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(ตัวอยาง)
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การทองเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศิลปาชีพ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
ชื่อยอ
ศศ.บ.(การทองเที่ยว)
ชื่อเต็ม
Bachelor of Arts (Tourism)
ชื่อยอ
B.A. (Tourism)
3. วิชาเอก
การดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว การพัฒนาการทองเที่ยว
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
126 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา รับเฉพาะนิสิตไทยและนิสิตแลกเปลี่ยนระหวางประเทศที่ใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
; หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
เปดสอนภาคตน ปการศึกษา 2553
คณะกรรมการการศึกษาไดใหความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใน
การประชุม ครั้งที่ 12/2552 วันที่ 16 ธันวาคม 2552 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบ
หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2553
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ในปการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้ไดออกแบบไวเพื่อใหนิสิตที่จบการศึกษาสามารถทํางานในธุรกิจการทองเที่ยว ได เชน ธุรกิจ
นําเที่ยว ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว โดยผูจบการศึกษา
สามารถเลือกตําแหนงงานในธุรกิจเหลานั้นได เชน การทํางานในแผนกขาย แผนกรับจอง แผนกตอนรับ หรือ
งานธุรการในสวนของการติดตอสื่อสารในระบบสากล การเปนมัคคุเทศก และการเปนผูประกอบธุรกิจการ
ทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถทํางานในหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทใน
การเสนอนโยบาย กํากับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการทองเที่ยว
9. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจํ า ตั ว บั ต รประชาชน ตํ า แหน ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. รศ. ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ
x xxxx xxxxx xx x
รองศาสตราจารย สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ค.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2514)
Maîtrise ès Lettres (Langue et Littérature Française) Université de Besançon (2519)
Higher Graduate Diploma in Economics of Tourism, Université d’Aix-Marseille III (2527)
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2545)
x xxxx xxxxx xx x
2. ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศชัย
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2525)
Master of Sciences (Tourism Planning) University of Surrey (2533)
3. อ. เจริญพร เพ็ชรกิจ
x xxxx xxxxx xx x
อาจารย สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2521)
ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2548)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 ความสําคัญของรายไดของประเทศที่เกิดจากการทองเที่ยวที่มีบทบาทสูงมากทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
11.1.2 การกระจายรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยวที่มีผลตัวคูณสูง (multiplier effect)
11.1.3 การจางแรงงานที่เกิดจากการทองเที่ยวมีอัตราสูงมาก เพราะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เปนอุตสาหกรรมที่ตองการแรงงาน
11.1.4 การแขงขันในระหวางประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางทางการทองเที่ยวที่ตองการ
แรงงานที่มีความรู และคุณภาพ
11.1.5 การรวมมือกันทางเศรษฐกิจ (economic integration) ระหวางประเทศในภูมิภาค
ใกลเคียง เชน การกําหนดสมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรมใน
ระดับชาติและในระดับอาเซียน
11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนยายทางวัฒนธรรม ทั้งในและตางประเทศที่ตองมีการจัดให
มีการสงเสริมโดยการทองเที่ยว
11.2.2 พฤติ ก รรมของนั ก ทอ งเที่ย วที่ ตอ งเป น ไปในทางส ง เสริ ม ความเข า ใจอัน ดี ร ะหว า ง
มวลชน และอนุรักษสิ่งแวดลอม
11.2.3 การมีสวนรวมของชุมชนตอการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว
11.2.4 การใชการพัฒนาการทองเที่ยวเปนปจจัยในการดํารงรักษาและอนุรักษวัฒนธรรมและ
มรดกทางประวัติศาสตร
11.2.5 การรวมมือทางการศึกษาเพื่อสรางแนวทางในการแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีมาตรฐาน
ทางการทองเที่ยว
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
12.1.2 ตองสรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ
12.1.3 หลั ก สู ต รต อ งมี แ นวทางในการที่ จ ะให ผู จ บการศึ ก ษาเป น ที่ต อ งการของธุ ร กิ จ การ
ทองเที่ยว
12.1.4 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควา ทําวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
และสังคม
12.1.5 หลักสูตรตองไดรับการพิจารณาใหมีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น
12.1.6 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรูที่เปนมาตรฐาน มีภูมิ
ปญญาทองถิ่น แกปญหาเฉพาะหนาได และดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมได
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12.2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 สถาบันตองผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเปนที่ตองการของสังคมใน
ประเทศ และความตองการระดับนานาชาติ
12.2.2 สถาบันตองรับผิดชอบในการระดมสรรพกําลังเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนมี
ความพรอมในการเรียนทุกดาน
12.2.3 สถาบันตองเปนหนวยงานที่เปนผูนําเชิงวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมโดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน
12.2.4 สถาบันตองพัฒนาใหมีการแลกเปลีย่ นเชิงวิชาการในระหวางคณาจารยและผูเรียนกับ
ในระหวางสถาบันในตางประเทศและนานาชาติ เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให
เปนสากล และแลกเปลี่ยนแรงงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่
เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)

13.1

กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น
- กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาภาษา และกลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นิสติ จากคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่นสามารถมาเรียน
ได
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ นิสิตหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเปนวิชาโท และวิชาเลือก
เสรี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 ใหมีการปรึกษาหารือระหวางผูสอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
เพื่อใหไดเนื้อหาความรูและทักษะทางการทองเที่ยวตามความตองการของหลักสูตร
13.3.2 สํ า รวจความต องการเชิ งวิชาชีพ จากผู ประกอบการการทอ งเที่ย วและการโรงแรม
รวมกันกับผูสอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.3.3 จัด ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ทบทวนความต อ งการหรื อ เงื่ อ นไขการเรี ย นรู แ ละทั ก ษะ
วิชาชีพเปนระยะ เพื่อแสวงหาลูทางในการปรับปรุงรายวิชารวมกัน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว มีปรัชญาของหลักสูตรดังนี้
1.1.1 สาขาวิชาการทองเที่ยวมีลักษณะบูรณาการเชิงประยุกตศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาพัฒนา
เปนหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.1.2
สาขาวิชานี้มีศาสตรที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาตางประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษความเปนเอกลักษณของชาติ
1.1.3 สาขาวิชานี้จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
1.2 ความสําคัญ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว มีความสําคัญ ดังนี้
1.2.1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย
1.2.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภูมิภาคอาเซียน
1.2.3 สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และ
หนวยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และวิจัย
1.3 วัตถุประสงค หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว มีวัตถุประสงคสําคัญที่ถือวา
เปนความรับผิดชอบของสถาบัน เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.2 มีความรอบรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการทองเที่ยว มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่น
ของโลก
1.3.3 มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใชความรู เหตุผลและวิจารณญาณอยาง
เหมาะสมเมื่อตองเผชิญกับสถานการณตางๆ
1.3.4 มีความสามารถในการทํางานกับผูอื่นไดทุกระดับอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้ง
ดานความรู ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอยางตอเนื่อง
1.3.5 มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1ภาษา
รวมทั้งสามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
1.3.6 มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนา ยุทธศาสตร และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป นับจากเปด
การเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
หลักฐาน / ตัวบงชี้
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
1. สรางเครือขายกับ
ตัวบงชี้
ความเปลี่ยนแปลงของ
หนวยงานภาครัฐและ
1. จํานวนหนวยงานภาครัฐที่เขารวม
อุตสาหกรรม
ภาคเอกชนเพื่อ
เครือ ขายมีไมนอยกวา 5 หนวยงาน
การทองเที่ยวและ
วิเคราะหความตองการ
2. จํานวนหนวยงานภาคเอกชนที่เขารวม
ความตองการของธุรกิจ
และแนวโนมความ
เครือขายมีไมนอยกวา 5 หนวยงาน
การทองเที่ยวและ
เปลี่ยนแปลงของ
3. จํานวนครั้งในการประชุมรวมกันมีไม
การโรงแรม
อุตสาหกรรม
นอยกวา 1 ครั้ง/ป
หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. บันทึกการปรึกษากับหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
2. สํารวจความตองการของ
ธุรกิจการทองเที่ยวและ
การโรงแรม

