
รายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาอุตสาหกรรมการบริการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มคอ.2 

ส านักวิชาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิัย และนวตักรรม

รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี�แล้ว
เมื�อวนัที� 17 ตุลาคม 2563

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2563



บทน า 
 

ด้วยเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศที่มี
รายได้สูงให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในทุกมิติภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ผลักดันให้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
เชื่อมโยงกับประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยในการเพ่ิมขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมสาขาหลัก ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการถูกคาดหวังให้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองส าคัญ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มรายได้ดีถูกจัดเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) และจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นภาระกิจหลักที่ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญเป็น
อย่างมากคือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการยกระดับมาตรฐานการบริการ ด้วย การเพ่ิม
สมรรถนะ ทักษะ และองค์ความรู้ของบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเปลี่ยนจากการสร้าง
บุคลากรเพ่ือรองรับการบริการส าหรับกลุ่มตลาดแบบมวลชน (Traditional Service) ไปสู่การพัฒนา
องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวในทุกด้านเพ่ือน าเสนอการบริการที่ เน้นคุณภาพ (High Value Service)           
มากยิ่งขึ้น 

 
 จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับนานาชาติและนโยบายการขับเคลื่อนประเทศดังกล่าวข้างต้น 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงได้เล็งเห็นความส าคัญและด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่มีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานและความโดดเด่น
ทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการท างาน โดยผ่านการเรียนการสอน
แบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การสหกิจศึกษา และการเรียนรู้โดยใช้การท างานเป็นฐานในสถาน
ประกอบการตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตสร้างความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นต้น 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาอุตสาหกรรมการบริการ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาการจัดการ/ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
 

หมวดที ่1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร : 25490231104296 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Hospitality 

Industry 
2.  ช่ือปริญญาและสาขา 
 

ภาษาไทย :   
 

ชื่อเต็ม       
ชื่อย่อ        

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ 
บธ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการ) 

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม    Bachelor of Business Administration (Hospitality Industry) 
 ชื่อย่อ B.B.A.  (Hospitality Industry) 

 

3.  วิชาเอก 
1) การท่องเที่ยว  
2) การโรงแรม 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
  ไม่น้อยกว่า 179 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร  
 5.1   รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2   ประเภทของหลักสูตร  

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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 5.3   ภาษาที่ใช้   
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  5.4   ระบบการเรียนการสอน 

   หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 10 – 
15 คน)  มีการวัดผลในทุกสัปดาห์ตลอดทั้งภาคการศึกษา ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการ
ก าหนดโจทย์ส าหรับท าแบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทุกหัวข้อ (Formative Assessment) และตรวจประเมินผล
งานของนักศึกษา พร้อมทั้งให้ความเห็น จุดแข็งและจุดอ่อนแก่นักศึกษาอย่างชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
อย่างลึกซึ้งในรายวิชานั้นๆ หรือการใช้วิธีการสอนรูปแบบอ่ืนที่ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นทั้งการอ่าน การเขียน  
การน าเสนอ การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 

  5.5   การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถเข้าใจ 

ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2560  

 5.6   ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  5.7   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 

  พัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ส านักงานต่างประเทศ ธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศมาเลเซีย 

  5.8   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   

1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)           
โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

2)  ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  
3)  คณะกรรมการประจ าส านักวิชาการจัดการ เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560  

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 
4) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 

เมษายน 2560 
5)  สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 6 พฤษภาคม 

2560 
6) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุมัติ ให้ เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต                         

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                         
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สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามที่สภาวิชาการน าเสนอในการประชุมครั้งที่ 
6/2562  วันที่ 13 กรกฏาคม 2562 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว – นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs) อาทิ ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุทยาน

แห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัทจัด

น าเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริษัทรับจัดประชุม ธุรกิจสายการบิน ท่าอากาศยาน ธุรกิจที่พัก กองทุนสัตว์ป่า

โลกสากล หรือมูลนิธิที่เก่ียวข้อง เป็นต้น โดยงานที่นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ เช่น มัคคุเทศก์ พนักงาน

บริการข้อมูล พนักงานให้บริการลูกค้า พนักงานส ารอง  ที่นั่ง พนักงานฝ่ายประสานงาน พนักงานฝ่าย

ปฏิบัติการ พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 

2) ด้านธุรกิจโรงแรมและสปา – นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพในงานโรงแรม รีสอร์ท ธุรกิจที่พัก

ประเภทอ่ืนๆ โดยสามารถปฏิบัติงานในงานบริการส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานส านักงาน หรือสามารถประกอบ

อาชีพในธุรกิจสปาได้ เช่น ผู้ประกอบการสปา พนักงานต้อนรับ หรือ พนักงานนวด (Therapist) ในธุรกิจเดย์

สปา หรือแผนกสปาในโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือธุรกิจนวดไทย เป็นต้น 

3) ด้านธุรกิจครัวและภัตตาคาร – นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจภัตตาคาร บาร์และครัว

โดยสามารถท างานในครัวประเภทต่างๆ หรืองานในส านักงานบริหารฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มของธุรกิจโรงแรม  

รีสอร์ท ภัตตาคารชั้นหนึ่ง ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด ธุรกิจจัดเลี้ยงในและนอกสถานที่รวมทั้งการประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1 การท่องเที่ยว 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิระดับการศึกษาและสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ ผลงานทางวิชาการ 
5 ปี ย้อนหลัง 

1. อาจารย ์ นางสาวสุขุมาล กล่ าแสงใส ปร.ด. (การจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ พ.ศ. 2557  
  M.B.A. (Hospitality and Tourism Management) Prince of Songkhla University พ.ศ. 2549  
  บธ.บ. (การจัดการการท่องเท่ียว)  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ พ.ศ. 2547 มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี  
2. อาจารย ์ นางสาวธนาภา ช่วยแก้ว วท.ม. (การวางแผนและการจัดการท่องเท่ียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2552 ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ ์
  ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2533 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค ) 
3. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวอรอนงค์ เฉียบแหลม Ph.D. (Natural Resources Management) Asian Institute of Technology พ.ศ. 2557  
 วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547  

  วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545  

9.2 การโรงแรม 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิระดับการศึกษาและสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

5 ปี ย้อนหลัง 
1.อาจารย ์ นางสาวเยี่ยมดาว  ณรงคะชวนะ Ph.D. (Hotel and Restaurant Administration) Oklahoma State University, USA. พ.ศ. 2550 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ป ี
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ ์

(รายละเอียดดังภาคผนวก ค ) 

M.A. (Tourism and Hospitality Management)  Bournemouth University, UK. พ.ศ. 2542 
B.B.A (Hotel Management) Assumption University พ.ศ. 2540 

2.อาจารย ์ นายสุนทร บุญแก้ว MIHTM. ( International Hotel and Tourism Management) 

M.A. (International Hospitality and Tourism Management).  

Naresuan University, (dual degree) 
Southern-Cross University, Australia . 

