอบจากเอกสารต่าง ๆ  
การตรวจสอบงานที่มอบหมายระหว่างภาค เช่น รายงาน โครงงาน เป็นต้น การตรวจสอบโดย 
การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน การตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์ผู้เรียนตามความเหมาะสม   
   (3)  กำหนดประเด็น/หัวข้อของการทวนสอบ 
   (4)  ดำเนินการทวนสอบและสรุปผล 
  2.3.2  การสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   แจ้งผลการประเมิน โดยรวบรวมผลการประเมินการทวนสอบในรายวิชา 
ต่าง ๆ ที่ทำการทวนสอบ พร้อมสรุปภาพรวมให้กรรมการหลักสูตรหรอือาจารย์ประจำหลักสูตรทราบ  
 2.4  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลงัสำเร็จการศึกษา 
   หลักสูตรฯ กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ผ่านการประเมินคุณภาพ
ของบัณฑิต ด้วยการประเมนิต่อไปนี ้
                    2.4.1  สำรวจภาวการณ์ได้งานทำของบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน 
การประกอบการงานอาชีพ 
   2.4.2  ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาทีเ่รียนตามหลักสูตร เพ่ือนำมาใช้ในการปรับหลักสูตรใหดี้ยิ่งขึน้ 
  
3.  เกณฑก์ารสำเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  
 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 2) 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ทราบถึง ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่ 
แนะแนวความเป็นครูให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ อีกทั้งเป็นการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน และให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ 
สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ 
 1.2  จดัระบบแนะนำแก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ทราบถึงปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตา่ง ๆ ของสาขาวิชา 
 1.3  การจดัระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring system) พร้อมจัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ การจัดทำประมวลรายวิชา (Course Syllabus) การเข้า
สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ รวมถึงการให้คำแนะนำด้านวิชาการ งานวิจัย และ
การปรับตัวในการทำงานตลอดจนการประเมินติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์
ใหม ่
 1.4  แนะนำให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะ ในเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีอาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 
 1.5  จัดเตรียมและแนะนำให้อาจารย์ที่มาจากบุคลากรของสถานประกอบการให้เข้าใจ
ทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะใหแ้ก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและอาจารย์
จากสถานประกอบการ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน 
และการวัดและการประเมนิผล 
  2.1.2  สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมอบรมหรือประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียน
การสอน เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะ 
ความคิดเห็นกับผู้สอนอ่ืนหรือผู้ชำนาญการ 
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  2.1.3  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ด้านการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิ ศึกษาดูงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือการลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ เกี่ยวข้องโดยมีการ 
บูรณาการศาสตร์ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ในสาขาวิชา คณะ 
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการเพ่ือก่อใหเ้กิดการพัฒนาความรู้และคุณธรรมรว่มกัน 
  2.2.2  ส่งเสริมการทำวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งทางวิชาชีพ การพัฒนา 
การเรียนการสอน การพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาสถานประกอบการ เพ่ือผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
และแก่ตนเองในการขอตำแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  
  2.2.3  จัดโครงการเยี่ยม-ศึกษาดูงานสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 
  2.2.4  ให้แรงจูงใจแก่ผู้สอนที่มีผลงานทางวิชาการและผลงานดีเด่นอย่างประจักษ์
เพ่ือธำรงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพ่ือธำรงรักษาคณาจารย์
ที่มีคุณภาพ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกำกับมาตรฐานหลักสูตร  
 กระบวนการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้                              
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน             
ในหลักสูตร ดังนี้ 
 1.1  มีจำนวนอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรอย่างเพียงพอ โดยไม่น้อยกว่า 5 คน  
เพ่ือดำเนินการจดัการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท หรือมี
ตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานทางวิชาการ และมี คุณวุฒิทางด้าน 
การท่องเที่ยว การโรงแรม การบริการ หรือเทียบเคียง สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน หรือหากเป็น
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานภายนอก เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการกรณีร่วม
ผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจำเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น
อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปรญิญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 6 ปี และบุคลากรที่มาจาก
หน่วยงานภายนอกต้องแสดงประวัติย่อที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ในภาคผนวกของ 
มคอ. 2 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558) 
(ภาคผนวก ซ) 
 1.3  อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท หรือมีตำแหน่ง
ทางวิชาการต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานทางวิชาการ และมีคุณวุฒิทางด้านการท่องเที่ยว  
การโรงแรม การบริการ หรือเทียบเคยีง สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน หรือปฏิบัติการกรณีร่วมผลิต
หลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจำเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจ
ได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 6 ปี และบุคลากรที่มาจาก
หน่วยงานภายนอกต้องแสดงประวัติย่อที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ในภาคผนวกของ 
มคอ. 2 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558) 
(ภาคผนวก ซ) 
 1.4  อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท หรือมี
ตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานทางวิชาการ และมีคุณวุฒิการศึกษา
ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาทางด้านมนุษยศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ หรือเทียบเคียง สัมพันธ์กันหรือ
ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน หรือหากเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานภายนอก เฉพาะหลักสูตร
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ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการกรณรี่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนทีไ่ม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
หากจำเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงาน 
ทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงาน
แห่งนั้นไม่น้อยกว่า 6 ปี และบุคลากรที่มาจากหน่วยงานภายนอกต้องแสดงประวัติย่อที่บ่งบอกถึง
ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ในภาคผนวกของ มคอ. 2 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558) (ภาคผนวก ซ) 
 1.5  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 5 ปี 
 1.6  งานบริการการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัคร
นักศึกษา การเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการศึกษา การเปิดสอนรายวิชาการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรมแก่คณะอ่ืน ๆ กำกับดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินปีการศึกษา ดำเนินโครงการและ
กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย
คณะและมหาวิทยาลัย 
 1.7  สาขาวิชามีหน้าที่จัดหาผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน และเป็นไปตามเกณฑ์
ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 1.8  สาขาวิชามีการประชุมร่วมกันเป็นประจำและกรรมการประจำสาขาเป็นผู้พิจารณา
ตัดสินปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งเชิญสถานประกอบการมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและ 
การจดัการเรียนการสอน 
 1.9  คณะจัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
การสอนต่อไป 
 1.10  คณะจัดโครงการสำรวจความคิดเห็นจากบัณฑิต โครงการสำรวจความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ เพ่ือนำมาพัฒนาหลักสูตร 
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขา มีการสำรวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการพฒันานักศึกษา 
 
2.  บัณฑติ 
 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
  มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education : TF) ซ่ึงได้มีการกำหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพึ่งประสงค์ตามทีห่ลักสูตรกำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 
  2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2  ด้านความรู ้
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  2.1.3  ด้านทกัษะทางปญัญา 
  2.1.4  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตั วเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 2.2  การทำงานของผูส้ำเร็จการศึกษา 
  2.2.1  ด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานบริษัทนำเที่ยว Tour Operator, 
Travel Agent, Destination Management Company (DMC)  
  2.2.2  ด้านการโรงแรม  เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
พนักงานโรงแรม บาร์เทนเดอร์ บาริสต้า  
  2.2.3  ด้านธุรกิจการบิน เช่น พนักงานสายการบิน พนักงานสำรองที่นั่งและบัตร
โดยสาร พนักงานตอ้นรับบนเครือ่งบนิ 
  2.2.4  ด้านการบริการ เช่น พนักงานต้อนรับในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
ต่าง ๆ เจ้าหน้าทีฝ่่ายบริการลูกค้า เจ้าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ Call center  
  2.2.5  ธุรกิจส่วนตัว เช่น ผู้จัดงานแสดงสินค้ามืออาชีพ (PEO: Professional Event 
Organizer) เจ้าของธุรกิจที่พัก (โรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล เกสเฮาส์ โฮมสเตย์ ฯลฯ) ธุรกิจอาหารและ
เครือ่งดื่ม (ร้านอาหาร เบเกอรี่ ร้านกาแฟ ฯลฯ) 
  2.2.6  นักวิชาการ ครแูละอาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
  2.2.7  รับราชการ เช่น เจ้าหนา้ที่การท่องเทีย่วในหน่วยงานภาครัฐ  
 
3. นักศึกษา 
 3.1  การรับนักศึกษา 
  3.1.1  การกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
หลักสูตร 
  3.1.2  การกำหนดเกณฑ์ที่ ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาทีก่ำหนดไว้ 
  3.1.3  มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษา                        
ที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และจิตใจ ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ 
เพ่ือให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  
 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
  3.2.1  มีการพัฒนาความรู้ พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่
นักศึกษา เพ่ือใหมี้ความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศกึษาได้อย่างมีความสุข  
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  3.2.2  ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียน และนอกห้องเรียน มีการฝึกปฏิบัติภายใต้โครงการต่าง ๆ  
ที่มุ่งเน้นสู่การพัฒนาหลักสูตร WIL รวมทั้งมีการวางระบบการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ  
  3.2.3  ในระหว่างนักศึกษาออกฝึกภาคปฏิบัติ มีการวางระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
ให้คำปรึกษา โดยผ่านการสื่อสารแบบหลายช่องทาง ได้แก่ ระบบการรับข้อร้องเรียนอัตโนมัติ ระบบ
การดูแลนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจากอาจารย์ประจำ ณ สถานประกอบการ  
  3.2.4  สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
  3.2.5  สร้างโอกาสในการได้งานทำ โดยสำรวจข้อมูลแนวโน้มความต้องการแรงงาน
บัณฑิตในหลักสูตรของสถานประกอบการที่ใหค้วามร่วมมือ  
 3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา 
  3.3.1  นักศึกษามคีวามพร้อมทางการเรยีน 
  3.3.2  มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร อัตราการสำเร็จการศึกษา 
ตามหลักสตูร 
  3.3.3  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียน 
ของนักศึกษา 
  3.3.4  นักศึกษามคีวามผูกพันต่อสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 
 
4.  อาจารย ์
 4.1  การบริหารคณาจารย์ 
  4.1.1  กำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา 
วิสัยทศัน์ของสถาบัน หลักสูตร และสถานประกอบการทีใ่ห้ความร่วมมือ 
  4.1.2  มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
  4.1.3  มีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้
อาจารย์ทีม่ีคุณสมบติัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  4.1.4  มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและ
มีความก้าวหน้าทางการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ 
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 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  4.2.1  อาจารย์ผู้ สอน  จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนิ นการสอนในแต่ละ 
ภาคการศึกษา ประเมินและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษา
ต่อไป 
  4.2.2  อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผล 
การประเมินการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนำข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางใน 
การปรับปรุงการสอนต่อไป 
  4.2.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ ติดตามความพึงพอใจของผู้ เรียน 
ประเมินและสรุปผล เพ่ือนำมาทบทวนพรอ้มหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
  4.2.4  อาจารย์ผู้สอนปรึกษาหารือร่วมกันกับสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 
กำหนดเป้าหมาย การดำเนินการ วัดประเมินผลหลักสูตร การติดตามคุณภาพหลักสูตร การทบทวน
ประจำปีและการวางแผนสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
 
5.  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1  สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 
  5.1.1  มีการปรับปรุงรายละเอียดของคำอธิบายรายวิชา ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  
ก้าวทนัความก้าวหน้าทางวิทยาการทีเ่ปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  5.1.2  เพ่ิมรายวิชาที่มีความสำคัญกับยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือตอบสนอง                  
ต่อองคก์ารในอนาคต  
  5.1.3  มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้น
นักศึกษาเป็นสำคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  
  5.1.4  มีการพัฒนารายวิชาเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะในงานท่องเที่ยว 
โรงแรมและธุรกิจบริการอ่ืน ๆ ในอนาคต และสามารถนำมาพัฒนาท้องถิ่น หรอืชุมชนได้ 
 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1  การวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ                     
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และรับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง รวมทั้ง                        
เป็นความต้องการของอาจารย์ในการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการโดยการขอสอนรายวิชาที่ต้อง
ทำผลงาน        
  5.2.2  เน้นการพัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด  
และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
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ที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะ 
การฝึกปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ฯลฯ 
  5.2.3  เน้นการฝึกปฏิบัติงานให้เกิดทักษะ และความเชี่ยวชาญ ตามความต้องการ                    
ของสถานประกอบการ เข้าใจถึงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานในงานโรงแรม ท่องเที่ยวและ
บริการได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา   
 5.3  การประเมินผู้เรียน 
  5.3.1  กำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินทีม่ีคุณภาพ  
และมีวิธีการให้เกรดที่สะทอ้นผลการเรียนทีรู่้ไดอ้ย่างเหมาะสม  
  5.3.2  มีการกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง โดยการใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย ใหผ้ลการประเมินทีส่ะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง  
  5.3.3  มีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ทำให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน หรือเสริมจุด
แข็งของตนเองได ้ให้ผลการประเมินที่สะทอ้นระดบัความสามารถทีแ่ท้จริงของนักศึกษา 
  5.3.4  มีการประเมินนักศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ ตาม
กระบวนการความร่วมมือร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินจากสถาน
ประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 1)  
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1  การบริหารงบประมาณ 
  คณะจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อ
ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณแ์ละวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุน                    
การเรยีนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   6.2.1  ห้องปฏิบัติการพร้อมครภุัณฑ์และอุปกรณ์หลกั คณะวิทยาการจัดการ  
มีดังนี ้

 1)  หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ 
         ข          ขนาดจ ุ 40  เครื่อง   จำนวน 3 หอ้ง 
 2)  หอ้งปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 ขนาดจุ  40  เครื่อง   จำนวน  2  หอ้ง 
 3)  ห้องปฏิบตัิการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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 ขนาดจุ  100  เครือ่ง  จำนวน  2  ห้อง 
 4)  หอ้งปฏิบัติการทางภาษา  
 ขนาดจ ุ 80  คน    จำนวน  2  ห้อง 
 5)  หอ้งเรียน อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)  
  ขนาดจุ  100  คน  

ขนาดจุ  60  คน  
ขนาดจุ  50  คน  
ขนาดจุ  40  คน  

จำนวน  4  ห้อง 
จำนวน  1  หอ้ง 
จำนวน  8  ห้อง 
จำนวน  55  หอ้ง 

 6)  ห้องประชุมสัมมนา (ห้องประชุมศรสีองรกั คณะวิทยาการจัดการ) 
  ขนาดจุ  80 – 10  คน  จำนวน  1  ห้อง 
 7)  หอ้งประชุมสัมมนาอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา (อาคาร 19) 
  ขนาดจุ  50  คน  

ขนาดจุ  80 - 10  คน  
จำนวน  3  หอ้ง 
จำนวน  1  ห้อง 

 8)  หอ้งศนูย์สหกิจศึกษา จำนวน  1  หอ้ง 
 9)  ห้องศูนย์ขอ้มลูธุรกิจ  จำนวน  1  หอ้ง 
 10)  อุปกรณ์การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 
  ชุดเครือ่งขยายเสียง  

LCD Projector 
Notebook 
เครื่องฉายแผ่นทบึ 

จำนวน  50  ชุด 
จำนวน  40  ชุด 
จำนวน  20  เครือ่ง 
จำนวน  3  เครื่อง 

โดยมีการใช้ทรพัยากรร่วมกันระหว่างคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
  6.2.2  ห้องปฏิบัติการด้านการโรงแรมพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลัก สาขาวิชา
การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม มีดังนี้ 

1)  โต๊ะกลมไม้ประสาน Oakwood จำนวน 2 ตัว 
2)  โต๊ะอาหารขาหลุยส์ Oakwood จำนวน 4 ตัว 
3)  เก้าอ้ีบุผ้าฝ้าย จำนวน 50 ตัว 
4)  โซฟาหนังเทียม จำนวน 4 ตัว 
5)  โซฟาผ้า จำนวน 2 ชุด 
6)  โต๊ะกาแฟกลมกระจก จำนวน 4 ตัว 
7)  เตียงบล็อกสปริง ไมมี่หัวเตียง ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 หลัง 
8)  เตียงบล็อกสปริง ไม่มีหัวเตียง ขนาด 3.5 ฟตุ จำนวน 2 หลัง 
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9)  ทีน่อน ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 หลัง 
10)  ทีน่อน ขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 หลัง 
11)  ชุดโซฟาหนงัพร้อมโต๊ะกาแฟ รุ่น เรดดี้ จำนวน 2 ชุด 
12)  โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว จำนวน 10 ตัว 
13)  โต๊ะกลมขาพับ จำนวน 2 ตัว 
14)  โต๊ะคาเฟ่เหลี่ยม จำนวน 2 ตัว 
15)  เกา้อ้ีบาร ์จำนวน 4 ตัว 
16)  อ่างล้างจานพร้อมขาตั้ง (ซิง้คส์เตนเลส) จำนวน 1 ตัว 
17)  รถเข็นสัมภาระแบบกรงนก จำนวน 1 คัน 
18)  รถเข็นแม่บา้นโครงสแตนเลส จำนวน 1 คัน 
19)  ตู้เย็นแช่แบบเคาน์เตอร์สแตนเลส จำนวน 1 เครือ่ง 
20)  เครือ่งดดูฝุ่น-ดูดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 
21)  ตู้เย็น มินบิาร์ จำนวน 2 เครื่อง 

   6.2.3  สถานฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ ดังนี้ 
     1)  สมาคมไทยธุรกิจท่องเทีย่ว 
       -  สำนักงานของบรษิัททัวร์ทีเ่ป็นสมาชิกของสมาคม 
     2)  บริษัทยัวร์ ฮอลิเดย์ จำกดั จงัหวัดมหาสารคาม 
       -  สำนักงานของบริษัททัวร์ 
     3)  กัปตัน ฮุ๊ก รีสอร์ท (Captain Hook Resort) จงัหวัดตราด 
       -  แผนกต้อนรับส่วนหน้า 
       -  แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
       -  แผนกครัว 
     4)  ปี เตอร์  แพน รีสอร์ท  เกาะกูด (Peter Pan Resort @ Koh Kood) 
จังหวัดตราด 
       -  แผนกต้อนรับส่วนหน้า 
       -  แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
       -  แผนกครัว 
     5)  ทิงเกอร์เบล ไพรเวซี่ รีสอร์ท (Tinkerbell Resort) จังหวัดตราด 
       -  แผนกตอ้นรับส่วนหน้า 
       -  แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
       -  แผนกครัว 



80 
 

มคอ.2 

             80 
 

 

     6)  เวนดี้ เดอะ พูล รีสอร์ท เกาะกูด (Wendy the Pool Resort @ Koh 
Kood) จงัหวัดตราด 
       -  แผนกตอ้นรับส่วนหน้า 
       -  แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
       -  แผนกครัว 
     7)  โรงแรม เดอ ปริ้นเซส อุดรธานี 
       -  แผนกต้อนรับส่วนหน้า 
       -  แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
       -  แผนกครัว 
     8)  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น 
(บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)) 
      -  Hall 1 (area = 3,507 sq.m) 
      -  Hall 2 (area = 2,000 sq.m) 
      -  Hall 3 (area = 2,003 sq.m) 
      -  Outdoor Exhibition (area = 4,680 sq.m) 
  6.2.4  ห้องสมุด  
   ใช้ตำรา เอกสารประกอบการศึกษา จากห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการและ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งให้บริการหนังสือ ตำรา วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
สิ่งพิมพ์ อ่ืน ๆ และโสตทัศนวัสดุทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน การบริการ และ
ด้านอืน่ ๆ ทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  6.3.1  จัดหาหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่ เปิดสอนทั้ งภาษาไทย                                        
และภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้องในจำนวนทีเ่หมาะสม 
  6.3.2  จัดหาเครือข่ายทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือการศึกษาดูงาน โดยนำข้อมูลเดิมที่ผ่านมา และสถานที่ศึกษาดูงานใหม่ ๆ ที่มีความ
พร้อมในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน นำมาพิจารณาประกอบในการเลือกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมหรือที่เกี่ยวข้อง และสามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ในอนาคต   
  
 
 



81 
 

มคอ.2 

 6.4  การประเมนิความเพียงพอของทรัพยากร 
  การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
  6.4.1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2548 เรื่องการประกันคุณภาพของหลักสูตร ข้อ 15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยให้
ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) การกำกับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  6.4.2  จัดทำแบบสำรวจความต้องการจากนักศึกษาในการใช้ทรัพยากรสนับสนุน 
การเรยีนการสอน 
  6.4.3  จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้กำหนดดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลผ่าน คือ  
มีการดำเนินงานตามข้อ 1 -  5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ใน 
แตล่ะปี ดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีที ่
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีที ่
5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ใน การป ระชุ ม เพ่ื อ วางแผน  ติ ด ตาม  และท บ ท วน 
การดำเนินงานหลักสูตร  

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี)  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา  

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

4. จดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ปิดสอนในแตล่ะปกีารศึกษา  

X X X X X 

7. มีการพัฒนา / ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว  

 
X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี ) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ 
และ / หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละครั้ง  

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี  

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 



83 
 

มคอ.2 

หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรงุการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ใน
สาขาวิชาฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทุกท่านที่มี
ความรู ้ในการใช้กลยุทธ์การสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือนำไปวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวิชาที่
ผู้สอนแต่ละท่านรับผิดชอบและมกีารปรกึษาหารือกันให้มีการสอนในแนวทางเดียวกัน 
  1.1.2  การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ใน 
การสอน โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์
ผู้สอน 
  1.1.3  การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทำ
กิจกรรมตา่ง ๆ ระหว่างภาคเรยีนและผลการสอบ 
  1.1.4  การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรถึงวิธีการสอน ในกรณีที่ต้อง
พัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาสมรรถนะ และทกัษะอาชีพในสาย
งานด้านอุตสาหกรรมบริการหรอืสายงานทีเ่กีย่วข้องในระดับสากล 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1  มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกคนในหมู่เรียน ทุกปลายภาคการศึกษา 
โดยสถาบนัวิจยัและพัฒนา 
  1.2.2  การประเมินการสอนของอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรมจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา  
โดยคณะกรรมการประเมนิของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  1.2.3  การประเมินการสอนโดยผู้สอนประจำแต่ละรายวิชา โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนของนักศึกษาและบันทึกไว้ในรายงานประจำรายวิชาของอาจารย์
ผู้สอนแต่ละทา่น 
  1.2.4  การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อ่ืน โดยใช้ข้อสอบกลางของเครอืข่ายสถาบัน/มหาวิทยาลัย 
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาที่ศึกษาปัจจุบันและจากบัณฑิต ที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตร โดยใช้แบบสอบถาม ถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา การสัมภาษณ์
ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และการเปิด
เว็บไซต์ (Website) เพ่ือรับข้อมลูย้อนกลับจากนักศึกษา บัณฑิตที่จบตามหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 2.2  ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมิน
ตนเองของอาจารย์ผู้สอนและรายงานผลการดำเนินการหลักสตูร จากการเยี่ยมชม 
 2.3  ประเมินจากนายจ้ าง ผู้ประกอบการ เจ้ าของกิจการ หรือผู้มีส่ วนเกี่ยวข้อง  
โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตร การวิพากษ์หลักสูตร 
และการสำรวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตจบการศึกษาตามหลักสูตร  
ทีก่้าวขึน้ไปสู่ตำแหนง่ระดับผู้นำในองค์กร 
 
3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามตัวบ่งชี้ เพ่ิมเติมข้างต้นรวมไปถึงผ่านการประเมิน 
การประกันคุณภาพภายใน (IQA) เพ่ือเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม พุทธศักราช 2553 ในปกีารศกึษา  2562 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  อาจารย์ประจำวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จำเป็น และเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา อาจารย์แต่ละท่านต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการแต่ละรายวิชาเสนอประธาน
สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรมผ่านอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
ตัวบ่ งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  จากการประเมินคุณภาพภายใน
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 4.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี โดยรวบรวม
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา รายงานผล 
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอำนวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผล
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การประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร
ประจำปีเสนอหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 4.4  ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพ่ือพิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร 
เพ่ือวางแผน ปรับปรุงการดำเนินงาน เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
หลักสูตรเสนอตอ่คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
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คำอธบิายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร / Language Communications 

0001101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      2(2-0-4) 
  (Thai for Communication) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ทักษะการคิด ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 
 Fundamental knowledge of language and Communication, Integrated 
language use in society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, 
reading and writing to apply in life 

0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     2(2-0-4) 
 (English for Communication) 
 การพัฒนาการสื่ อสารภาษาอั งกฤษขั้นพื้ นฐาน การฟั ง พู ด  อ่ าน และเขียน  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การทำความรู้จัก การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน  
การบรรยายสถานที่ ที่ตั้ง การบอกทิศทาง 
 Fundamental English for Communication with four skills namely listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; greeting, getting to know each 
other, giving personal information, giving information about family and community, 
describing places, giving location and direction 

0001103  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า     2(2-0-4) 
 (Information Searching for Study) 
 สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และ
กระบวนการสืบค้นสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนองานตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน 
การทำรายงาน วิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 Information, information literacy skills, information sources and resources, 
retrieval techniques and process with digital media, academic report writing with 
universal standardized formatting, citation and bibliography for efficient application 
on other types of research and thesis writing forms, correctly and effectively. 
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0001104    การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน      2(2-0-4) 
 (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
 การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหัวข้อต่าง  ๆ ที่ ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนฝึกทักษะการฟัง -พูด
ภาษาอังกฤษ 
                Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and 
discourse for Daily Life Communication through various activities in a variety of topics 
with an emphasis on helping students practice their listening and speaking skills 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน     2(2-0-4) 
 (Reading and Writing English for Daily Life Communication)  
 การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว  การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
 Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, 
brochures, and product labels; summarizing, completing forms, personal 
correspondence, and electronic communication 

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม     2(2-0-4) 
 (English for Cultural Communication)      
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยม
ทางสังคม ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรม  
 English for communication regarding cultural issues, geography, climates, 
social value, beliefs, food, and traditional festivals 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ     2(2-0-4) 
 (English for Communication in the Workplace) 
 ภาษาอังกฤษในการทำงาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และขอ
ข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล์ การเขียน
ประวัติส่วนตัว การอ่านประกาศรับสมัครงาน  
 English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, giving 
and asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, job advertisement  
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0001108    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวนั           2(2-0-4) 
 (Chinese for Daily Life Communication) 
 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน คำศัพท์ วลี สำนวน โครงสร้างและรูปแบบประโยค
สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and sentence 
structures for use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading and 
writing 
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มคอ.2 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ / Humanities 

0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพฒันา     2(2-0-4) 
 (Buddhism for Development) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมสำคัญ วันสำคัญและพิธีกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา การประยุกต์พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม หน้าที่ชาวพุทธและ
มารยาทไทยการพัฒนาจิตและปัญญาเพื่อการดำเนินชีวิต 
 Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist Sabbath 
days, Dhamma application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, mind 
and wisdom development for living 

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน      2(2-0-4) 
 (Psychology for Self Development) 
 ความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยา ปัจจัยพื้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการรู้จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมและการวางแผนการดำเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 
 Definitions, significance, basic factors and psychology theory of behavior, 
self development, human relations, team work and life planning for well-being 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชวีิต     2(2-0-4) 
 (Music and Life Appreciation) 
  การใช้ดนตรีในชีวิตประจำวัน บทบาท ความสำคัญของดนตรีในสังคม การเสริมสร้าง
ทักษะ และประสบการณ์ทางดนตร ี
 Using music in daily life, roles and importance of music in society, 
enhancing skills and musical experience 
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มคอ.2 