ตัวบงชี้
1. จํานวนครัง้ ในการสํารวจมีไมนอย กวา
2 ครั้ง ภายในรอบ 5ป
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยาง
นอย 3 ประเด็น คือ
- แนวโนมของอุตสาหกรรม
- คุณสมบัติของแรงงานที่เปนที่
ตองการ
- ความรูแ ละทักษะดาน
การทองเที่ยว และการโรงแรม
ที่จําเปนตอการทํางาน
หลักฐาน
รายงานการสํารวจ
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

2. ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการ 1. สํารวจความตองการของ
เรียนการสอน
นิสิตและผูสอน

2. จัดหาและจัดสรรทุนเพือ่
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอนใหมี
ความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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หลักฐาน / ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
1. จํานวนครั้งในการสํารวจมีไมนอย
กวา 1 ครั้ง/ป
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยาง
นอย 3 ประเด็น คือ
- รูปแบบและลักษณะของปจจัย
สนับสนุนที่เปนทีต่ องการ
- ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ในการจัดการและการใชปจจัย
สนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพ
- ความเปนไปไดในการพัฒนา /
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนตาม
ขอเสนอแนะ
หลักฐาน
รายงานการสํารวจ
ตัวบงชี้
1. จํานวนเงินทุนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
ไมนอยกวา 10%
2. จํานวนอุปกรณ/กิจกรรม/โครงการที่
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนมี
ไมนอยกวา 2 รายการ/ป
หลักฐาน
1. จํานวนเงินทุน
2. จํานวนเงินรายจาย
3. จํานวนอุปกรณ/กิจกรรม/โครงการที่
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค ประกอบดวย 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 หรือภาคตน และ
ภาคเรียนที่ 2 หรือภาคปลาย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนสามารถกระทําไดตาม
ความจําเปนของผูเรียน และตามแผนการสอนในหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายของสถาบัน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ใชระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
ภาคปลาย
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2.2.2 ผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑของ สกอ.
2.2.3 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสถาบัน (รับตรง)
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
2.3.1 นิสิตมีพื้นฐานความสามารถทางภาษาตางประเทศไมเทากัน และยังไมสามารถสื่อสารเพื่อ
การปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
2.3.2 นิสิตยังไมมีทักษะในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2.3.3 นิสิตบางคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับลักษณะของงานบริการ
2.3.4 นิสิตบางคนมีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ และสุขภาพไมสอดคลองกับงานบริการ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตตามขอ 2.3
2.4.1
จัดทดสอบความสามารถทางภาษา เพื่อการจัดหลักสูตรสอนเสริม โดยสถาบันจัดใหมี
หองปฏิบัติการภาษา และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหมีจํานวนเหมาะสมกับผูเรียน
2.4.2
กําหนดตารางเวลาใหนิสิตฝกฝนความสามารถภาษาตางประเทศ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใชในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2.4.3 กําหนดใหแตละรายวิชาสอดแทรกความรูและทักษะทางดานการบริการ และการพัฒนา
บุคลิกภาพ
2.4.4 จัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนิสิต เพื่อใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

8

มคอ. 2
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
2553
60
60 คาดวาจะมีผูจบการศึกษาตลอดหลักสูตร ปละ
2554
60
60
120 60 คน เริ่มจบการศึกษาป 2557
2555
60
60
60
180
2556
60
60
60
60 240
2557
65
60
60
60 245
2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณแผนดินของคณะมนุษยศาสตร และงบประมาณเงินรายไดของภาควิชาศิลปาชีพ คณะ
มนุษยศาสตร ดังนี้
งบประมาณแผนดินของคณะมนุษยศาสตร ประกอบดวย
งบบุคลากร
xxxxxxxxx
หมวดเงินเดือน
xxxxxx
หมวดคาจางประจํา xxxxxx
งบประมาณเงินรายไดของภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร ประกอบดวย
งบดําเนินงาน
xxxxxxxxx
หมวดคาตอบแทน xxxxxx
หมวดคาใชสอย xxxxxx
หมวดคาวัสดุ
xxxxxx
งบลงทุน
xxxxxx
หมวดคาครุภัณฑ xxxxxx
งบอุดหนุน
xxxxxx
หมวดคาใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดําเนินงาน xxxxxx
2.7 ระบบการศึกษา
หลักสูตรภาคปกติ ใชแบบการเรียนในชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเทียบโอนจากตางสถาบัน เปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและของสถาบัน
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 126 หนวยกิต เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
126 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
- กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
 ภาษาตางประเทศ
ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
 ภาษาไทย
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
- กลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
84 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
 วิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
60 หนวยกิต
• วิชาเฉพาะบังคับ
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
• วิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ง. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสประจําวิชาในหลักสูตร
01
หมายถึง
วิทยาเขตบางเขน
390
หมายถึง
รหัสสาขาวิชาการทองเที่ยว
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหนา หมายถึง
ระดับชั้นป
เลขตัวกลาง หมายถึง
กลุมวิชา
1
หมายถึง
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2
หมายถึง
วิชาเฉพาะบังคับ – การทองเที่ยว
3
หมายถึง
วิชาเฉพาะเลือก – การทองเที่ยว
4
หมายถึง
วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาอังกฤษ
5
หมายถึง
วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาฝรั่งเศส
6
หมายถึง
วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาเยอรมัน
7
หมายถึง
วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาญี่ปุน
8
หมายถึง
วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาจีน
9
หมายถึง
วิชาวิจัย วิชาสหกิจศึกษา
เลขตัวทาย หมายถึง
ลําดับรายวิชาในแตละกลุม และ 0 หมายถึง วิชาสหกิจศึกษา
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หนวยกิต
01390111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Industry)
01390112 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร 3(3-0-6)
(Introduction to Lodging and Food Service Business)
01390113 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)
(Service Psychology)
01390214 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
(Information Technology for Tourism and Hotel)
01390215 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourist Characteristics and Behavior)
01390316 การจัดการทรัพยากรมนุษยสาํ หรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
(Human Resource Management for Tourism and Hotel)
01390317 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
(Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel)
01390318 สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
(Seminar on Tourism and Hotel)
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- วิชาเฉพาะ
60 หนวยกิต
วิชาเฉพาะบังคับ
30 หนวยกิต
01390221 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6)
(Tour Business Management)
01390222 การดําเนินงานและการจัดการตัวแทนการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Travel Agency Operation and Management)
01390223 การจัดนําเที่ยว 3(2-2-5)
(Organization of Tour Procedures)
01390224 ทรัพยากรการทองเที่ยวของโลกและของประเทศไทย 3(3-0-6)
(World Tourism Resources and Tourism Resources in Thailand)
01390225 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Resource Development)
01390326 การตลาดการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Marketing)
01390327 งานมัคคุเทศก 3(2-2-5)
(Tour Guiding)
01390328 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6)
(Accounting and Finance for Tour Business)
01390329 การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Industry Planning and Development)
01390491 การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Survey and Research for Tourism)
- วิชาเฉพาะเลือก
30 หนวยกิต
1. กลุมวิชาการทองเที่ยว ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
01390231 การดําเนินงานและการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
(Cultural Tourism Operation and Management)
01390232 การดําเนินงานและการจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6)
(Health Tourism Operation and Management)
01390233 การดําเนินงานและการจัดการการทองเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)
(Community-Based Tourism Operation and Management)
01390334 การดําเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเทีย่ ว
เพื่อเปนรางวัล 3(3-0-6)
(MICE Operation and Management)
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01390335 การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
(Airline Business Operation and Management)
01390336 การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสําราญ 3(3-0-6)
(Cruise Business Operation and Management)
01390337 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Logistics for Tourism Industry)
2. กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต เลือกศึกษา
ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 1 ภาษา จํานวน 5 รายวิชา 15 หนวยกิต โดยตองศึกษาภาษาใดภาษา
หนึ่งมาแลวจากกลุมวิชาภาษาตางประเทศ 9 หนวยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- ภาษาอังกฤษ
01390241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(English for Conversation and Communication)
01390242 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(English for Tourism Business)
01390343 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(English for Tour Conducting)
01390344 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(English for Tourism Personnel)
01390445 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(English for Hospitality Industry)
- ภาษาฝรั่งเศส
01390251 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(French for Conversation and Communication)
01390252 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(French for Tourism Business)
01390353 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(French for Tour Conducting)
01390354 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(French for Tourism Personnel)
01390455 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(French for Hospitality Industry)