พ.ศ. 2544 

B.B.A. (Hotel Management)  Prince of Songkhla University พ.ศ. 2540 
3.ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ Ph.D. (Management Studies in Tourism) University of Exeter, United Kingdom  พ.ศ. 2554 
วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545 
วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2540 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
1) ห้องเรียนบรรยายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2) ห้องเรียนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ เป็นสถานประกอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เช่น ส านักงาน

พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ

ท่องเที่ ยวอย่างยั่ งยืน  อุทยานแห่ งชาติ  อุทยานประวัติศาสตร์  อ งค์การกองทุนสัตว์ป่ าโลกสากล                      

(WWF Thailand) ธุรกิจจัดน าเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจท่า

อากาศยาน ธุรกิจสปา ธุรกิจไมซ์ เป็นต้น 

4) สถานประกอบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การท างานเป็นฐาน (Work-Based Learning) ในชั้น

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ณ อ าเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เช่น ธุรกิจจัดน าเที่ยว และ ธุรกิจโรงแรมและ     

รีสอร์ท เป็นต้น 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามล าดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สถานการณ์และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความท้าทายต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยประกอบกับสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่างๆ แม้กระทั่งในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลกที่ก่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้าและบริการ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีส่งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้งการ
ยกระดับคุณภาพการบริการซึ่งต้องการแรงงานที่มีความรู้ ทักษะ ความช านาญและจิตวิทยาในการให้บริการซึ่ง
การพัฒนาทุนมนุษย์นี้จะขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสานการณ์ต่างๆ  
เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมหรือวัฒนธรรม 

เนื่องจากปัจจุบันมีการให้ความสนใจกับชุมชนมรดกทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยว
มากขึ้น มีการใช้สื่อสารสนเทศในการท่องเที่ยวมากขึ้น การทวีสมรรถนะเทคโนโลยีด้านการบินและการขยายตัว
ของกิจการสายการบินต้นทุนต่ าส่งเสริมให้เกิดการเดินทางมีความถี่มากขึ้นและระยะเวลาในการพ านักของ
นักท่องเที่ยวแต่ละครั้งสั้นลง วิถีการบริโภคเหล่านี้ท าให้รูปแบบการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเปลี่ยนไป  
มีการท่องเที่ยวเฉพาะทางมากขึ้น      
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  นอกจากนี้ในภาพรวมด้านสังคม กระแสโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมโลกที่ เข้ามาในประเทศไทย              
การเปิดการค้าเสรี ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่น การเคลื่อนย้ายแรงงงานส่งผลต่อวิถีชีวิตคนไทยทั้งระดับ
ครอบครัว ชุมชนและประเทศ เกิดการสูญหายของวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย อีกทั้งในกระแสสังคมปัจจุบันยังได้ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่ องเที่ยวซึ่ง
นานาประเทศ ต่างก าลังให้ความสนใจในสถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะปัญหามลพิษ อุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น การกัดเซาะของชายฝั่ง                
ภาวะภัยแล้งและน้ าท่วมส่งผลต่อความงดงามและบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่ง ปัจจัย
เหล่านี้ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวต้องปรับเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยต้องบริหารจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวรวมทั้ง
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11. ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 การที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย 
ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนทักษะการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการยกระดับคุณภาพก าลังคนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ นั้น ส านักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (พ.ศ. 2560) ขึ้น เพ่ือผลิต
บัณฑิตทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยให้ความส าคัญกับการศึกษา
เชิงบูรณาการที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์การผู้ใช้บัณฑิต 
(Work-based learning) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านักวิชาที่มุ่งที่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าเชิง
นวัตกรรมทางด้านการจัดการในภูมิภาคอีกด้วย 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพันธกิจหลักในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งโดยมี
ความพร้อมทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

1) ความเป็นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมือง และพลโลก ที่มี อุดมการณ์ประชาธิปไตยรู้รอบ                      
และมีทัศนคติที่กว้างไกล 

2) ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซึ้ ง
และประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ความเป็น “ศึกษิต” ที่มีมโนธรรม คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ
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             นอกจากนี้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ยังสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันในส่วนของการบูรณา
การการศึกษากับการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถน าไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการ
ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้ค าปรึกษา แนะน าการวิจัยและ
พัฒนา การทดสอบการส ารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จ าเป็นและ
เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในส านักวิชา/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
  13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยส านักวิชา/สาขา/หลักสูตรอ่ืน 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 15 รายวิชา จาก 5 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย  และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 9 รายวิชา 

GEN60-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน* 0(0-0-8) 
GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน* 0(0-0-8) 
GEN60-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย 4(2-4-6) 
GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร 2(1-2-3) 
GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2(1-2-3) 
GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี   2(1-2-3) 

GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาชุมชน 4(2-4-6) 

GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 4(2-4-6) 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 3 รายวิชา 

GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
GEN60-122 ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม 4(3-2-7) 
GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด 4(2-4-6) 

3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย จ านวน 1 รายวิชา 

GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 4(2-4-6) 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา 

GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 4(3-2-7) 
5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ จ านวน 1 รายวิชา 

GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต* 4(0-0-8) 
หมายเหตุ * รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาโดยใช้ระบบเกรด S/U 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  
2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพ้ืนฐานบริหารธุรกิจ จ านวน 1 วิชา   
ECN60-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 4(4-0-8) 

  

 2.2 วิชาเฉพาะบังคับ 
    วิชาเฉพาะบังคับ ประเภทวิชาพ้ืนฐานบริหารธุรกิจ จ านวน 2 วิชา 

ACT60-100 การบัญชีเบื้องต้น 4(3-2-7) 
BUS60-203 หลักการตลาด 4(4-0-8) 

  
 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตร/ส านักวิชาอ่ืน 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ เปิดสอนรายวิชาในหลักสูตร
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร/ส านักวิชาอ่ืนเลือกเรียนเป็นวิชาโท จ านวน 9 รายวิชา ดังนี้ 
 

THB60- 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม** 
Introduction to Tourism and Hotels 

 4(4-0-8) 

THB60- 103 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication 

4(4-0-8) 

THB60- 111 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
Sustainable Tourism 

4(4-0-8) 

THB60- 222 การด าเนินงานและการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
Food and Beverage Service Operation and Management  

4(2-4-6) 

THB60- 322 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า 
Front Office Operation and Management 

4(3-2-7) 

THB60- 331 การจัดการธุรกิจการบิน 
Airline Business Management 

4(3-2-7) 

THB60- 332  ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว 
Geography and Tourism Resources 

4(4-0-8) 

THB60- 243 การจัดการสปา 
Spa Management  

4(4-0-8) 

THB60- 341 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น 
MICE Management  

4(4-0-8) 

 

หมายเหตุ ** รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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 13.3 การบริหารจัดการ 
1) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและ

นักศึกษา ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ 
2) มอบหมายให้หัวหน้าสาขาควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้

เป็นไปตามข้อก าหนดหลักสูตร 
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1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา ความส าคัญ 
 สาขาอุตสาหกรรมการบริการมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติในวิชาชีพทางการท่องเที่ยว โดยบูรณาการความรู้จากสหสาขาวิชาชีพ พร้อมความรู้ความก้าวหน้าทาง
วิทยาการสมัยใหม่ บ่มเพาะความใฝ่รู้ ตลอดจนยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมุ่งยกระดับการเรียน
การสอนด้วย “ระบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 3 ภาคการศึกษา” เพ่ือให้รู้จริงและสามารถปฏิบัติวิชาชีพใน
สถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีภาคบริการในอาเซียน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวอาเซียน และการท่องเที่ยวโลก 

1.2 จุดเด่นของหลักสูตร  
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและการบริการในยุคดิจิตอลที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่ส่งผลให้มี
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการพัฒาสมรรถนะบุคลากรทางการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ผนวกกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิตจึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นจุดเด่นของนักศึกษาให้มีความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานจริง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีควบคู่กับการมีบุคลิกภาพที่ดีด้วย
จิตวิทยาบริการ ที่ได้รับการฝึกฝนมาจาก กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้โดยใช้
การท างานเป็นฐาน (Active Leaning) อันเป็นการปรับปรุงเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในตลาดโลก รวมถึงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพพร้อมสู่ การแข่งขันใน
ตลาดแรงงานของการเปิดเสรีภาคบริการในภูมิภาคอาเซียนต่อไป 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพอย่าง

ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพและรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้พร้อมสู่การเปิดเสรีภาคบริการใน

ภูมิภาคอาเซียน  

 1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอต่อการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
 
 
 
 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย          
วลัยลักษณ์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา กลยุทธ์  และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.ปรับปรุงหลักสูตรตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
โรงแรม 

1. สร้างเครือข่ายด้าน
การท่องเที่ยว ร่วมกับ
ภาครัฐเอกชนและชุมชน  

- จ านวนหน่วยงานภาครัฐใน
เครือข่ายไม่น้อยกว่า 10
หน่วยงาน 

- จ านวนหน่วยงานภาคเอกชน 
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยงาน 