0002104    ศิลปะและการออกแบบ                                              2(2-0-4) 
 (Arts and Design) 
 หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์
ผลงาน การรับรู้ การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกต์และ 
การมีรสนิยมที่ดีต่อผลงานศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปัจจุบัน 
 Principles, concepts, creativity, imagination and processes of creative arts 
and  design; perceptions, Communication, interpretation, appreciation of beauty and 
aesthetic, application and having good taste to arts and design of Thai, Asia and west 
in past and present 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง                                                       2(2-0-4) 
 (Art Performance Appreciation) 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ 
ค่านิยมและวิถีชีวิตที่นำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยม
และวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
 The meaning of aesthetics and performances. The value of performing 
art. Values and way of life that are applied in performances; Organizing and 
performances that are consistent with local values and lifestyles 
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มคอ.2 

0002106 สมาธเิพื่อพัฒนาชีวิต     2(2-0-4) 
 (Meditation for Life Development) 
 ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทำสมาธิ 
ลักษณะของการบริกรรมและการทำสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และ  
การนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมาธิกับการเรียนและการทำงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา 
แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา  
 Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning of 
meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation; 
meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as related to 
education and work; characteristic, process, qualities and benefits of the states of 
absorption (Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about 
insight meditation (Vipassana); differences between the foundation meditation 
(Summata) and the insight meditation (Vipassna); layout the foundation meditation 
(Summata) and the insight meditation (Vipassna); insight meditation as related to the 
world population 
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มคอ.2 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ / Social Sciences 

0003101 ระบบสังคมไทย      2(2-0-4) 
 (Thai Society System) 
 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อม ของสังคมไทย
ในปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่าง ๆ เพื่อปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 Present situation of Thai society, culture, economy, politic, public 
administration, and environment problems and future trends of Thai society, 
development and sufficiency economy, local wisdom, adaptation for social changes, 
sustainable development, and Thai nationalism 

0003102 ระบบสังคมโลก     2(2-0-4) 
 (Global Society System) 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่าง ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
สิทธิมนุษยชน การปรับตัวอยู่ในสังคมโลกด้วยสันติวิธี การดำเนินชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 The changes of global society in politic, economy, culture, environment, 
and other crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict resolution; life 
in the Digital Age 
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มคอ.2 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน     2(2-0-4) 
 (Business and Daily Life) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ  
การผลิต แนวทางการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด  
การบัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม ที่ส่งผล
กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
 Fundamental business; business model; business attributes; business role; 
production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human resources 
management; marketing; financial accounting, Environment of Business; Social 
Technology change context influencing on business and daily life; government 
policies; taxation law; and applying philosophy of sufficiency economy to daily life 

0003104    ไทเลยศึกษา                                                        2(2-0-4) 
 (Loei Study) 
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น 
ภาษา ศิลปะ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
 Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, ways 
of life, amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment 

0003105    ประเทศไทยกบัประชาคมอาเซียน     2(2-0-4) 
 (Thailand and ASEAN Community) 
 ความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก 
 Background of ASEAN community; fundamental information of 
geographical; economic, political, social and cultural aspects of all country members; 
ASEAN charter; the relationships of internal and external groups of ASEAN country 
members and benefits of Thailand that gain from being member 
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มคอ.2 

0003106    เศรษฐกิจในชวีิตประจำวนั     2(2-0-4) 
 (Economy in Daily Life) 
 หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน ระบบ
เศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคม
ปัจจุบัน 
 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; 
market and price; national income; gross provincial product; government and private 
sector in economic system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of 
household, community, and current society economies   

0003107    ความเป็นพลเมืองที่ด ี                                              2(2-0-4) 
 (Smart Citizenship) 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ  และบทบาทของพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่ง 
ความหลากหลาย การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต้านทุจริต การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก 
ต่อประเทศ จิตอาสา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง การเป็น
สมาชิกที่ดีของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles in the 
context of democracy; democratic form of government with the king as head of 
state, living in different societies, conflict management by using peaceful way, 
problems of corruption, creating positive attitude towards the country, service mind, 
roles and responsibilities, being brave to make right decisions, being good citizen of 
the kingdom of Thailand and the world 
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มคอ.2 

0003108    กฎหมายในชวีิตประจำวัน     2(2-0-4) 
 (Law in Daily Life)   
 กฎหมายทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
กับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครอบครัว 
รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial law, 
criminal law, justice procedure, administrative law, constitution law, Computer laws 
and computer crime Intellectual property law, Family law and other related law 
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มคอ.2 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Mathematics, Science and Technology 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ     2(2-0-4) 
 (Thinking and Decision Making) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 
หลักการใช้เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ  
การตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ กำหนดการเชิงเส้นสำหรับการตัดสินใจ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 Principles and human thinking process; analytical thinking and creative 
thinking; logical principles; data collection; data analysis through software application 
for decision making; application of the principle of decision-making analysis; linear 
programming for problem solving in daily life 

0004102    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรบัชีวิตประจำวัน               2(2-0-4) 
 (Computer Technology for Daily-Life) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมและความ
ปลอดภัย คอมพิวเตอร์ ในอนาคต และทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในชีวิตประจำวัน 
 Basic knowledge about a computer system, Components of a computer 
system, Modern computer network and the internet, Social network, Computer 
security ethics, Computer in the future, and computer devices and technology skills 
for daily life 

0004103    การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ         2(2-0-4) 

 (Exercise for Health) 
      ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่

สอดคล้องกับยุคสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการนำไป
ประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจำวัน 
 Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of exercise 
according to each gender, age and individual fitness and application in daily life 
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มคอ.2 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อคุณภาพชีวิต     2(2-0-4) 
 (Science and Technology for Quality of Life) 

        กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มี ต่อ 
การดำเนินชีวิตมนุษย ์
 Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; 
biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and technology 
on human life 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ     2(2-0-4) 
 (Science for Health) 

ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือก
และการบริโภคอาหารปลอดภัย การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล  
การส่งเสริมสุขภาพจิต  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรค การป้องกันโรคและหลักการใช้ยา 
ในชีวิตประจำวัน 
                Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food selection, 
sexual hygiene promotion, accident and first aid, mental health promotion, diseased 
knowledge, diseased prevention and daily medication 

0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     2(2-0-4) 
  (Life and Environment) 
                 การกำเนิดโลกและกำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน               
                 The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic 
relationship between organism and environment, environmental pollution and 
impacts on quality of life, global warming, ways of life and using natural resources in 
local and environmental areas and tourism, natural resources and sustainable natural 
resource management 
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มคอ.2 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน     2(2-0-4) 
 (Household Appliances Maintenance Techniques) 
 หลักการทำงาน การใช้งาน เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันภายในบ้าน 
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือสำหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์  เคหะภัณฑ์  และยานพาหน ะ  
การตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน                 
       Principle of operation; household kits maintenance techniques in daily 
life; tools and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security 
and energy conservation awareness 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน     2(2-0-4) 
 (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
 หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานที่ การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ ผลและไม้ยืนต้น  
หลักการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์โดยใช้สมุนไพร  
การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for 
decoration; chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household 
consumption; fruit trees and perennial plant productions; principle of animal 
productions; economic animal productions; productions and carefulness for domestic 
animals; Forage crops; Medicinal  plants for Livestock; principle of sufficiency 
economy in animal productions; application of philosophy of sufficiency economy to 
agriculture 
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มคอ.2 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

3571201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว         3(3-0-6) 
(Introduction to Tourism)   
ประวัติและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความหมาย ระบบของ 

การท่องเที่ยว องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความสำคัญและผลกระทบของ 
การท่องเที่ยว การตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยว  ประเภทของนักท่องเที่ยว ธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง  
กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
  History and development of tourism industry; definition, tourism 
system, tourism components; importance and impacts of tourism; tourism marketing; 
types of tourists; related business in tourism industry; and tourism-related 
organizations 

3571301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม        3(3-0-6) 
(Introduction to Hotel)   
ศึกษาความเป็นมาของกิจการโรงแรม โครงสร้างของการปฏิบัติงาน และการควบคุม

ภายในกิจการโรงแรม การจัดสายงาน  การกำหนดหน้าที่ การดำเนินงานของแผนกและฝ่ายต่าง ๆ 
เป็นต้นว่าฝ่ายบริการส่วนหน้า ฝ่ายแม่บ้าน ฝ่ายอาหาร ฝ่ายเครื่องดื่ม แผนกบริการภายในโรงแรม 
การบริการงานบุคคล การติดต่อสัมพันธ์กับโรงแรมในเครือและนอกเครือ ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น บริษัทนำเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและ
ควบคุมกิจการโรงแรม ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการของโรงแรม และมารยาทของพนักงาน 
ข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขในการดำเนินกิจการโรงแรม  

History of hotel business; hotel structure and internal control; 
organizing, roles and functions of different departments: front office, housekeeping, 
food and beverages, concierge, human resource; connections and communication 
within and between hotel network, including related organizations such as tour 
operators, souvenir shops; laws and regulations hotel business; responsibility towards 
hotel guests; staff etiquette and manners; problems and solutions in hotel operation 
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มคอ.2 

3571401 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม         3(3-0-6) 
(Cross Cultural Communication) 

  วัฒนธรรมของชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมในอาเซียน  
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยว แรงจูงใจ ความสนใจ 
และรสนิยมของนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถสื่อสาร เข้าใจสิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ และ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 
  Thai and foreign cultures, including cultures in ASEAN countries, 
cultural differences affecting travel desires, motivation, interests and tourist’s tastes 
in order to communicate, understand of do’s and don’ts and cater tourists’ needs 
suitably 

3571402 จิตวิทยาการบริการ          3(3-0-6) 
(Service Psychology) 
แนวคิดพื้นฐานของความต้องการของบุคคล และแนวคิดในเรื่องของการนำเอา

ทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ประยุกต์กับความต้องการในด้านการบริการของบุคคล รวมทั้งศึกษาถึงหลัก
ในการบริการให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกค้า เทคนิคการเจรจาต่อรอง เทคนิคการแก้ปัญหา
เมื่อลูกค้าไม่พอใจ และเทคนิคการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริการ  ตลอดจนการสร้างจิตอาสา 
ในการให้บริการ 
  The basic concept of individual needs and application of 
psychological theories to understand individual service requirements, principles of 
effective service, customer persuasion techniques, negotiation techniques, 
techniques in dealing with dissatisfied customers, techniques in applying human 
relations in service, and creating service mind 
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มคอ.2 

3571403 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว        3(2-2-5) 
(Tourist Characteristics and Behavior) 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ กระบวน 

การในการตัดสินใจ ความแตกต่างของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม และศาสนาของ
นักท่องเที่ยว หลักเกณฑ์การจำแนกประเภทของนักท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ต่าง ๆ การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทางการตลาดในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม  

Tourist behavior involving factors affecting decision making, decision-
making process, differences of tourist behavior in terms of culture and religion, 
criteria in segmenting tourist groups, needs of tourists in different segments, research 
in tourist behavior; including application of tourist behavior in marketing activities 

3572401 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม      3(2-2-5) 
(Digital Technology for Tourism and Hotel) 

  แนวคิด องค์ประกอบ และความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสื่อสารและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบ
การสำรองที่น ั่งและจัดจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ สื่อสังคมออนไลน์  พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิกส์   
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว โรงแรมและที่พัก 
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา จัดนิทรรศการและ  
การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
  Concepts, components and importance of applying information 
technology for tourism and hotel businesses, database system, communication 
technology and Internet, Global Distribution System (GDS), social media,  
e-commerce, application of information technology in the context of entrepreneurs 
in tourism, accommodation, food and beverage, transportation and MICE businesses 
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มคอ.2 

3574401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม     3(3-0-6) 
(Human Resource Management for Tourism and Hotel)  
หลักการและความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและ 

การโรงแรม กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา 
การคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้ง การประเมินการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน ประโยชน์และ
บริการ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับสถานการณ์แวดล้อม รวมถึงปัญหาที่เกิด
จากบุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม และแนวทางแก้ไข 

Principles and importance of human resource towards tourism and 
hotel businesses; human resource management process: job analysis, planning, 
recruitment, selection and staffing, performance appraisal, compensation 
management, benefits and services; including human resource development to 
correspond with external environment and problems derived from personnel in 
tourism and hotel businesses with solutions 

3574402    จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  และการโรงแรม 

(Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel)  
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจ

การท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้าและสังคม จรรยาบรรณในวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น พระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง กฎหมายศุลกากร พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติโรงแรม  
เป็นต้น ปัญหาทางจริยธรรมของธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวทางการป้องกันและแก้ไข 
ตลอดจนศึกษาจากกรณีศึกษา 
  Concepts and theories regarding ethics in tourism and hotel 
businesses towards their customers and society; codes of ethics of tourism industry 
careers; the essence of laws relating to tourism and hotel businesses such as 
immigration act, customs law, travel agency business and guide act, hotel act; ethical 
issues; protective measures and solutions; learning from case studies 
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มคอ.2 

กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคบั 

ก.  กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 

3571202 ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยวเบื้องต้น        3(2-2-5) 
(Introduction to English for Tourism Business) 

  การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ คำศัพท์ วลีเฉพาะ โครงสร้างภาษาในภาษาอังกฤษ 
การสนทนาที่จำเป็นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ  ภาษาอังกฤษที่ใช้ในแผนกงานต่าง ๆ  
ในธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว  ภาษาอังกฤษที่ใช้
ปฏิบัติงานในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและจัดนำเที่ยว ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อและปฏิบัติงาน  
ในสายการบิน 
  Practice of English skills, vocabularies, specific phrases, English 
structure, relevant conversations in tourism industry such as English used within 
different departments in hotels and accommodation businesses, English for tourism 
transportation, English for intermediaries, and English used in airlines’ communication 
and operation 

3571203 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 
(Logistics for Tourism Industry) 
ความหมายและความสำคัญของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว รูปแบบและประเภท

ของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ รถไฟ เรือ และเครื่องบิน 
การประกันภัยขนส่ง บทบาทของรัฐบาลต่อการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว การพัฒนาการขนส่งเพื่อ 
การท่องเที่ยวและจัดการเรียนรู้แบบการกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา 

The definitions and importance of logistics for tourism industry; modes 
and types of tourism transportation: automobile, train, cruise, and air transportation; 
transportation insurance; roles of government towards logistics for tourism; the 
development of logistics for tourism; a pre-course experience 
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มคอ.2 

3572201 การสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร        3(2-2-5) 
(Reservation and Ticketing) 

  ประวัติและพัฒนาการของการเดินทางทางอากาศ การสำรองที่นั่งและการออกบัตร
โดยสาร กฎ ระเบียบ และข้อบังคับสากลว่าด้วยการเดินทางทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับการสำรองที่นั่ง
และการออกบัตรโดยสาร บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
สำรองที่น่ังและการออกบัตรโดยสาร คำย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการสำรองที่นั่ง การอ่านตารางบิน ขั้นตอน
และวิธีการในการสำรองที่นั่ง  ความรู้เกี่ยวกับอัตราค่าโดยสาร การคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในการ
จำหน่ายบัตรโดยสาร การสร้างราคาโดยใช้ระบบระยะทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำนวณราคา
ค่าโดยสาร ข้อจำกัดของการใช้บัตรโดยสาร เทคโนโลยีในการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร ทักษะ
ปฏิบัติในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารเครื่องบิน  
  History and development of air travel, reservation and ticketing; 
international rules, regulations and  mandates of air transportation related to 
reservation and ticketing; roles of international and national related organizations; 
knowledge and skills relevant to reservation and ticketing: abbreviations, flight 
schedule, reservation and ticketing procedures; knowledge of air fares, currency 
exchange calculation, fare basis based on mileage system, rules and conditions of 
fare calculation, use of ticket conditions and limitations; technology used in 
reservation and ticketing; skills in using computer reservation system 
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มคอ.2 

3572202 งานมัคคุเทศก์           3(2-2-5) 
(Tour Guiding) 
ศึกษาความหมายและความสำคัญของมัคคุเทศก์  บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์

ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จำเป็นของมัคคุเทศก์ บทบาทในการวางตัว  
การพูดจา และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการเป็นผู้นำการท่องเที่ยว ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ ได้แก่ การตรวจคนเข้าเมือง การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ความรู้เกี่ยวกับหนังสือ และเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร 
ลักษณะอุปนิสัย รสนิยมของนักท่องเที่ยว อาหารและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมของชาวต่างประเทศที่
ควรทราบ การปฐมพยาบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การให้ความรู้  
การป้องกันมิจฉาชีพ และพฤติกรรมหลอกลวงนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการนำ
เทีย่ว และการฝึกบรรยายในแหล่งท่องเที่ยว 

Definitions and Importance of tourist guide; roles and duties of tourist 
guide towards tourism industry; personality traits of tourist guide; behavior, verbal 
communication and ethics of tourist guide; ability in guiding the tour; knowledges 
relevant to tour guiding: immigration, money exchange, passport and travel 
documents, visa, customs formalities, tourist behavior, Thai food and culture, foreign 
culture, first aid, laws relevant to tour operation and tourist guide; knowledge on 
criminal protection and tourist scams; dealing with unexpected problems in tour 
guiding; and practice of tour guiding at tourist attractions 

3572203 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว         3(2-2-5) 
(Tour Planning and Organizing) 
ศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการท่องเที่ยว การสำรวจเส้นทางเพื่อกำหนด

แหล่งท่องเที่ยว การจัดรายการนำเที่ยว การเขียนรายการนำเที่ยว  ประเภทและขั้นตอนการจัด
รายการนำเที่ ยว การวางแผนการใช้งบประมาณดำเนินการ การคิดค่าบริการจัดนำเที่ ยว  
การประชาสัมพันธ์ การเสนอขายรายการนำเที่ยวต่อลูกค้า และการปฏิบัติจัดนำเที่ยวนอกสถานที่ 

Vital elements of tour planning and organizing; tour scouting, tour 
organizing and itinerary writing; types and processes in tour planning and organizing; 
costing and pricing the tour; advertising; selling the tour programs for tourists; 
planning and organizing the actual tour 
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มคอ.2 

3572204 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว        3(2-2-5) 
(Thai History for Tourism) 

  ประวัติความเป็นมาของไทย เมืองและสถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญ ประวัติศาสตร์
และตำนานท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย การละเล่นในท้องถิ่นต่าง ๆ 
ของไทย วิวัฒนาการการดำรงชวีิตของคนไทยเพื่อถ่ายทอดเป็นเรื่องราวนำเสนอแก่นักท่องเที่ยว 
  Thai history, cities and important attractions, famous people, local 
history and folklores, arts and cultures of different regions in Thailand; local plays, 
evolution of Thai way of living to present to tourists 

3573201 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน          3(2-2-5) 
(Sustainable Tourism) 
ศึกษาแนวคิด หลักการ และความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ประเภท รูปแบบ และทรัพยากรการท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เป็นต้น แนวทางการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้มีกรณีศึกษาหรือการทัศน
ศึกษานอกพืน้ที่ 

Concepts, principles and importance of sustainable tourism, tourism 
impacts, different forms and types tourism resources, the needs and importance in 
developing tourism attractions and their components, planning and strategy 
formulation processes focusing tourism resource conservation, balancing tourism 
components; collaboration between government agencies and private sectors in 
controlling and developing tourism attractions; arranging a field trip study 
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มคอ.2 

3573202 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว            3(2-2-5) 
(Research Methodology for Tourism Industry) 

  ความหมายและความสำคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย จรรยาบรรณของ 
การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การกำหนดปัญหาวิจัย การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม  
การกำหนดขนาดและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เพื่อจัดทำเป็นเค้าโครงการวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
  The definitions and importance of research; types of research; 
research ethics; research procedures;  research problem identification; literature 
review; research methodology design; targeting population, sample size and sampling 
technique determination; research tools; data collection techniques; research 
proposal writing 

3574201 การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว        3(2-2-5) 
(Research for Tourism Industry) 

  การพัฒนาเค้าโครงการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปล
ความหมายข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย ตลอดจนการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัยทางการท่องเที่ยว
และการโรงแรม  
  Research proposal development; data collection; data analysis and 
interpretation; research writing; research publication and presentation relating to 
tourism and hotel industry 

3574202 การตลาดดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว        3(3-0-6) 
(Digital Marketing for Tourism Industry) 
ความหมายและความสำคัญของตลาดดิจิทัลและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่วนประกอบของการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความรู้
เกี่ยวกับการกำหนดตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว การวิเคราะห์
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน  การวางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด  
การนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

  The definitions and importance of digital marketing and electronic 
commerce for tourism industry, marketing mixes for tourism industry, knowledge in 
targeting and positioning tourism products, competitive environment and situation 
analysis, marketing planning and strategies, technology used in tourism industry 
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มคอ.2 

ข.  กลุ่มวิชาการโรงแรม 

3571302 ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรมเบื้องต้น        3(2-2-5) 
(Introduction to English for Hotel Business) 

  ความหมายคำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาเบื้องต้นที่จำเป็นในการสื่อสารในธุรกิจ
โรงแรม และบทสนทนาที่ ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนต่าง ๆ ของโรงแรม  เช่น  
การทักทาย การรับโทรศัพท์ การสอบถามและการให้ข้อมูลเบื้องต้นของโรงแรม เป็นต้น 
  Basic vocabularies, phrases and conversations relevant to 
communication within the hotel, conversations used in various hotels’ departments 
such as greetings, telephone correspondence, enquiring and giving general 
information of the hotel 

3571303 การจดัการส่วนหน้า            3(2-2-5) 
(Front Office Management) 

  ศึกษางานและหน้ าที่ ของงานในแผนกส่ วนหน้ าของโรงแรม โครงสร้าง 
การบริหารงานของแผนกการจัดการส่วนหน้าของโรงแรมและความสัมพันธ์กับแผนกที่เกี่ยวข้อง   
งานสำรวจสถานะห้องพัก งานลงทะเบียนข้าพัก การบริการด้านการเดินทางของผู้เข้าพัก การบริการ
ด้านสัมภาระและกระเป๋าเดินทางของผู้เข้าพัก การให้ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของโรงแรม ชนิดของ
ห้องพัก การบริการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าพัก บุคคลภายนอก งานโทรศัพท์  จัดทำรายงาน 
ผลการดำเนินงาน การจัดทำบัญชีการเงิน บัญชีห้องพัก รวมทั้งคิดค่าใช้จ่ายทุกชนิดจากแผนกต่าง ๆ 
เมื่อผู้เข้าพักประสงค์จะออกจากโรงแรม มารยาทของพนักงานและคุณสมบัติของพนักงานส่วนหน้า
ของโรงแรม การต้อนรับของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า การสำรองห้องพักด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการส่วนหน้า และการให้บริการอื่น ๆ ระหว่างที่แขกเข้าพัก
ภายในโรงแรมและฝึกปฏิบัติ 
  Functions and roles of the hotel front office; organizational structure 
of front office division and other related functions: room status inspection, guest 
registration, guest travel arrangements, luggage service, hotel information, room 
types, communication between guests and outsiders, operator service, performance 
report, accounting management, rooming list, cashier operation, front office staff 
manners and qualifications, front office staff operation; hotel’s computer reservation 
system and software in front office management; other relevant guest services and 
practical learning 



111 
 

มคอ.2 

3572301 การจัดการงานแม่บ้าน          3(2-2-5) 
(Housekeeping Management) 
เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และขอบเขตของงานแม่บ้านในระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย 

ลักษณะงานในหน้าที่รับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน บุคลิกภาพและลักษณะที่ดีของพนักงาน  
หลักการทำความสะอาดห้องพัก การทำความสะอาดห้องพักแขกและพื้นที่สาธารณะ งานซักรีด  
งานห้องผ้า งานเอกสารและรายงานของแผนก งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกแม่บ้านและฝึกปฏิบัติ 

  Basic duties and scope of housekeeping functions: tasks and 
responsibility of housekeeping department, appropriate characteristics and traits of 
housekeeping staff, principles of room cleaning, guest room and public area cleaning, 
laundry service, linen service, documents and reports of housekeeping department, 
and related work and practical learning 

3573301 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ         3(3-0-6) 
(Service Industry Management) 

  ลักษณะพื้นฐานของอุตสาหกรรมบริการ รูปแบบ ลักษณะและหลักในการจัดการ
ธุรกิจการบริการ ทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการธุรกิจบริการ การสร้างมาตรฐานและคุณภาพในงาน
บริการ ใช้กรณีศึกษา เพื่อฝึกวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของธุรกิจบริการแต่ละประเภท (ธุรกิจบริการที่
พัก ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจด้านบันเทิงและนันทนาการ ธุรกิจท่องเที่ยว และ
ธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา จัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล)   
  The characteristics of service industry, types and principles in 
managing service business, theories and concepts in service industry management, 
creating standards and quality in service, applying case studies to analyze and find 
best solutions for each service business (accommodation, transportation, restaurants, 
leisure businesses, tour operator, MICE) 
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มคอ.2 

3573302 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม          3(2-2-5) 
(Food and Beverage Management) 
ศึกษาถึ งงานและหน้ าที่ ของงานบริการอาหารและเครื่อ งดื่ ม  โครงสร้าง 

การบริหารงานฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทอาหารชนิดต่าง ๆ  
หลักการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การรับคำสั่งอาหารและ
เครื่องดื่ม การเตรียมการจัดโต๊ะอาหารแบบต่าง ๆ การจัดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดโต๊ะ
อาหาร การจัดโต๊ะอาหาร การจัดเก็บโต๊ะอาหาร ศึกษาและจัดทำรายการอาหาร  มารยาทและ 
การปฏิบัติในการต้อนรับและบริการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทของเครื่องดื่ม การบริการ
เครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกบริการอาหารและ
เครื่องดื่มและฝึกปฏิบัติ  
  Functions and roles of food and beverage division; organizational 
structure of food and beverage division; basic knowledge of food; principles, 
techniques, types and patterns in food and beverage service; order taking; different 
table setting, cutlery and tableware setting, table clearance; menu study and 
creation, table etiquettes and serving methods; introduction to beverage and cocktail 
mixology; beverage service; beverage mixing; related work with other divisions and 
practical learning 

3573303 งานครัว            3(2-2-5) 
(Kitchen Operation) 

  ศึกษาโครงสร้างของแผนกครัวในโรงแรม ศึกษาเทคนิค รูปแบบและวิธีการประกอบ
อาหารในโรงแรม การปฏิบัติงานครัว การเตรียมและจัดตกแต่งอาหาร การเลือกซื้อวัตถุดิบ  
ในการประกอบอาหาร การเก็บรักษา มาตรฐานและระบบคุณภาพทางด้านอาหาร วิธีการใช้  
การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ครัว  รวมไปถึงสุขอนามัยและความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงาน 
  Kitchen structure in the hotels; techniques, modes and cooking 
methods in the hotels; kitchen operation; preparation and food design; selection of 
ingredients; food storage; food standards and quality system; kitchenware usability, 
cleaning and maintenance; hygiene and safety in food operation 
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มคอ.2 

3573304 การจัดเลี้ยง            3(2-2-5) 
(Catering)  
ศึกษาการปฏิบัติงานด้านภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ประเภทของงานเลี้ยง ความรู้

เกี่ยวกับประเภทอาหารและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ที่ใช้บริการในงานเลี้ยง  วิธีการรับจองและวิธีการจัด
เลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่  การจัดตกแต่งสถานที่จัดเลี้ยง ศึกษาโครงสร้าง 
การบริหารงานของหน่วยงานจัดเลี้ยง ความสัมพันธ์ของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
การวางแผนและวิธีการจัดทำเมนูอาหารสำหรับงานเลี้ยง การควบคุมดูแลงานจัดเลี้ยง การจัดทำ
รายงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการบริการในงานจัดเลี้ยงและฝึกปฏิบัติ 

Operations in restaurant and catering service; different types of 
catering; types of food and beverages used in catering functions;  reservation 
methods and catering occasions both indoor and outdoor; catering venue decoration; 
catering division’s organizational structure, and relationship between catering division 
and the others; menu planning and organizing, catering control, reporting and 
impromptu problem solving and practical learning 

3573305 การสัมมนาการโรงแรม          3(2-2-5) 
(Seminar on Hotel) 

  การวิ เคราะห์ปัญหาสภาพปัญหาปัจจุบันในธุรกิจอุตสาหกรรมท่อ งเที่ ยว  
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการแก้ไขโดยศึกษากระบวนการบริการ สถานการณ์ 
ลักษณะพิเศษของงาน และนำผลการศึกษาวิเคราะห์มาอภิปรายหาวิธีการแก้ไข 

Analysis of current problems in tourism, hotel and related businesses, 
finding solutions by studying service operation, situations, and specific characteristics; 
then, using study result to analyze and discuss for solutions 
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มคอ.2 

3574301 การบัญชีและการเงินสำหรับอุตสาหกรรมบริการ        3(2-2-5) 
(Accounting and Finance for Service Industry) 

  ทฤษฎีและแนวคิดทางการบัญชีและการจัดการทางการเงิน หลักการบันทึกรายการ
ในสมุดรายวันขั้นต้น การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจ
ท่องเที่ ยวและโรงแรม  การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดทำงบประมาณ  
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดการรายได้ และการควบคุมต้นทุน  
  Theories and concepts in accounting and finance, principles in 
recording book of original entry, categorizing transactions into ledger account, 
financial statement for tourism and hotel businesses, financial planning and analysis, 
budgeting, break-event point analysis, revenue management and cost control 

3574302 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พักขนาดย่อม       3(2-2-5) 
(Entrepreneurship for Small Lodging Business) 

                 ความหมายและความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ กระบวนการเป็น
ผู้ประกอบการ ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี หน้าที่ของผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบ 
ของผู้ประกอบการโรงแรมที่มีต่อสังคม การจัดทำแผนธุรกิจโรงแรมและที่พักขนาดย่อม การบริหาร
จัดการทรัพยากร โดยเน้นกรณีศึกษาจากผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักขนาดย่อมในท้องถิ่นและ 
การจดัการที่พักทางเลือกประเภทต่าง ๆ 

Definitions and importance of entrepreneurship, process of being 
entrepreneurs, proper characteristics of good entrepreneurs, roles and responsibility 
of lodging entrepreneurs towards society, business plan for small lodging business, 
business resource management focusing on case studies from local small lodging 
business and other alternative accommodations 
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มคอ.2 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

ก.  กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3571204 การบริการเพื่อการเดินทางอย่างครบวงจร        3(3-0-6) 
(Service for Inclusive Travel) 

  ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ศึกษาถึงงาน
บริการเพื่อการเดินทาง ได้แก่ บริการเรื่องตั๋วเครื่องบิน รถไฟ  รถยนต์ การจองที่พัก การประกันภัย 
ในการเดินทาง การแลกเปลี่ยนเงินตรา และการให้การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านขายสินค้าที่ระลึก 
  Tourists’ traveling needs to different destinations; travel services such 
as train and airline ticketing, car rentals, accommodation reservation, travel insurance, 
currency exchange, tourist attraction recommendations and souvenir shops 

3571205 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว         3(2-2-5) 
(Recreational Activities for Tourism) 
แนวคิด หลักการ และความสำคัญของการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 

รูปแบบและประเภทกิจกรรมนันทนาการเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการท่องเที่ยว กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว การดูแลความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมท่องเที่ ยว การเลือก
และประยุกต์ใช้อุปกรณ์และกิจกรรมนันทนาการในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Concepts, principles and importance of recreational activities for 
tourism, types and categories of recreational activities for various tourism purposes, 
group activities appropriate for tourists, safety and security measures in recreational 
activities, equipment selection and application, and recreational activities in different 
occasions 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

มคอ.2 

3571404 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบรกิาร       3(2-2-5) 
(Personality Development for Hospitality Industry)  
ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ของบุคลิกภาพ การรู้จักตนเองเพื่อพัฒนา

ความเชื่อมั่นในตนเอง การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร มารยาทในสังคมธุรกิจและการบริการ  
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ  
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเองให้เข้ากับบริบทของอุตสาหกรรมบริการ 
The meanings, importance and compositions of personality; self-realization to 
develop self-confidence, communication skill, business and service etiquettes, and 
human relations; guidelines in developing both internal and external personality of 
service personnel to suit service industry context 

3572205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจท่องเที่ยว       3(2-2-5) 
(Communicative English for Tourism Business) 

  การฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกิจประเภท 
ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ศึกษาบทสนทนาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของธุรกิจแต่ละประเภทระหว่างลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน การใช้ภาษาเพื่อโต้ตอบและแก้ปัญหา
ที่มาจากการให้บริการ 
  Practice of English skills in communication within different sectors in 
tourism industry, focusing on listening and speaking skills; studying conversations in 
different situations of each tourism business between customers and staff, English 
conversations to deal with problems 
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มคอ.2 

3572206 การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย                                 3(2-2-5) 
(Trekking and Soft Adventure Tours) 

  แนวคิด รูปแบบ วิธีการและเทคนิคในการจัดรายการนำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
ซึ่งห่างไกลค่อนข้างผจญภัย ได้แก่ ป่า ภูเขา ทะเล การสำรวจและการกำหนดเส้นทาง ความรู้เกี่ยวกับ
เส้นทาง การจัดเตรียมอุปกรณ์ การป้องกันและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดกิจกรรม
ในการพักแรม การดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับเรื่องป่า เรื่องทะเลและการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ทั้งนี้ต้องเลือกเน้นให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
  Concepts, patterns, methods and techniques in organizing trip to 
remote and rather adventurous areas such as forests, mountains, seas; survey and 
route planning, route information, gears and equipment preparation, safety and 
security  measures, camping activity, tourist attention; knowledge in forestry, sea and 
nature conservation in accordance with local environment 

3572207 ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจนำเที่ยว         3(2-2-5) 
(English for Tour Operation Business) 
การฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว โดยเน้นการฟัง พูด อ่านและ

เขียน ในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจต่าง ๆ ในงานธุรกิจ
นำเที่ยว  อาทิ ธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและ
จัดนำเที่ยว และธรุกจิสายการบิน 
  Practice of English in tourism businesses focusing on listening, 
speaking, reading and writing skills in communication, giving information and opinion 
expression in Tour Operation Business such as hotel and accommodation, tourism 
transportation, intermediaries and airline businesses 

3572302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม       3(2-2-5) 
(Communicative English for Hotel Business) 

  ประโยคและบทสนทนาในระดับที่สูงขึ้นระหว่างพนักงานและลู กค้าโรงแรม  
การแนะนำบริการต่าง ๆ การแนะนำรายการอาหาร ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  
ของโรงแรม และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
  Sentences and conversations in higher level between guests and staff, 
giving information about different service in the hotel, recommending the menu, 
hotel’s facilities, and dealing with problems in different situations 
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มคอ.2 

3572402 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ       3(3-0-6) 
(Hospitality and Communication Arts) 

  ความหมายและความสำคัญของการบริการ พร้อมทั้งนำหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว เพื่อให้เข้าใจถึงอุปนิสัยใจคอ คุณลักษณะที่เป็น
เอกลักษณ์ของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของมารยาท บุคลิกภาพ รวมไปถึงศิลปะการต้อนรับ 
การสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสารในสังคม การนัดหมาย การจัดประชุมและ 
การเลี้ยงรบัรอง 
  Definitions and importance of service, applying psychological 
principles to analyze tourist behavior in order to thoroughly understand their 
characters, unique characteristics either manner, personality; including the arts of 
hospitality, communication, impromptu problems, social communication, meeting, 
conference and reception party 

3573203 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ          3(2-2-5) 
(Health Tourism) 

           ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบและประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
สถานการณ์และแนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในที่พักแรม 
เช่น การนวด การอบ การประคบสมุนไพร สุคนธบำบัด วารีบำบัด การอาบน้ำแร่หรือน้ำพุร้อน  
แอโรบิก การฝึกกายบริหารท่าฤๅษีดัดตน การบริการอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การจัดโปรแกรม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้มีการฝึกปฏิบัติหรือศึกษาดูงาน 
ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  Definitions, components, patterns and types of health tourism; 
situation and trends in health tourism; health tourism activities providing in 
accommodation such as massage, body herbal ball, aromatherapy, hydrotherapy, 
onsen or hot spring, aerobics, Thai hermit exercise; healthy food and beverage 
service, health tourism tour itinerary arrangement, health tourism marketing; arranging 
practical training or a field trip to health tourism attraction 
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มคอ.2 

3573204 ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์         3(2-2-5) 
    (English for Tourist Guide) 
                 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ อาทิ การรับ -ส่ง
นักท่องเที่ยว การต้อนรับนักท่องเที่ยว การให้ข้อมูลทั่วไป การแนะนำการปฏิบัติตัว การแนะนำ
กำหนดการเดินทาง และที่พัก รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับเอกสารในการปฏิบัติงานนำเที่ยว โดยฝึกฝน
ทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
  English communication for tourist guide operation such as tourist 
transfer service, welcoming tourists, giving general information, introduction, itinerary 
and accommodation explanation; studying relevant documents in tour operation; 
practicing listening, speaking, reading and writing skills 

3573205 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน        3(2-2-5) 
   (English for Airline Business) 
                 คำศัพท์เฉพาะ และบทสนทนาที่ใช้ในการทำงานธุรกิจการบิ น และงานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสำรองที่นั่ ง การจำหน่ายบัตรโดยสาร การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน  
การเช็คอิน การบริการติดตามสัมภาระ และการต้อนรับผู้ โดยสารบนอากาศยาน รวมไปถึง 
การให้ข้อมูลกับผู้โดยสารเกี่ยวกับเที่ยวบินและตารางบิน 
  Specific terms and conversations related to airline business operation 
and relevant tasks such as reservation, ticketing, ground service, check-in operation, 
lost and found service, and in-flight service; including giving information about flight 
details and timetables 
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มคอ.2 

3573306 การจัดการสปา           3(2-2-5) 
(Spa Management) 

                  ความหมาย ประเภท องค์ประกอบของสปา สถานการณ์ แนวโน้มทางการตลาด 
การจัดการเกี่ยวกับธุรกิจสปา การให้บริการ การจัดการบุคลากร ผลิตภัณฑ์ การบริหารและ 
การจัดการองค์กร สถานที่และสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสปาเพื่อสุขภาพ จรรยาบรรณและ
จริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจสปา การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจสปา หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง  
ให้มีการฝึกปฏิบัติ เช่น การนวดในรูปแบบต่าง ๆ หรือศึกษานอกสถานที ่
  Definitions, types, components, situations, marketing trend, spa 
business management, spa service, human resource management, spa products, 
organization administration and management, physical environment, laws relevant to 
health spa, codes of conduct and ethics of spa entrepreneurs, marketing planning for 
spa business, related organizations, allowing practical training such as various forms 
of massage or arranging a field trip study 

3573307 การวางแผนและการจัดการต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม      3(2-2-5)  
   (Food and Beverage Planning and Cost Control) 
                   องค์ประกอบ และขั้นตอนการวางแผนการให้บริการอาหารและเครื่อ งดื่ม  
การวางแผนด้านการเงินที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งแนวทาง 
การควบคุมและลดต้นทุนด้านอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อ  
การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การตรวจนับ การจัดทำรูปแบบรายการอาหาร การตั้งราคา
อาหารและเครื่องด่ืม แนวโน้มของธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม  
   Components and steps in food and beverage service planning, 
financial planning in food and beverage operation, cost control and reduction, other 
miscellaneous expenses such as purchasing, delivery verification, storage and stock, 
reimbursement, stocktaking, menu creation, food and beverage pricing, and trends of 
food and beverage 
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มคอ.2 

3573308 การออกแบบอาหาร          3(2-2-5)    
(Food Design and Styling) 
ความหมายและความสำคัญของการออกแบบและตกแต่งอาหาร หลักการออกแบบ

และตกแต่งอาหาร ชนิดและประเภทวัสดุ และอุปกรณ์การตกแต่งอาหาร การออกแบบและตกแต่ง
อาหารในโอกาสต่าง ๆ การออกแบบและตกแต่งโต๊ะอาหาร สุขลักษณะในการตกแต่งอาหาร  
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและตกแต่งอาหารในโอกาสต่าง ๆ  

Definitions and importance of food design and styling; principles of 
food design and styling; types of materials and equipment for food styling; food 
design and styling in various occasions; table design and decoration; hygiene in food 
styling; practical learning in food design and styling in various occasions  

3573309 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานโรงแรมส่วนหน้า       3(2-2-5) 
(English for Front Office Operation) 
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อปฏิบัติงาน

ส่วนหน้าในโรงแรม ตลอดจนคำศัพท์เฉพาะในแผนกงานส่วนหน้า อาทิ การสำรองห้องพัก  
การต้อนรับของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า งานแม่บ้าน และ ห้องอาหาร โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ  
การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในแตล่ะฝ่าย 
  Practice of English skills focusing on front office operation and 
relevant specific terms such as room reservation, greeting by front staff, 
housekeeping service, and restaurant; focusing on practicing communication in 
different situations and problem solving  

3573310 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม     3(2-2-5) 
(English for Food and Beverage Operation) 

                 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานในห้องอาหาร ทั้งในส่วนงาน
ครัว การเตรียมอาหาร เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่มแก่ลูกค้า ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  English communication used in food and beverage operation, 
including kitchen work, food preparation, beverage and cocktail mixology, serving 
food and beverage to guests; learning to solve problems in different situations 
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3573401 การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล     3(2-2-5) 
(MICE Management) 

  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  
การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของธุรกิจไมซ์ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของธุรกิจไมซ์ ศักยภาพของธุรกิ จไมซ์ 
ในประเทศไทย การดำเนินธุรกิจการจัดประชุมขององค์กร การดำเนินธุรกิ จการท่องเที่ยว 
เพื่อเป็นรางวัล การดำเนินธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ ดำเนินธุรกิจการจัดแสดงสินค้า สถานที่จัด
ธุรกิจไมซ์ หน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ  
  The introduction of meeting, incentive travel, convention and 
exhibition;  their roles, importance and benefits of MICE towards tourism industry; 
objectives; components; potentiality of MICE industry in Thailand; organization 
meeting operation; incentive travel operation; international convention operation; 
exhibition operation; MICE venues; national and international organizations related to 
MICE industry;  providing practical training 

3573402 การท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดการโฮมสเตย์       3(2-2-5) 
(Community-based Tourism and Homestay Management) 

                  ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ รูปแบบหรือประเภทของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เป้าหมายของการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการท่องเที่ยว 
หลักการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วน
ร่วมให้ประสบความสำเร็จ การวางแผนจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการโฮมสเตย์  
การจัดกิจกรรมและโปรแกรมการทอ่งเที่ยวที่เหมาะสมกับในแต่ละชุมชน 
  Definitions, principles, components, patterns or types of community-
based tourism (CBT), goals of community-based tourism, community participation in 
tourism, principles of community-based tourism management, key success factors 
promoting community-based tourism, community-based tourism planning, homestay 
management, suitable activity and itinerary management for each community 
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ข.  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

3572501 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น            3(2-2-5) 
  (Japanese for Beginners)  
  การฝึกทักษะทั้งสี่อย่าง (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้
ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่ 
การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น ฝึกการอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุป
และตอบคำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้ 
  Practice of four skills – listening, speaking, reading and writing for non-
Japanese learners, studying sentence structure and basic grammar, focusing on daily 
conversation such as greetings, introduction, time telling, shopping; practicing reading 
short passages or excerpts to summarize and answer questions, writing simple 
sentences 

3572502 การสนทนาและการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น          3(2-2-5) 
  (Japanese for Conversation and Communication)   
  การฝึกทักษะในการฟั ง  และการพู ดในบทสนทนา ตลอดจนการสื่อสาร 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาในระดับที่สูงขึ้น 
  Practice of listening and speaking skills in conversations, including daily 
life situations with higher level of Japanese language 

3573503 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น          3(2-2-5) 
  (Japanese Reading and Writing)   
  การฝึกทักษะในการอ่าน และการเขียน เพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถสื่อสารเพือ่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวได้ 
  Practice of reading and writing skills for various situations, including 
communication to solve problems for tourists 
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3573504 ภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจโรงแรม          3(2-2-5) 
  (Japanese for Hotel Business) 

การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ในโรงแรม และสนทนากับ
ลูกค้าผู้มาใช้บริการของโรงแรม โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การทักทายและ
การต้อนรับ การเสนอความช่วยเหลือตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น 
  Practice of listening and speaking skills for conversations used to 
communicate with hotel guests by simulating different working situations such as 
greetings and welcoming guests, offering assistance and problem solving 

3574505 ภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจท่องเที่ยว         3(2-2-5) 
  (Japanese for Tourism Business)  
 การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ในการบริการ และสนทนา
กับนักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านค้า เป็นตน้ 
  Practice of listening and speaking skills in service conversations with 
tourists, arranging simulation at different work places such as airport, hotel, 
restaurant, and shop 

3572506 ภาษาจีนเบื้องต้น           3(2-2-5) 
  (Chinese for Beginners) 
  การฝึกทักษะทั้งสี่อย่าง (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้
ภาษาจีนมาก่อน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ 
การทกัทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น ฝึกการอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุป
และตอบคำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้ 
  Practice of four skills – listening, speaking, reading and writing for non-
Chinese learners, studying sentence structure and basic grammar, focusing on daily 
conversation such as greetings, introduction, time telling, shopping; practicing reading 
short passages or excerpts to summarize and answer questions, writing simple 
sentences 
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3572507 การสนทนาและการสื่อสารภาษาจีน         3(2-2-5) 
  (Chinese for Conversation and Communication) 
  การฝึกทักษะในการฟัง และการพูดในบทสนทนาตลอดจนการสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันโดยใช้ภาษาจีนที่เรยีนมาในระดับที่สูงขึ้น 
  Practice of listening and speaking skills in conversations, including daily 
life situations with higher level of Chinese language 

3573508 การอ่านและการเขียนภาษาจีน          3(2-2-5) 
  (Chinese Reading and Writing) 
  การฝึกทักษะในการอ่าน และการเขียน เพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กบันักท่องเที่ยวได้ 

Practice of reading and writing skills for various situations, including 
communication to solve problems for tourists 

3573509 ภาษาจีนในธุรกิจโรงแรม          3(2-2-5) 
  (Chinese for Hotel Business) 
  การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ในโรงแรม และสนทนากับ
ลูกค้าผู้มาใช้บริการของโรงแรม โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การทักทายและ
การต้อนรับ การเสนอความช่วยเหลือตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น 
  Practice of listening and speaking skills for conversations used to 
communicate with hotel guests by simulating different working situations such as 
greetings and welcoming guests, offering assistance and problem solving 

3574510 ภาษาจีนในธุรกิจท่องเที่ยว           3(2-2-5) 
  (Chinese for Tourism Business)  
  การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ในการบริการ และสนทนา
กับนักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านค้า เป็นต้น 
  Practice of listening and speaking skills in service conversations with 
tourists, arranging simulation at different work places such as airport, hotel, 
restaurant, and shop 
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3572511 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น          3(2-2-5) 
  (Korean for Beginners) 
  การฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาเกาหลีเบื้องต้น ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ภาษานี้
ในการทำงาน บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจำวันแบบง่าย 
  Practice of listening and speaking skills of basic Korean language, 
particularly for career purpose; learning using Korean in daily life conversations 

3572512 การสนทนาและการสื่อสารภาษาเกาหลี         3(2-2-5) 
  (Korean for Conversation and Communication) 
  การฝึกทักษะการฟัง และการพูดในบทสนทนาตลอดจนการสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันโดยใชภ้าษาเกาหลทีี่เรียนมาในระดับที่สูงขึ้น  
  Practice of listening and speaking skills in conversations, including daily 
life situations with higher level of Korean language 

3573513 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี         3(2-2-5) 
  (Korean Reading and Writing) 
  การฝึกทักษะการอ่าน และการเขียน เพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
สื่อสารเพือ่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวได้ 
  Practice of reading and writing skills for various situations, including 
communication to solve problems for tourists 

3573514 ภาษาเกาหลีในธุรกิจโรงแรม          3(2-2-5) 
  (Korean for Hotel Business) 
  การฝึกทักษะด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ในโรงแรม และสนทนา 
กับลูกค้าผู้มาใช้บริการของโรงแรม โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การทักทายและ
การต้อนรับ การเสนอความช่วยเหลือตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น 
  Practice of listening and speaking skills for conversations used to 
communicate with hotel guests by simulating different working situations such as 
greetings and welcoming guests, offering assistance and problem solving 
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3574515 ภาษาเกาหลีในธุรกิจท่องเที่ยว           3(2-2-5) 
  (Korean for Tourism Business)  
  การฝึกทักษะด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ในการบริการ และสนทนา 
กับนักท่องเที่ยว  โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านค้า เป็นตน้ 
  Practice of listening and speaking skills in service conversations with 
tourists, arranging simulation at different work places such as airport, hotel, 
restaurant, and shop 

3572516 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น          3(2-2-5) 
  (Vietnamese for Beginners) 
  การฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาเวียดนามเบื้องต้น  ในกรณีที่จำเป็นต้อง
ใช้ภาษานี้ในการทำงาน บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจำวันแบบง่าย 
  Practice of listening and speaking skills of basic Vietnamese language, 
particularly for career purpose; learning using Vietnamese in simple daily life 
conversations 

3572517 การสนทนาและการสื่อสารภาษาเวียดนาม       3(2-2-5) 
  (Vietnamese for Conversation and Communication) 
  การฝึกทักษะการฟัง และการพูดในบทสนทนาตลอดจนการสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันโดยใช้ภาษาเวียดนามที่เรียนมาในระดับทีสู่งขึ้น  
  Practice of listening and speaking skills in conversations, including daily 
life situations with higher level of Vietnamese language 

3573518 การอ่านและการเขียนภาษาเวียดนาม        3(2-2-5) 
  (Vietnamese Reading and Writing) 
  การฝึกทักษะการอ่าน และการเขียน เพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
สื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหก้ับนักท่องเที่ยวได้ 
  Practice of reading and writing skills for various situations, including 
communication to solve problems for tourists 
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3573519 ภาษาเวียดนามในธุรกิจโรงแรม          3(2-2-5) 
  (Vietnamese for Hotel Business) 
  การฝึกทักษะด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ในโรงแรม และสนทนากับ
ลูกค้าผู้มาใช้บริการของโรงแรม โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การทักทายและ
การต้อนรับ การเสนอความช่วยเหลือตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ เปน็ตน้ 
  Practice of listening and speaking skills for conversations used to 
communicate with hotel guests by simulating different working situations such as 
greetings and welcoming guests, offering assistance and problem solving 

3574520 ภาษาเวียดนามในธุรกิจท่องเที่ยว          3(2-2-5) 
  (Vietnamese for Tourism Business)  
  การฝึกทักษะด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ในการบริการ และสนทนากับ
นักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า 
เป็นต้น 
  Practice of listening and speaking skills in service conversations with 
tourists, arranging simulation at different work places such as airport, hotel, 
restaurant, and shop 
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มคอ.2 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี/สหกิจศึกษา 

3574801        การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว         1(90) 
  (Preparation of Experience in Tourism Industry) 
  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้  
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
  Activities to prepare students before the field experience regarding 
their perception, personality and opportunity to their careers; developing students in 
terms of knowledge, skills, attitude, motivation and appropriate attributes to the 
profession 

3574802        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว             6(540) 
  (Field Experience in Tourism Industry) 
  วิชาบังคับก่อน : 3574801 การเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
  ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
             จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมหน่วยงาน 
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยฝึกงานเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดให้มี
การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน ตลอดจนอภิปรายปัญหาในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรม ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
  Provision of a field experience in tourism and hotel businesses in 
governments and private sectors providing students with theoretical and practical 
knowledge and skill; arranging orientation and post-orientation regarding field 
experience; discussing problems found during field experience and proposing 
appropriate solutions 
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3503803        เตรียมสหกิจศึกษา              1(90) 
  (Pre-Cooperative Education) 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่
จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพีก่อนออกไปปฏิบัตงิานที่สถานประกอบการ 

Principle, concept, process and steps of cooperative education, 
relevant rules and regulation of cooperative education, basic knowledge and 
techniques in job application, workplace selection, method of writing application 
letter, job interview, basic knowledge and skill needed for working in workplace, 
quality management system, project or product presentation techniques, academic 
report writing, personality, ethic and code of conduct in profession before practicing 
in workplace 

3504803 สหกิจศึกษา                 6 หน่วยกติ 
  (Cooperative Education) 
     วิชาบังคับก่อน : 3503803 เตรียมสหกิจศึกษา 
     การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์   
โดยการจัดให้มีการเรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้ 
การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยนำความรู้ทั้ งภาคทฤษฎี  
และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานประกอบการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว  
ณ สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 
     Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying 
in cooperation with business organization, supervised will give by mentor and 
workplace, theory and practice are applied in real situation as temporary employee 
at MOU workplace 
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ภาคผนวก  ข 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 



     มคอ.2 

มคอ.2 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 
 

หมวดวิชา เกณฑ ์
ไม่น้อย
กว่า 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 
ไม่น้อยกว่า 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 
ไม่น้อยกว่า 

หมายเหต ุ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(1)  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
(2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
(3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
(4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

30 30 
10 
6 
6 
8 

30 
10 
6 
6 
8 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ปรับตาม
หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2563 ของสำนัก
วิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเลย 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 
(1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
(2)  กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 
ก. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 
- วิชาการท่องเที่ยว 
ข. กลุ่มวิชาการโรงแรม 
- วิชาการโรงแรม 
(3)  กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 
ก. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
ข. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
(4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  
ก. การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

120 120 
24 
24 
60 
 

30 
 

30 
30 
15 
 

15 
6 
 
1 

121 
24 
24 
60 
 

30 
 

30 
30 
15 
 

15 
7 
 
1 
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มคอ.2 

หมวดวิชา เกณฑ ์
ไม่น้อย
กว่า 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 
ไม่น้อยกว่า 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 
ไม่น้อยกว่า 

หมายเหต ุ

ข. เตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
ค. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ง. สหกิจศึกษา 

- 
5 
6 

1 
6 
6 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6  
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 156 156 157  
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มคอ.2 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรา้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel 

 

2.  ชื่อปริญญา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
ศศ.บ. (การท่องเทีย่วและการโรงแรม) 
Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 
B.A. (Tourism and Hotel) 

2.  ชื่อปริญญา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 
B.A. (Tourism and Hotel) 

 

2.1  จำนวนหน่วยกิตรวม 
จำนวนไม่น้อยกว่า 156 หนว่ยกิต 

2.1  จำนวนหน่วยกิตรวม 
จำนวนไม่น้อยกว่า 157 หน่วยกิต 

 