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

13

มคอ. 2
- ภาษาเยอรมัน
01390261 ภาษาเยอรมันเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(German for Conversation and Communication)
01390262 ภาษาเยอรมันสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(German for Tourism Business)
01390363 ภาษาเยอรมันสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(German for Tour Conducting)
01390364 ภาษาเยอรมันสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(German for Tourism Personnel)
01390465 ภาษาเยอรมันสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(German for Hospitality Industry)
- ภาษาญี่ปุน
01390271 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(Japanese for Conversation and Communication)
01390272 ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Japanese for Tourism Business)
01390373 ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(Japanese for Tour Conducting)
01390374 ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Japanese for Tourism Personnel)
01390475 ภาษาญี่ปุนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(Japanese for Hospitality Industry)
- ภาษาจีน
01390281 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(Chinese for Conversation and Communication)
01390282 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Chinese for Tourism Business)
01390383 ภาษาจีนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(Chinese for Tour Conducting)
01390384 ภาษาจีนสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Chinese for Tourism Personnel)
01390485 ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(Chinese for Hospitality Industry)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัย โดย
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ง. หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต
00390490 สหกิจศึกษา 6 (- - -) (1 ภาคการศึกษา)
(Co-operation Education)
3.1.4 แผนการศึกษา
แนวการจัดชั้นเรียนแตละภาคการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยว
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
วิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
วิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
วิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
ภาษาตางประเทศหนึ่งภาษา
ภาษาไทย
01390111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

01390214
01390221
01390222
01390224

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาตางประเทศหนึ่งภาษา
ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การทองเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
การดําเนินงานและการจัดการ
ตัวแทนการทองเที่ยว
ทรัพยากรการทองเที่ยวของโลกและ
ของไทย

3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-2-5)
3(3-0-3)
3(3-0-6)
18(- - -)

3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(- - -)

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

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ
01390215 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว
01390223 การจัดนําเที่ยว

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)

01390225 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว
01390xxx วิชาเฉพาะเลือก

3(3-0-6)
3(3-0-3)

3(3-0-6)
18(- - -)
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ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ
01390316 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับ
การทองเที่ยวและการโรงแรม
01390326 การตลาดการทองเที่ยว
01390328 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจ
นําเที่ยว
01390xxx วิชาเฉพาะเลือก
01390xxx

วิชาเฉพาะเลือก

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ
01390491 การสํารวจและวิจัยสําหรับ
การทองเที่ยว
01390xxx วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
18(- - -)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
12(- - -)

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ
01390317 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ
การทองเที่ยวและการโรงแรม
01390318 สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม
01390327 งานมัคคุเทศก
01390329 การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
01390xxx วิชาเฉพาะเลือก
ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
01390490 สหกิจศึกษา

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-3)
18(- - -)

6(- - -)

6(- - -)

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
01390111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Industry)
วิวัฒนาการ ความหมาย ความสําคัญ แนวโนม ลักษณะ องคประกอบหลักและองคประกอบ
สนับสนุนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับ
การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในบริบทของการเปดเสรีทางการคาการบริการ นโยบาย
และบทบาทของรัฐในการพัฒนาการทองเที่ยวทั้งระดับมหภาคและจุลภาค บทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบขององคกรทางการทองเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ
01390112 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก และบริการอาหาร 3(3-0-6)
(Introduction to Lodging and Food Service Business)
วิวัฒนาการ แนวโนม ความสําคัญ โครงสรางการบริหารและการดําเนินงานของธุรกิจที่พักและ
บริการอาหาร แนวคิด รูปแบบ และหลักการจัดการที่ใชในการดําเนินงานของธุรกิจ ทิศทางการแขงขันของ
ธุรกิจ มีการศึกษานอกสถานที่
01390113 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)
(Service Psychology)
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การเรียนรู แรงจูงใจ คานิยมในการทํางานและการพักผอน
การปรับหลักจิตวิทยาไปใชในการปฏิบตั งิ านและการใหบริการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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01390214 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
(Information Technology for Tourism and Hotel)
แนวคิดของระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูลเพื่อการ
จัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม การนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการขอมูลใหเปนปจจุบันและ
ทันเวลา การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
01390215 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourist Characteristics and Behavior)
การประยุกตใชทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อเขาใจแรงจูงใจในการเดินทาง และพฤติกรรมการบริโภค
ความตองการและความแตกตางของพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เกิดจากวัตถุประสงคของการเดินทาง
วัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม
01390221 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6)
(Tour Business Management)
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ แนวโนม และบทบาทของธุรกิจนําเที่ยว การจัดตั้ง ประเภท
โครงสรางองคกร การดําเนินงาน ระบบอัตโนมัติ การวางแผนการผลิต การเจรจาตอรอง การตลาด การ
บริหารงานบุคคล และการเงินของบริษทั นําเที่ยว
01390222 การดําเนินงานและการจัดการตัวแทนการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Travel Agency Operation and Management)
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขาย ประเภท บทบาท ความรวมมือของธุรกิจตัวแทนจําหนาย
ทางการทองเที่ยว การดําเนินธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร แนวโนมของธุรกิจทั้ง
ระดับชาติ และนานาชาติ
01390223 การจัดนําเที่ยว 3(2-2-5)
(Organization of Tour Procedures)
ประเภท รูปแบบ หลักการ กระบวนการ และองคประกอบของการจัดนําเที่ยว วิธกี ารและเทคนิค
ของการสํารวจเสนทางการเดินทางและการเขียนแผนที่ การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การคิด
ตนทุนและการกําหนดราคารายการนําเทีย่ ว รูปแบบ และการเขียนรายการนําเที่ยว การประเมินผลการจัด
นําเที่ยว มีการฝกปฏิบตั ินอกสถานที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