- จ านวนชุมชนในเครือข่ายไม่
น้อยกว่า 10 ชุมชน 

- จ านวนครั้งที่ประชุมร่วมกันไม่
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี ภายใต้
โครงการการเรียนรู้ควบคู่การ
ท างานเป็นฐานและโครงการ
สหกิจศึกษาเชิงพ้ืนที่ 

2. ส ารวจความต้องการ
ของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- จ านวนครั้งในการส ารวจไม่
น้อยกว่า 1 ครั้งภายใน 5 ปี 

 
2. จัดหาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 1. ส ารวจความต้องการ

ของนักศึกษาและ
คณาจารย์ 

- จ านวนครั้งในการส ารวจไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง/ 5 ปี 

 
2. จัดท างบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

- จัดท า/ทบทวน เกณฑ์และ
แผนงบประมาณเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งปัจจัยในการสนับสนุนการ
เรียนการสอนของรายวิชา ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการศึกษา 

  เป็นระบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา และ
หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

หน่วยกิต (Credits) หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กบั 4 หน่วยกิตระบบทวิภาค  

การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชาในระบบไตรภาคมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า12 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาให้มีเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

2. รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

3. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มี

เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

4. การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรม

นั้นๆ ไม่นอ้ยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

5. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาม

เวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง คิด

เป็นปริมาณการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาคิดเป็น 

1 หน่วยกิตระบบไตรภาค และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเป็น 8 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลา (ภาคปกติ)  ระยะเวลาการศึกษา 4  ปีการศึกษา (12 ภาคการศึกษา)   
ใช้เวลาศึกษาไม่ต่ ากว่า 9 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนมีนาคม – มิถุนายน 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  หรือเทียบเท่า 

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 นักศึกษามีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับน้อยและไม่สามารถ
ใช้สื่อสารในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

2.3.2 นักศึกษามีทักษะทางด้านการคิดค านวณน้อย ท าให้ประสบปัญหาในการเรียนรายวิชา
ทางการคิดค านวณ เช่น การเงิน บัญชี เป็นต้น และจะส่งผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 นักศึกษามีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับน้อยและไม่

 สามารถใช้สื่อสารในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินการคือ  

2.4.1.1  การจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน   
 เพ่ิมข้ึนทั้งในรายวิชาศึกษาท่ัวไปและในรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร  
2.4.1.2 การเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานเฉพาะด้าน อาทิ ภาษาอังกฤษเพ่ืองาน 

โรงแรมและสปา ภาษาอังกฤษเพ่ืองานมัคคุ เทศก์และการจัดน าเที่ ยว 
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

2.4.1.3 การจัดโครงการศึกษาในต่างประเทศ ทั้งการสอนด้วยคณาจารย์ต่างประเทศ 
ร่วมกับคณาจารย์ของหลักสูตร รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารในขณะศึกษาในต่างประเทศ 

2.4.1.4 การจัดโครงการการเรียนรู้คู่การท างานเป็นฐาน ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวจริง อาทิ  
เก าะสมุ ย  จ .สุ ร าษ ฎ ร์ ธ านี  ส ร้ า ง โอก าส ใน การ ใช้ ภ าษ า อั งกฤษ แล ะ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในการให้บริการตามสถานประกอบการต่างๆ 

2.4.1.5 การจัดโครงการสหกิจศึกษาเชิงพื้นท่ี ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวจริง อาทิ จ.ภูเก็ต    
จ.กระบี่ เป็นต้น สร้างโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ใน
การให้บริการตามสถานประกอบการต่างๆ 

2.4.2 นักศึกษามีทักษะทางด้านการคิดค านวณน้อย ท าให้ประสบปัญหาในการเรียนรายวิชา
ทางการคิดค านวณ เช่น การเงิน บัญชี เป็นต้น และจะส่งผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินการคือ 
    2.4.2.1  การจัดสอนเสริมในรายวิชาที่เน้นทักษะการคิดค านวณ ในรูปแบบของ    
   อาจารย์ผู้ช่วยสอนหรือรุ่นพี่ติวรุ่นน้อง 
  2.4.2.2  เน้นการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดค านวณด้วยคลังแบบฝึกหัด 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 100 100 100 100 100 
ชั้นปีที่ 2                   - 100 100 100 100 
ชั้นปีที่ 3 - - 100 100 100 
ชั้นปีที่ 4 - - - 100 100 

รวมจ านวนนักศึกษา 100 200 300 400 400 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา - - - 100 100 

 

2.6 งบประมาณตามแผน   

    งบประมาณรายรับรายจ่าย 

2560 2561 2562 2563 2564
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ* (36,000 3,600,000 7,200,000 10,800,000 14,400,000 14,400,000

รายได้อื่นๆ (สุทธ)ิ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 0 0 0 0 0

รวม 3,600,000 7,200,000 10,800,000 14,400,000 14,400,000

งบด ำเนินกำร
1.ค่ำใชจ้่ำยบุคลำกร 5,256,000 5,571,360 5,905,642 6,259,980 6,635,579

2.ค่ำใชจ้่ำยอำจำรย์พิเศษ                   -              210,400           420,800           434,400           434,400

3.ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน         4,600,000         7,780,000         5,620,000         2,480,000         2,480,000

 ค่าจัดการศึกษานอกสถานที ่ภาคปฏิบัติ            320,000             800,000          1,440,000          1,600,000          1,600,000

 ค่าจัดซ้ือหนังสือและวารสาร            100,000             200,000            300,000            400,000            400,000

 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน            100,000             200,000            300,000            400,000            400,000

 ค่าครุภัณฑ์              80,000              80,000              80,000              80,000              80,000

 ค่าปรับปรุงอาคารและส่ิงก่อสร้าง          4,000,000          6,500,000          3,500,000                    -                      -   

4.งบพัฒนำบุคลำกร             70,000             70,000             80,000             80,000             90,000

รวม         9,926,000        13,631,760       12,026,442         9,254,380         9,639,979

จ ำนวนนักศึกษำ 100 200 300 400 400

0 0

(1) งบประมำณรำยรับ (หน่วย: บำท)

               การศึกษาประมาณการจากจ านวนนักศึกษาจากแผนการรับนักศึกษา

หมำยเหต*ุ  ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ  ปกีารศึกษาละ 36,000 บาท  รายรับจากค่าธรรมเนียม

รำยละเอียดรำยจ่ำย
ประมำณควำมตอ้งกำรในปีงบประมำณ

2560 2561 2562 2563 2564

(2) งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วย : บำท)

รำยกำรรับ
ประมำณรำยรับในปีงบประมำณ

0 0 0
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2.7 ระบบการศึกษา 
   หลักสูตรภาคปกติ ใชแบบการเรียนในชั้นเรียน 
 

2.7 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า            179 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    40 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 20 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต 
5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ* 4 หน่วยกิต 

   

 หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                      106 หน่วยกิต 
1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต 
2) วิชาเฉพาะ 76 หน่วยกิต 
    2.1) วิชาเอกบังคับการท่องเที่ยว 38 หน่วยกิต 
    2.2) วิชาเอกบังคับการโรงแรม 38 หน่วยกิต 
     2.3) วิชาเอกเลือก 38 หน่วยกิต 
        2.3.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 19 หนว่ยกิต 
        2.3.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 19 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ :    ให้นั กศึกษาเลือกวิชาเอกบั งคับการท่องเที่ ยว หรือวิชาเอกบั งคับการโรงแรม                    

จ านวน 38 หน่วยกิต  
      ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกลุ่มภาษา ไม่น้อยกว่า  19 หน่วยกิต  
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 ค. หมวดเลือกเสรี          8 หน่วยกิต 
  ง. หมวดวิชาสหกิจศึกษา   25 หน่วยกิต 
 