3.  โครงสร้างหลักสูตร 
     3.1  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
            ให้เรียน 30  หน่วยกิต  

3.  โครงสร้างหลักสูตร 
     3.1  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
            ให้เรียน 30  หน่วยกิต  

 
 

กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ให้เรียน 10 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ให้เรียน  10  หน่วยกิต *ปรับตาม
หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2563 
ของวิชา
ศึกษาทั่วไป 

บังคับเรียน 6 หน่วยกิต บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              2(2-0-4) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4) 
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       2(2-0-4) 0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   2(2-0-4) 
0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 
2(2-0-4) 0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
2(2-0-4) 

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   4   หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน 4  หน่วยกิต 
0001104 
 

การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

2(2-0-4) 
 

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า 

2(2-0-4) 

0001105 
 

การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 
 

2(2-0-4) 
 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

2(2-0-4) 
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มคอ.2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

0001106 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วัฒนธรรม 

2(2-0-4) 
 

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
วัฒนธรรม 

2(2-0-4) 

0001107 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในงานอาชีพ 

2(2-0-4) 
 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในงานอาชีพ 

2(2-0-4) 

   0001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน 
ชีวิตประจำวัน 

2(2-0-4) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ให้เรียน  6  หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  6 หน่วยกิต                                                เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  6 หน่วยกิต                                                
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการ

พัฒนาชีวิตและสังคม 
2(2-0-4) 0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการ

พัฒนา 
2(2-0-4) 

0002102 พฤติกรรมมนุษย์กับการ
พัฒนาตน 

2(2-0-4) 0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 2(2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับ
ชีวิต 

2(2-0-4) 0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับ
ชีวิต  

2(2-0-4) 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4)  0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4)  0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เรียน  6  หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เรียน 6  หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 หน่วยกิต 
0003101 ระบบสังคมไทย                            2(2-0-4) 0003107 ความเปน็พลเมืองที่ดี 2(2-0-4) 
0003102 ระบบสังคมโลก  2(2-0-4) เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 4 หน่วยกิต 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 0003101 ระบบสังคมไทย  2(2-0-4) 
0003104 ไทเลยศึกษา 2(2-0-4) 0003102 ระบบสังคมโลก  2(2-0-4) 
0003105 ประเทศไทยกับประชาคม

อาเซยีน 
2(2-0-4) 0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 

0003106 เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน                   

2(2-0-4) 0003104 ไทเลยศึกษา  2(2-0-4) 

   0003105 ประเทศไทยกับประชาคม 
อาเซียน  

2(2-0-4) 

   0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
   0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้เรียน  8  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้เรียน  8  หน่วยกิต 
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มคอ.2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   8   หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้  8   หน่วยกิต  
0004101 การคิดและการตัดสินใจ                2(2-0-4) 0004101 การคิดและการตัดสินใจ  2(2-0-4) 
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สำหรับชีวิตประจำวัน 
2(2-0-4) 

0004103 การออกกำลงกายเพ่ือ
สุขภาพ        

2(2-0-4) 0004103 การออกกำลังกายเพ่ือ
สุขภาพ  

2(2-0-4) 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิต 

2(2-0-4) 0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิต 

2(2-0-4) 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  2(2-0-4) 
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
0004107 เทคนิคการบำรุงรักษา

เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
2(2-0-4) 0004107 เทคนิคการบำรุงรักษา

เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
2(2-0-4) 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใน
ชีวิตประจำวัน 

2(2-0-4) 0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใน 
ชีวิตประจำวัน 

2(2-0-4) 
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มคอ.2 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

ให้เรียน 120  หน่วยกิต  ให้เรียน 121  หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      

บังคับเรียน 24 หน่วยกิต บังคับเรียน 24 หน่วยกิต   

3571201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม                                                                     

3(3-0-6)  -  ยกเลิกรายวิชา 

 -  3571201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยว  

3(3-0-6) รายวชิาใหม่ 

 -  3571301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
การโรงแรม                                                                    

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

3571105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                  3(3-0-6) 3571401 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

3573311 จิตวิทยาการบริการ                  3(3-0-6) 3571402 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

3572204 ลักษณะและพฤติกรรม 
ของนักท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 3571403 ลักษณะและพฤติกรรม 
ของนักท่องเที่ยว 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 

3573404 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม                               

3(2-2-5) 3572401 
 

เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ 
การท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 

3571401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สำหรับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม           

3(3-0-6) 3574401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
สำหรับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

3571405 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสำหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 3574402 จรรยาบรรณวิชาชีพและ 
กฎหมายสำหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

3571101 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ในอุตสาหกรรมบริการ 

3(2-2-5)  -  ย้ายไปกลุ่ม 
วิชาเนื้อหาเลือก 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ   กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ    

บังคับเรียน  60  หน่วยกิต บังคับเรียน  60  หน่วยกิต  

ก. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว        ก. กลุ่มวิชาการท่องเท่ียว         

บังคับเรียน 30 หนว่ยกิต บังคับเรียน 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น  

3572202 ภาษาอังกฤษในธุรกิจ
ท่องเที่ยว 1                 

3(2-2-5) 3571202 ภาษาอังกฤษในธุรกิจ
ท่องเที่ยวเบื้องต้น 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อรายวิชา 

3573212 โลจิสติกส์สำหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

3(3-0-6) 3571203 โลจิสติกส์สำหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 

3573102 การสำรองที่นั่งและการออก
บัตรโดยสาร 

3(2-2-5) 3572201 การสำรองที่นั่งและการออก
บัตรโดยสาร 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 

3571205 งานมัคคเุทศก ์ 3(2-2-5) 3572202 งานมัคคเุทศก ์ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา 

3572206 การวางแผนและ 
การจัดนำเที่ยว 

3(2-2-5) 3572203 การวางแผนและ 
การจัดนำเที่ยว 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 

3571211 ประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือ 
การท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 3572204 ประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือ  
การท่องเที่ยว 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

3574210 การวางแผนและพัฒนา  
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

3(2-2-5) 3573201 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อวิชา  
คำอธิบาย
รายวิชา 

 -  3573202 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

3(2-2-5) รายวชิาใหม่ 

 -  3574201 การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว       

3(2-2-5) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะด้าน
เลือก 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อวิชา  
คำอธิบาย
รายวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

 -  3574202 การตลาดดิจิทัลสำหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

3(3-0-6) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะด้าน
เลือก 
เปลี่ยนรหัสวชิา 
ชื่อวิชา  
คำอธิบาย
รายวิชา 

3571207 นันทนาการเพื่อ 
การท่องเที่ยว 

3(2-2-5)  -  ย้ายไปกลุ่มวิชา
เนื้อหาเลือก 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

3572203 ภาษาอังกฤษในธุรกิจ
ท่องเที่ยว 2                

3(2-2-5)  -  ย้ายไปกลุ่มวิชา
เนื้อหาเลือก 
เปลี่ยนรหัสวชิา
ชื่อวิชา  

3573103 การจัดประชุมสัมมนา  
จัดนิทรรศการและ 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

3(2-2-5)  -  ย้ายไปกลุ่มวิชา
เนื้อหาเลือก 
เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา 

ข. กลุ่มวิชาการโรงแรม        ข. กลุ่มวิชาการโรงแรม         

บังคับเรียน 30 หน่วยกิต บังคับเรยีน 30 หน่วยกิต  

3572306 ภาษาอังกฤษในธุรกิจ
โรงแรม 1                    

3(2-2-5)                                                                                                                                         3571302 ภาษาอังกฤษในธุรกิจ
โรงแรมเบื้องต้น 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวชิา
ชื่อวิชา 

3571302 การจัดการส่วนหน้า 3(2-2-5) 3571303 การจัดการส่วนหน้า   3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 

3572303 การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) 3572301 การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) เปลี่ยนรหสัวิชา 
คำอธบิาย
รายวิชา 

3573104 การจัดการอุตสาหกรรม
บริการ 

3(3-0-6)                                                                     3573301 การจัดการอุตสาหกรรม
บริการ 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 

3573304 การจัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

3(2-2-5) 3573302 การจัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม  

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
คำอธบิาย
รายวิชา 

 -  3573303 งานครัว 3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 
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มคอ.2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

3574310 การจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 3573304 การจัดเลี้ยง  3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 

 -  3573305 การสัมมนาการโรงแรม   3(2-2-5) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะด้าน
เลือก เปลี่ยน
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 -  3574301 การบัญชีและการเงินสำหรับ
อุตสาหกรรมบริการ  

3(2-2-5) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะด้าน
เลือก เปลี่ยน
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

3574312 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ที่พักขนาดย่อม 

3(2-2-5)                                                                                                                                         3574302 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ที่พักขนาดย่อม 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา 

3572307 ภาษาอังกฤษในธุรกิจ
โรงแรม 2                 

3(2-2-5)                                                                                                                                          -  ย้ายไปกลุ่มวิชา
เนื้อหาเลือก 
เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา 

3574311 การวางแผนและการจัดการ
ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 

3(3-0-6)                                                                                                                                          -  ย้ายไปกลุ่มวิชา
เนื้อหาเลือก 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

3573305 การจัดการธุรกิจที่พัก 3(3-0-6)                                                                      -  ยกเลิกรายวิชา 

กลุ่มวิชาเนื้อหาเลอืก  30  หน่วยกิต  กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก  30  หน่วยกิต  

ก. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม       ก. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม        

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกติ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกติ  

3571202 การบริการเพื่อการเดินทาง
อย่างครบวงจร 

3(2-2-5) 3571204 การบริการเพื่อการเดินทาง 
อย่างครบวงจร 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 -  3571205 นันทนาการเพื่อ 
การท่องเที่ยว 

3(2-2-5) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเนื้อหา
บังคับ   
เปลี่ยนรหัสวิชา 

 -  3571404 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ในอุตสาหกรรมบริการ 

3(2-2-5) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ     
เปลี่ยนรหัสวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

 -  3572205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในธุรกิจท่องเที่ยว 

3(2-2-5) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเนื้อหา
บังคับ เปลี่ยน
รหัสวิชา ชื่อวชิา  

3573209 การเดินป่าและ 
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย    

3(2-2-5) 3572206 การเดินป่าและ 
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย                             

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 

3573204 ภาษาอังกฤษในธุรกิจ
ท่องเที่ยว 3 

3(2-2-5) 3572207 ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ 
นำเที่ยว 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวชิา 

 -  3572302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในธุรกิจโรงแรม  

3(2-2-5) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเนื้อหา
บังคับ เปลี่ยน
รหัสวิชาชื่อวิชา 

3572302 ศิลปะการต้อนรับและ 
การสื่อสารในงานบริการ 

3(3-0-6)                                                                     3572402 ศิลปะการต้อนรับและ 
การสื่อสารในงานบริการ 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

3573210 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(2-2-5) 3573203 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 -  3573204 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
มัคคุเทศก์ 

3(2-2-5) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเนื้อหาเลือก
ภาษาต่างประเทศ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

 -  3573205 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ
การบิน 

3(2-2-5) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเนื้อหาเลือก
ภาษาต่างประเทศ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

3573310 การจัดการสปา 3(2-2-5)                                                                                                                                         3573306 การจัดการสปา 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 -  3573307 การวางแผนและการจัดการ 
ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 

3(2-2-5)                                                                                                                                         ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเนื้อหา
บังคับ   
เปลี่ยนรหัสวิชา 

 -  3573308 การออกแบบอาหาร 3(2-2-5)                                                                                                                                         รายวิชาใหม่ 

 -  3573309 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงานโรงแรมส่วนหนา้ 

3(2-2-5) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเนื้อหาเลือก
ภาษาต่างประเทศ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
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สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

 -  3573310 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การปฏิบัติงานบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 

3(2-2-5) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเนื้อหาเลือก
ภาษาต่างประเทศ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

 -  3573401 การจัดการประชุม 
นิทรรศการและ 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

3(2-2-5) ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเนื้อหา
บังคับ เปลี่ยน
รหัสวิชาชื่อวิชา 

3573211 การท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
การจัดการโฮมสเตย์ 

3(3-0-6) 3573402 การท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
การจัดการโฮมสเตย์ 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนเป็นวิชา
ปฏิบัต ิ

3574901 การสำรวจและวิจัยสำหรับ
การท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม 

3(2-2-5)  -  ย้ายไปกลุ่มวิชา
เนื้อหาบังคับ 
เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิช คำอธบิาย
รายวชิา 

3572402 การบัญชีและการเงิน
สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและ
โรงแรม 

3(2-2-5)  -  ย้ายไปกลุ่มวิชา
เนื้อหาบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา 

3572403 การตลาดการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

3(3-0-6)  -  ย้ายไปกลุ่มวิชา
เนื้อหาบังคับ 
เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิช คำอธิบาย
รายวิชา 

3573901 การสัมมนาการท่องเทีย่ว
และการโรงแรม 

3(2-2-5)  -  ย้ายไปกลุ่มวิชา
เนื้อหาบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา 

3573308 ภาษาอังกฤษในธุรกิจ
โรงแรม 3                    

3(2-2-5)                                                                                                                                          -  ยกเลิกรายวิชา 

3573205 ภาษาอังกฤษในธุรกิจ
ท่องเที่ยว 4 

3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 

3574106 การจัดการคุณภาพ 
ในอุตสาหกรรมบริการและ 
การและการท่องเที่ยว 

3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
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ข. กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ ข. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  

เลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง เพียงภาษาเดียว เลือกเรียนอย่างน้อย 1 ภาษา  

เลือกเรียนรายวิชาจากภาษาใดภาษาหนึ่ง เพียงภาษา
เดียว ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เปลี่ยนเงื่อนไข 

3572501 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                     3(2-2-5)                                                                                                                                         3572501 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  3(2-2-5)                                                                                                                                         คงเดิม 

3572502 การสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)                                                                                                                                         3572502 
 

การสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่น  

3(2-2-5)                                                                                                                                         เปลี่ยนชื่อวิชา 

 ภาษาญี่ปุ่น 1 
 

 

3573503 การสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)                                                                                                                                         3573503 การอ่านและการเขียน
ภาษาญี่ปุ่น  

3(2-2-5)                                                                                                                                         เปลี่ยนชื่อวิชา 

 ภาษาญี่ปุ่น 2  
3574505 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม              3(2-2-5)                                                                                                                                         3573504 ภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจโรงแรม 3(2-2-5)                                                                                                                                         เปลี่ยนรหัสวิชา

ชื่อวชิา 

3573504 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ 
การท่องเที่ยว           

3(2-2-5)                                                                                                                                         3574505 ภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5)                                                                                                                                         เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา 

3572506 ภาษาจีนเบื้องต้น                                                 3(2-2-5)                                                                                                                                         3572506 ภาษาจีนเบื้องต้น 3(2-2-5)                                                                                                                                         คงเดิม 

3572507  การสนทนาและการสื่อสาร 
ภาษาจีน 1 

3(2-2-5)                                                                                                                                         3572507  การสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาจีน 

3(2-2-5)                                                                                                                                         เปลี่ยนชื่อวิชา 

3573508 การสนทนาและการสื่อสาร 
ภาษาจีน 2 

3(2-2-5)                                                                                                                                         3573508 การอ่านและการเขียน
ภาษาจีน 

3(2-2-5)                                                                                                                                         เปลี่ยนชื่อวิชา 

3574510 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5)                                                                                                                              3573509 ภาษาจีนในธุรกิจโรงแรม 3(2-2-5)                                                                                                                                         เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวชิา 

3573509 ภาษาจีนเพื่อการท่องเทีย่ว   3(2-2-5)                                                                                                                                         3574510 ภาษาจีนในธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5)                                                                                                                              เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา 

3572511  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น   3(2-2-5)                                                                                                                                          -  ยกเลิกรายวิชา 

3572512 การสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศส 1 

3(2-2-5)                                                                                                                                          -  ยกเลิกรายวิชา 

3573513 การสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศส 2 

3(2-2-5)                                                                                                                                          -  ยกเลิกรายวิชา 

3573514 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อ 
การท่องเที่ยว      

3(2-2-5)                                                                                                                                          -  ยกเลิกรายวิชา 

3574515 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อ 
การโรงแรม    

3(2-2-5)                                                                                                                                          -  ยกเลิกรายวิชา 

 -  3572511  ภาษาเกาหลเีบือ้งต้น 3(2-2-5)                                                                                                                                         รายวิชาใหม่ 



144 
 

มคอ.2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

 -  3572512 การสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาเกาหล ี

3(2-2-5)                                                                                                                                         รายวิชาใหม่ 

 -  3573513 การอ่านและการเขียนภาษา
เกาหลี 
 

3(2-2-5)                                                                                                                                         รายวิชาใหม่ 

 -  3573514 ภาษาเกาหลีในธุรกิจโรงแรม 3(2-2-5)                                                                                                                                         รายวิชาใหม่ 

 -  3574515 ภาษาเกาหลีในธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5)                                                                                                                                         รายวิชาใหม่ 

3572516 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น        3(2-2-5)                                                                                                                                         3572516 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 3(2-2-5)                                                                                                                                         คงเดิม 

3572517 การสนทนาและการสื่อสาร
ภาษา เวียดนาม 1 

3(2-2-5)                                                                                                                                         3572517 การสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาเวียดนาม 

3(2-2-5)                                                                                                                                         เปลี่ยนชื่อวิชา 

3573518 การสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาเวียดนาม 2 

3(2-2-5)                                                                                                                                         3573518 การอ่านและการเขียนภาษา
เวียดนาม  

3(2-2-5)                                                                                                                                         เปลีย่นชื่อวิชา 

3574520 ภาษาเวียดนามเพื่อการ
โรงแรม                                

3(2-2-5)                                                                                                                                         3573519 ภาษาเวียดนามในธุรกิจ
โรงแรม 

3(2-2-5)                                                                                                                                         เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา 

3573519 ภาษาเวียดนามเพื่อการ
ท่องเทีย่ว       

3(2-2-5)                                                                                                                                         3574520 ภาษาเวียดนามในธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5)                                                                                                                                         เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา 

3572521 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
มัคคุเทศก์ 1 

3(2-2-5)                                                                                                                                          -  ย้ายไปกลุ่มวิชา
เนื้อหาเลือก 
เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวชิา 

3572522 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
มัคคุเทศก์ 2 

3(2-2-5)                                                                                                                                          -  ยกเลิกรายวิชา 

3573523 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ
การบิน 

3(2-2-5)                                                                                                                                          -  ย้ายไปกลุ่มวิชา
เนื้อหาเลือก 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

3573524 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงานโรงแรมส่วนหน้า 

3(2-2-5)                                                                                                                                          -  ย้ายไปกลุ่มวิชา
เนื้อหาเลือก 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

3574525 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงานบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 

3(2-2-5)                                                                                                                                          -  ย้ายไปกลุ่มวิชา
เนื้อหาเลือก 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
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กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  
6 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  
7 หน่วยกิต 

 

บังคับเรยีน ให้เลือกเรียน  

3574801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ว 

1(90) 3574801 
 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

1(90) 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 

3503803 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) วิชาใหม่ 

ให้เลือกเรียน เรียนตามเงื่อนไขรายวิชา  

3574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

5(450) 3574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

6(540) เปลี่ยนชื่อวิชา
เพิ่มหน่วยกิต 

3574803 สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว 

6 3504803 สหกิจศึกษา 
 

6 
หน่วยกิต 

เปลี่ ยนรหัสวิชา
ชื่อวชิา 

หมวดวิชาเลือกเสรี    หมวดวิชาเลือกเสรี     

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน
โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี ้
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ภาคผนวก  ค 
 

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 



มคอ.2 

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

 

1.  กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ 
 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3571201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ           3(3-0-6) 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
(Introduction to Tourism and Hotel)   
ขอบเขตการท่องเที่ยวและการโรงแรม ต้นกำเนิดและ
พั ฒ น าก ารขอ งก ารท่ อ ง เที่ ย ว  แ ล ะก าร โรงแ รม 
ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม องค์ประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนพัฒนาการท่องเที่ยว การตลาดในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยว การ
ดำเนินงานธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม ประเภทของ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ การบริการด้านโรงแรม 
การนำเที่ยว การขนส่ง  ภัตตาคาร ร้านขายของที่ระลึก 
และรูปแบบการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ 
Scopes of tourism and hotel: origin and 
development, definitions, importance, 
components, roles of tourism industry, 
introduction to tourism planning and 
development incorporating with the National 
Economic and Social Development Plan and the 
National Tourism Plan, marketing in tourism and 
hotel businesses, tourism management, tourism 
and hotel business operations; including tourism 
components: accommodation, tour operator, 
transportation, restaurant, souvenir business, 
tourism resources and different tourism types 

  ยกเลกิ
รายวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
  3571201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยว 
(Introduction to Tourism) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 ประวัติ และวิวัฒ นาการของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว ความหมาย ระบบของการท่องเที่ยว 

องค์ ป ระกอบของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว 

ความสำคัญ และผลกระทบของการท่ องเที่ ยว 

การตลาดในธุรกิจการท่ องเที่ ยว  ประเภทของ

นักท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

History and development of tourism 

industry; definition, tourism system, tourism 

components; importance and impacts of 

tourism; tourism marketing; types of tourists; 

related business in tourism industry; and 

tourism-related organizations 
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มคอ.2 

 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
  3571301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การโรงแรม 
(Introduction to Hotel)                                                                

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

  ศึกษาความเป็นมาของกิจการโรงแรม โครงสร้างของ
การปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในกิจการโรงแรม 
การจัดสายงาน  การกำหนดหน้าที่ การดำเนินงาน
ของแผนกและฝ่ายต่าง ๆ เป็นต้นว่าฝ่ายบริการส่วน
หน้า ฝ่ายแม่บ้าน ฝ่ายอาหาร ฝ่ายเครื่องดื่ม แผนก
บริการภายในโรงแรม การบริการงานบุคคล การ
ติดต่อสัมพันธ์กับโรงแรมในเครือและนอกเครือ 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น บริษัทนำ
เที่ยว ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น กฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม ความรับผิดชอบ
ต่อผู้ใช้บริการของโรงแรม และมารยาทของพนักงาน 
ข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขในการดำเนินกิจการ
โรงแรม 
History of hotel business; hotel structure and 
internal control; organizing, roles and 
functions of different departments: front 
office, housekeeping, food and beverages, 
concierge, human resource; connections and 
communication within and between hotel 
network, including related organizations such 
as tour operators, souvenir shops; laws and 
regulations hotel business; responsibility 
towards hotel guests; staff etiquette and 
manners; problems and solutions in hotel 
operation 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3571105   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม         3(3-0-6) 
(Cross Cultural Communication) 
วัฒนธรรมของชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึง
วัฒนธรรมในอาเซียน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผล
ต่อความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยว แรงจูงใจ ความ
สนใจ และรสนิยมของนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถ
สื่อสาร เข้าใจสิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ  และ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 
 
Thai and foreign cultures, including cultures in 
ASEAN countries, cultural differences affecting 
travel desires, motivation, interests and tourist’s 
tastes in order to communicate, understand of 
do’s and don’ts and cater tourists’ needs 
suitably 

3571401   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     3(3-0-6)  
(Cross Cultural Communication) 
วัฒนธรรมของชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึง
วัฒนธรรมในอาเซียน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่
มีผลต่อความต้องการในการเดินทางท่องเที่ ยว 
แรงจูงใจ ความสนใจ และรสนิยมของนักท่องเที่ยว 
เพื่อให้สามารถสื่อสาร เข้าใจสิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่
ควรปฏิบัติ และให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่าง
เหมาะสม 
Thai and foreign cultures, including cultures 
in ASEAN countries, cultural differences 
affecting travel desires, motivation, interests 
and tourist’s tastes in order to 
communicate, understand of do’s and 
don’ts and cater tourists’ needs suitably 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 

3573311   จิตวิทยาการบริการ                3(3-0-6) 
(Service Psychology) 
แนวคิดพื้นฐานของความต้องการของบุคคล และแนวคิด
ในเรื่องของการนำเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ประยุกต์
กับความต้องการในด้านการบริการของบุคคล รวมทั้ง
ศึกษาถึงหลักในการบริการให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการ
จูงใจลูกค้า เทคนิคการเจรจาต่อรอง เทคนิคการแก้ปัญหา
เมื่อลูกค้าไม่พอใจ และเทคนิคการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการ
บริการ ตลอดจนการสร้างจิตอาสาในการให้บริการ 
The basic concept of individual needs and 
application of psychological theories to 
understand individual service requirements, 
principles of effective service, customer 
persuasion techniques, negotiation techniques, 
techniques in dealing with dissatisfied 
customers, techniques in applying human 
relations in service, and creating service mind                  
 

3571402   จิตวิทยาการบริการ     3(3-0-6) 
(Service Psychology) 
แนวคิดพื้นฐานของความต้องการของบุคคล และ
แนวคิดในเรื่องของการนำเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามา
ใช้ประยุกต์กับความต้องการในด้านการบริการของ
บุคคล รวมทั้ งศึกษาถึ งหลักในการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกค้า เทคนิคการ
เจรจาต่อรอง เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจ 
และเทคนิคการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริการ 
ตลอดจนการสร้างจิตอาสาในการให้บริการ 
The basic concept of individual needs and 
application of psychological theories to 
understand individual service requirements, 
principles of effective service, customer 
persuasion techniques, negotiation 
techniques, techniques in dealing with 
dissatisfied customers, techniques in 
applying human relations in service, and 
creating service mind 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3572204   ลักษณะและพฤติกรรมของ       3(2-2-5) 
นักท่องเที่ยว     
(Tourist Characteristics and  
Behavior) 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ กระบวนการในการตัดสินใจ ความแตกต่าง
ของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม และ
ศาสนาของนักท่องเที่ยว หลักเกณฑ์การจำแนกประเภท
ของนักท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ต่าง ๆ การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ตลอดจน
การประยุกต์ใช้ทางการตลาดในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจ
โรงแรม 
 
Tourist behavior involving factors affecting 
decision making, decision-making process, 
differences of tourist behavior in terms of 
culture and religion, criteria in segmenting 
tourist groups, needs of tourists in different 
segments, research in tourist behavior; including 
application of tourist behavior in marketing 
activities 

3571403   ลักษณะและพฤติกรรม        3(2-2-5) 
ของนักท่องเที่ยว  
(Tourist Characteristics and  
Behavior) 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ กระบวนการในการตัดสินใจ ความ
แตกต่างของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทางด้าน
วัฒนธรรม และศาสนา 
ของนักท่องเที่ยว หลักเกณฑ์การจำแนกประเภทของ
นักท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ต่าง ๆ การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
ตลอดจนการประยุกต์ ใช้ทางการตลาดในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม  
Tourist behavior involving factors affecting 
decision making, decision-making process, 
differences of tourist behavior in terms of 
culture and religion, criteria in segmenting 
tourist groups, needs of tourists in different 
segments, research in tourist behavior; 
including application of tourist behavior in 
marketing activities 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3573404   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
(Information Technology for 
Tourism and Hotel) 

 3(2-2-5) 
 
 

3572401   เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ 
การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม  
(Digital Technology for Tourism 
and Hotel) 

3(2-2-5) 
 