17

มคอ. 2
01390224 ทรัพยากรการทองเที่ยวของโลกและของประเทศไทย 3(3-0-6)
(World Tourism Resources and Tourism Resources in Thailand)
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการทองเที่ยวของไทยและของโลก
เอกลักษณ และคุณคาของแหลงทองเที่ยวทางประวัตศิ าสตร ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ปจจัยทางภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม และอุปสงคของการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากรการทองเที่ยว การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญ มีการศึกษานอกสถานที่
01390225 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Resource Development)
ความสําคัญ และแนวโนมในการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว ประเภท ลักษณะ และการ
ประเมินศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยว หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว การ
พัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน บทบาทและความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
01390231 การดําเนินงานและการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
(Cultural Tourism Operation and Management)
ความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองคประกอบของการ
จัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม บทบาทของผูที่เกี่ยวของในการพัฒนา การอนุรักษ และการจัดการ
ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานในการจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและแนวทางแกไข
กรณีศึกษา
01390232 การดําเนินงานและการจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6)
(Health Tourism Operation and Management)
ความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพอยางยั่งยืน การปรับใชภูมิปญ
 ญาในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโนม
อุปสงคและอุปทานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
01390233 การดําเนินงานและการจัดการการทองเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)
(Community-Based Tourism Operation and Management)
ความหมายของการทองเที่ยวชุมชน การวิเคราะหบทบาทและความสําคัญของชุมชนในแหลง
ทองเที่ยว การสรางจิตสํานึก การพัฒนาศักยภาพ การสรางเครือขาย และการมีสว นรวมของชุมชนในการ
จัดการ และพัฒนาการทองเที่ยว บทบาทของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปญหา ขอจํากัดและ
แนวทางการจัดการที่ดี กรณีศึกษา
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01391316 การจัดการทรัพยากรมนุษยสาํ หรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
(Human Resource Management for Tourism and Hotel)
แนวคิด หลักการ วิธีการและการวางแผนเชิงกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ปญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย บทบาทของภาครัฐและธุรกิจการ
ทองเที่ยวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
01390317 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
(Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel)
บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรมที่มีตอลูกคาและสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ปญหาทางจริยธรรมของธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม แนว
ทางการแกไขและการพัฒนา
01390318 สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
(Seminar on Tourism and Hotel)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวและการโรงแรม
01390326 การตลาดการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Marketing)
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตลาดการทองเที่ยว การแบงสวนตลาด พฤติกรรมการบริโภคของ
นักทองเที่ยว สวนประสมของการตลาดการทองเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและ
กลยุทธในการพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวทั้งภายในและตางประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียน
แผนงานการตลาด
01390327 งานมัคคุเทศก 3(2-2-5)
(Tour Guiding)
บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก กระบวนการ
วิธีการเทคนิคการนําเที่ยว มนุษยสัมพันธสําหรับงานมัคคุเทศก นันทนาการ การปฐมพยาบาล การปองกัน
อุบัติเหตุและการใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวของในงานมัคคุเทศก ระเบียบพิธีการ
เขาออกราชอาณาจักร การแกไขปญหาเฉพาะหนา การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก มีการศึกษาการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่
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01390328 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6)
(Accounting and Finance for Tour Business)
ทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชีและการเงิน โปรแกรมประยุกตสําหรับการบัญชีและการเงินใน
ธุรกิจนําเที่ยว กลยุทธการจัดการรายไดและการควบคุมตนทุน
01390329 การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Industry Planning and Development)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การวิเคราะหสาเหตุและความเปนไป
ไดของการพัฒนา หลักการและกระบวนการในการวางแผน การประมาณการงบประมาณ แนวทางการ
ดําเนินงาน การควบคุม และการประเมินผล
01390334 การดําเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเทีย่ วเพื่อเปนรางวัล 3(3-0-6)
(MICE Operation and Management)
ความหมาย ความสําคัญ วิวฒ
ั นาการ และบทบาทของธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และ
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล ประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการ การวางแผน การบริหารงาน
การดําเนินงาน การเจรจาตอรอง การตลาด และการประเมินผล
01390335 การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
(Airline Business Operation and Management)
ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับการดําเนินงานของสายการบิน ระบบสํารองที่นงั่ และบัตรโดยสาร การ
บริการภาคพืน้ ในทาอากาศยาน การบริการบนเครื่องบิน การบริการงานคลังสินคาทางอากาศ พฤติกรรม
ผูบริโภคของสายการบิน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การตลาดและการขาย กฎหมาย ระเบียบและ
พิธีการในธุรกิจการบิน มีการศึกษานอกสถานที่
01390336 การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสําราญ 3(3-0-6)
(Cruise Business Operation and Management)
ประเภทและลักษณะของเรือสําราญ โครงสรางการบริหารงานบริษทั เรือสําราญ สวนปฏิบัติงาน
หนาที่ในเรือดานเทคนิค ดานการบริการ และสวนปฏิบตั ิงานหนาที่ภาคพื้นดิน การเตรียมความพรอมในการ
ใหบริการและลักษณะการสัง่ การ การจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจเรือสําราญ การควบคุมคุณภาพการ
จัดการ พฤติกรรมผูบริโภคเรือสําราญ และการวางแผนงานการตลาด
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01390337 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Logistics for Tourism Industry)
การประยุกตใชความรูดานโลจิสติกสเพื่อการขนสงและกระจายสินคาจากผูผลิตสินคาและการ
บริการการทองเที่ยว การลําเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ การประกันภัยในการขนสง กฎหมายที่เกี่ยวของใน
โลจิสติกส การวางแผนเพื่อรองรับอุปสงค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธของการ
บริการ
01390490 สหกิจศึกษา 6(- - -) (1 ภาคสหกิจศึกษา)
(Co-operative Education)
การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการการทองเที่ยวและการโรงแรม การ
จัดทํารายงานการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับมอบหมาย มีการนําเสนอ และมีการประเมินผลโดย
พนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศก
01390491 การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Survey and Research for Tourism)
หลักการสํารวจและวิธีการวิจัย การทบทวนเอกสาร การเลือกปญหา การกําหนดรูปแบบการวิจัย
การกําหนดวัตถุประสงคและสมมุตฐิ าน ประชากร และการสุมตัวอยาง การสรางแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงานและการนําเสนอผลการวิจัย
01390241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(English for Conversation and Communication)
ทักษะการฟง และการพูดภาษาอังกฤษทีเ่ หมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน
สถานการณทแี่ ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต
01390242 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(English for Tourism Business)
ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใชในการใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการ
โรงแรม การใชภาษาอังกฤษในการนําเทีย่ วชมสถานทีท่ างประวัติศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย การ
อธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชวี ิตไทย
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01390343 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(English for Tour Conducting)
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพซึ่งจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีอยางมี
ประสิทธิผล ทัง้ ในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาอังกฤษในการตอบขอซักถามเกี่ยวกับศิลปะ งาน
ฝมือ วัฒนธรรม และวิถชี ีวติ ไทย
01390344 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(English for Tourism Personnel)
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
แกปญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย
01390445 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(English for Hospitality Industry)
การใชภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน
ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจําหนายทางการ
ทองเที่ยว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
01390251 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(French for Conversation and Communication)
ทักษะการฟง และการพูดภาษาฝรั่งเศสทีเ่ หมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน
สถานการณทแี่ ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต
01390252 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(French for Tourism Business)
ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสที่ใชในการใหขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
การโรงแรม การใชภาษาฝรัง่ เศสในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่ วกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชี วี ิตไทย
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01390353 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(French for Tour Conducting)
ภาษาฝรั่งเศสในวิชาชีพซึ่งจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีอยางมี
ประสิทธิผล ทัง้ ในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาฝรั่งเศสในการตอบขอซักถามเกี่ยวกับศิลปะ
งานฝมือ วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทย
01390354 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(French for Tourism Personnel)
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร และ
แกปญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย
01390455 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(French for Hospitality Industry)
การใชภาษาฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน
ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจําหนายทางการ
ทองเที่ยว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
01390261 ภาษาเยอรมันเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(German for Conversation and Communication)
ทักษะการฟง และการพูดภาษาเยอรมันที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน
สถานการณทแี่ ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต
01390262 ภาษาเยอรมันสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(German for Tourism Business)
ทักษะทางภาษาเยอรมันที่ใชในการใหขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
การโรงแรม การใชภาษาเยอรมันในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่ วกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชี วี ิตไทย
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01390363 ภาษาเยอรมันสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(German for Tour Conducting)
ภาษาเยอรมันในวิชาชีพซึง่ จําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีอยาง
มีประสิทธิผล ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาเยอรมันในการตอบขอซักถามเกี่ยวกับศิลปะ
งานฝมือ วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทย
01390364 ภาษาเยอรมันสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(German for Tourism Personnel)
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร และ
แกปญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย
01390465 ภาษาเยอรมันสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(German for Hospitality Industry)
การใชภาษาเยอรมันในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน
ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจําหนายทาง
การทองเที่ยว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
01390271 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(Japanese for Conversation and Communication)
ทักษะการฟง และการพูดภาษาญี่ปุนที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน
สถานการณทแี่ ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต
01390272 ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Japanese for Tourism Business)
ทักษะทางภาษาญี่ปุนทีใ่ ชในการใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
การโรงแรม การใชภาษาญีป่ ุนในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวัตศิ าสตรและโบราณคดีในประเทศไทย
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่ วกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชี วี ิตไทย
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01390373 ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(Japanese for Tour Conducting)
ภาษาญี่ปุนในวิชาชีพซึ่งจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวัตศิ าสตรและโบราณคดีอยางมี
ประสิทธิผล ทัง้ ในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาญี่ปุนในการตอบขอซักถามเกี่ยวกับศิลปะ งาน
ฝมือ วัฒนธรรม และวิถชี ีวติ ไทย
01390374 ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Japanese for Tourism Personnel)
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร และ
แกปญ
 หาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย
01390475 ภาษาญี่ปุนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(Japanese for Hospitality Industry)
การใชภาษาญี่ปุนในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน
ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจําหนายทาง
การทองเที่ยว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
01390281 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(Chinese for Conversation and Communication)
ทักษะการฟง และการพูดภาษาจีนที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารในสถานการณที่
แตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาในสถานการณการ
ตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต
01390282 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Chinese for Tourism Business)
ทักษะทางภาษาจีนที่ใชในการใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
การโรงแรม การใชภาษาจีนในการนําเที่ยวชมสถานทีท่ างประวัตศิ าสตรและโบราณคดีในประเทศไทย
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่ วกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชี วี ิตไทย
01390383 ภาษาจีนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-3)
(Chinese for Tour Conducting)ภาษาจีนในวิชาชีพซึ่งจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดีอยางมีประสิทธิผล ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาจีนในการ
ตอบขอซักถามเกี่ยวกับศิลปะ งานฝมือ วัฒนธรรม และวิถชี ีวติ ไทย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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01390384 ภาษาจีนสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Chinese for Tourism Personnel)
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และ
แกปญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย
01390485 ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(Chinese for Hospitality Industry)
การใชภาษาจีนในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน
ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจําหนายทาง
การทองเที่ยว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ภาระงานสอน
ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
หลักสูตร
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ปจจุบัน
ปรับปรุง
เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน
1 รศ. ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
390311 01390111
การวางแผนและพั ฒ นาตลาด 390221 01390215
01390317
การทองเที่ยว
01390326
การจั ด การด า นการบริ ก าร
01390491
อาหารและเครื่องดื่ม
2 ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศชัย
การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
390232 01390113
จิตวิทยาการบริการ
390331 01390222
390341 01390225
391111 01390342
01390344
3 นายเจริญพร เพ็ชรกิจ
การจัดนําเที่ยว
390321 01390221
ศิลปะการติดตอ
391201 01390223
01390224
01390231
01390361
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน
4 นายชลวิช สุธัญญารักษ