3.1.3 รายวิชา 

 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            40  หน่วยกิต 
 

   1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      20  หน่วยกิต 
  

GEN60-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน* 0(0-0-8) 
 Fundamental Thai  
GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน* 0(0-0-8) 
 Fundamental English  
GEN60-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย 4(2-4-6) 
 Thai for Contemporary Communication  
GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 English in Daily Life  
GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English in Media Communication  
GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2(1-2-3) 
 English in Cultural Diversity  
GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี   2(1-2-3) 

 English in Health and Wellness  

GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาชุมชน 4(2-4-6) 

 English for Community Development  

GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 4(2-4-6) 

 English for Business Communication      
 

หมายเหตุ * 1) นักศึกษาทุกคนต้องสอบ GEN60-001 ภาษาไทยพื้นฐาน ในช่วงก่อนเร่ิมเรียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย 

 ก าหนด นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและทดสอบรายวิชา GEN60-001 ภาษาไทยพื้นฐาน จนกว่าจะผ่านเกณฑ์  
 (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัยได้ 

    2) นักศึกษาทุกคนต้องสอบ GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในช่วงก่อนเร่ิมเรียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่ 

 มหาวิทยาลัยก าหนดนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและทดสอบรายวิชา GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

 จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ได้ 
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12 หน่วยกิต 
GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
 The Present World and Global Citizenship  
GEN60-122 ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม 4(3-2-7) 
 Appreciation of Value and Beauty   
GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด 4(2-4-6) 
 Smart Life Management  

   3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย                 4 หน่วยกิต 
GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 4(2-4-6) 
 Creating Quality of Life  

   4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        4 หน่วยกิต 
GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 4(3-2-7) 
 Science and Mathematics in Daily Life  

   5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ         4 หน่วยกิต 
GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต** 4(0-0-8) 
 IT for the Present and Beyond  

 

หมายเหตุ ** นักศึกษาทุกคนต้องสอบ Placement Test ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย 

 ก าหนดส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN60-151 เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคตเป็น S ในภาคการศึกษาที่สอบส่วนนักศึกษาที่มีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดจะต้องเข้าเรียนเสริมและสอบPlacement Test จนกว่าจะผ่านเกณฑ์จึงจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา  GEN60-151 
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคตเป็น S ทั้งนี้ให้ระบุรายวิชานี้ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และโครงสร้าง
หลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                106 หน่วยกิต 
   1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ       30 หน่วยกิต 

ECN60- 200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 

4(4-0-8) 

THB60- 101 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม** 
Introduction to Tourism and Hotel 

4(4-0-8) 

THB60-102 
 

จิตวิทยาการบริการ 
Psychology for Service 

4(4-0-8) 

THB60- 103 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 4(4-0-8) 
 Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication  
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THB60- 201 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 

4(4-0-8) 

THB60- 202 
 

สถิติเพ่ือการวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Statistics for Research in Tourism and Hotel 

2(1-2-3) 

THB60- 203 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resources Management 

4(4-0-8) 

THB60- 301 
 

เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Digital Technology for Tourism and Hotel 

4(3-2-7) 

 

หมายเหตุ: ** วิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

   2) วิชาเฉพาะ 
 2.1) วิชาเอกบังคับการท่องเที่ยว    38 หน่วยกิต 

ACT60- 100 การบัญชีเบื้องต้น 
Fundamental of Accounting 

4(3-2-7) 

BUS60- 203 หลักการตลาด 
Principles of Marketing  

4(4-0-8) 

THB60- 111 
 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
Sustainable Tourism 

4(4-0-8) 

THB60- 211 การด าเนินงานน าเที่ยว และงานมัคคุเทศก์** 
Tour Operations and Tour Guiding** 

4(3-2-7) 

THB60- 212 
 

การวางแผนและการจัดการธุรกิจน าเที่ยว 
Tour Planning and Organizing, and Tour Business 
Management 

4(3-2-7) 

THB60- 311 
 

ตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยวและการออกบัตรโดยสาร 
Travel Agency and Ticketing 

4(3-2-7) 

THB60- 312 
 

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
Tourism Planning and Tourism Resource Development 

4(3-2-7) 

THB60- 313 
 

การจัดการโครงการการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวชุมชน 
Tourism Project Management and Community-based 
Tourism 

4(3-2-7) 

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2563



19 
 

THB60- 411 
 

โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
Logistics for Tourism Industry 

2(2-0-4) 

THB60- 412 
 

วิจัยและสัมมนาทางการท่องเที่ยว 
Research and Seminar for Tourism  

4(3-2-7) 

  

 2.2) วิชาเอกบังคับการโรงแรม    38 หน่วยกิต 
ACT60- 100 การบัญชีเบื้องต้น 

Fundamental of Accounting 
4(3-2-7) 

BUS60- 203 หลักการตลาด 
Principles of Marketing  

4(4-0-8) 

THB60- 121 
 

การด าเนินงานและการจัดการครัว 
Kitchen Operation and Management 

4(2-4-6) 

THB60- 221 
 

การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 
Housekeeping Operation and Management 

4(3-2-7) 

THB60- 222 
 

การด าเนินงานและการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม** 
Food and Beverage Service Operation and 
Management**  

4(2-4-6) 

THB60- 321 
 

การด าเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 
Catering Operation and Service 

4(3-2-7) 

THB60- 322 
 

การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า 
Front Office Operation and Management 

4(3-2-7) 

THB60- 323 
 

การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 
Hotel Business Planning and Development 

4(4-0-8) 

THB60- 421 
 

การจัดการภัตตาคาร 
Restaurant Management 

2(2-0-4) 

THB60- 422 
 

วิจัยและสัมมนาทางการโรงแรม 
Research and Seminar for Hotel 

4(3-2-7) 

   
หมายเหตุ: ** วิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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  2.3) วิชาเอกเลือก         38 หน่วยกิต 

   2.3.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ     19 หน่วยกิต 
   ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  (1) กลุ่มวิชาด้านการท่องเที่ยว 

THB60- 231 
 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
Cultural Tourism Management 

3(2-2-5) 

THB60- 232 
 

การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล 
Marine Tourism Management 

3(2-2-5) 

THB60- 233 
 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
Argo Tourism Management 

3(2-2-5) 

THB60- 331 
 

การจัดการธุรกิจการบิน 
Airline Business Management 

4(4-0-8) 

THB60- 332 
 

ภูมิศาสตร์ และทรัพยากรการท่องเที่ยว 
Geography and Tourism Resources  

4(4-0-8) 

THB60- 333 
 

การท่องเที่ยวอาเซียนและนานาชาติ** 
ASEAN and International Tourism 

4(4-0-8) 

THB60- 431 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานมัคคุเทศก์และจัดน าเที่ยว** 
English for Tourist Guide and Tour Operation  

2(1-2-3) 

THB60- 432 
 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
Ecotourism Management 

4(3-2-7) 

THB60- 433 
 

การประกอบธุรกิจทางการท่องเที่ยว 
Entrepreneurship in Tourism Business  

4(4-0-8) 

  

หมายเหตุ: ** วิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

   (2) กลุ่มวิชาด้านการโรงแรม 

THB60- 241 
 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
Health Tourism Management  

3(2-2-5) 

THB60- 242 
 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
Sport Tourism Management  

3(2-2-5) 

THB60- 243 
 

การจัดการสปา 
Spa Management  

4(4-0-8) 
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THB60- 341 
 

การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล 
MICE Management  

4(4-0-8) 

THB60- 342 
 

การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรม 
Environmental Management in Hotel 

4(4-0-8) 

THB60- 343 
 

การฝึกอบรมและการสอนงานในธุรกิจโรงแรม 
Training and Coaching for Hotel Business 

4(2-4-6) 

THB60- 441 
 

นวดแผนตะวันตกเพ่ืองานสปา 
Western Massages for Spa 

4(2-4-6) 

THB60- 442 
 

นวดแผนไทยเพ่ืองานสปา 
Thai Massages for Spa 

4(2-4-6) 