 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 
คำอธิบาย
รายวชิา แนวคิด องค์ประกอบ และความสำคัญของการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสื่อสารและเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ระบบการสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายแบบ
เบ็ดเสร็จ สื่อสังคมออนไลน์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทผู้ประกอบการ
ทางการท่องเที่ยว โรงแรมและที่พัก ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม ธุรกิจขนส่งและธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา จัด
นิทรรศการและการท่องเทีย่วเพื่อเปน็รางวัล 
 
Concepts, components and importance of 
applying information technology for tourism and 
hotel businesses, database system, 
communication technology and Internet, Global 
Distribution System (GDS), social media, e-
commerce, application of information 
technology in the context of entrepreneurs in 
tourism, accommodation, food and beverage, 
transportation and MICE businesses 

แนวคิด องค์ประกอบ และความสำคัญของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสื่อสารและ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบการสำรองที่นั่งและจัด
จำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ สื่อสังคมออนไลน์ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในบริบทผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว โรงแรม
และที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจขนส่งและ
ธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา จัดนิทรรศการและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
Concepts, components and importance of 
applying information technology for tourism 
and hotel businesses, database system, 
communication technology and Internet, 
Global Distribution System (GDS), social 
media, e-commerce, application of 
information technology in the context of 
entrepreneurs in tourism, accommodation, 
food and beverage, transportation and MICE 
businesses 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3571401   การจัดการทรัพยากรมนุษย์       3(3-0-6)           
สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม      
(Human Resource Management  
for Tourism and Hotel) 
 หลักการและความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อธุรกิจ
การท่องเที่ยวและ การโรงแรม กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การวางแผน 
การสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุ แต่งตั้ ง การ
ประเมิ นการปฏิ บั ติ งาน  การบริห ารค่ าตอบแทน 
ประโยชน์และบริการ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้สอดรับกับสถานการณ์แวดล้อม รวมถึงปัญหาที่
เกิดจากบุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม และ
แนวทางแก้ไข 
Principles and importance of human resource 
towards tourism and hotel businesses; human 
resource management process: job analysis, 
planning, recruitment, selection and staffing, 
performance appraisal, compensation 
management, benefits and services; including 
human resource development to correspond 
with external environment and problems 
derived from personnel in tourism and hotel 
businesses with solutions 

3574401   การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
(Human Resource Management  
for Tourism and Hotel) 
หลักการและความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อ
ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม กระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การ
วางแผน การสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุ
แต่งตั้ ง การประเมินการปฏิบัติงาน การบริหาร
ค่าตอบแทน ประโยชน์และบริการ ตลอดจนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับสถานการณ์
แวดล้อม รวมถึงปัญหาที่เกิดจากบุคลากรในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรม และแนวทางแก้ไข 
Principles and importance of human 
resource towards tourism and hotel 
businesses; human resource management 
process: job analysis, planning, recruitment, 
selection and staffing, performance appraisal, 
compensation management, benefits and 
services; including human resource 
development to correspond with external 
environment and problems derived from 
personnel in tourism and hotel businesses 
with solutions 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3571405   จรรยาบรรณวิชาชีพ         3(3-0-6) 
และกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว 
และการโรงแรม      
(Professional Ethics and Laws  
for Tourism and Hotel) 
 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ บทบาทและ
ความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่
มีต่อลูกค้าและสังคม จรรยาบรรณในวิชาชีพอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น พระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง กฎหมายศุลกากร พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว
และมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติโรงแรม เป็นต้น ปัญหา
ทางจริยธรรมของธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม แนว
ทางการป้องกันและแก้ไข ตลอดจนศึกษาจากกรณีศึกษา 
  
Concepts and theories regarding ethics in 
tourism and hotel businesses towards their 
customers and society; codes of ethics of 
tourism industry careers; the essence of laws 
relating to tourism and hotel businesses such as 
immigration act, customs law, travel agency 
business and guide act, hotel act; ethical issues; 
protective measures and solutions; learning 
from case studies 

3574402   จรรยาบรรณวิชาชีพ           3(3-0-6) 
และกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว 
และการโรงแรม  
(Professional Ethics and Laws 
for Tourism and Hotel)  
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ บทบาท
และความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมที่มีต่อลูกค้าและสังคม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาระสำคัญของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น 
พระราชบัญญั ติคนเข้าเมือง กฎหมายศุลกากร 
พระราชบัญ ญั ติ ธุ รกิ จนำเที่ ยวและมั คคุ เทศก์  
พระราชบัญญัติโรงแรม เป็นต้น ปัญหาทางจริยธรรม
ของธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวทางการ
ป้องกันและแก้ไข ตลอดจนศึกษาจากกรณีศึกษา 
 Concepts and theories regarding ethics in 
tourism and hotel businesses towards their 
customers and society; codes of ethics of 
tourism industry careers; the essence of laws 
relating to tourism and hotel businesses such 
as immigration act, customs law, travel 
agency business and guide act, hotel act; 
ethical issues; protective measures and 
solutions; learning from case studies 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3571101   การพัฒนาบุคลิกภาพ              3(2-2-5) 
ในอุตสาหกรรมบริการ   
 (Personality Development for  
Hospitality Industry) 
ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ของบุคลิกภาพ 
การรู้จักตนเองเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง การ
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร มารยาทในสังคมธุรกิจและ
การบริการ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ แนวทางในการพัฒนา
บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเองให้เข้า
กับบริบทของอุตสาหกรรมบริการ 
The meanings, importance and compositions of 
personality; self-realization to develop self-
confidence, communication skill, business and 
service etiquettes, and human relations; 
guidelines in developing both internal and 
external personality of service personnel to suit 
service industry context 

 ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเนื้อหา
เลือก 
เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
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มคอ.2 

2.  กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคบั 
     ก. กลุ่มวิชาการท่องเทีย่ว 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3572202   ภาษาอังกฤษในธุรกิจ              3(2-2-5) 
ท่องเที่ยว 1 
(English for Tourism Business 1) 
 
การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ คำศัพท์  วลี เฉพาะ 
โครงสร้างภาษาในภาษาอังกฤษ การสนทนาที่จำเป็นใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ  ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
แผนกงานต่ าง ๆ  ในธุรกิจ โรงแรมและที่ พั กอาศัย  
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจขนส่งเพื่ อการท่องเที่ ยว  
ภาษาอังกฤษที่ใช้ปฏิบัติงานในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและ
จัดนำเที่ยว ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อและปฏิบัติงาน
ในสายการบิน 
 
 
Practice of English skills, vocabularies, specific 
phrases, English structure, relevant 
conversations in tourism industry such as English 
used within different departments in hotels and 
accommodation businesses, English for tourism 
transportation, English for intermediaries, and 
English used in airlines’ communication and 
operation                

3571202   ภาษาอังกฤษในธุรกิจ         3(2-2-5) 
ท่องเที่ยวเบื้องต้น  
(Introduction to English for  
Tourism Business) 
การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ คำศัพท์ วลีเฉพาะ 
โครงสร้างภาษาในภาษาอังกฤษ การสนทนาที่จำเป็น
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ  ภาษาอังกฤษที่ใช้
ในแผนกงานต่าง ๆ  
ในธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย  ภาษาอังกฤษสำหรับ
ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว  ภาษาอังกฤษที่ใช้
ปฏิบัติงานในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและจัดนำเที่ยว 
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อและปฏิบัติงาน 
ในสายการบิน 
 
Practice of English skills, vocabularies, 
specific phrases, English structure, relevant 
conversations in tourism industry such as 
English used within different departments in 
hotels and accommodation businesses, 
English for tourism transportation, English for 
intermediaries, and English used in airlines’ 
communication and operation 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
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มคอ.2 

 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3573212   โลจิสติกส์สำหรับ                   3(3-0-6) 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
(Logistics for Tourism Industry) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ทางกายภาพ ข้อมูล
ข่าวสาร และด้านการเงิน ในการอำนวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยว ตั้งแต่การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การ
เดินทางภายในแหล่งท่องเที่ยว และออกจากแหล่ง
ท่องเที่ยว ปัญหาในด้านการแข่งขันและการร่วมมือกัน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการ
ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทต่าง ๆ 
The introduction to the physical, information 
 and financial flows for tourists’ convenience 
covering travelling to, within and out of tourism 
destinations; problems in competition and 
collaboration; infrastructure development to 
sufficiently cater various passenger 
transportation 

3571203   โลจิสติกส์สำหรับ              3(3-0-6) 
อตุสาหกรรมการท่องเที่ยว  
(Logistics for Tourism Industry) 
ความหมายและความสำคัญของการขนส่งเพื่อการ
ท่องเที่ยว รูปแบบและประเภทของการขนส่งเพื่อการ
ท่องเที่ยว การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ 
รถไฟ เรือ และเครื่องบิน การประกันภัยขนส่ง 
บทบาทของรัฐบาลต่อการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว 
การพัฒนาการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวและจัดการ
เรียนรู้แบบการกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา 
The definitions and importance of logistics 
 for tourism industry; modes and types of 
tourism transportation: automobile, train, 
cruise, and air transportation; transportation 
insurance; roles of government towards 
logistics for tourism; the development of 
logistics for tourism; a pre-course experience 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3573102   การสำรองที่นั่งและ         3(2-2-5) 
การออกบัตรโดยสาร 
(Reservation and Ticketing) 
ทักษะเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งและการออกบัตร โดยสาร
เครื่องบิน อัตราค่าโดยสาร การคิดอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราในการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน การสร้างราคาโดยใช้
ระบบระยะทาง การคำนวณราคาของการเดินทาง 
ข้อจำกัดของการเดินทาง เทคโนโลยีในการสำรองที่นั่ง
และออกบัตรโดยสารเครื่องบิน ทักษะปฏิบัติในการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการสำรองที่นั่ งและออกบัตร
โดยสารเครื่องบิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservation and ticketing procedures, fares, 
currency exchange calculation, fare basis based 
on mileage system, fare calculation, travel 
conditions and limitations, technology used in 
reservation and ticketing, skills in using 
computer reservation system 

3572201   การสำรองที่นั่งและ     3(2-2-5) 
การออกบัตรโดยสาร 
(Reservation and Ticketing) 
ประวัติและพัฒนาการของการเดินทางทางอากาศ 
การสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับสากลว่าด้วยการเดินทางทางอากาศที่
เกี่ยวข้องกับการสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร 
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการสำรองที่นั่ งและการออกบัตร
โดยสาร คำย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการสำรองที่นั่ง การอ่าน
ตารางบิน ขั้นตอนและวิธีการในการสำรองที่นั่ ง  
ความรู้ เกี่ ยวกับอัตราค่ าโดยสาร การคิดอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราในการจำหน่ายบัตรโดยสาร การ
สร้างราคาโดยใช้ระบบระยะทาง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข การคำนวณราคาค่าโดยสาร ข้อจำกัดของ
การใช้บัตรโดยสาร เทคโนโลยีในการสำรองที่นั่งและ
ออกบัตรโดยสาร ทักษะปฏิบัติ ในการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร
เครื่องบิน  
History and development of air travel, 
reservation and ticketing; international rules, 
regulations and  mandates of air 
transportation related to reservation and 
ticketing; roles of international and national 
related organizations; knowledge and skills 
relevant to reservation and ticketing: 
abbreviations, flight schedule, reservation 
and ticketing procedures; knowledge of air 
fares, currency exchange calculation, fare 
basis based on mileage system, rules and 
conditions of fare calculation, use of ticket 
conditions and limitations; technology used 
in reservation and ticketing; skills in using 
computer reservation system 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3571205  งานมัคคุเทศก ์ 
(Tour Guiding) 

 3(2-2-5) 3572202  งานมัคคุเทศก์  
(Tour Guiding) 

 3(2-2-5) เปลี่ยน 
รหัสวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา 

ความหมายและความสำคัญของมัคคุเทศก์  บทบาทและ
หน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
บุคลิกลักษณะที่จำเป็นของมัคคุเทศก์ บทบาทในการ
วางตัว การพูดจา และจรรยาบรรณของมัคคุ เทศก์  
ความสามารถในการเป็นผู้นำการท่องเที่ยว ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ ได้แก่ การตรวจคนเข้าเมือง 
การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรู้เกี่ยวกับ
หนังสือ และเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจลง
ตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร ลักษณะอุปนิสัย รสนิยม
ของนักท่องเที่ยว อาหารและวัฒนธรรมไทย ตลอดจน
วัฒนธรรมของชาวต่างประเทศที่ควรทราบ และการปฐม
พยาบาล กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวและ
มัคคุ เทศก์  การให้ความรู้การป้องกันมิจฉาชีพ และ
พฤติกรรมหลอกลวงนักท่องเที่ยว 
 
 
The definitions and importance of tourist guide, 
including roles and duties of tourist guide 
towards tourism industry; compulsory traits in 
being a tourist guide – behavior, manner, verbal 
communication and ethics; knowledge and 
abilities in being a tour guide: immigration 
procedures, foreign currency exchange, travel 
documents, visas and customs formalities, 
tourist behaviors, Thai food, foreign and Thai 
cultures, first-aid, laws regarding tour operator 
and tourist guide, scam behaviors and 
protections 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของมัคคุเทศก์  
บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จำเป็นของมัคคุเทศก์ 
บทบาทในการวางตัว การพูดจา และจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการเป็นผู้นำการ
ท่องเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ ได้แก่ 
ก ารตรวจคน เข้ า เมื อ ง ก ารค วบคุ ม  และการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา ความรู้เกี่ยวกับหนังสือ และ
เอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา 
ระเบียบพิธีทางศุลกากร ลักษณะอุปนิสัย รสนิยมของ
นักท่องเที่ยว อาหารและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ของชาวต่างประเทศที่ควรทราบ การปฐมพยาบาล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
การให้ความรู้การป้องกันมิจฉาชีพ และพฤติกรรม
หลอกลวงนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใน
การนำเที่ยว และการฝึกบรรยายในแหล่งท่องเที่ยว 
Definitions and Importance of tourist guide; 
roles and duties of tourist guide towards 
tourism industry; personality traits of tourist 
guide; behavior, verbal communication and 
ethics of tourist guide; ability in guiding the 
tour; knowledges relevant to tour guiding: 
immigration, money exchange, passport and 
travel documents, visa, customs formalities, 
tourist behavior, Thai food and culture, 
foreign culture, first aid, laws relevant to tour 
operation and tourist guide; knowledge on 
criminal protection and tourist scams; 
dealing with unexpected problems in tour 
guiding; and practice of tour guiding at 
tourist attractions 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3572206   การวางแผนและ        
การจัดนำเที่ยว  
(Tour Planning and Organizing)               

 3(2-2-5) 3572203   การวางแผนและ 
การจัดนำเที่ยว  
(Tour Planning and Organizing)                

 3(2-2-5) เปลี่ยน 
รหัสวชิา 
คำอธิบาย
รายวิชา องค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการท่องเที่ยว ความรู้

ด้านภูมิศาสตร์ การสำรวจเส้นทางเพื่อกำหนดแหล่ง
ท่องเที่ยว การจัดรายการนำเที่ยว การวางแผนการใช้
งบประมาณ การดำเนินการ ผลกำไรทางธุรกิจ รวมถึง
การจัดแผนการท่องเที่ ยว โดยเน้นความปลอดภัย
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น และสัมพันธ์กับ
กฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
 
Important components in tourism management, 
geography, tour scouting, itinerary writing, 
budgeting, operation, profit margin; including 
tour planning focusing on safety, tentative 
obstacles and problems, and international 
tourism laws 

ศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการท่องเที่ยว 
การสำรวจเส้นทางเพื่อกำหนดแหล่งท่องเที่ยว การ
จัดรายการนำเที่ ยว การเขียนรายการนำเที่ ยว 
ประเภทและขั้นตอนการจัดรายการนำเที่ยว การ
วางแผนการใช้ งบประมาณดำเนินการ การคิด
ค่าบริการจัดนำเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การเสนอ
ขายรายการนำเที่ยวต่อลูกค้า และการปฏิบัติจัดนำ
เที่ยวนอกสถานที่ 
Vital elements of tour planning and 
organizing; tour scouting, tour organizing and 
itinerary writing; types and processes in tour 
planning and organizing; costing and pricing 
the tour; advertising; selling the tour 
programs for tourists; planning and 
organizing the actual tour 

3571211   ประวัติศาสตร์ไทย                  3(2-2-5) 
เพ่ือการท่องเทีย่ว  
(Thai History for Tourism) 
ประวัติความเป็นมาของไทย เมืองและสถานที่สำคัญ 
บุคคลสำคัญ ประวัติศาสตร์และตำนานท้องถิ่น ศิลปะ
และวัฒ นธรรมในภู มิ ภ าคต่ าง  ๆ  ในประเทศไทย 
การละเล่นในท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทย วิวัฒนาการการ
ดำรงชีวิตของคนไทยเพื่อถ่ายทอดเป็นเรื่องราวนำเสนอ
แก่นักท่องเที่ยว 
Thai history, cities and important attractions, 
famous people, local history and folklores, arts 
and cultures of different regions in Thailand; 
local plays, evolution of Thai way of living to 
present to tourists 

3572204   ประวัติศาสตร์ไทย             3(2-2-5) 
เพ่ือการท่องเที่ยว  
(Thai History for Tourism) 
ประวัติความเป็นมาของไทย เมืองและสถานที่สำคัญ 
บุคคลสำคัญ ประวัติศาสตร์และตำนานท้องถิ่น 
ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 
การละเล่นในท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทย วิวัฒนาการการ
ดำรงชีวิตของคนไทยเพื่อถ่ายทอดเป็นเรื่องราว
นำเสนอแก่นักท่องเที่ยว 
Thai history, cities and important attractions, 
famous people, local history and folklores, 
arts and cultures of different regions in 
Thailand; local plays, evolution of Thai way 
of living to present to tourists 

เปลี่ยน 

รหัสวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3574210   การวางแผนและพัฒนา           3(2-2-5) 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Tourism Planning and 
Development) 
แนวคิด หลักการและความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ประเภท 
รูปแบบ และทรัพยากรการท่องเที่ยว ความสำคัญและ
ความจำเป็ น ในการพัฒ นาสถาน ที่ ท่ อ งเที่ ยวและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว กระบวนการ
วางแผนและกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ ยว โดยเน้นการอนุ รักษ์ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว การรักษาความสมดุลขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ทางด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและ
หน่วยงานเอกชนในการส่งเสริมควบคุมและการพัฒนา
สถานที่ มีการศึกษานอกสถานที่ 
Concepts, principles and importance of 
sustainable tourism, tourism impacts, different 
forms and types tourism resources, the needs 
and importance in developing tourism 
attractions and their components, planning and 
strategy formulation processes focusing tourism 
resource conservation, balancing tourism 
components; collaboration between 
government agencies and private sectors in 
controlling and developing tourism attractions; 
arranging a field trip study   

3573201   การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     3(2-2-5) 
(Sustainable Tourism) 
 
 
ศึกษาแนวคิด หลักการ และความสำคัญของการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยว ประเภท รูปแบบ และทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว
เชิ งวัฒ นธรรม  การท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ  การ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็น
ต้น แนวทางการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ให้มีกรณีศึกษาหรือการทัศนศึกษานอกพื้นที่ 
 
 
 
Concepts, principles and importance of 
sustainable tourism, tourism impacts, 
different forms and types tourism resources, 
the needs and importance in developing 
tourism attractions and their components, 
planning and strategy formulation processes 
focusing tourism resource conservation, 
balancing tourism components; 
collaboration between government agencies 
and private sectors in controlling and 
developing tourism attractions; arranging a 
field trip study 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
ชื่อวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
 3573202   ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับ        3(2-2-5) 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
(Research Methodology for  
Tourism Industry) 
ความหมายและความสำคัญของการวิจัย ประเภท
ของการวิจัย จรรยาบรรณของการวิจัย ขั้นตอนการ
วิจัย การกำหนดปัญหาวิจัย การออกแบบการวิจัย 
การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดขนาดและเทคนิค
การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย เทคนิคการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่ อจัดทำเป็นเค้าโครงการวิจัย
ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
The definitions and importance of research; 
types of research; research ethics; research 
procedures;  research problem identification; 
literature review; research methodology 
design; targeting population, sample size and 
sampling technique determination; research 
tools; data collection techniques; research 
proposal writing 

รายวิชา
ใหม่ 

 3574201   การวิจัยสำหรับ                3(2-2-5) 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     
(Research for Tourism Industry) 
การพัฒนาเค้าโครงการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การ
เขียนรายงานวิจัย ตลอดจนการนำเสนอและเผยแพร่
งานวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
Research proposal development; data 
collection; data analysis and interpretation; 
research writing; research publication and 
presentation relating to tourism and hotel 
industry 

ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชา

เฉพาะด้าน

เลือก

เปลี่ยน 

รหสัวิชา 

ชื่อวิชา 

คำอธิบาย

รายวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
 3574202   การตลาดดิจิทัลสำหรับ      3(3-0-6) 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(Digital Marketing for Tourism  
Industry) 
ความหมายและความสำคัญของตลาดดิจิทัลและการ
พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมการ
ท่ องเที่ ยวส่ วนประกอบของการตลาดสำหรั บ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความรู้ เกี่ยวกับการ
กำหนดตลาดเป้ าหมาย การกำหนดตำแหน่ ง
ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ท างก ารท่ อ ง เที่ ย ว  ก ารวิ เค ราะห์
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน  
การวางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด  
การนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
The definitions and importance of digital 
marketing and electronic commerce for 
tourism industry, marketing mixes for tourism 
industry, knowledge in targeting and 
positioning tourism products, competitive 
environment and situation analysis, 
marketing planning and strategies, 
technology used in tourism industry 

ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชา

เฉพาะด้าน

เลือก

เปลี่ยน 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

คำอธิบาย

รายวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3571207   นันทนาการ                         3(2-2-5) 
เพ่ือการท่องเที่ยว  
(Recreational Activities for Tourism) 
แนวคิด หลักการ และความสำคัญของการจัดกิจกรรม
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว รูปแบบและประเภท
กิจกรรมนันทนาการเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการ
ท่ อ ง เที่ ย ว  กิ จ ก รรมกลุ่ ม สั ม พั น ธ์ที่ เห ม าะสมกั บ
นักท่องเที่ยว การดูแลความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยว การเลือกและประยุกต์ใช้อุปกรณ์และกิจกรรม
นันทนาการในสถานการณ์ต่าง ๆ 
Concepts, principles and importance of 
recreational activities for tourism, types and 
categories of recreational activities for various 
tourism purposes, group activities appropriate 
for tourists, safety and security measures in 
recreational activities, equipment selection and 
application, and recreational activities in 
different occasions 

 ย้ายไปกลุ่ม

วิชาเนื้อหา

เลือก

เปลี่ยน 

รหัสวิชา 

3572203   ภาษาอังกฤษในธุรกิจ              3(2-2-5) 
ท่องเที่ยว 2 
(English for Tourism Business 2) 
การฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ศึกษาบทสนทนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ของธุรกิจแต่ละประเภทระหว่างลูกค้า
และผู้ปฏิบัติงาน การใช้ภาษาเพื่อโต้ตอบและแก้ปัญหา
ที่มาจากการให้บริการ 
Practice of English skills in communication 
within different sectors in tourism industry, 
focusing on listening and speaking skills; 
studying conversations in different situations of 
each tourism business between customers and 
staff, English conversations to deal with 
problems 

 ย้ายไปกลุ่ม

วิชาเนื้อหา

เลือก

เปลี่ยน 

รหัสวชิา  

ชื่อวิชา  
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3573103   การจัดประชุมสัมมนา             3(2-2-5) 
จัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล    
(Meeting, Incentive Travel, Convention and 
Exhibition) 
ความเป็นมาของธุรกิจการจัดประชุม การสัมมนา การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดนิทรรศการและงานแสดง
สินค้า บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของธุรกิจไมซ์ที่
มี ต่ อ อุ ต ส าห ก รรม ก ารท่ อ ง เที่ ย ว  วั ต ถุ ป ระส งค์  
องค์ประกอบของธุรกิจไมซ์ ศักยภาพของธุรกิจไมซ์ใน
ประเทศไทย การดำเนินธุรกิจการจัดประชุมขององค์กร 
การดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การดำเนิน
ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ ดำเนินธุรกิจการจัดแสดง
สินค้า สถานที่จัดธุรกิจไมซ์ หน่วยงานหรือองค์การที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ให้มีการฝึก
ปฏิบัติ 
The history of meeting, incentive travel, 
convention and exhibition;  their roles, 
importance and benefits of MICE towards 
tourism industry; objectives; components; 
potentiality of MICE industry in Thailand; 
organization meeting operation; incentive travel 
operation; international convention operation; 
exhibition operation; MICE venues; national and 
international organizations related to MICE 
industry;  providing practical training. 

 ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเนื้อหา
เลือก
เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 
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มคอ.2 

  ข. กลุ่มวิชาการโรงแรม 
หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 

3572306  ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรม 1 
(English for Hotel Business 1) 
 

3(2-2-5) 3571302  ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรม 3(2-2-5)
เบื้องต้น 
(Introduction to English for Hotel 
Business) 

เปลี่ยน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา 

ความหมายคำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาเบื้องต้นที่
จำเป็นในการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม และบทสนทนาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนต่าง ๆ ของโรงแรม เช่น 
การทักทาย การรับโทรศัพท์ การสอบถามและการให้ข้อมูล
เบื้องต้นของโรงแรม เป็นต้น 
 
Basic vocabularies, phrases and conversations 
relevant to communication within the hotel, 
conversations used in various hotels’ 
departments such as greetings, telephone 
correspondence, enquiring and giving general 
information of the hotel 

ความหมายคำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาเบื้องต้น
ที่จำเป็นในการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม และบท
สนทนาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วน
ต่างๆ ของโรงแรม เช่น การทักทาย การรับโทรศัพท์ 
การสอบถามและการให้ข้อมูลเบื้องต้นของโรงแรม 
เป็นต้น 
Basic vocabularies, phrases and 
conversations relevant to communication 
within the hotel, conversations used in 
various hotels’ departments such as 
greetings, telephone correspondence, 
enquiring and giving general information of 
the hotel 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3571302   การจัดการส่วนหน้า                 3(2-2-5) 
(Front Office Management) 
งานและหน้าที่ของส่วนหน้าของโรงแรม ได้แก่ งานสำรวจ
สถานะห้องพัก การบริการด้านการเดินทางของผู้เข้าพัก 
การบริการด้านสัมภาระและกระเป๋าเดินทางของผู้เข้าพัก 
การให้ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของโรงแรม ชนิดของห้องพัก 
การบริการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าพัก บุคคลภายนอก 
งานโทรศัพท์  จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำ
บัญชีการเงิน บัญชีห้องพัก รวมทั้งคิดค่าใช้จ่ายทุกชนิดจาก
แผนกต่าง ๆ เมื่อผู้ เข้าพักประสงค์จะออกจากโรงแรม 
มารยาทของพนักงานและคุณสมบัติของพนักงานส่วนหน้า
ของโรงแรม การสำรองห้องพักด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการส่วนหน้า เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
Functions and roles of the hotel front office: 
room status inspection, guest travel 
arrangements, luggage service, hotel information, 
room types, communication between guests, 
outsiders, operator service, performance report, 
accounting management, cashier operation, front 
office staff manners and qualifications, hotel’s 
computer reservation system and software in 
front office management 

3571303   การจัดการส่วนหน้า           3(2-2-5) 
(Front Office Management) 
ศึกษางานและหน้าที่ของงานในแผนกส่วนหน้าของ
โรงแรม โครงสร้างการบริหารงานของแผนกการ
จัดการส่วนหน้าของโรงแรมและความสัมพันธ์กับ
แผนกที่เกี่ยวข้อง งานสำรวจสถานะห้องพัก งาน
ลงทะเบียนข้าพัก การบริการด้านการเดินทางของผู้
เข้าพัก การบริการด้านสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง
ของผู้ เข้าพัก การให้ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของ
โรงแรม ชนิดของห้องพัก การบริการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ เข้าพัก บุคคลภายนอก งานโทรศัพท์   
จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน การจัดทำบัญชี
การเงิน บัญชีห้องพัก รวมทั้งคิดค่าใช้จ่ายทุกชนิด
จากแผนกต่าง ๆ เมื่อผู้เข้าพักประสงค์จะออกจาก
โรงแรม มารยาทของพนักงานและคุณสมบัติของ
พนักงานส่วนหน้าของโรงแรม การต้อนรับของ
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า การสำรองห้องพักด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ
การจัดการส่วนหน้า และการให้บริการอื่น ๆ ระหว่าง
ที่แขกเข้าพกัภายในโรงแรมและฝึกปฏิบัติ 
Functions and roles of the hotel front office; 
organizational structure of front office 
division and other related functions: room 
status inspection, guest registration, guest 
travel arrangements, luggage service, hotel 
information, room types, communication 
between guests and outsiders, operator 
service, performance report, accounting 
management, rooming list, cashier 
operation, front office staff manners and 
qualifications, front office staff operation; 
hotel’s computer reservation system and 
software in front office management; other 
relevant guest services and practical learning 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3572303   การจัดการงานแม่บ้าน              3(2-2-5) 
(Housekeeping Management) 
หน้าที่และขอบเขตของงานแม่บ้านในระดับพื้นฐาน ซึ่ง
ได้แก่ การจัดเตรียมห้องพักเครื่องมือ อุปกรณ์รวมทั้ง
สารเคมีที่ ใช้ทำความสะอาดทุกชนิด การบำรุงรักษา
ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ การจัดดอกไม้ การซักรีด 
และการนำส่งผ้าซึ่งใช้ภายในโรงแรมและบริการซักรีดแก่ 
ห้องพัก การจัดทำบัญชีรายละเอียดสิ่งของเครื่องใช้ การ
รับคำร้องเรียนจากผู้เข้าพักในกรณีต่าง ๆ รวมทั้งหน้าที่
เกี่ยวกับของสูญหายและหน้าที่ประสานงานกับแผนกต่าง
ในโรงแรม ได้แก่ แผนกบริการส่วนหน้าโรงแรม เรื่องการ
พักของลูกค้า การใช้ภาษาในการพูด การติดต่อกับลูกค้า 
มารยาทของพนักงาน เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในงานแม่บ้าน  
Basic duties and scope of housekeeping service: 
room preparation, equipment and chemicals 
used in cleaning operation, furniture repair and 
maintenance, florist, laundry services, equipment 
inventory system, complaint management, lost 
and found service; including cooperating with 
other departments: front office regarding guest 
check-in, communication skill, customer contact, 
manners and documents in housekeeping 
functions 

3572301   การจัดการงานแม่บ้าน    3(2-2-5) 
(Housekeeping Management) 
เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และขอบเขตของงานแม่บ้านใน
ระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย ลักษณะงานในหน้าที่
รับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน บุคลิกภาพและลักษณะ
ที่ดีของพนักงาน หลักการทำความสะอาดห้องพัก 
การทำความสะอาดห้องพักแขกและพื้นที่สาธารณะ 
 งานซักรีด งานห้องผ้า งานเอกสารและรายงานของ
แผนก งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกแม่บ้านและฝึก
ปฏิบัติ 
 
 
 
Basic duties and scope of housekeeping 
functions: tasks and responsibility of 
housekeeping department, appropriate 
characteristics and traits of housekeeping 
staff, principles of room cleaning, guest 
room and public area cleaning, laundry 
service, linen service, documents and 
reports of housekeeping department, and 
related work and practical learning 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3573104   การจัดการอุตสาหกรรม             3(3-0-6)                                                                     
บริการ 
(Service Industry Management) 
ลักษณะพื้นฐานของอุตสาหกรรมบริการ รูปแบบ ลักษณะ
และหลักในการจัดการธุรกิจการบริการ ทฤษฎีและแนวคิด
ในการจัดการธุรกิจบริการ การสร้างมาตรฐานและคุณภาพ
ในงานบริการ ใช้กรณีศึกษา เพื่อฝึกวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาของธุรกิจบริการแต่ละประเภท (ธุรกิจบริการที่พัก 
ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจด้าน
บันเทิงและนันทนาการ ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจการจัด
ประชุมสัมมนา จัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล)   
 
The characteristics of service industry, types and 
principles in managing service business, theories 
and concepts in service industry management, 
creating standards and quality in service, applying 
case studies to analyze and find best solutions 
for each service business (accommodation, 
transportation, restaurants, leisure businesses, 
tour operator, MICE) 

3573301   การจัดการอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
บริการ  
(Service Industry Management) 
ลักษณะพื้นฐานของอุตสาหกรรมบริการ รูปแบบ 
ลักษณะและหลักในการจัดการธุรกิจการบริการ 
ทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการธุรกิจบริการ การ
สร้างมาตรฐานและคุณภาพในงานบริการ ใช้
กรณีศึกษา เพื่อฝึกวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของ
ธุรกิจบริการแต่ละประเภท (ธุรกิจบริการที่พัก ธุรกิจ
คมนาคมขนส่ง ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจด้าน
บันเทิงและนันทนาการ ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจ
การจัดประชุมสัมมนา จัดนิทรรศการและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล)   
The characteristics of service industry, types 
and principles in managing service business, 
theories and concepts in service industry 
management, creating standards and quality 
in service, applying case studies to analyze 
and find best solutions for each service 
business (accommodation, transportation, 
restaurants, leisure businesses, tour 
operator, MICE) 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3573304   การจัดการอาหาร                    3(2-2-5) 
และเครื่องดื่ม 
(Food and Beverage Management) 
หลักการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบของการให้บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม การเตรียมการจัดโต๊ะอาหารแบบ 
ต่าง ๆ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดโต๊ะอาหาร 
ศึกษาและจัดทำรายการอาหาร มารยาทและการปฏิบัติใน
การต้อนรับและบริการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภท
ของเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principles, techniques, types and patterns in food 
and beverage service, different table settings, 
equipment, tableware, menu study and creation, 
table etiquettes and serving methods; 
introduction to beverage and cocktail mixology   

3573302   การจัดการอาหาร             3(2-2-5) 
และเครื่องดื่ม   
(Food and Beverage Management) 
ศึกษาถึงงานและหน้าที่ของงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริการ
อาหารและเครื่องดื่ ม  ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ
ประเภทอาหารชนิดต่ าง ๆ   หลักการ วิธีการ 
ประเภทและรูปแบบของการให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การรับคำสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การ
เตรียมการจัดโต๊ะอาหารแบบต่าง ๆ การจัดอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดโต๊ะอาหาร การจัดโต๊ะ
อาหาร การจัดเก็บโต๊ะอาหาร ศึกษาและจัดทำ
รายการอาหาร  มารยาทและ 
การปฏิบัติในการต้อนรับและบริการ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับประเภทของเครื่องดื่ม การบริการเครื่องดื่ม 
การผสมเครื่องดื่ มชนิดต่าง ๆ และงานอื่น  ๆที่
เกี่ยวข้องกับแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มและ
ฝึกปฏิบัติ  
Functions and roles of food and beverage 
division; organizational structure of food and 
beverage division; basic knowledge of food; 
principles, techniques, types and patterns in 
food and beverage service; order taking; 
different table setting, cutlery and tableware 
setting, table clearance; menu study and 
creation, table etiquettes and serving 
methods; introduction to beverage and 
cocktail mixology; beverage service; 
beverage mixing; related work with other 
divisions and practical learning 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
  3573303   งานครัว                3(2-2-5) 

(Kitchen Operation) 
ศึกษาโครงสร้างของแผนกครัวในโรงแรม ศึกษา
เทคนิค รูปแบบและวิธีการประกอบอาหารในโรงแรม 
การปฏิบัติงานครัว การเตรียมและจัดตกแต่งอาหาร 
การเลือกซื้อวัตถุดิบ ในการประกอบอาหาร การเก็บ
รักษา มาตรฐานและระบบคุณภาพทางด้านอาหาร 
วิธีการใช้ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา
อุปกรณ์ครัว  รวมไปถึงสุขอนามัยและความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงาน 
Kitchen structure in the hotels; techniques, 
modes and cooking methods in the hotels; 
kitchen operation; preparation and food 
design; selection of ingredients; food 
storage; food standards and quality system; 
kitchenware usability, cleaning and 
maintenance; hygiene and safety in food 
operation 

รายวิชา
ใหม่ 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3574310   การจัดเลี้ยง                      3(2-2-5) 
(Catering)  
การปฏิบัติงานด้านภัตตาคารและการจัดเลี้ยง วิธีการรับ
จองและการจัดเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 
ศึกษาในโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานจัดเลี้ยง 
ความสัมพันธ์ของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การวางแผนและวิธีการจัดทำเมนูอาหาร การควบคุมดูแล
งานจัดเลี้ยง การจัดทำรายงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าในงานจัดเลี้ยง 
 
 
 
 
Catering operations, reservation methods and 
different types of catering both indoor and 
outdoor, catering department organization 
structure, and relationship between catering 
department and the others, menu planning and 
organizing, catering control, reporting and 
impromptu problem handle 

3573304   การจัดเลี้ยง                 3(2-2-5) 
(Catering)  
ศึกษาการปฏิบัติงานด้านภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 
ประเภทของงานเลี้ยง ความรู้เกี่ยวกับประเภทอาหาร
และเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ที่ใช้บริการในงานเลี้ยง  
วิธีการรับจองและวิธีการจัดเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ทั้ง
ในและนอกสถานที่ การจัดตกแต่งสถานที่จัดเลี้ยง 
ศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานจัด
เลี้ยง ความสัมพันธ์ของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและวิธีการจัดทำเมนูอาหาร
สำหรับงานเลี้ยง การควบคุมดูแลงานจัดเลี้ยง การ
จัดทำรายงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในการบริการในงานจัดเลี้ยงและฝึกปฏิบัติ 
Operations in restaurant and catering 
service; different types of catering; types of 
food and beverages used in catering 
 functions;  reservation methods and 
catering occasions both indoor and outdoor; 
catering venue decoration; catering division’s 
organizational structure, and relationship 
between catering division and the others; 
menu planning and organizing, catering 
control, reporting and impromptu problem 
solving and practical learning 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
  3573305   การสัมมนาการโรงแรม    3(2-2-5) 

(Seminar on Hotel) 
การวิเคราะห์ปัญหาสภาพปัญหาปัจจุบันในธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการแก้ไขโดยศึกษากระบวนการ
บริการ สถานการณ์ ลักษณะพิเศษของงาน และนำ
ผลการศึกษาวิเคราะห์มาอภิปรายหาวิธีการแก้ไข 
Analysis of current problems in tourism, 
hotel and related businesses, finding 
solutions by studying service operation, 
situations, and specific characteristics; then, 
using study result to analyze and discuss for 
solutions 

ย้ายมา
จากกลุ่ม
วิชาเฉพาะ
ด้านเลือก 

เปลี่ยน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา 

 3574301   การบัญชีและการเงิน         3(2-2-5) 
สำหรับอุตสาหกรรมบริการ   
(Accounting and Finance for  
Service Industry) 
ทฤษฎีและแนวคิดทางการบัญชีและการจัดการทาง
การเงิน หลักการบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น 
การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดทำ
งบการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม  การ
วางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดทำ
งบประมาณ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดการ
รายได้ และการควบคุมต้นทุน  
Theories and concepts in accounting and 
finance, principles in recording book of 
original entry, categorizing transactions into 
ledger account, financial statement for 
tourism and hotel businesses, financial 
planning and analysis, budgeting, break-
event point analysis, revenue management 
and cost control 

ย้ายมา
จากกลุ่ม
วิชาเฉพาะ
ด้านเลือก 
เปลี่ยน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา 
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หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3574312   การเป็นผู้ประกอบการ                     3(2-2-5)                                                                                                                                         
ธุรกิจที่พักขนาดย่อม  
(Entrepreneurship for Small Lodging  
Business) 
ความหมายและความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ 
กระบวนการเป็ นผู้ ประกอบการ ลักษณะของการเป็ น
ผู้ประกอบการที่ดี หน้าที่ของผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการโรงแรมที่มีต่อสังคม การจัดทำแผนธุรกิจ
โรงแรมและที่พักขนาดย่อม การบริหารจัดการทรัพยากร โดย
เน้นกรณีศึกษาจากผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักขนาดย่อม
ในท้องถิ่นและการจัดการที่พักทางเลือกประเภทต่าง ๆ 
 
 
Definitions and importance of entrepreneurship, 
process of being entrepreneurs, proper characteristics 
of good entrepreneurs, roles and responsibility of 
lodging entrepreneurs towards society, business plan 
for small lodging business, business resource 
management focusing on case studies from local 
small lodging business and other alternative 
accommodations 
   

3574302   การเป็นผู้ประกอบการ        3(2-2-5) 
ธุรกิจที่พักขนาดย่อม 
(Entrepreneurship for Small  
Lodging Business) 
ค ว าม ห ม าย แ ล ะ ค ว าม ส ำคั ญ ข อ งก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการ กระบวนการเป็นผู้ป ระกอบการ 
ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี หน้าที่ของ
ผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
โรงแรมที่มีต่อสังคม การจัดทำแผนธุรกิจโรงแรมและ
ที่พักขนาดย่อม การบริหารจัดการทรัพยากร โดย
เน้นกรณีศึกษาจากผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก
ขนาดย่อมในท้องถิ่นและการจัดการที่พักทางเลือก
ประเภทต่าง ๆ 
Definitions and importance of 
entrepreneurship, process of being 
entrepreneurs, proper characteristics of good 
entrepreneurs, roles and responsibility of 
lodging entrepreneurs towards society, 
business plan for small lodging business, 
business resource management focusing on 
case studies from local small lodging 
business and other alternative 
accommodations  

เปลี่ยน
รหัสวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา 

3572307   ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรม 2    3(2-2-5) 
(English for Hotel Business 2) 
ประโยคและบทสนทนาในระดับที่สูงขึ้นระหว่างพนักงาน
และลูกค้าโรงแรม การแนะนำบริการต่าง ๆ การแนะนำ
รายการอาหาร ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ
โรงแรม และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
Sentences and conversations in higher level 
between guests and staff, giving information 
about different service in the hotel, 
recommending the menu, hotel’s facilities, and 
dealing with problems in different situations                                                                                                                                           

 ย้ายไป
กลุ่มวิชา
เนื้อหา
เลือก 
เปลี่ยน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา 
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หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3574311   การวางแผนและการจัดการ        3(3-0-6)                                                                                                                                         
ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม  
(Food and Beverage Planning and  
Cost Control) 
องค์ประกอบ และขั้นตอนการวางแผนการให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม การวางแผนด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งแนวทางการ
ควบคุมและลดต้นทุนด้านอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
สิ้นเปลืองอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา 
การเบิกจ่าย การตรวจนับ การจัดทำรูปแบบรายการ
อาหาร การตั้งราคาอาหารและเครื่องดื่ม แนวโน้มของ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  
Components and steps in food and beverage 
service planning, financial planning in food and 
beverage operation, cost control and reduction, 
other miscellaneous expenses such as 
purchasing, delivery verification, storage and 
stock, reimbursement, stocktaking, menu 
creation, food and beverage pricing, and trends 
of food and beverage 

 ย้ายไป
กลุ่มวิชา
เนือ้หา
เลือก 
เปลี่ยน
รหัสวิชา 
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หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3573305   การจัดการธุรกิจที่พัก           3(3-0-6) 
(Accommodation Management) 
ลักษณะที่พักประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจที่พัก การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ อัตราค่า
ห้อง  วิธีการทำใบรับรองห้องพัก  การรับจองที่พัก  การรับ
เงินล่วงหน้าหรือเงินมัดจำ การควบคุมสถานภาพทางด้าน
ห้องพัก  ศึกษาสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในประเทศ
ในด้านอัตราการเข้าพัก  ราคาห้องพัก  และกลวิธีในการ
กำหนดนโยบาย การกำหนดตลาดของคู่แข่งขันต่าง ๆ งาน
ที่สัมพันธ์กับแผนกบริการอื่น ๆ รูปแบบการบริหารจัดการ
ที่พัก ตลอดจนทิศทางและแนวโน้มในอนาคต 
Different types of accommodation and 
components in operating accommodation 
business, room rate policy, reservation 
management, room deposit arrangement, and 
room status control; studying domestic changing 
environment in terms of occupancy rate, room 
rate and market target strategies of competitors; 
including tasks relating to other departments, 
different types of accommodation management, 
and trends of accommodation business in the 
future                                                                     

 ยกเลิก
รายวิชา 
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มคอ.2 

3.  กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 
     ก.  กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหต ุ
3571202   การบริการเพื่อการเดินทางอย่าง
ครบวงจร 

3(2-2-5) 3571204   การบริการเพื่อ 
การเดินทางอย่างครบวงจร 

3(3-0-6)                                                                                                                                         เปลี่ยน
รหัสวิชา 

(Service for Circle Travel) 
ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังสถานที่
ต่าง ๆ ศึกษาถึงงานบริการเพื่อการเดินทาง ได้แก่ บริการเร่ือง
ตั๋วเครื่องบิน รถไฟ  รถยนต์ การจองที่พัก การประกันภัยใน
การเดินทาง การแลกเปลี่ยนเงินตรา และการให้การแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านขายสินค้าที่ระลึก 
 
Tourists’ traveling needs to different destinations; 
travel services such as train and airline ticketing, car 
rentals, accommodation reservation, travel 
insurance, currency exchange, tourist attraction 
recommendations and souvenir shops 

(Service for Inclusive Travel) 
ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ ศึกษาถึงงานบริการเพื่อการเดินทาง 
ได้แก่ บริการเรื่องตั๋วเครื่องบิน รถไฟ  รถยนต์ การจอง
ที่พัก การประกันภัยในการเดินทาง การแลกเปลี่ยน
เงินตรา และการให้การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้าน
ขายสนิค้าที่ระลึก  
Tourists’ traveling needs to different 
destinations; travel services such as train and 
airline ticketing, car rentals, accommodation 
reservation, travel insurance, currency 
exchange, tourist attraction recommendations 
and souvenir shops  

 3571205   นันทนาการเพื่อ               3(2-2-5)    
การท่องเที่ยว                                                                                                                               
(Recreational Activities for Tourism) 
แนวคิด หลักการ และความสำคัญของการจัดกิจกรรม
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว รูปแบบและประเภท
กิจกรรมนันทนาการเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการ
ท่ องเที่ ยว กิ จกรรมกลุ่ มสัมพั นธ์ที่ เหมาะสมกับ
นักท่องเที่ ยว การดูแลความปลอดภัยในการจัด
กิจกรรมท่องเที่ยว การเลือกและประยุกต์ใช้อุปกรณ์
และกิจกรรมนันทนาการในสถานการณ์ต่าง ๆ  
Concepts, principles and importance of 
recreational activities for tourism, types and 
categories of recreational activities for various 
tourism purposes, group activities appropriate 
for tourists, safety and security measures in 
recreational activities, equipment selection 
and application, and recreational activities in 
different occasions 

ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชา
เนื้อหา
บังคับ   
เปลี่ยน
รหัสวิชา 
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หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหต ุ

 3571404   การพัฒนาบุคลิกภาพ         3(2-2-5) 
ในอุตสาหกรรมบริการ 
(Personality Development for  
Hospitality Industry) 
ความหมาย ความสำคัญ  องค์ ป ระกอบ  ของ
บุคลิกภาพ การรู้จักตนเองเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นใน
ตนเอง การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร มารยาทใน
สังคมธุรกิจและการบริการ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 
แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมบริการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
และภายนอกของตน เองให้ เข้ ากับบริบทของ
อุตสาหกรรมบริการ  
The meanings, importance and compositions 
of personality; self-realization to develop 
self-confidence, communication skill, 
business and service etiquettes, and human 
relations; guidelines in developing both 
internal and external personality of service 
personnel to suit service industry context 

ย้ายมา
จากกลุ่ม
วิชา
พื้นฐาน
วิชาชีพ     
เปลี่ยน
รหัสวิชา 
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หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหต ุ

  3572205   ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารในธุรกิจท่องเที่ยว 

 3(2-2-5)                                                                                                                                         ย้ายมา
จากกลุ่ม
วิชา
เนื้อหา
บังคับ 
เปลี่ยน
รหัสวิชา 
ชื่อวิชา  
 
 

 (Communicative English for  
Tourism Business) 

  การฝึ กฝนทั กษ ะก ารใช้ ภ าษ าอั งกฤษ ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกิจประเภท 
ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเน้นทักษะการ
ฟังและการพูด ศึกษาบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ของธุรกิจแต่ละประเภทระหว่างลูกค้ าและ
ผู้ปฏิบัติงาน การใช้ภาษาเพื่อโต้ตอบและแก้ปัญหา
ที่มาจากการให้บริการ  
Practice of English skills in communication 
within different sectors in tourism industry, 
focusing on listening and speaking skills; 
studying conversations in different situations 
of each tourism business between 
customers and staff, English conversations 
to deal with problems  
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หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 

3573209   การเดินป่าและการท่องเที่ยว
แบบผจญภัย 

3(2-2-5) 3572206   การเดินป่าและการ
ท่องเที่ยวแบบผจญภัย 

 3(2-2-5)                                                                                                                                         เปลี่ยน
รหัสวิชา 

(Trekking and Soft Adventure Tours) (Trekking and Soft Adventure  
Tours) 

แนวคิด รูปแบบ วิธีการและเทคนิคในการจัดรายการนำ
เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งห่างไกลค่อนข้างผจญภัย ได้แก่ 
ป่า ภูเขา ทะเล การสำรวจและการกำหนดเส้นทาง ความรู้
เกี่ยวกับเส้นทาง การจัดเตรียมอุปกรณ์ การป้องกันและ
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดกิจกรรมใน
การพักแรม การดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องป่า เรื่องทะเลและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ต้องเลือก
เน้นให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
Concepts, patterns, methods and techniques in 
organizing trip to remote and rather adventurous 
areas such as forests, mountains, seas; survey and 
route planning, route information, gears and 
equipment preparation, safety and security  
measures, camping activity, tourist attention; 
knowledge in forestry, sea and nature 
conservation in accordance with local 
environment 

แนวคิด รูปแบบ วิธีการและเทคนิคในการจัดรายการ
นำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งห่างไกลค่อนข้างผจญ
ภัย ได้แก่ ป่า ภูเขา ทะเล การสำรวจและการกำหนด
เส้นทาง ความรู้ เกี่ยวกับเส้นทาง การจัดเตรียม
อุปกรณ์ การป้องกันและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย การจัดกิจกรรมในการพักแรม การดูแลเอา
ใจใส่นักท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับเรื่องป่า เรื่องทะเล
และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ต้องเลือกเน้นให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น  
Concepts, patterns, methods and 
techniques in organizing trip to remote and 
rather adventurous areas such as forests, 
mountains, seas; survey and route planning, 
route information, gears and equipment 
preparation, safety and security  measures, 
camping activity, tourist attention; 
knowledge in forestry, sea and nature 
conservation in accordance with local 
environment  
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 

3573204   ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว 3  3(2-2-5) 
(English for Tourism Business 3) 
 
 
การฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว โดย
เน้นการฟั ง พูด อ่านและเขียน ในการติดต่อสื่ อสาร 
ตลอดจนให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ 
ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  อาทิ ธุรกิจโรงแรมและที่
พักอาศัย ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจตัวแทน
จำหน่ายและจัดนำเที่ยว และธุรกิจสายการบิน 
 
Practice of English in tourism businesses focusing 
on listening, speaking, reading and writing skills in 
communication, giving information and opinion 
expression in tourism industry such as hotel and 
accommodation, tourism transportation, 
intermediaries and airline businesses 

3572207   ภาษาอังกฤษในงาน           3(2-2-5) 
ธุรกิจนำเที่ยว  
(English for Tour Operation  
Business) 
การฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอั งกฤษในธุรกิ จ
ท่องเที่ยว โดยเน้นการฟัง พูด อ่านและเขียน ในการ
ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนให้ข้อมูลและแสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจต่าง ๆ ในงานธุรกิจนำเที่ยว  
อาทิ ธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย ธุรกิจขนส่งเพื่อ
การท่องเที่ยว ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและจัดนำเที่ยว 
และธุรกิจสายการบิน  
Practice of English in tourism businesses 
focusing on listening, speaking, reading and 
writing skills in communication, giving 
information and opinion expression in Tour 
Operation Business such as hotel and 
accommodation, tourism transportation, 
intermediaries and airline businesses                                                                                                      

เปลี่ยน
รหัสวิชา
ชื่อ
รายวิชา 

  3572302   ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารในธุรกิจโรงแรม  

 3(2-2-5)                                                                                                                                         ย้ายมา
จากกลุ่ม
วิชา
เนื้อหา
บังคับ 
เปลี่ยน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา 

 (Communicative English for  
Hotel Business) 

  ประโยคและบทสนทนาในระดับที่สูงขึ้นระหว่าง
พนักงานและลูกค้าโรงแรม การแนะนำบริการต่าง ๆ 
การแนะนำรายการอาหาร ตลอดจนสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ของโรงแรม และแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
Sentences and conversations in higher level 
between guests and staff, giving information 
about different service in the hotel, 
recommending the menu, hotel’s facilities, 
and dealing with problems in different 
situations 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหต ุ

3572302   ศิลปะการต้อนรับและ 
การสื่อสารในงานบริการ 

3(3-0-6)                                                                                                                                         3572402   ศิลปะการต้อนรับและ
การสื่อสารในงานบริการ  

 3(3-0-6)                                                                                                                                         เปลี่ยน
รหัสวชิา 

(Hospitality and Communication Arts) (Hospitality and Communication 
Arts) 

ความหมายและความสำคัญของการบริการ พร้อมทั้งนำ
หลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
หรือนักท่องเที่ยว เพื่อให้เข้าใจถึงอุปนิสัยใจคอ คุณลักษณะ
ที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของ
มารยาท บุคลิกภาพ รวมไปถึงศิลปะการต้อนรับ การ
สื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสารในสังคม 
การนัดหมาย การจัดประชุมและการเลี้ยงรับรอง 
 
Definitions and importance of service, applying 
psychological principles to analyze tourist 
behavior in order to thoroughly understand their 
characters, unique characteristics either manner, 
personality; including the arts of hospitality, 
communication, impromptu problems, social 
communication, meeting, conference and 
reception party 

ความหมายและความสำคัญของการบริการ พร้อมทั้ง
นำหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว เพื่อให้ เข้าใจถึง
อุปนิสัยใจคอ คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกค้า
หรือนักท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของมารยาท บุคลิกภาพ 
รวมไปถึงศิลปะการต้อนรับ การสื่อสาร การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสารในสังคม การนัดหมาย 
การจัดประชุมและการเลี้ยงรับรอง  
Definitions and importance of service, 
applying psychological principles to analyze 
tourist behavior in order to thoroughly 
understand their characters, unique 
characteristics either manner, personality; 
including the arts of hospitality, 
communication, impromptu problems, 
social communication, meeting, conference 
and reception party 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหต ุ