5

นายภูริวัจน เดชอุม

3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน
1 นายรภัส ศิลปศรีกุล

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

2

นางปยนุช สิทธิกร

3

นายประพนธ โอสถสัมพันธสุข

การตลาดการทองเที่ยว

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักสูตร
ปรับปรุง

ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ก า ร 390231 01390112
01390214
ทองเที่ยว
01390318
มรดกไทย
01390329
การดําเนินงานธุรกิจ MICE
390111 01390327
391351 01390343
01390334
01390363
01391313

การตลาดโรงแรม
การวางแผนและพัฒนาโรงแรม
การบริการงานสวนหนา

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน
1 ศ. ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
2 นางดวงเดือน ไชยคํา
3 นางสุพาณี ภูติพันธ

ปจจุบัน

ปจจุบัน
391341
391342
391222
391331
390342

หลักสูตร
ปรับปรุง
01390318
01390329
01390318
01390111
01390326

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

ประวัติศาสตรศิลปะ
390233 01390224
ธุรกิจการบิน
390261 01390335
การคํ า นวณอั ต ราค า โดยสาร 390261 01390335
เครืองบินและการเขียนตั๋ว
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ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน
4 นางสาวจิตตินันท นันทไพบูลย

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

การจัดการทรัพยากรมนุษยใน 390451 01390316
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝกประสบการณภาคสนามในสาขาวิชาการทองเที่ยวมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความรูและ
ประสบการณใหแกนิสิต โดยเปนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือ การฝกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ไดแก ฝกปฏิบัติงานดานการทองเที่ยว : บริษัทจัดนําเที่ยว บริษัทสายการบิน ศูนยการประชุม สถาน
ประกอบการอื่น ๆ และฝกในหนวยงานราชการ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ภายใตการดูแล
ของอาจารยนิเทศก เปนเวลา 16 สัปดาห
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม นิสิตสามารถ
4.1.1 ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขาไปเพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห
คนควา และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
4.1.2 ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เพิ่มภาวะผูนาํ ในการทํางาน รูจักการคิดริเริ่ม
สรางสรรค และเขาใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.1.3 แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อลดปญหาการทํางาน
และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4.1.4 รวมกันวิเคราะหปญ
 หา และหาแนวทางแกไขรวมกันกับผูบ ังคับบัญชาขัน้ ตนได
4.1.5 สื่อสารกับผูมาใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใช IT ไดเหมาะสมกับระดับการ
ทํางาน
4.2 ชวงเวลา
การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของแผนการเรียนชั้นปที่ 4 จํานวนไมนอยกวา 16
สัปดาห หรือการฝกปฏิบัติงานในชวงภาคฤดูรอน จํานวนไมนอยกวา 400 ชั่วโมง ตอเนื่องกัน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ รวมเวลา 16
สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา หรือ
4.3.2 การฝกปฏิบัติงานในชวงภาคฤดูรอน จัดในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จัดเต็มเวลา
เปนเวลาไมนอ ยกวา 400 ชั่วโมงตอเนื่องกัน
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.3 ชวงเวลา
5.4 จํานวนหนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
-