THB60- 443 
 

ศิลปะการจัดดอกไม้และการตกแต่งร่วมสมัย 
Arts of Contemporary Flower Arrangement and 
Decoration 

4(2-4-6) 

 

(3) กลุ่มวิชาด้านธุรกิจอาหารและภัตตาคาร  

THB60- 251 
 

การจัดการอาหารยุโรป 
European Cuisine Management 

4(2-4-6) 

THB60- 252 
 

การจัดการอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น 
Thai Cuisine and Local Cuisine Management 

4(2-4-6) 

THB60- 253 
 

การจัดการอาหารเอเชีย 
Asian Cuisine Management 

4(2-4-6) 

THB60- 351 
 

การประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ 
Healthy Cuisine 

4(2-4-6) 

THB60- 352 
 

การออกแบบและตกแต่งอาหาร 
Food Design and Styling  

4(2-4-6) 

THB60- 353 
 

การจัดการสโมสรและบาร์ 
Club and Bar Management 

4(2-4-6) 

THB60- 451 
 

การวางแผนและออกแบบรายการอาหาร 
Menu Planning and Menu Design 

3(3-0-6) 

THB60- 452 
 

เทคนิคขนมอบและเพสตรี้ 
Bakery and Pasty Techniques 

4(2-4-6) 
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THB60- 453 
 

การประกอบอาหารแนวใหม่ 
Modernist Cuisine 

4(2-4-6) 

 
 

  2.3.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ    19 หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกลุ่มภาษาไม่น้อยกว่า  19 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

   (1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
THB60- 161 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

English for Communication in Tourism and Hotel 
3(2-2-5) 

THB60- 261 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Business English for Tourism and Hotel  

4(3-2-7) 

THB60- 361 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 
English for Tour Conducting 

4(3-2-7) 

THB60- 362 ภาษาอังกฤษส าหรับการด าเนินงานโรงแรม 
English for Hotel Operation 

4(3-2-7) 

THB60- 461 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
English for Professionals in Tourism and Hotel 

4(3-2-7) 

 

   (2) กลุ่มวิชาภาษาจีน  
 

THB60- 171 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Chinese for Communication in Tourism and Hotel 

3(2-2-5) 

THB60- 271 ภาษาจีนธุรกิจส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Business Chinese for Tourism and Hotel 

4(3-2-7) 

THB60- 371 ภาษาจีนส าหรับการน าเที่ยว 
Chinese for Tour Conducting 

4(3-2-7) 

THB60- 372 ภาษาจีนส าหรับการด าเนินงานโรงแรม 
Chinese for Hotel Operation 

4(3-2-7) 

THB60- 471 ภาษาจีนส าหรับบุคลากรมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
Chinese for Professionals in Tourism and Hotel 

4(3-2-7) 
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  (3) กลุ่มวิชาภาษามาลายู  
THB60- 181 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Malaysian for Communication in Tourism and Hotel 
3(2-2-5) 

THB60- 281 ภาษามาลายูธุรกิจส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Business Malaysian for Tourism and Hotel 

4(3-2-7) 

THB60- 381 ภาษามาลายูส าหรับการน าเที่ยว 
Malaysian for Tour Conducting 

4(3-2-7) 

THB60- 382 ภาษามาลายูส าหรับการด าเนินงานโรงแรม 
Malaysian  for Hotel Operation 

4(3-2-7) 

THB60- 481 ภาษามาลายูส าหรับบุคลากรมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
Malaysian for Professionals in Tourism and Hotel 

4(3-2-7) 

 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     8 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

   ง. หมวดวิชาสหกิจศึกษา       25 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 1 หน่วยกิต 

THB60-390 เตรียมสหกิจศึกษา* 
Pre-Cooperative Education 

1(0-2-1) 

และเรียนรายวิชาต่อไปนี้อีก 24 หน่วยกิต 
THB60-391 สหกิจศึกษา 1* 

Cooperative Education 1 
8(0-40-0) 

THB60-491 สหกิจศึกษา 2* 
Cooperative Education 2  

8(0-40-0) 

THB60-493 สหกิจศึกษา 3* 
Cooperative Education 3 

8(0-40-0) 

 

หรือหากนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์สหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาต่อไปนี้ทดแทนรายวิชา  
สหกิจศึกษาได้ โดยก าหนดให้รายวิชา THB60-392 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 1 เป็นรายวิชาทดแทน THB60-391 
สหกิจศึกษา 1 รายวิชา THB60-492  ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 2 เป็นรายวิชาทดแทน THB60-491 สหกิจศึกษา 2 
และ รายวิชา THB60-494 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 3 เป็นรายวิชาทดแทน THB60-493 สหกิจศึกษา 3 
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THB60-392 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 1* 
Professional Skill Practice 1 

8(0-40-0) 

THB60-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 2* 
Professional Skill Practice 2  

8(0-40-0) 

THB60-494 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 3* 
Professional Skill Practice 3 

8(0-40-0) 

 

หมายเหตุ * รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาโดยใช้ระบบเกรด S/U 

 การศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมการบริการเป็นวิชาโท  
 นักศึกษานอกหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ ที่ประสงค์จะศึกษารายวิชาโทนั้น หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมการบริการ ) ก าหนดให้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรอุตสาหกรรมการ
บริการ จ านวน 5 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิตดังนี้ 
 

1) รายวิชาโทบังคับ 3 รายวิชา หรือ 12 หน่วยกิต จากรายวิชานี้ 
 

THB60- 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม** 
Introduction to Tourism and Hotels 

 4(4-0-8) 

THB60- 103 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication 

4(4-0-8) 

THB60- 332  ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว 
Geography and Tourism Resources  

4(4-0-8) 

  

2) รายวิชาโทเลือก 2 รายวิชา หรือ 8 หน่วยกิต จาก 6 รายวิชานี ้
 

THB60- 111 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
Sustainable Tourism 

4(4-0-8) 

THB60- 222 การด าเนินงานและการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
Food and Beverage Service Operation and Management  

4(2-4-6) 

THB60- 243 การจัดการสปา 
Spa Management  

4(4-0-8) 

THB60- 322 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า 
Front Office Operation and Management 

4(3-2-7) 

THB60- 331 การจัดการธุรกิจการบิน 
Airline Business Management 

4(3-2-7) 

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2563



25 
 

THB60- 341 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล 
 MICE Management  

4(3-2-7) 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
  รหัสวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ ประกอบด้วยตัวอักษรสาม
ตัว ต่อด้วยตัวเลขปี พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร และตัวเลขสามตัว ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร
อุตสาหกรรมการบริการ  คือ THB 
 
 1) ความหมายของรหัสรายวิชาตัวอักษรที่ปรากฏในเล่มหลักสูตร 

ACT  หมายถึง  Accounting (กลุ่มวิชาบัญชี) 
BUS  หมายถึง  Business (กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ) 
ECN  หมายถึง  Economics (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์) 
GEN  หมายถึง  General Education (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
THB  หมายถึง  Tourism and Hotel (กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการ 

โรงแรม) 
  โดยตัวเลข 60 หลังรหัสตัวอักษร หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร 
 2) ความหมายของเลขรหัสวิชา 

หลักท่ี 1  หมายถึง  ชั้นปี 
หลักท่ี 2  หมายถึง  ล าดับกลุ่มวิชา 
หลักท่ี 3  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชาในสาขาในแต่ละชั้นปี 

3) ความหมายล าดับกลุ่มวิชาในสาขา (หลักท่ี 2) 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับการท่องเที่ยว 
กลุ่มวิชาเอกบังคับการโรงแรม 
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (วิชาด้านการท่องเที่ยว) 
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (วิชาด้านด้านการโรงแรม) 
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (วิชาด้านด้านธุรกิจอาหารและภัตตาคาร) 
กลุ่มวิชาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ  
กลุ่มวิชาภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ  
กลุ่มวิชาภาษามาลายูเพ่ืองานอาชีพ 
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
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 3.1.4   แผนการศึกษา  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมการบริการ (รวม 179 หน่วยกิต)  
 