3573210   การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ            3(2-2-5)                                                                                                                                         
(Health Tourism) 
ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบและประเภทของการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  สถานการณ์และแนวโน้มของการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในที่
พักแรม เช่น การนวด การอบ การประคบสมุนไพร สุคนธ
บำบัด วารีบำบัด การอาบน้ำแร่หรือน้ำพุร้อน แอโรบิก การ
ฝึกกายบริหารท่าฤาษีดัดตน การบริการอาหารเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้มีการฝึกปฏิบัติหรือ
ศึกษาดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
Definitions, components, patterns and types of 
health tourism; situation and trends in health 
tourism; health tourism activities providing in 
accommodation such as massage, body herbal 
ball, aromatherapy, hydrotherapy, onsen or hot 
spring, aerobics, Thai hermit exercise; healthy 
food and beverage service, health tourism tour 
itinerary arrangement, health tourism marketing; 
arranging practical training or a field trip to health 
tourism attraction 

3573203   การทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ     3(2-2-5)                                                                                                                                         
(Health Tourism)  
ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบและประเภทของ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  สถานการณ์และแนวโน้ม
ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพในที่พักแรม เช่น การนวด การอบ การ
ประคบสมุนไพร สุคนธบำบัด วารีบำบัด การอาบ
น้ำแร่หรือน้ำพุร้อน แอโรบิก การฝึกกายบริหารท่า
ฤาษีดัดตน การบริการอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การตลาด
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้มีการฝึกปฏิบัติหรือ
ศึกษาดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
Definitions, components, patterns and types 
of health tourism; situation and trends in  
health tourism; health tourism activities 
providing in accommodation such as 
massage, body herbal ball, aromatherapy, 
hydrotherapy, onsen or hot spring, aerobics, 
Thai hermit exercise; healthy food and 
beverage service, health tourism tour 
itinerary arrangement, health tourism 
marketing; arranging practical training or a 
field trip to health tourism attraction 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหต ุ
  3573204   ภาษาอังกฤษเพื่อ 

งานมัคคุเทศก ์  
 3(2-2-5)                                                                                                                                         เปลี่ยน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา  (English for Tourist Guide) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
มัคคุเทศก์ อาทิ การรับ-ส่งนักท่องเที่ยว การต้อนรับ
นักท่องเที่ยว การให้ข้อมูลทั่วไป การแนะนำการปฏิบัติ
ตัว การแนะนำกำหนดการเดินทาง และที่พัก รวมถึง
การศึกษาเกี่ยวกบัเอกสารในการปฏิบัติงานนำเที่ยว 
โดยฝึกฝนทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

 English communication for tourist guide 
operation such as tourist transfer service, 
welcoming tourists, giving general information, 
introduction, itinerary and accommodation 
explanation; studying relevant documents in 
tour operation; practicing listening, speaking, 
reading and writing skills 

 

  3573205   ภาษาอังกฤษเพื่อ 
งานธุรกิจการบิน  

 3(2-2-5)                                                                                                                                         ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชา
ภาษา 
ต่าง 
ประเทศ 
เปลี่ยน
รหัสวิชา 

 (English for Airline Business) 
คำศัพท์เฉพาะ และบทสนทนาที่ใช้ในการทำงานธุรกิจ
การบิน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสำรองที่นั่ง 
การจำหน่ายบัตรโดยสาร การให้บริการผู้ โดยสาร
ภาคพื้นดิน การเช็คอิน การบริการติดตามสัมภาระ 
และการต้อนรับผู้โดยสารบนอากาศยาน รวมไปถึงการ
ให้ข้อมูลกับผู้โดยสารเกี่ยวกับเที่ยวบินและตารางบิน  
Specific terms and conversations related to 
airline business operation and relevant tasks 
such as reservation, ticketing, ground service, 
check-in operation, lost and found service, 
and in-flight service; including giving 
information about flight details and 
timetables 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหต ุ
3573310   การจัดการสปา 3(2-2-5)                                                                                                                                         3573306   การจัดการสปา   3(2-2-5)                                                                                                                                         เปลี่ยน

รหัสวิชา (Spa Management) (Spa Management) 
ความหมาย ประเภท องค์ประกอบของสปา สถานการณ์ 
แนวโน้มทางการตลาด การจัดการเกี่ยวกับธุรกิจสปา การ
ให้บริการ การจัดการบุคลากร ผลิตภัณฑ์ การบริหารและ
การจัดการองค์กร สถานที่และสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสปาเพื่อสุขภาพ จรรยาบรรณและจริยธรรม
ของผู้ประกอบธุรกิจสปา การวางแผนการตลาดสำหรับ
ธุรกิจสปา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการฝึกปฏิบัติ เช่น 
การนวดในรูปแบบต่าง ๆ หรือศึกษานอกสถานที่ 
 
Definitions, types, components, situations, 
marketing trend, spa business management, spa 
service, human resource management, spa 
products, organization administration and 
management, physical environment, laws 
relevant to health spa, codes of conduct and 
ethics of spa entrepreneurs, marketing planning 
for spa business, related organizations, allowing 
practical training such as various forms of 
massage or arranging a field trip study 

ความหมาย ประเภท  องค์ ป ระกอบของสปา 
สถานการณ์  แนวโน้มทางการตลาด การจัดการ
เกี่ยวกับธุรกิจสปา การให้บริการ การจัดการบุคลากร 
ผลิตภัณฑ์ การบริหารและการจัดการองค์กร สถานที่
และสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับสปาเพื่อ
สุขภาพ จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้ประกอบ
ธุรกิจสปา การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจสปา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการฝึกปฏิบัติ เช่น การ
นวดในรูปแบบต่าง ๆ หรือศึกษานอกสถานที่  
Definitions, types, components, situations, 
marketing trend, spa business management, 
spa service, human resource management, 
spa products, organization administration 
and management, physical environment, 
laws relevant to health spa, codes of 
conduct and ethics of spa entrepreneurs, 
marketing planning for spa business, related 
organizations, allowing practical training such 
as various forms of massage or arranging a 
field trip study 
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หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหต ุ

 3573307   การวางแผนและ              3(2-2-5)                                                                                                                                         
การจัดการต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 
(Food and Beverage Planning  
and Cost Control) 
องค์ประกอบ และขั้นตอนการวางแผนการให้บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม การวางแผนด้านการเงินที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ ม 
พร้อมทั้งแนวทางการควบคุมและลดต้นทุนด้าน
อาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่น ๆ เช่น 
การจัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย 
การตรวจนับ การจัดทำรูปแบบรายการอาหาร การ
ตั้งราคาอาหารและเครื่องดื่ม แนวโน้มของธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม  
Components and steps in food and 
beverage service planning, financial planning 
in food and beverage operation, cost control 
and reduction, other miscellaneous 
expenses such as purchasing, delivery 
verification, storage and stock, 
reimbursement, stocktaking, menu creation, 
food and beverage pricing, and trends of 
food and beverage 

ย้ายมา
จากกลุ่ม
วิชา
เนื้อหา
บังคับ   
เปลี่ยน
รหัสวิชา 
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หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
  3573308   การออกแบบอาหาร  3(2-2-5)                                                                                                                                         รายวิชา

ใหม่ 
 

 (Food Design and Styling) 
ความหมายและความสำคัญของการออกแบบและ
ตกแต่งอาหาร หลักการออกแบบและตกแต่งอาหาร 
ชนิดและประเภทวัสดุ  และอุปกรณ์การตกแต่ง
อาหาร การออกแบบและตกแต่งอาหารในโอกาสต่าง 
ๆ การออกแบบและตกแต่งโต๊ะอาหาร สุขลักษณะใน
การตกแต่งอาหาร ฝึกปฏิบัติการออกแบบและ
ตกแต่งอาหารในโอกาสต่าง ๆ  
Definitions and importance of food design 
and styling; principles of food design and 
styling; types of materials and equipment 
for food styling; food design and styling in 
various occasions; table design and 
decoration; hygiene in food styling; practical 
learning in food design and styling in various 
occasions  

  

  3573309   ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การปฏิบัติงานโรงแรมส่วนหน้า 

3(2-2-5)                                                                                                                                         เปลี่ยน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา  (English for Front Office Operation) 

ก ารฝึ ก ทั ก ษ ะภ าษ าอั งก ฤ ษ โด ย เน้ น ก า ร ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อปฏิบัติงานส่วนหน้าใน
โรงแรม ตลอดจนคำศัพท์เฉพาะในแผนกงานส่วน
หน้า อาทิ  การสำรองห้องพัก การต้อนรับของ
พนั ก งานต้ อน รับ ส่ วนหน้ า  งานแม่ บ้ าน  และ 
ห้องอาหาร โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในแต่ละฝ่าย  
Practice of English skills focusing on front 
office operation and relevant specific terms 
such as room reservation, greeting by front 
staff, housekeeping service, and restaurant; 
focusing on practicing communication in 
different situations and problem solving 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
 3573310   ภาษาอังกฤษเพื่อ              3(2-2-5)                                                                                                                                         

การปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
(English for Food and Beverage 
Operation) 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
ในห้องอาหาร ทั้งในส่วนงานครัว การเตรียมอาหาร 
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ รวมถึงการ
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้า ตลอดจนการ
ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
English communication used in food and 
beverage operation, including kitchen work, 
food preparation, beverage and cocktail  
mixology, serving food and beverage to 
guests; learning to solve problems in 
different situations 

เปลี่ยน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
 3573401  การจัดการประชุม              3(2-2-5)                                                                                                                                         

นิทรรศการและการท่องเที่ยว 
เพ่ือเป็นรางวัล  
(MICE Management) 
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับการจัดประชุมสัมมนา  
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดนิทรรศการและ
งานแสดงสินค้า บทบาท ความสำคัญและประโยชน์
ของธุรกิจไมซ์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของธุรกิจไมซ์ ศักยภาพ
ของธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย การดำเนินธุรกิจการจัด
ประชุมขององค์กร การดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล การดำเนินธุรกิจการจัดประชุม
นานาชาติ ดำเนินธุรกิจการจัดแสดงสินค้า สถานที่จัด
ธุรกิจไมซ์ หน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ 
The introduction of meeting, incentive 
travel, convention and exhibition;  their 
roles, importance and benefits of MICE 
towards tourism industry; objectives; 
components; potentiality of MICE industry in 
Thailand; organization meeting operation; 
incentive travel operation; international 
convention operation; exhibition operation; 
MICE venues; national and international 
organizations related to MICE industry;  
providing practical training 

ย้ายมา
จากกลุ่ม
วิชา
เนื้อหา
บังคับ 
เปลี่ยน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3573211   การท่องเที่ยวโดยชุมชนและ        3(3-0-6)                                                                                                                                         
การจัดการโฮมสเตย ์
(Community-based Tourism and Homestay 
Management) 
ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ รูปแบบหรือประเภท
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป้าหมายของการท่องเที่ยว
แบบชุมชนมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการ
ท่องเที่ยว หลักการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปัจจัย
สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วมให้
ประสบความสำเร็จ การวางแผนจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน การจัดการโฮมสเตย์ การจัดกิจกรรมและโปรแกรม
การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับในแต่ละชุมชน 

 
Definitions, principles, components, patterns or 
types of community-based tourism (CBT), goals of 
community-based tourism, community 
participation in tourism, principles of community-
based tourism management, key success factors 
promoting community-based tourism, 
community-based tourism planning, homestay 
management, suitable activity and itinerary 
management for each community 
 

3573402   การท่องเที่ยวโดยชุมชน      3(2-2-5)                                                                                                                                         
และการจัดการโฮมสเตย์ 
(Community-based Tourism and 
Homestay Management) 
ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ รูปแบบหรือ
ประเภทของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป้าหมายของ
การท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในด้านการท่องเที่ยว หลักการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วมให้ประสบความสำเร็จ 
การวางแผนจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การ
จัดการโฮมสเตย์ การจัดกิจกรรมและโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับในแต่ละชุมชน 
Definitions, principles, components, patterns 
or types of community-based tourism (CBT), 
goals of community-based tourism, 
community participation in tourism, 
principles of community-based tourism 
management, key success factors promoting 
community-based tourism, community-
based tourism planning, homestay 
management, suitable activity and itinerary 
management for each community 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
เปลี่ยน 
เป็น
รายวิชา
ปฏิบัติ 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหต ุ
3574901   การสำรวจและวิจยัสำหรับ          3(2-2-5) 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
(Survey and Research for Tourism and Hotel) 
หลักการดำเนินการวิจัย การเลือกประเด็นปัญหา การกำหนด
วัตถุประสงค์ การทบทวนเอกสารและวรรณกรรม การ
ออกแบบระเบียบวิธีวิจัย การเลือกประชากรเป้าหมายและ
กำหนดตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัยขั้นต้น การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
Research principles, research problem and 
objective identification, literature review, research 
methodology design, targeting population and 
sample size determination, basic statistics for 
research analysis, data collection, quantitative and 
qualitative data analysis, research writing and 
presentation relating to tourism and hotel industry 

 ย้ายไป
กลุ่มวิชา
เนื้อหา
บังคับ 
เปลี่ยน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา 

3572402   การบัญชีและการเงิน                3(2-2-5) 
สำหรับธุรกจิท่องเที่ยวและโรงแรม  
(Accounting and Finance for Tourism  
and Hotel Business) 
ทฤษฎีและแนวคิดทางการบัญชีและการจัดการทางการเงิน 
หลักการบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น การผ่านรายการ
ไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรม  การวางแผนและการวิเคราะห์ทาง
การเงิน การจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การ
จัดการรายได้ และการควบคุมต้นทุน  
Theories and concepts in accounting and finance, 
principles in recording book of original entry, 
categorizing transactions into ledger account, 
financial statement for tourism and hotel 
businesses, financial planning and analysis, 
budgeting, break-event point analysis, revenue 
management and cost control 

 ย้ายไป
กลุ่มวิชา
เนื้อหา
บังคับ
เปลี่ยน
รหสัวิชา
ชื่อวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3572403   การตลาดการท่องเที่ยว              3(3-0-6) 
และการโรงแรม  
(Tourism and Hotel Marketing) 
ความหมายและความสำคัญของตลาดการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ส่วนประกอบของการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
และการโรงแรม ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตลาดเป้าหมาย 
การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม  การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขัน การวางแผน และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ทางการตลาดในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 
The definitions and importance of tourism and 
hotel marketing, marketing mixes for tourism and 
hotel, knowledge in targeting and positioning 
tourism and hotel products, competitive 
environment and situation analysis, marketing 
planning and strategies in tourism industry and 
technology used in tourism and hotel business 
marketing 

 ย้ายไป
กลุ่มวิชา
เนื้อหา
บังคับ 
เปลี่ยน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา 
คำอธิบาย
รายวิชา 

3573901   การสัมมนาการท่องเที่ยว            3(2-2-5) 
และการโรงแรม 
(Seminar on Tourism and Hotel) 
การวิ เค ราะห์ ปัญ หาสภาพปัญ หาปั จจุบั น ในธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และวิธีการแก้ไขโดยศึกษากระบวนการบริการ 
สถานการณ์ ลักษณะพิเศษของงาน และนำผลการศึกษา
วิเคราะห์มาอภิปรายหาวิธีการแก้ไข 
Analysis of current problems in tourism, hotel 
and related businesses, finding solutions by 
studying service operation, situations, and specific 
characteristics; then, using study result to analyze 
and discuss for solutions  

 ย้ายไป
กลุ่มวิชา
เนื้อหา
บังคับ
เปลี่ยน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3573308   ภาษาอังกฤษในธุรกิจ                3(2-2-5)                                                                                                                                         
โรงแรม 3                 
(English for Hotel Business 3) 
บทสนทนาสถานการณ์ในแผนกงานต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม 
โดยเน้นทักษะด้านการฟังและพูด อาทิ แผนกต้อนรับ 
แผนกสำรองห้องพัก แผนกชำระเงิน แผนกรับโทรศัพท์ 
และแผนกอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐานของโรงแรม 
พร้อมท้ังเสริมทักษะในการเขียนอีเมล์เพื่อธุรกิจ 
Conversations in different situations in each 
hotel’s department, focusing on listening and 
speaking such as front office, reservation, cashier, 
operator, and food and beverage in accordance 
with the hotel’s standard, encouraging business 
e-mail correspondence skill   

 ยกเลิก
รายวิชา 

3573205   ภาษาอังกฤษในธุรกิจ                3(2-2-5) 
ท่องเที่ยว 4  
(English for Tourism Business 4) 
การฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างธุรกิจประเภทต่ าง  ๆ  ที่ ซับซ้อนมากขึ้ น  ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียน ศึกษาบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ของธุรกิจ
ท่องเที่ยว ฝึกการนำเที่ยวภาษาอังกฤษในแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีและ
กิจกรรม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและจัดให้มีบทบาท
สมมต ิ
Practice of English skills in communication 
between different businesses in tourism industry 
focusing on listening, speaking, reading and writing 
skills; studying conversation in different situations 
of tourism businesses; practicing guiding in English 
in different tourism types: nature, history, culture, 
tradition and activities; including problem solving; 
arranging role plays 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3574106   การจัดการคุณภาพ                   3(2-2-5) 
ในอุตสาหกรรมบริการและการและการท่องเที่ยว 
(Quality Management in Hospitality and 
Tourism Industry) 
ความหมาย ความสำคัญของการจัดการคุณภาพใน
อุตสาหกรรมการบริการ การวางแผนและควบคุมคุณภาพ 
ระบบการจัดการคุณภาพที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหาร
อุตสาหกรรมการบริการ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
บริการ การวางแผนจัดการคุณภาพเชิงกลยุทธ์ การติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ 
Definitions and importance of quality 
management in hospitality and tourism industry, 
quality planning and control, quality management 
system relevant to hospitality industry, service 
quality development and improvement, strategic 
quality management, quality monitoring and 
auditing in hospitality industry  

 ยกเลิก
รายวิชา 
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มคอ.2 

     ข.  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 

3572501   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น          3(2-2-5) 
(Japanese for Beginners)  
การฝึกทักษะทั้งสี่อย่าง (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สำหรับ
ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ศึกษารูป
ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  ได้แก่ การทักทาย การแนะนำตน การ
บอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ 
สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆ 
ได้ 
Practice of four skills – listening, speaking, 
reading and writing for non-Japanese learners, 
studying sentence structure and basic grammar, 
focusing on daily conversation such as greetings, 
introduction, time telling, shopping; practicing 
reading short passages or excerpts to summarize 
and answer questions, writing simple sentences                                                                                                                                         

3572501   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น      3(2-2-5) 
(Japanese for Beginners)  
การฝึกทักษะทั้งสี่อย่าง (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สำหรับ
ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ศึกษา
รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกสนทนาที่ใช้
ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่ การทักทาย การแนะนำตน 
การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น  ฝึกการอ่าน
ข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การ
เขียนประโยคง่ายๆ ได้ 
Practice of four skills – listening, speaking, 
reading and writing for non-Japanese 
learners, studying sentence structure and 
basic grammar, focusing on daily 
conversation such as greetings, introduction, 
time telling, shopping; practicing reading 
short passages or excerpts to summarize and 
answer questions, writing simple sentences                                                                                                                                                                                                                                                                               

คงเดิม 

3572502   การสนทนาและการสื่อสาร       3(2-2-5) 
ภาษาญี่ปุ่น 1   
(Japanese for Conversation and 
Communication 1)   
การฝึกทักษะในการฟัง  และการพูด ในบทสนทนา
ตลอดจนการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวันโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาในระดับที่สูงขึ้น 
 
Practice of listening and speaking skills in 
conversations, including daily life situations with 
higher level of Japanese language 

3572502   การสนทนาและ                3(2-2-5) 
การสื่อสารภาษาญี่ปุ่น   
(Japanese for Conversation and 
Communication)   
การฝึกทักษะในการฟัง  และการพูดในบทสนทนา
ตลอดจนการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวันโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาในระดับที่
สูงขึ้น 
Practice of listening and speaking skills in 
conversations, including daily life situations 
with higher level of Japanese language 

เปลี่ยน 
ชื่อวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3573503   การสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่น 2    
(Japanese for Conversation and 
Communication 2)   

 3(2-2-5) 3573503   การอ่านและการเขียน
ภาษาญี่ปุ่น  
(Japanese Reading and Writing)   

 3(2-2-5) เปลี่ยน 
ชื่อวิชา 

การฝึกทักษะในการอ่าน และการเขียน เพื่ อใช้ ใน

สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวได ้

Practice of reading and writing skills for various 

situations, including communication to solve 

problems for tourists 

การฝึกทักษะในการอ่าน และการเขียน เพื่อใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวได้ 

Practice of reading and writing skills for 
various situations, including communication 
to solve problems for tourists 

3574505   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม       3(2-2-5) 
(Japanese for Hotel) 
การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ใน
โรงแรม และสนทนากับลูกค้าผู้มาใช้บริการของโรงแรม 
โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การ
ทักทายและการต้อนรับ การเสนอความช่วยเหลือ
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น 
 
Practice of listening and speaking skills for 
conversations used to communicate with hotel 
guests by simulating different working situations 
such as greetings and welcoming guests, offering 
assistance and problem solving                                                                                                                                       

3573504   ภาษาญ่ีปุ่นในธุรกิจโรงแรม   3(2-2-5) 
(Japanese for Hotel Business) 
การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่
ใช้ในโรงแรม และสนทนากับลูกค้าผู้มาใช้บริการของ
โรงแรม โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ การทักทายและการต้อนรับ การเสนอความ
ช่วยเหลือตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น
ต้น 
Practice of listening and speaking skills for 
conversations used to communicate with 
hotel guests by simulating different working 
situations such as greetings and welcoming 
guests, offering assistance and problem 
solving 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3573504   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว     3(2-2-5)  

(Japanese for Tourism)  
 

การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ใน

การบริการ และสนทนากับนักท่องเที่ยว โดยจัด

สถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สนามบิน 

โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น 

Practice of listening and speaking skills in service 

conversations with tourists, arranging simulation 

at different work places such as airport, hotel, 

restaurant, and shop                                                                                                                                      

3574505   ภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจ            3(2-2-5) 
ท่องเที่ยว 
(Japanese for Tourism Business) 
การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่
ใช้ในการบริการ และสนทนากับนักท่องเที่ยว โดยจัด
สถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สนามบิน 
โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น 
 

Practice of listening and speaking skills in 
service conversations with tourists, arranging 
simulation at different work places such as 
airport, hotel, restaurant, and shop 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

3572506   ภาษาจีนเบื้องต้น                   3(2-2-5) 
(Chinese for Beginners) 
การฝึกทักษะทั้งสี่อย่าง (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สำหรับ
ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน ศึกษารูป
ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกสนทนาที่ ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนำตน การ
บอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ 
สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆ 
ได้ 
Practice of four skills – listening, speaking, 
reading and writing for non-Chinese learners, 
studying sentence structure and basic grammar, 
focusing on daily conversation such as greetings, 
introduction, time telling, shopping; practicing 
reading short passages or excerpts to summarize 
and answer questions, writing simple sentences                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3572506   ภาษาจีนเบ้ืองต้น              3(2-2-5)  
(Chinese for Beginners) 
การฝึกทักษะทั้งสี่อย่าง (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สำหรับ
ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน ศึกษารูป
ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนำตน การ
บอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น ฝึกการอ่านข้อความ
สั้นๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การเขียน
ประโยคง่ายๆ ได้ 
Practice of four skills – listening, speaking, 
reading and writing for non-Chinese learners, 
studying sentence structure and basic 
grammar, focusing on daily conversation 
such as greetings, introduction, time telling, 
shopping; practicing reading short passages 
or excerpts to summarize and answer 
questions, writing simple sentences                                                                                                                                                                                  

คงเดิม 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3572507  การสนทนาและการส่ือสาร
ภาษาจีน 1    
(Chinese for Conversation and 
Communication 1) 

 3(2-2-5) 3572507  การสนทนาและ 
การสื่อสารภาษาจีน   
(Chinese for Conversation and 
Communication) 

 3(2-2-5) เปลี่ยน 
ชื่อวิชา 

การฝึกทักษะในการฟัง  และการพูดในบทสนทนา
ตลอดจนการสื่อสารในสถานการณ์ ต่ างๆ เกี่ ยวกับ
ชีวิตประจำวันโดยใช้ภาษาจีนที่เรียนมาในระดบัที่สูงขึ้น 
 
Practice of listening and speaking skills in 
conversations, including daily life situations with 
higher level of Chinese language 

การฝึกทักษะในการฟัง  และการพูดในบทสนทนา
ตลอดจนการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวันโดยใช้ภาษาจีนที่เรียนมาในระดับที่
สูงขึ้น 
Practice of listening and speaking skills in 
conversations, including daily life situations 
with higher level of Chinese language 

3573508   การสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาจีน 2    
(Chinese for Conversation and 
Communication 2) 

 3(2-2-5) 3573508   การอ่านและการเขียน
ภาษาจีน    
(Chinese Reading and Writing) 

 3(2-2-5) เปลี่ยน 
ชื่อวิชา 

การฝึกทักษะในการฟัง และการพูด เพื่อใช้ในสถานการณ์

ต่างๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ให้กับนักท่องเที่ยวได ้

Practice of listening and speaking skills for 
various situations, including communication to 
solve problems for tourists 

การฝึกทักษะในการอ่าน และการเขียน เพื่อใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวได ้

Practice of reading and writing skills for 
various situations, including communication 
to solve problems for tourists 

3574510   ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม          3(2-2-5) 
(Chinese for Hotel) 
การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ใน

โรงแรม และสนทนากับลูกค้าผู้มาใช้บริการของโรงแรม 

โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การ

ทักทายและการต้อนรับ การเสนอความช่วยเหลือ

ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น 

Practice of listening and speaking skills for 
conversations used to communicate with hotel 
guests by simulating different working situations 
such as greetings and welcoming guests, offering 
assistance and problem solving 

3573509   ภาษาจีนในธุรกิจโรงแรม     3(2-2-5) 
(Chinese for Hotel Business) 
การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่
ใช้ในโรงแรม และสนทนากับลูกค้าผู้มาใช้บริการของ
โรงแรม โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ การทักทายและการต้อนรับ การเสนอความ
ช่วยเหลือตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นต้น  
Practice of listening and speaking skills for 
conversations used to communicate with 
hotel guests by simulating different working 
situations such as greetings and welcoming 
guests, offering assistance and problem 
solving 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3573509   ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว        3(2-2-5) 
(Chinese for Tourism)  
การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ใน

การบริการ และสนทนากับนั กท่ องเที่ ยว โดยจัด

สถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สนามบิน 

โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น 

Practice of listening and speaking skills in service 
conversations with tourists, arranging simulation 
at different work places such as airport, hotel, 
restaurant, and shop 

3574510   ภาษาจีนในธุรกิจท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
(Chinese for Tourism Business)  
การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่
ใช้ในการบริการ และสนทนากับนักท่องเที่ยว โดยจัด
สถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สนามบิน 
โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น 
Practice of listening and speaking skills in 
service conversations with tourists, arranging 
simulation at different work places such as 
airport, hotel, restaurant, and shop 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

3572511   ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น   
(French for Beginners) 

 3(2-2-5)   ยกเลิก
รายวิชา 

การฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ใน
กรณีที่จำเป็นต้องใช้ภาษานี้ในการทำงาน บทเรียนจะ
ประกอบด้วยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจำวันแบบ
ง่าย 
Practice of listening and speaking skills of basic 
French language, particularly for career purpose; 
learning using French in daily life conversations 