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

29

มคอ. 2
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ทางกาย
การแตงกายที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน
ใชทาทางในการแสดงออกอยาง
เหมาะสม
สรางบุคลิกภาพในการเคลือ่ นไหว
ที่ประทับใจ
เรียนรูมารยาทสากล
การแสดงสีหนา
2. ทางวาจา
ใชวาจาสุภาพตลอดเวลา
รูจักกาละเทศะในการพูดตาม
สถานการณ
มีความสามารถในการอธิบายหรือ
สื่อสาร
เรียนรูความเหมาะควรในการพูด
กับบุคคลทุกระดับ
ความสามารถในการใช
ภาษาตางประเทศ
3. ทางใจ
มีจิตสํานึกในการบริการ
เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล
และรูจักใหอภัย
มีความภาคภูมิใจในอาชีพของ
ตนเอง
4. ศักยภาพอื่น
แสวงหาความรู ชางสังเกต
ตัดสินปญหาเฉพาะหนาไดดี
มีเทคนิคในการตอรองและ
แกปญหารองเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- ฝกการแสดงออกในหองเรียน
- ฝกแสดงทาทางและการเคลื่อนไหว
- บรรจุคําสอนในรายวิชา
- ฝกและแสดงบทบาทในหองเรียน

- บรรจุในวิชาจรรยาบรรณ
- แสดงบทบาทในหองเรียนโดยสมมุติสถานการณ

- ฝกพูดอธิบายโดยการเลาเรื่อง
- ฝกโดยใชบทบาทในหองเรียน
- ฝกภาษาในหองปฏิบัติการทางภาษา

- บรรจุในรายวิชาจิตวิทยาการบริการ
- สอนในรายวิชา
- สอนประวัตขิ องผูมีชื่อเสียงในดานการบริการที่ประสบความ
สําเร็จหรือเชิญวิทยากรทีป่ ระสบความสําเร็จในงานวิชาชีพมาพูด
สอบภาคปฏิบตั ิในหองเรียน
สอนเชิงวิชาการและกรณีศกึ ษา
ฝกโดยใชกรณีศึกษา
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2. การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใ นแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาดานจริยธรรม และความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีทัศนคติที่ดตี ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน และ
การปฏิบัตติ นตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
(3) มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
เปนแบบอยางที่ดตี อผูอื่น และมีภาวะผูนํา
(4) มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) กําหนดใหมีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และทํารายงาน
(2) สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ
(3) สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน
(4) สอนโดยการอางอิงประมวลกฎหมาย (ethic code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
(5) การบรรยายพิเศษโดยผูมีประสบการณหรือพระในศาสนาตาง ๆ
(6) การแสดงออกอันเปนแบบอยางที่ดขี องผูสอน
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
(2) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวางผูเรียนรวมกันและกับผูสอนทุกคน
(3) ทํางานเปนกลุม และรายงานผลงาน
(4) กําหนดหัวขอทางคุณธรรม จริยธรรมใหพูดแสดงออก
(5) ผลการประเมินจากการฝกงานโดยองคกรที่ผูเรียนเขาฝกงาน
(6) สรางแบบสอบถามใหผูปกครองตอบ สํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยาง
กวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
(2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(3) มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจยั เพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน
งานอาชีพ
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การบรรยายภายในชัน้ เรียน และการถาม-ตอบ
(2) มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุม
(3) ทํารายงานเปรียบเทียบความรูจากหองเรียนกับการทํางานจริง ภาคปฏิบัติ
(4) อภิปรายเปนกลุม โดยใหผูสอนตั้งคําถามตามระบบการสอนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
(5) การศึกษานอกสถานที่และทํารายงาน
(6) สอนโดยการสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
(7) สอนโดยการติว (Tutorial Group)
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบยอย และใหคะแนน
(2) ทดสอบโดยการสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมายและรายงาน
(4) ประเมินจากรายงานที่ใหคนควา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถประมวล และศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหา ขอโตแยง และ
สังเคราะหไดอยางถูกตองตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร รวมทั้งหา
แนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
(2) สามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาที่ใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอื่นเขาใจได
(3) มีความสามารถประยุกตใชความรูภ าคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ ไปสูการฝกประสบการณ
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมาพัฒนา
ทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และการวิจัย
(2) การอภิปรายเปนกลุม
(3) การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหคนควาหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา
(4) การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูประกอบการทีม่ ีความสําเร็จในอาชีพ
(5) กําหนดใหมีรายวิชาทีต่ องใชทักษะการคํานวณ เชน การจัดการการบริการ การควบคุม
ตนทุนอาหารและเครือ่ งดื่ม
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2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายใหทํา
(2) การสอบขอเขียน
(3) การเขียนรายงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนใน
กลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหา
กลุม
(2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง และตรงตามมาตรฐาน
สากล
(3) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทํางานและการบริหาร
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของในรายวิชาชีพ
(2) มอบหมายงานเปนกลุมยอย และแบงหนาที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุม
(3) สอนโดยใชกรณีศึกษา
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน
(2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)
(3) ใชประวัตสิ ะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน
(4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
(5) ใชผลการประเมินจากการฝกงาน
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2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถใชภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร และการนําเสนอขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(4) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดตอกับคนไทยและตางชาติโดยการสอบ
ขอเขียนและการสัมภาษณ
(2) จัดหองปฏิบัติการ ฝกใหใชซอฟตแวรทางการทองเที่ยวและโรงแรม หรือสายการบิน ฯลฯ
(3) ฝกใหนําเสนอผลงานที่คนควาดวยตนเองในหองเรียน
(4) บูรณาการการใชคอมพิวเตอร เครือขาย และซอฟตแวรหรือสื่อตาง ๆ ในทุกรายวิชาที่
สามารถทําได
(5) ฝกแกปญหาหรือโจทยที่จําเปนตองใชแบบจําลองคณิตศาสตรหรือสถิติ
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลโดยการสอบขอเขียนและปากเปลา
(2) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน
(3) ประเมินผลจากการใชคอมพิวเตอร
(4) ประเมินผลจากการสรุปหัวขอที่มอบหมายใหคนควา
(5) ตั้งคําถามแลวสังเกตวิธีการตอบ (โดยจับเวลา)
(6) ประเมินผลจากการยอเรื่องที่ใหอานในหองเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ได
รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.1.2 มีทัศนคติที่ดตี ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัตติ นตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
3.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มี
ภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
3.1.4 มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัตติ ามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
3.2 ความรู
3.2.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
3.2.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3.2.3 มี ค วามรู ใ นกระบวนการ และเทคนิ ค การวิ จั ย เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาและต อ ยอด
องคความรูในงานอาชีพ
3.3 ทักษะทางปญญา
3.3.1 มี ค วามสามารถประมวล และศึ ก ษาข อ มู ล เพื่ อ วิ เ คราะห ส าเหตุ ข องป ญ หาและความ
ขัดแยง รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและเชิง
ลึก
3.3.2 มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบตั ิงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3.3.3 มี ค วามสามารถประยุ ก ต ใ ช น วั ต กรรมจากภาคธุ ร กิ จ และจากศาสตร อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ แ ละรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด รั บ มอบหมายตามหน า ที่ แ ละ
บทบาทของตนในกลุ ม งานได อ ย า งเหมาะสม รวมทั้ ง มี ส ว นร ว มในการช ว ยเหลื อ
ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
3.4.2 มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาตนเอง และพั ฒ นาวิ ช าชี พ ให ทั น สมั ย อย า งต อ เนื่ อ ง
และตรงตามมาตรฐานสากล
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3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 มี ค วามสามารถในการใช ภ าษาไทย และภาษาต า งประเทศในการฟ ง การพู ด การ
อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.5.2 มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารกั บ ชาวต า งชาติ ไ ด อ ย า งเหมาะสมตามสถานการณ
และวัฒนธรรม
3.5.3 มี ค วามสามารถในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการติ ด ต อ สื่ อ สาร รู จั ก เลื อ ก
รู ป แบบของการนํ า เสนอที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ เรื่ อ ง และผู ฟ ง ที่ แ ตกต า งกั น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3.5.4 มี ค วามสามารถในการใช เ ทคนิ ค พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ใ นการประมวล
การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
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การจัดการทรัพยากร
มนุษยสําหรับ
การทองเที่ยวและ
การโรงแรม
 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสําหรับ
การทองเที่ยวและ
การโรงแรม
 สัมมนาการทองเที่ยว
และการโรงแรม
วิชาเฉพาะ
 วิชาเฉพาะบังคับ
 การจัดการธุรกิจ
นําเที่ยว
 การดําเนินงานและ
การจัดการตัวแทน
การทองเที่ยว
 การจัดนําเที่ยว
 ทรัพยากรการ
ทองเที่ยวของโลก
และของประเทศ
ไทย
 การพัฒนา
ทรัพยากร
การทองเที่ยว
 การตลาด
การทองเที่ยว
 งานมัคคุเทศก
 การบัญชีและ
การเงินสําหรับ
ธุรกิจการนําเที่ยว
 การวางแผน
และพัฒนา
อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
 ความรับผิดชอบหลัก
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à ความรับผิดชอบรอง
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มคอ. 2