(1) การท่องเที่ยว 

ช้ันปี ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคการศึกษาที่ 3 

 1 GEN60-001 ภาษาไทยพื้นฐาน* 0(0-0-8) GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 4(2-4-6) GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายฯ 2(1-2-3) 

  
GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน* 0(0-0-8) GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร 2(1-2-3) GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 4(2-4-6) 

 
GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก 4(3-2-7) THB60-103 พฤติกรรมนักท่องเท่ียวและการสื่อสารฯ 

พื้นฐานวิชาชีพ 3 
4(4-0-8) 

  
GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบัน
และอนาคต* 

4(0-0-8) GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด 4(2-4-6) THB60-111 การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
เฉพาะบังคับ 1 

4(4-0-8) 

  
THB60-101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการท่องเท่ียวฯ  
พื้นฐานวิชาชีพ 1 

4(4-0-8) THB60-102 จิตวิทยาการบริการ 
พื้นฐานวิชาชีพ 2 

4(4-0-8) THB60-xxx ภาษาต่างประเทศ 1 3(x-x-x) 

 
    XXXXX-xxx เลือกเสรี 1/1 2(x-x-x) 

 

รวม 43 6 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 

2 
GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและความ
เป็นอยู่ท่ีดี 

2(1-2-3) THB60-203การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม / พื้นฐานวิชาชีพ 6 

4(4-0-8) GEN60-117ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 4(2-4-6) 

  
THB60-201 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายฯ 
พื้นฐานวิชาชีพ 4 

4(4-0-8) ECN60-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
พื้นฐานวิชาชีพ 7 

4(4-0-8) GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ 4(3-2-7) 

  
THB60-202 สถิติเพื่อการวิจัยทางการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม / พื้นฐานวิชาชีพ 5 

2(2-0-4) THB60-211 การด าเนินงานน าเท่ียวและมัคคุเทศก์
เฉพาะบังคับ 3 

4(3-2-7) BUS60-203 หลักการตลาด 
เฉพาะบังคับ 5 

4(4-0-8) 

  
ACT60-100 การบัญชีเบ้ืองต้น 
เฉพาะบังคับ 2 

4(3-2-7) THB60-212 การวางแผนและจัดการธุรกิจน าเท่ียว
เฉพาะบังคับ 4 

4(3-2-7) THB60-xxx สนใจเฉพาะ 1 4(x-x-x) 

 
XXXXX-xxx เลือกเสรี 1/2 2(x-x-x) 

 
  THB60-xxx สนใจเฉพาะ 2 

 
3(x-x-x) 

  
XXXXX-xxx เลือกเสรี 2 4(x-x-x) 

 
  THB60-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

รวม 54 18 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต 

3 
THB60-301 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการท่องเท่ียว
และการโรงแรม / พื้นฐานวิชาชีพ 8 

4(4-0-8) THB60-391 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0) GEN60-122 ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม 4(3-2-7) 

  
THB60-311 ตัวแทนการท่องเท่ียวฯ 
เฉพาะบังคับ 6 

4(3-2-7)   THB60-313 การจัดการโครงการการท่องเท่ียวฯ
เฉพาะบังคับ 8 

4(3-2-7) 

  
THB60-312 การวางแผนการการพัฒนาฯ 
เฉพาะบังคับ 7 

4(3-2-7)   THB60-xxx สนใจเฉพาะ 4 4(x-x-x) 

  THB60-xxx สนใจเฉพาะ 3 4(x-x-x)   THB60-xxx สนใจเฉพาะ 5 4(x-x-x) 

  
THB60-xxx ภาษาต่างประเทศ 2 4(x-x-x)   THB60-xxx ภาษาต่างประเทศ 3 4(x-x-x) 

 

รวม 48 20 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต 

4 THB60-491 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0) GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน 4(2-4-6) THB60-493 สหกิจศึกษา 3 8(0-40-0) 

 
  THB60-411 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมฯ 

เฉพาะบังคับ 9 
2(2-0-4)   

  
  THB60-412 วิจัยและสัมมนาทางการท่องเท่ียว 

เฉพาะบังคับ 10 
4(3-2-7)   

 
  THB60-xxx ภาษาต่างประเทศ 4 

 
4(x-x-x)   

 
  THB60-xxx ภาษาต่างประเทศ 5 

 
4(x-x-x)   

รวม 34 8 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 
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    ( 2 ) การโรงแรม 
ช้ันปี ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคการศึกษาที่ 3 

 1 GEN60-001 ภาษาไทยพื้นฐาน* 0(0-0-8) GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 4(2-4-6) GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายฯ 2(1-2-3) 

  
GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน* 0(0-0-8) GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร 2(1-2-3) GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 4(2-4-6) 

 
GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก 4(3-2-7) THB60-103 พฤติกรรมนักท่องเท่ียวและการสื่อสารฯ 

พื้นฐานวิชาชีพ 3 
4(4-0-8) 

  
GEN60-151 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับปัจจุบัน
และอนาคต* 

4(0-0-8) GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด 4(2-4-6) THB60-121 การด าเนินงานและการจัดการครัว
เฉพาะบังคับ 1 

4(2-4-6) 

  
THB60-101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการท่องเท่ียวฯ  
พื้นฐานวิชาชีพ 1 

4(4-0-8) THB60-102 จิตวิทยาการบริการ 
พื้นฐานวิชาชีพ 2 

4(4-0-8) THB60-xxx ภาษาต่างประเทศ 1 3(x-x-x) 

 
    XXXXX-xxx เลือกเสรี 1/1 2(x-x-x) 

 

รวม 43 6 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 

2 
GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและความ
เป็นอยู่ท่ีดี 

2(1-2-3) THB60-203การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม /พื้นฐานวิชาชีพ 6 

4(4-0-8) GEN60-117ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 4(2-4-6) 

  
THB60-201 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายฯ 
พื้นฐานวิชาชีพ 4 

4(4-0-8) ECN60-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
พื้นฐานวิชาชีพ 7 

4(4-0-8) GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ 4(3-2-7) 

  
THB60-202 สถิติเพื่อการวิจัยทางการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม  พื้นฐานวิชาชีพ 5 

2(2-0-4) THB60- 221 การด าเนินงานและการจัดการงาน
แม่บ้าน / เฉพาะบังคับ 3 

4(3-2-7) BUS60-203 หลักการตลาด 
เฉพาะบังคับ 5 

4(4-0-8) 

  
ACT60-100 การบัญชีเบ้ืองต้น 
เฉพาะบังคับ 2 

4(3-2-7) THB60- 222 การด าเนินงานและการจัดการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม / เฉพาะบังคับ 4 

4(2-4-6) THB60-xxx สนใจเฉพาะ 1 4(x-x-x) 

 
XXXXX-xxx เลือกเสรี 1/2 2(x-x-x) 

 
  THB60-xxx สนใจเฉพาะ 2 

 
3(x-x-x) 

  
XXXXX-xxx เลือกเสรี 2 4(x-x-x) 

 
  THB60-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

รวม 54 18 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต 

3 
THB60-301 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการท่องเท่ียว
และการโรงแรม / พื้นฐานวิชาชีพ 8 

4(4-0-8) THB60-391 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0) GEN60-122 ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม 4(3-2-7) 

  
THB60- 321 การด าเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
เฉพาะบังคับ 6 

4(3-2-7)   THB60- 323 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม  
/ เฉพาะบังคับ 8 

4(4-0-8) 

  
THB60- 322 การด าเนินงานและการจัดการงาน
บริการส่วนหน้า / เฉพาะบังคับ 7 

4(3-2-7)   THB60-xxx สนใจเฉพาะ 4 4(x-x-x) 

  THB60-xxx สนใจเฉพาะ 3 4(x-x-x)   THB60-xxx สนใจเฉพาะ 5 4(x-x-x) 

  
THB60-xxx ภาษาต่างประเทศ 2 4(x-x-x)   THB60-xxx ภาษาต่างประเทศ 3 4(x-x-x) 

 