 

3572512   การสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาฝรัง่เศส 1    
(French for Conversation and 
Communication 1) 

 3(2-2-5)   ยกเลิก
รายวิชา 

การฝึกทักษะในการฟั ง และการพูดในบทสนทนา
ตลอดจนการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวันโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาในระดับที่สูงขึ้น 
Practice of listening and speaking skills in 
conversations, including daily life situations with 
higher level of Japanese language 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3573513   การสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศส 2    
(French for Conversation and 
Communication 2) 

 3(2-2-5)   ยกเลิก
รายวิชา 

การฝึกทักษะในการอ่าน และการเขียน เพื่ อใช้ ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึน้ให้กับนักท่องเที่ยวได ้

Practice of reading and writing skills for various 
situations, including communication to solve 
problems for tourists 

 
 
 
 
 
 

3573514   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ยว     
(French for Tourism)  

 3(2-2-5)   ยกเลิก
รายวิชา 

การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ใน

การบริการ และสนทนากับนั กท่ องเที่ ยว โดยจัด

สถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สนามบิน 

โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น 

Practice of listening and speaking skills in service 
conversations with tourists, arranging simulation 
at different work places such as airport, hotel, 
restaurant, and shop 

 
 
 
 
 
 

3574515   ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการโรงแรม     3(2-2-5) 
(French for Hotel) 
การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ใน
โรงแรม และสนทนากับลูกค้าผู้มาใช้บริการของโรงแรม 
โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การ
ทักทายและการต้อนรับ การเสนอความช่วยเหลือ
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ เป็นต้น 
Practice of listening and speaking skills for 

conversations used to communicate with hotel 

guests by simulating different working situations 

such as greetings and welcoming guests, offering 

assistance and problem solving 

  ยกเลิก
รายวิชา  
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
  3572511   ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  

(Korean for Beginners) 
 3(2-2-5) รายวิชา

ใหม่ 
 การฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาเกาหลีเบื้องต้น 

ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ภาษานี้ในการทำงาน บทเรียน
จะประกอบด้วยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจำวัน
แบบง่าย 
Practice of listening and speaking skills of 
basic Korean language, particularly for career 
purpose; learning using Korean in daily life 
conversations 

  3572512   การสนทนาและ 
การสื่อสารภาษาเกาหลี   
(Korean for Conversation and 
Communication) 

 3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 

 การฝึกทักษะในการฟัง  และการพูดในบทสนทนา
ตลอดจนการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวันโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาในระดับที่
สูงขึ้น 
Practice of listening and speaking skills in 
conversations, including daily life situations 
with higher level of Japanese language 

  3573513   การอ่านและการเขียน
ภาษาเกาหลี   
(Korean Reading and Writing) 

 3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 

 การฝึกทักษะในการอ่าน และการเขียน เพื่อใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวได้ 

Practice of reading and writing skills for 
various situations, including communication 
to solve problems for tourists 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
  3573514   ภาษาเกาหลีในธุรกิจ

โรงแรม  
(Korean for Hotel Business) 

 3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 

 การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่

ใช้ในโรงแรม และสนทนากับลูกค้าผู้มาใช้บริการของ

โรงแรม โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน 

ได้แก่ การทักทายและการต้อนรับ การเสนอความ

ช่วยเหลือตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น

ต้น 

Practice of listening and speaking skills for 
conversations used to communicate with 
hotel guests by simulating different working 
situations such as greetings and welcoming 
guests, offering assistance and problem 
solving 

 3574515   ภาษาเกาหลีในธุรกิจ          3(2-2-5) 
ท่องเที่ยว   
(Korean for Tourism Business)  
การฝึกทักษะในการอ่าน และการเขียน เพื่อใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวได้ 
Practice of reading and writing skills for 

various situations, including communication 

to solve problems for tourists 

รายวิชา
ใหม่ 

3572516   ภาษาเวียดนามเบื้องต้น           3(2-2-5) 
(Vietnamese for Beginners) 
การฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาเวียดนาม
เบื้องต้น  ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ภาษานี้ในการทำงาน 
บท เรียนจะประกอบด้ วยรูป แบบการสนทนาใน
ชีวิตประจำวันแบบง่าย 
Practice of listening and speaking skills of basic 
Vietnamese language, particularly for career 
purpose; learning using Vietnamese in simple 
daily life conversations                                                                                                                                                                                                                                                                           

3572516   ภาษาเวียดนามเบื้องต้น       3(2-2-5) 
(Vietnamese for Beginners) 
การฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาเวียดนาม
เบื้องต้น  ในกรณี ที่จำเป็นต้องใช้ภาษานี้ ในการ
ทำงาน บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบการสนทนา
ในชีวิตประจำวันแบบง่าย 
Practice of listening and speaking skills of 
basic Vietnamese language, particularly for 
career purpose; learning using Vietnamese in 
simple daily life conversations                                                                                                                                        

คงเดิม 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3572517   การสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาเวียดนาม 1  
(Vietnamese for Conversation and 
Communication 1) 

 3(2-2-5) 3572517   การสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาเวียดนาม  
(Vietnamese for Conversation 
and Communication) 

 3(2-2-5) เปลี่ยน 
ชื่อวิชา 

การฝึกทักษะในการฟัง  และการพูดในบทสนทนาตลอดจน
การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันโดย
ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาในระดับที่สูงขึ้น 
 
Practice of listening and speaking skills in 
conversations, including daily life situations with 
higher level of Japanese language 

การฝึกทักษะในการฟัง  และการพูดในบทสนทนา
ตลอดจนการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวันโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาในระดับที่
สูงขึ้น 
Practice of listening and speaking skills in 
conversations, including daily life situations 
with higher level of Japanese language 

3573518   การสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาเวียดนาม 2  
(Vietnamese for Conversation and 
Communication 2) 

 3(2-2-5) 3573518   การอ่านและการเขยีน         3(2-2-5) 
ภาษาเวียดนาม  
(Vietnamese Reading and Writing) 
 

การฝึกทักษะในการอ่าน และการเขียน เพื่อใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวได้ 

Practice of reading and writing skills for various 
situations, including communication to solve 
problems for tourists 

เปลี่ยน 
ชื่อวิชา 

การฝึ กทั กษะในการอ่ าน  และการเขี ยน  เพื่ อ ใช้ ใน

สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวได้ 

Practice of reading and writing skills for various 
situations, including communication to solve 
problems for tourists 

3574520   ภาษาเวียดนามเพื่อ                3(2-2-5) 
การโรงแรม    
(Vietnamese for Hotel) 
การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ใน
โรงแรม และสนทนากับลูกค้าผู้มาใช้บริการของโรงแรม โดย
จัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การทักทาย
และการต้อนรับ การเสนอความช่วยเหลือตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น 
Practice of listening and speaking skills for 

conversations used to communicate with hotel 

guests by simulating different working situations 

such as greetings and welcoming guests, offering 

assistance and problem solving 

3573519   ภาษาเวียดนาม                3(2-2-5) 
ในธุรกิจโรงแรม    
(Vietnamese for Hotel Business) 
การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้
ในโรงแรม และสนทนากับลูกค้าผู้มาใช้บริการของ
โรงแรม โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ การทักทายและการต้อนรับ การเสนอความ
ช่วยเหลือตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น 
Practice of listening and speaking skills for 
conversations used to communicate with 
hotel guests by simulating different working 
situations such as greetings and welcoming 
guests, offering assistance and problem solving 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา  
ชื่อวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3573519   ภาษาเวียดนามเพื่อ                3(2-2-5) 
การทอ่งเที่ยว    
(Vietnamese for Tourism)  
การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่ใช้ใน

การบริการ และสนทนากับนั กท่ องเที่ ยว โดยจั ด

สถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สนามบิน 

โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น 

Practice of listening and speaking skills in service 
conversations with tourists, arranging simulation 
at different work places such as airport, hotel, 
restaurant, and shop 

3574520   ภาษาเวียดนามในธุรกิจ       3(2-2-5) 
ท่องเที่ยว    
(Vietnamese for Tourism Business)  
การฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสำนวนที่
ใช้ในการบริการ และสนทนากับนักท่องเที่ยว โดยจัด
สถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สนามบิน 
โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น 
 

Practice of listening and speaking skills in 
service conversations with tourists, arranging 
simulation at different work places such as 
airport, hotel, restaurant, and shop 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

3572521   ภาษาอังกฤษเพื่องาน              3(2-2-5) 
มัคคุเทศก์ 1     
(English for Tourist Guide 1) 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
มัคคุเทศก์ อาทิ การรับ -ส่งนักท่องเที่ยว การต้อนรับ
นักท่องเที่ยว การให้ข้อมูลทั่วไป การแนะนำการปฏิบัติตัว 
การแนะนำกำหนดการเดินทาง และที่พั ก  รวมถึ ง
การศึกษาเกี่ยวกับเอกสารในการปฏิบัติงานนำเที่ยว โดย
ฝึกฝนทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
English communication for tourist guide 
operation such as tourist transfer service, 
welcoming tourists, giving general information, 
introduction, itinerary and accommodation 
explanation; studying relevant documents in 
tour operation; practicing listening, speaking, 
reading and writing skills                                                                                                                                     

 ย้ายไปกลุ่ม
วิชา 
เนื้อหา
เลือก 
เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3572522   ภาษาอังกฤษเพ่ืองาน              3(2-2-5)                                                                                                                                         

มัคคุเทศก์ 2   

(English for Tourist Guide 2) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน

มัคคุเทศก์ โดยเน้นการฝึกปฏิบัตินำเที่ยว บรรยายสถานที่

ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ อาทิ วัด 

โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ พระราชวัง ตลอดจนวัฒนธรรม 

ประเพณี การละเล่น และศึกษาคำศัพท์เฉพาะ 

English communication for tourist guide 

operation focusing on tour guiding, attraction 

explanation skill such as temples, ancient ruins, 

museums, palaces; including culture, traditions, 

folk plays; learning specific terms 

 ยกเลิก
รายวิชา 

3573523   ภาษาอังกฤษเพ่ือ                   3(2-2-5)                                                                                                                                         

งานธุรกิจการบิน 

(English for Airline Business) 

คำศัพท์เฉพาะ และบทสนทนาที่ใช้ในการทำงานธุรกิจ

การบิน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสำรองที่นั่ง 

การจำหน่ายบัตรโดยสาร การให้บริก ารผู้ โดยสาร

ภาคพื้นดิน การเช็คอิน การบริการติดตามสัมภาระ และ

การต้อนรับผู้โดยสารบนอากาศยาน รวมไปถึงการให้

ข้อมูลกับผู้โดยสารเกี่ยวกบัเที่ยวบินและตารางบิน 

Specific terms and conversations related to 

airline business operation and relevant tasks 

such as reservation, ticketing, ground service, 

check-in operation, lost and found service, and 

in-flight service; including giving information 

about flight details and timetables   

 ย้ายไปกลุ่ม
วิชา 
เนื้อหา
เลือก 
เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3573524   ภาษาอังกฤษเพ่ือ                   3(2-2-5)                                                                                                                                         

การปฏิบัติงานโรงแรมส่วนหน้า 

(English for Front Office Operation) 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษใน

การสื่อสารเพื่อปฏิบัติงานส่วนหน้าในโรงแรม ตลอดจน

คำศัพท์เฉพาะในแผนกงานส่วนหน้า อาทิ การสำรอง

ห้องพัก การต้อนรับของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า งาน

แม่บ้าน และ ห้องอาหาร โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการ

สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาที่อาจ

เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย 

Practice of English skills focusing on front office 

operation and relevant specific terms such as 

room reservation, greeting by front staff, 

housekeeping service, and restaurant; focusing 

on practicing communication in different 

situations and problem solving   

 ย้ายไปกลุ่ม
วิชา 
เนื้อหา
เลือก 
เปลี่ยน 
รหัสวิชา 

3574525   ภาษาอังกฤษเพ่ือ                   3(2-2-5)                                                                                                                                         

การปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

(English for Food and Beverage Operation) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานใน

ห้องอาหาร ทั้ งในส่ วนงานครัว การเตรียมอาหาร 

เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มต่าง  ๆ รวมถึงการ

ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้า ตลอดจนการฝึก

ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

English communication used in food and 

beverage operation, including kitchen work, 

food preparation, beverage and cocktail 

mixology, serving food and beverage to guests; 

learning to solve problems in different situations 

 ย้ายไปกลุ่ม
วิชา 
เนื้อหา
เลือก 
เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
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มคอ.2 

4. กลุ่มวิชาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3574801   การเตรียมฝึกประสบการณ์           1(90)   
วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
(Preparation of Experience in Tourism 
Industry) 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการรับรู้ ลักษณะ และ
โอกาสการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ 
Activities to prepare students before the field 
experience regarding their perception, 
personality and opportunity to their careers; 
developing students in terms of knowledge, 
skills, attitude, motivation and appropriate 
attributes to the profession 

3574801   การเตรียมฝึกประสบการณ ์     1(90)       
วิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 

(Preparation of Experience in Tourism 
Industry) 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้ านการรับรู้  
ลักษณะ และโอกาสการประกอบอาชีพ การพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
Activities to prepare students before the 
field experience regarding their perception, 
personality and opportunity to their careers; 
developing students in terms of knowledge, 
skills, attitude, motivation and appropriate 
attributes to the profession 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
 3503803   เตรียมสหกิจศึกษา                1(90)                  

(Pre-Cooperative Education) 
ห ลั ก ก า รแ ล ะ แ น วคิ ด เกี่ ย ว กั บ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน
และเทคนิ ค ในการสมั ครงาน  การเลื อกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น
สำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
นำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน
วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถาน
ประกอบการ 
Principle, concept, process and steps of 
cooperative education, relevant rules and 
regulation of cooperative education, basic 
knowledge and techniques in job 
application, workplace selection, method of 
writing application letter, job interview, basic 
knowledge and skill needed for working in 
workplace, quality management system, 
project or product presentation techniques, 
academic report writing, personality, ethic 
and code of conduct in profession before 
practicing in workplace 

วิชาใหม่ 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3574802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
(Field  Experience  in  Tourism  
Industry) 

   5(450) 3574802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   6(540) 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(Field  Experience  in  Tourism   
Industry) 

เปลี่ยน 
ชื่อวิชา  
เพิ่ม 
หน่วยกิต 

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรมหน่วยงาน สถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยฝึกงานเกี่ยวกับภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ จัดให้มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน ตลอดจนอภิปราย
ปัญหาในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ข้ อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหา 
Provision of a field experience in tourism and 
hotel businesses in governments and private 
sectors providing students with theoretical and 
practical knowledge and skill; arranging 
orientation and post-orientation regarding field 
experience; discussing problems found during 
field experience and proposing appropriate 
solutions 

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรมหน่วยงาน สถานประกอบการ
ทั้ งภาครัฐและภาค เอกชน โดยฝึกงาน เกี่ ยวกับ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดให้มีการปฐมนิเทศและ
ปัจฉิมนิ เทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน 
ตลอดจนอภิปรายปัญหาในธุรกิจท่องเที่ยวและ
โรงแรม ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
Provision of a field experience in tourism 
and hotel businesses in governments and 
private sectors providing students with 
theoretical and practical knowledge and 
skill; arranging orientation and post-
orientation regarding field experience; 
discussing problems found during field 
experience and proposing appropriate 
solutions 
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มคอ.2 

หลักสูตร ปี 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 หมายเหตุ 
3574803   สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
(Cooperative Education in Tourism 
Industry) 

          6 3504803   สหกิจศึกษา                  6 หน่วยกิต 
(Cooperative Education)  
 
 

เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

ระบ บ ก ารศึ ก ษ าที่ เน้ น ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ใน ส ถ าน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
อาทิ บริษัทนำเที่ยว โรงแรม หรือสายการบินอย่างมี
ระบบ โดยการจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการ
จัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง  ภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ  โดยนำ
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้ในสถานการณ์จริงใน ลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ (MOU) 
Educational system systematically focusing on 
practical training in tourism and hotel 
businesses; for example, tour operator, hotel or 
airline by co-operatively studying in an 
educational environment and actual practice in 
entrepreneurial venues under supervision by 
lecturers and entrepreneurs; allowing students 
to apply their theoretical knowledge in actual 
situations in terms of temporary staff at 
entrepreneurial venues with a Memorandum of 
Understanding (MOU) agreement 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรียนใน
สถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยนำความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ใน
สถานประกอบการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว 
ณ สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับมหาวิทยาลัย 
Systematic practice in workplace not less 
than 16 weeks by studying in cooperation 
with business organization; supervised will 
give by mentor and workplace; theory and 
practice are applied in real situation as 
temporary employee at MOU workplace 
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ภาคผนวก  ง 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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มคอ. 2 
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ภาคผนวก  จ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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 มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



226 
 

มคอ.2 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552  

และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 



228 
 

มคอ.2 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



229 
 

มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



230 
 

มคอ.2 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  



231 
 

มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



232 
 

มคอ.2 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก  ซ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก  ฌ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก  ญ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550  

และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
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ภาคผนวก  ฎ 
 

คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ (ร่าง) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก  ฏ 
 

คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวิพากษ ์(ภายใน)  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
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ภาคผนวก  ฐ 
 

คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวิพากษ ์(ภายนอก)  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเชิงบูรณาการ  
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มคอ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฑ 
 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning Outcome: ELO) 

 
 



มคอ.2 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Expected Learning Outcome: ELO) 

 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่
พึงประสงค์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ) 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome: ELO) ระบุชั้น
ปีของนักศึกษาที่ต้องบรรลุ 

1. เพ่ื อผลิตบัณ ฑิ ตที่ มี
ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการและทักษะทาง
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติในวิชาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2. มีความสามารถนำความรู้และ
ทักษะไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
แ ล ะ พั ฒ น า ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
 
 

1. ความรู้ 
(1)  มีความรู้ในสาขาวิชา
ก ารท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะก าร
โรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง 
เป็นระบบ เป็นสากล และ
ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
(2 )  มี ค วามรู้ ที่ เกิ ด จ าก
การบู รณาการความรู้ ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง 
( 3 )   มี ค ว า ม รู้ ใ น
กระบวนการ และเทคนิค
การวิจัยเพ่ือแก้ ไขปัญหา
และต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ 
 

ปี 1 
- นักศึกษามีความเข้าใจใน
ศาสตร์และทักษะด้านการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
ก ารท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะก าร
โรงแรม 
ปี 2 
- นั กศึกษามี ความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
ปี 3 
- นักศึกษามีความรู้ในการ
พัฒ นาและแก้ ไขปัญ ห า
เฉพาะหน้าและปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการทำงาน 
ปี 4 
- นั ก ศึ ก ษ าส าม ารถ ใช้
ความรู้ในการบริหารจัดการ
ในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่
พึงประสงค์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ) 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome: ELO) ระบุชั้น
ปีของนักศึกษาที่ต้องบรรลุ 

2. เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่
ส า ม า ร ถ ป ระ ยุ ก ต์ ใช้
ความรู้และทักษะใน 
การปฏิบัติ งาน พัฒนา
งาน แ ละแก้ ปั ญ ห า ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีความสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะให้เหมาะสม
กั บ ก ารท ำ ง าน ใน บ ริ บ ท ที่
แตกต่างกันได้ 
2. มีความสามารถแก้ปัญหาและ
พัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย  

2. ทักษะทางปัญญา 
(1 )   มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ประมวล และศึกษาข้อมูล
เพ่ือวิ เคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาและความขัดแย้ ง 
รวมทั้งหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและ
เชิงลึก 
(2 )   มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไป
ใช้ ป ระ โย ช น์ ใน ก ารฝึ ก
ประสบการณ์ ภาคสนาม 
และการปฏิบัติงานจริงตาม
สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
(3 )   มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมจาก
ภาคธุรกิจ และจากศาสตร์
อ่ื น  ๆ  ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  เ พ่ื อ
พัฒนาทักษะการทำงานให้
เกิดประสิทธิผล 

ปี 1  
- นั ก ศึ ก ษ าส าม า รถ น ำ
ความรู้และทักษะมาใช้ใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ให้ เกิ ด
ประสิทธิผล 
ปี 2 
- นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์และระบุสาเหตุ
ของปัญ ห า เพ่ื อห าแนว
ทางแก้ไขปัญหา 
ปี 3  
- นักศึกษามีทักษะในการ
แก้ไขปัญหาและจัดการกับ
ข้อร้องเรียนของลูกค้า 
ปี 4  
- นักศึกษามีทักษะในการ
วางแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจน
จัดการข้ อร้อง เรียนของ
ผู้รับบริการ ให้เกิดความพึง
พอใจในการรับบริการ 
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มคอ.2 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่
พึงประสงค์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ) 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome: ELO) ระบุชั้น
ปีของนักศึกษาที่ต้องบรรลุ 

3. เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่
สามารถปรับตัวให้ทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้

1. มีความเข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน 
2. สามารถปรับตัวให้ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ในสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน 
3. มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และ
บทบาทของตนในกลุ่มงานได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงาน
และแก้ไขปัญหาของกลุ่มได ้
 
  
 

3. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1)  มีความสามารถในการ
ปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายตามหน้าที่
และบทบาทของตนในกลุ่ม
ง าน ได้ อ ย่ า ง เห ม าะส ม 
รวมทั้ งมี ส่ วนร่วมในการ
ช่วยเหลือผู้ ร่ วมงานและ
แก้ไขปัญหากลุ่ม 
(2)  มีความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ 
แ ล ะ พั ฒ น า วิ ช า ชี พ ให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและ
ตรงตามมาตรฐานสากล 

ปี 1  
- นั ก ศึ กษ ายอมรั บ แล ะ
ส ามารถป รั บ ตั ว ใน ก าร
รั บ ผิ ด ช อ บ งาน ที่ ได้ รั บ
มอบหมายตามหน้าที่และ
บทบาทของตนเองในกลุ่ม  
 ปี 2  
- นักศึกษาสามารถทำงาน
เ ป็ น ที ม  ด้ ว ย ค ว า ม
รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืน ขจัดความขัดแย้งที่  
เกิ ด ขึ้ น จ าก ก ารท ำ งาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  
ปี 3  
- นักศึกษามีวุฒิภาวะและ
รู้จักควบคุมอารมณ์ในการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ร่ วมกั บ ผู้ อ่ื น 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ื น  แ ล ะ ย อ ม รั บ
ข้อบกพร่อง/ข้อผิดพลาดมา
พัฒนาและปรับปรุงตนเอง
ให้ดีขึ้น 
ปี 4  
- นักศึกษาสามารถปรับตัว
ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มี
ความแตกต่างกัน  
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มคอ.2 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่
พึงประสงค์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ) 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome: ELO) ระบุชั้น
ปีของนักศึกษาที่ต้องบรรลุ 

4 . เพ่ื อ ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่
ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ และ
ทั ก ษ ะ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ตัวเลขและใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

1. สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
เพ่ือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างถกูต้อง  
2. มีทักษะในการคำนวณ และ
วิเคราะห์ตัวเลข และค่าสถิติที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม  
3 .  ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร  ป ฏิ บั ติ ง า น 
ประสานงานและแก้ปัญหาต่าง 
ๆ จากการทำงานได้ 
 

4. ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีความสามารถในการ
ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศในการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน 
และการสรุปประเด็น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2)  มีความสามารถในการ
สื่อสารกับชาวต่างชาติได้
อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม ต า ม
สถานการณ์และวัฒนธรรม 
(3)  มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือก
รูปแบบของการนำเสนอที่
เหมาะสมสำหรับเรื่อง และ
ผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(4)  มีความสามารถในการ
ใช้ เท ค นิ ค พ้ื น ฐ าน ท า ง
คณิตศาสตร์และสถิติในการ
ป ร ะ ม ว ล  ก า ร แ ป ล
ค ว า ม ห ม า ย  แ ล ะ ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูล 

ปี 1  
- นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน
ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ 
ภาษาต่างประเทศ และมี
ความ รู้ พ้ื น ฐาน เกี่ ย วกั บ
เทคโน โลยีสารสน เทศที่
หลากหลาย 
ปี 2  
– นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐานที่
เกี่ ยวข้องกับวิชาชีพการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 
แ ล ะ น ำ ค ว า ม รู้ ท า ง
คณิ ตศาสตร์ ไปใช้ ในการ
เรียนรู้รายวิชาทฤษฎีและ
การฝึกปฏิบัติ 
ปี 3  
– นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศในการ
ทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว
และการโรงแรมในระดับที่
สูงขึ้น  
- นั ก ศึ ก ษ าส าม ารถ ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ มาบูรณาการในการ
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มคอ.2 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่
พึงประสงค์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ) 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome: ELO) ระบุชั้น
ปีของนักศึกษาที่ต้องบรรลุ 
เรียน การวิจัย  
ปี 4  
– นักศึกษามีทักษะในการ
ประยุกต์ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ควบคู่
กับทักษะทางคณิตศาสตร์ 
สถิติ และการใช้เทคโนโลยี
ส ารสน เทศหลากหลาย
รูป แบ บ เพ่ื อการสื่ อ ส าร 
นำเสนอ วิเคราะห์ ข้อมูล 
เ พ่ื อ น ำ ไป ใช้ ใน ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพและ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
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มคอ.2 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่
พึงประสงค์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ) 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome: ELO) ระบุชั้น
ปีของนักศึกษาที่ต้องบรรลุ 

5. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ มี
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
มี ค วาม รับ ผิ ดช อบ ต่ อ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
2. มีจิตสำนึกในการให้บริการ  
3 . มี ค วามอดท นต่ อปั ญ ห า 
อุปสรรคและความกดดัน ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  
 
 

5. คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
และสามารถจัดการปัญหา
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ร ะ ห ว่ า ง
ผลประโยชน์ ที่ ได้ รับกั บ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
(2)  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 
และแสดงออกซึ่งคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
มีจิตสำนึกในการบริการ
และการปฏิบัติตนต่อผู้ อ่ืน
อย่างสม่ำเสมอ 
(3)  มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ
การพัฒ นา มี ภ าวะผู้ น ำ 
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น 
(4)  มีวินั ย ในการทำงาน 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับขององค์กร
และสังคม 

ปี 1  
- นักศึกษามีความตระหนัก
รู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนตอ่ผู้อ่ืน   
ปี 2  
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์  
มีทัศนคติที่ ดีต่ออาชีพ มี
จิตสำนึกในหน้าที่  มีวินั ย 
และความรับผิดชอบ และ
กฎระเบียบและข้อบังคับ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปี 3  
- นักศึกษามีความอดทนต่อ
ปัญหา อุปสรรคและความ
กดดันในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ปี 4  
- นักศึกษามีจิตสำนึกในการ
บริการ ให้ความช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ 
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ภาคผนวก ฒ 
 

สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับสถานประกอบการ  
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ภาคผนวก ณ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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มคอ.2 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
 
ประวัต ิ
ชื่อ - สกุล  :  นายสญัชัย  เกียรติทรงชัย 
ตำแหน่งทางวชิาการ :  อาจารย์   
วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาเอก   

 
 

ผลงานทางวิชาการ 
   - ผลงานวิจัย 
เจนจิรา ชาภักดี, ฐิติพร ถิ่นคำบง, ลักขณา ไชโชคด ีและ สัญชัย เกียรตทิรงชัย.  (2563).  แนวทาง 
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