รายวิชา



1


2
à

3


1


2
à

3


ทักษะความ
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
à


à



à



à

à





à

à

à



à



à

à



à

à





à



à

à

à

คุณธรรม จริยธรรม

1


2
à

3
à

4
à

การสํารวจและวิจัย
สําหรับ
การทองเที่ยว
 วิชาเฉพาะเลือก
 กลุมวิชาการ
ทองเที่ยว
 การ
 à à 
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ
การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
 การ
à  à à
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ
การทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ
 การ
 à  à
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ
การทองเที่ยว
ชุมชน
 การ
à à  
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ
การประชุม
นิทรรศการ
และการ
ทองเที่ยวเพื่อ
เปนรางวัล
 กาดําเนินงาน à à à 
และการ
จัดการธุรกิจ
การบิน
 ความรับผิดชอบหลัก
à ความรับผิดชอบรอง
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สารสนเทศ
1
à

2
à

3
à

4


à

à



à

à

à





à

à

à





à

à

à



à







à

à

à







à



à



à

à

à

38

มคอ. 2

รายวิชา



การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการธุรกิจ
เรือสําราญ
 โลจิสติกส
สําหรับ
อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
 กลุมวิชาภาษา
ตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
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3
à

4
à
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1
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à
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ทักษะความ
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
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คุณธรรม จริยธรรม

4) หมวดวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพ
 สหกิจศึกษา
   
 ความรับผิดชอบหลัก
à ความรับผิดชอบรอง
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ทางปญญา