รวม 48 20 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต 

4 THB60-491 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0) GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน 4(2-4-6) THB60-493 สหกิจศึกษา 3 8(0-40-0) 

 
  THB60-421 การจัดการภัตตาคาร 

เฉพาะบังคับ 9 
2(2-0-4)   

  
  THB60-422 วิจัยและสัมมนาทางการโรงแรมเฉพาะ

บังคับ 10 
4(3-2-7)   

 
  THB60-xxx ภาษาต่างประเทศ 4 

 
4(x-x-x)   

 
  THB60-xxx ภาษาต่างประเทศ 5 

 
4(x-x-x)   

รวม 34 8 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ *  รายวิชาที่ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร 
             ** รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           40 หน่วยกิต 
 

GEN60-001         ภาษาไทยพื้นฐาน           0(0-0-8)
 Fundamental Thai 
 นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาไทย 3 ด้าน ได้แก่ หลักภาษาไทย วรรณคดีไทย 
และการใช้ภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู่ สระ การ
ผันวรรณยุกต์ พยางค์ ชนิดของค า การสร้างค า และประโยคชนิดต่าง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ 
ความรู้เบื้องต้นทางวรรณคดี ความเข้าใจวรรณคดีระดับก่อนอุดมศึกษา และการตีความ ส่วนการใช้ภาษาไทย
ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความส าคัญ การย่อความสรุปความ การอธิบายความ การฟัง
อย่างมีวิจารณญาณ การพูดอย่างมีศิลปะ การใช้ส านวนไทย และค าราชาศัพท์     
 Students one required to take a test on 3 categories of Fundamentai Thai 
include Thai Grammar, Thai Literatures and Thai Usage; Thai Grammar covers natural 
language, 3 groups of Thai alphabets, vowels, order of tone marks, syllable, genre of words, 
word creation and genre of sentences; Thai literatures cover basic knowledges of literatures, 
the understanding of pre - university education literatures and interpretion; Thai usage 
covers orders of language, comprehension, recapitulation, explaination, judgmental listening, 
oratory, Thai idiom usage and Ra-cha-sap.          
  

GEN60-002  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน           0(0-0-8) 
 Fundamental English 
 การสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมีเนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์พ้ืนฐานค าศัพท์และ
รูปแบบภาษาเบื้องต้นที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวันจับใจความบทอ่านและเข้าใจภาษาท่ีใช้ในห้องเรียน 
 Fundamental English test focuses on basic English grammars, vocabularies 
and everyday life language patterns; reading for gist; and understand language used in 
classroom.  

 

GEN60-111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย          4(2-4-6)
 Thai for Contemporary Communication 
วิชาบังคับก่อน: GEN60-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
Prerequisite:  GEN60-001 Fundamental Thai  
 เข้าใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส่งสาร โดยในด้านการรับสาร
สามารถพัฒนาทักษะการจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง การวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ จาก
เรื่องที่ ฟังและอ่านจนเข้าใจและสามารถยกระดับเป็นความรู้ใหม่ การเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่า 
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ต่อเรื่องที่อ่านและฟังได้อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ในด้านการส่งสารสามารถพัฒนา
ทักษะการน าเสนอความคิดผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประเด็นส าคัญและส่วนขยายที่ช่วยให้ประเด็น
ความคิดชัดเจนและเป็นระบบ การน าข้อมูลทางสังคมมาประกอบสร้างเป็นความรู้หรือความคิดที่ใหญ่ขึ้น  
การพูดและการเขียนเพื่อน าเสนอความรู้ทางวิชาการท่ีเป็นระบบและน่าเชื่อถือ  
 Understanding and developing the Thai language skills both in receiving 
and delivering message--able to use the skills to understand the main idea from the texts 
read and listened, critically analysing the relationships between secondary issues from the 
texts to arrive at deep understanding and new knowledge, offering opinions or values on the 
texts read and listened with reasons and corresponding social norms; able to develop the 
opinion giving skills through speaking and writing with the support of significant issues and 
supporting details to highlight clear and systematic thinking; the use of social information to 
create knowledge or expanded thought; speaking and writing to present a systematic and 
convincing academic knowledge. 
 

GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน          2(1-2-3)
 English in Daily Life  
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนผ่านการฝึกฝน
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวันด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนหนังสือ การจ่ายตลาด การแนะน าอาหาร การ
เดินทาง การท่องเที่ยว การบันเทิง การใช้บริการดูแลสุขภาพ เป็นต้น สรุปแบบแผนทางภาษาที่ได้จากการฝึก
ทักษะดังกล่าว โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนในสถานการณ์สมมุติและสถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับชีวิตของ
ตนเองมากที่สุด 
 Development of all English skills:  listening, speaking, reading and writing 
through practicing of everyday life topics--studying, shopping, food, travelling, tourism, 
entertainments and health; synthesis of useful grammatical structures and vocabulary; 
learning by role-play and daily life situations. 
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GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร         2(1-2-3) 
 English in Media Communication 
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
 พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนผ่าน
สื่อภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เพลง โฆษณา และข่าว ฝึกใช้รูปแบบภาษาเพ่ือการบรรยาย พรรณนา 
และตีความ สรุปแบบแผนทางภาษาที่ได้จากการฝึกทักษะดังกล่าว โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษา
ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการผลิตและเผยแพร่สื่อเหล่านั้น 
 Development of all English skills:  listening, speaking, reading and writing 
through English media--songs, advertisements, and news; practicing language patterns used 
for description, narration, and interpretation; synthesis of useful grammatical structures and 
vocabulary essential for effective communication through producing and presenting English 
media. 
 

GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม       2(1-2-3) 
 English in Cultural Diversity          
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
 พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
ฝึกฝนการใช้ภาษาด้วยวิธีที่ซับซ้อนขึ้น ได้แก่การฝึกฝนใช้ภาษาในการเรียนรู้และน าเสนอเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ อาทิ การท ามาหากิน ชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ความ
แตกต่างทางศาสนา แหล่งท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับคนไทย สรุปแบบแผนทางภาษาเพ่ิมเติม
จากการฝึกทักษะทางภาษาดังกล่าว  
 Development of the four essential English skills: listening, speaking, reading 
and writing by practicing with multi-dimensional approaches; emphasizing on the use of 
language and presentation of the cultural diversity worldwide; careers, life styles, art and 
culture, differences, tourist attractions, cultural exchanges; synthesis of useful grammatical 
structures and vocabulary essential for effective communication. 
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GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี        2(1-2-3) 
 English in Health and Wellness 
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนผ่านการฝึกฝน
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต เข้าใจถึงลักษณะอาการ สาเหตุ และวิธีป้องกันรักษา
เบื้องต้นของอาการหรือโรคนั้น ๆ สรุปแบบแผนทางภาษาที่ได้จากการฝึกทักษะดังกล่าว โดยผู้เรียนจะได้รับ
การฝึกฝนการใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับอาการหรือโรค               
ตามความสนใจ 
 Development of the four essential English skills: listening, speaking, reading 
and writing using health and wellness topics; knowing symptoms, causes, treatments, or 
preventions of selected health issues; synthesis of useful grammatical structures and 
vocabulary; learning by studying and presenting health issues of interest. 
 

GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน         4(2-4-6) 
 English for Community Development        
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเน้นการฝึกใช้
รูปแบบภาษา โครงสร้าง และค าศัพท์ที่ใช้ในการท าโครงการพัฒนาชุมชน ผ่านการเรียนแบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน พัฒนาทักษะการท างานเป็นกลุ่มและทักษะการน าเสนอ สรุปแบบแผนทางภาษาและค าศัพท์ที่ได้จากการ
ฝึกทักษะดังกล่าว 
 Development of the four essential English skills: listening, speaking, reading 
and writing while focusing on essential expressions, structures and English vocabulary 
specific to the community development through the project-based learning approach; 
improving group dynamics and presentation skills; synthesis of useful grammatical structures 
and vocabulary. 
 