ความรู

ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1


2


3
à

4
à
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสติ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
มหาวิทยาลัยอาจใชหลักเกณฑ ดังนี้
1.1 แบบอิงเกณฑ
การลงทะเบียนเรียนแบบมีหนวยกิต (credit) ใชระบบระดับคะแนน 8 ระดับ คือ
85-100 = A, 80-84 = B+, 75-79 = B, 70 – 74 = C+
65-69 = C, 60-64 = D+, 55-59 = D, 0-54 = F
การลงทะเบียนเรียนแบบไมมีหนวยกิต (Audit) ใหระดับคะแนนเปน S หรือ U
1.2 แบบอิงกลุม
เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการใหผูสอนจัดทําประมวลการสอนทีร่ ะบุวธิ ีการวัด
และประเมินผลและเกณฑการประเมินใหนิสิตไดทราบกอนการเรียน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.2 (อาจ) จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุมตรวจสอบการใหคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผูเรียน
2.3 เปรียบเทียบการใหคะแนนขอสอบแตละขอในแตละรายวิชา ตามเกณฑที่กําหนด เพื่อใหผูสอนมี
มาตรฐานการใหคะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผูสอนมากกวา 1 คน
2.4 (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผูสอนหลายคน
2.5 (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาที่มีเนื้อหาตรงกันกับสถาบันในเครือขาย
2.6 สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคําถามในขอสอบจากผูใชบัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานขอสอบ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรภายในเวลา 4 - 8 ป
3.2 ผานการฝกงานภาคสนาม / ฝกประสบการณวิชาชีพตามที่กําหนดในหลักสูตร
3.3 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00
3.4 สอบประมวลผลการเรียนรูโ ดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit Examination)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารยใหม ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ
1.2 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ
1.3 จัดระบบแนะนํา / ระบบพี่เลี้ยง (mentoring system) แกอาจารยใหม
1.4 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เรื่อง บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ
การจัดทําประมวลรายวิชา (course syllabus)
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่ วกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธใน
การสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนใหผูสอนรวมสัมมนาเชิงวิชาการในดานการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผูสอนอื่นหรือผูชํานาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนใหผูสอนทํางานวิจัยที่เปนประโยชนตอชุมชน
2.2.2 พัฒนาใหผูสอนไดศึกษาตอเมื่อทํางานไดระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเดน
2.2.3 ใหผูสอนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม
2.2.4 สนับสนุนใหผูสอนไดรับประสบการณจริง โดยสงไปฝกงานในสถานประกอบการและจัด
สวัสดิการในการฝกงานใหตามสมควร
2.2.5 สนับสนุนใหผูสอนไปใหบริการทางวิชาการที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
และสังคม เพื่อใหสามารถนําประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.6 เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหผูสอนซื้อตําราเรียนใหม ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน รวมทั้งอํานวยความสะดวกในดานการจัดหาอุปกรณปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ
ใหเพียงพอ
2.2.7 จัดโครงการเยี่ยม – ศึกษาดูงานตางมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.2.8 มอบประกาศเกียรติคุณและใหรางวัล เพื่อธํารงรักษาคณาจารยที่มีคุณภาพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้
1.1 การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน
- ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณการเรียน
การสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการ
ติดตามผลการเรียนการสอนและการจัดทํารายงาน
1.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
- ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําระบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอน เพื่อใหทราบ
ปญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูสอน
1.3 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร/สถาบันจัดทําระบบการประเมินผล
ผูสอน โดยผูเรียน ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูสอนประเมินผลรายวิชา
1.4 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
1.5 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละป ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารางรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรประจําป ซึ่งประกอบดวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิข์ องนิสิต เสนอตอภาควิชา/คณบดี
1.6 หัวหนาภาควิชารวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตร
วิเคราะหผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป และใชขอ มูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธการสอน
ทักษะของอาจารยผูสอนในการใชกลยุทธการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพของหลักสูตร และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
1.7 เมื่อครบรอบ 4 ป ภาควิชาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร โดยประเมิน
จากการเยี่ยมชม รางรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดย
นิสิตชั้นปสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต
1.8 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจํานวนและคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑของ สกอ.
เพื่อใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิต
ใหม ผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงค
ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะหคาใชจายและรายไดลว งหนา 4 ป ซึ่งชวยในการวางแผนงบประมาณเงินรายไดในแตละป
ใหสอดคลองกับรายไดและคาใชจายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหการเงินยังนํามาใชในการ
วางแผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มกิจกรรม/โครงการที่จะเพิ่มรายได
ใหกับภาควิชา การจัดสรรจํานวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับงบประมาณเงินรายได
การวางแผน การจัดหา การใช และการเพิ่มจํานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของภาควิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ขอมูลแสดงความพรอมของทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร อุปกรณ
การเรียนการสอน หองปฏิบัติการ หองสมุด สื่ออิเล็กทรอนิกส (ดูเอกสารแนบ)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 คณะ/ภาควิชาจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา
วารสารทางวิชาการ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส
2.3.2 คณะ/ภาควิชาใหผูสอนเสนอความตองการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
2.3.3 คณาจารยรวมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณการ
เรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและผูเรียน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่ผูสอนและ
ผูเรียนสามารถใชบริการได
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 การกําหนดคุณสมบัติ
(1) คุณสมบัติทวั่ ไปเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) คุณสมบัติของผูสมัคร
 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทดานการทองเที่ยว หรือสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งตองมีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยดานการทองเที่ยว
โดยตรง
 มีประสบการณการสอน หรือเปนวิทยากรเชิงวิชาการดานการทองเที่ยวใน
ระดับอุดมศึกษาอยางนอย 2 ป
 มีประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยตรงอยางตอเนื่อง
อยางนอย 2 ป
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3.1.2 การคัดเลือก โดยการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบสอนโดยคณะกรรมการที่
คณบดีแตงตั้ง
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารยในภาควิชาเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ประจําปของภาควิชา
3.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้น
ภาคการศึกษา และประจําป เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
3.2.3 สํารวจความตองการจากผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารยที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกําหนด
หลักเกณฑกวาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกเชน ผลงานทางวิชาการ เปน
ผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เปนตน
3.3.3 ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน
3.3.4 คณาจารยที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษตองมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาที่
สถาบันจัดทําไวประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบกอน
การรับเขาทํางาน
4.1.2 ตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยให
ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการ
ใหบริการอาจารยและนิสิต
4.1.3 สถาบันออกกฎ ระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนให
ครบวงจร(รับสมัคร คัดเลือก ตอรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากร ระบบ
การพิจารณาความดีความชอบ)
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดการฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาที่และการบริหาร (เชน การตรวจสอบ บัญชี
การวางแผน การบริหารเวลา ฯลฯ)
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอื่น
4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ และโครงการ
วิจัยของสาขาวิชา
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4.2.4 สรางระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีความสามารถดีเดน และคุณวุฒิ
เหมาะสมใหสามารถทําหนาที่ผูสอน
4.2.5 ใหทุนการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงานดีเดน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต
5.1.1 คณะมีคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษานิสิต ทําหนาทีส่ งเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา
และกํากับดูแลการทํางานของอาจารยที่ปรึกษา
5.1.2 ใหอาจารยทุกคนทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรมแกนิสิต และ
ตองจัดตารางเวลาใหนิสิตเขาพบหรือขอคําปรึกษา
5.1.3 จัดระบบการสอนเสริมใหแกนิสิตที่ออนดอยในบางรายวิชา
5.1.4 จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพใหนิสติ
5.2 การอุทธรณของนิสิต
สถาบันตองมีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
วิชาการ โดยกําหนดเปนกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตกอนการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร
6.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจําปจากภาวะการไดงานทําของบัณฑิต และรายงานผล
การสํารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ และหนวยงานภาคธุรกิจที่เกีย่ วของ
6.3 ติดตามขอมูลความรูและทักษะทีเ่ ปนที่ตองการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี การแขงขันทางการคาธุรกิจบริการและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคทางการทองเที่ยว
6.4 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป
6.5 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปจจัยความตองการของตลาดแรงงาน
ดังนี้ 1) ภาษาตางประเทศ
2) การใชระบบ IT
3) พฤติกรรมในการทํางานและวินัยการทํางาน
4) บุคลิกภาพในการทํางาน
5) ความรูเชิงวิชาชีพ และการแกปญหาเฉพาะหนา
6) ความสามารถในการเรียนรูและศักยภาพในการตัดสินใจ
7) มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการเปนผูน ํา
8) การสื่อความกับผูอื่น
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9) การสรางความประทับใจใหกับลูกคา
10) ความคิดสรางสรรค
- กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินเปนผูใชบัณฑิตในสถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
- ชวงเวลาของการประเมิน 2 ปหลังจากรับบัณฑิตสาขาวิชาการทองเที่ยวเขาไปทํางานแลว
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
7.1
มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
7.2 อาจารยประจํามีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
7.3
มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา
7.4 มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการดํ า เนิ น การของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
7.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา
7.6 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
7.7 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ. 3 และ
มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7.8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
7.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ บั ณ ฑิ ต ใหม เฉลี่ ย ไม น อ ยกว า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน เพื่อนําไปวางแผนกลยุทธ
การสอนสําหรับรายวิชาที่ผูสอนแตละคนรับผิดชอบ
1.1.2 การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนิสิต ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
1.1.3 การประเมินการเรียนรูของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
สอบ
1.1.4 การปรึก ษาหารื อกั บ ผู เ ชี่ย วชาญดา นหลักสูต รหรื อวิ ธี การสอน ในกรณี ที่ตองพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธการสอนในรายวิชาที่ตองการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแกนิสิต โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา
1.2.3 การประเมินการสอนโดยผูสอน โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของกลยุทธ ผลการเรียนของ
นิสิตและเขียนไวในรายงานรายวิชา
1.2.4 การทดสอบการเรี ย นรู ข องนิ สิ ต เที ย บเคี ย งกั บ นั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลัย อื่ น โดยใช
ขอสอบกลางของเครือขายสถาบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตปจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใชแบบสอบถามนิสิตชั้นปที่ 4 ใน
โครงการปจฉิมนิเทศ การสัมภาษณตัวแทนของนิสิต/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย และการเปด
เว็บไซต (web site) เพื่อรับขอมูลยอนกลับจากนิสิตและผูที่เกี่ยวของ
2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูสอน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม
2.3 ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต
การวิพากษหลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของบัณฑิตที่กาว
ขึ้นไปสูตําแหนงระดับผูนําในองคกร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา ที่แตงตัง้ โดยคณบดี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รบั ผิดชอบในระหวาง
ภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อไดรับขอมูลในกรณีที่จําเปน และเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนอหัวหนาภาควิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา
4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป โดยรวบรวมขอมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอํานวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา
4.4 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร เพื่อวางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อใชในปการศึกษาตอไป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรเสนอตอคณบดี
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