 
 
 
 
 

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2563



32 
 

GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ         4(2-4-6)
 English for Business Communication 
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในขั้นที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพการงานได้โดย
ได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษาในขอบข่ายของอาชีพการงาน ได้แก่ การเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ์งานการ
เขียนอีเมล การติดต่อลูกค้าและการร่วมถกเถียงประเด็นต่าง ๆ ในที่ประชุม สรุปแบบแผนทางภาษาเพ่ิมเติม
จากการฝึกทักษะดังกล่าว 
 Development of English skills focused on work level by practicing English 
communication that is essential in the workplace--job applications, job interview, writing 
email, customers relations, meetings and discussion; synthesis of useful grammatical 
structures and vocabulary essential for effective business communication. 
 
 

GEN60-121   สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก        4(3-2-7)
 The Present World and Global Citizenship 
 เข้าใจลักษณะส าคัญของโลกยุคโลกาภิวัตน์และผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและชีวิต
ของผู้คน รับรู้ความหมายของการเป็นพลเมืองโลก การให้คุณค่าต่อการเป็นพลเมืองที่ดี ได้แก่ การยอมรับ
ความแตกต่างของคนอ่ืน ๆ ยอมรับว่าความแตกต่างนั้นมีอยู่ทุกที่ การเห็นคุณค่าในความแตกต่างเหล่านั้น 
และไม่เห็นว่าความต่างระหว่างคนจะเป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน พร้อมที่จะยอมรับมุมมองและวิถีชีวิตของ
ผู้อื่น และพร้อมที่จะใช้มุมมองที่แตกต่างหลากหลาย รู้ค่าและเข้าใจคนอ่ืนบนโลก พร้อมที่จะเรียนรู้จากคนอ่ืน 
เพ่ือให้ตัวเองเป็นพลเมืองโลกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงออกซึ่งการมีจิตสาธารณะหรือการเป็น
อาสาสมัครเพื่อสังคมเพ่ือความสุขของคนอ่ืน 
 Understanding essential elements of the globalized world and 
consequences affecting changes in society and people’ s life; perception of being a global 
citizen; the value of good citizenship–accepting differences between people, realizing the 
existence of differences in all places, appreciating the value of those differences and seeing 
no obstacles in living together, ready to accept different points of view and lifestyles as well 
as ready to use others’ points of view to appreciate and understand other peoples, ready to 
learn from others  to continuously improve oneself as a global citizen; able to express 
volunteering spirits or become social volunteers for others. 
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GEN60-122  ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม         4(3-2-7)
 Appreciation of Value and Beauty 
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักการ อุดมการณ์ คุณธรรมและจริยธรรม ที่สังคมให้
คุณค่าว่าเป็นสิ่งที่ควรชื่นชม ยอมรับ ยึดเอามาเป็นหลักคิดและแนวปฏิบัติของชีวิต ซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่
งาม ไพเราะ หรือรื่นรมย์ ทั้งความงามของธรรมชาติและงานศิลปะ โดยคุณค่าและความงามดังกล่าวเกิดขึ้นใน
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สามารถน าเสนอสิ่งที่มีคุณค่าหรือสร้างสรรค์งานศิลปะที่ส่งผลต่อการเจริญงอกงาม
ของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
 Realizing the value of principles, ideology, ethics and morality as emulated 
by society as guidelines for thoughts and practices in life; appreciating the value of 
something pleasant beautiful, melodious or both beauty of nature and art works as a result 
of human relationships; able to present something valuable or create art works that enrich 
the growth of spiritual health.  
 

GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด     4( 2 -4-6)
 Smart Life Management  
 เข้าใจแนวคิดและให้คุณค่าเกี่ยวกับการจัดการตนเอง สามารถน าความเข้าใจดังกล่าวไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับชีวิตของตนเอง  ได้แก่ การจัดการเวลา  การจัดการสุขภาพ การจัดการ
การเงิน การวางแผนในการเรียน  และการจัดการตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้แก่ การปรับตัว การจัดการ
ความขัดแย้ง การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 Understanding concepts and valuing the significance of self-management;  
able to apply this understanding in daily life activities and personal life management--time 
management, health management, study plans and self-management for social life: 
adaptations, conflict management and positive problem solving. 
 

GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต    4( 2 -4-6)
 Creating Quality of Life 

เข้าใจและให้คุณค่าเรื่องสุขภาพองค์รวมทั้ง มิติ คือมิติทางกาย มิติทางจิต มิติทางสังคม
และมิติจิตวิญญาณหรือปัญญา สามารถใช้หลักการสุขภาพองค์รวมแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
อันเนื่องมาจากเชื้อโรค จากรสนิยมการใช้ชีวิต จากการโฆษณาชวนเชื่อและการครอบง าลักษณะต่าง ๆ และ
จากความสัมพันธ์ทางสังคม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขมากข้ึน สามารถใช้กิจกรรมการออกก าลัง
กายและนันทนาการแก้ปัญหาและพัฒนาสุขภาพองค์รวมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Understanding and valuing holistic health in four dimensions--physical, 
spiritual, social and spiritually wise or enlightened; able to apply the holistic health 
principles to solve current problems both problems form illnesses or problems resulting 
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from lifestyles, propaganda and various influences as well as social relationships; able to 
lead a happier life, able to use exercise and recreational activities in solving problems and 
effectively developing holistic health. 
 

GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         4(3-2-7) 
 Science and Mathematics in Daily Life 
 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การ
เพ่ิมขึ้นของประชากรความมั่นคงทางอาหารทรัพยากรน้ าทรัพยากรพลังงาน ของเสียมลพิษผลกระทบของ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวที่มีต่อมนุษย์สามารถน าความเข้าใจวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์มาใช้เพ่ือประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน อาทิการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร การควบคุมการใช้จ่ายเงิน การลงทุน 
สามารถรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติเบื้องต้นอธิบายประเด็นปัญหาที่กล่าวถึงข้างต้นได้ 
 Able to integrate scientific and mathematical knowledge to understand 
phenomena in daily life--global change, weather change, population increase, food security, 
water resources, energy resources, wastes, pollutions and effects of these phenomena on 
man; able to use scientific and/or mathematical knowledge for daily life benefits--banking 
and financial operations, financial control and management, investments; able to collect 
data and use preliminary statistics to explain the issues mentioned. 
 

GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต        4(0-0-8) 
 IT for the Present and Beyond  
 นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
ในหัวข้อ ความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ การจัดการเอกสาร การสร้างงาน
น าเสนอ การสืบค้นข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ความรู้พ้ืนฐานทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต อาชญากรรม กฎหมาย และจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Students one required to take a test on fundamentals of information 
technology that covers on the advancement and future trends of information technology; 
information systems for better quality of life; the use of information technology to increase 
work efficiency : document management, creating good presentations, Information retrieval; a 
critical understanding of media and information ; basic knowledge of computer network and 
internet technology ; computer crime, law and ethics in information technology. 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ                         106  หน่วยกิต 
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ       30 หน่วยกิต 
  

ECN60-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 4(4-0-8) 
 Introduction to Economics  

รายวิชานี้ศึกษาหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค ในเรื่อง
ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ความยืดหยุ่น การผลิตและต้นทุนการผลิต 
โครงสร้างตลาด รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบและการก าหนดรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร 
นโยบายการเงินและการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ เงินเฟ้อและการจ้างงาน 

  To study the principles of microeconomics and macroeconomics as follows: 
the basic problems of economics, demand and supply, elasticity, production and cost of 
production, market structure, national income; composition of and determination of nation 
income, money and banking, monetary and fiscal policy, international trade and finance, 
inflation, and employment. 
 

THB60- 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม** 4(4-0-8) 
 Introduction to Tourism and Hotel  

วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะ ความหมาย และความส าคัญของการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม สถานการณ์ ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของการ 
ท่องเที่ยว แนวโน้ม แนวทางการพัฒนาและนโยบายการท่องเที่ยว และการศึกษาภาคสนาม 

This course studies characteristics, definitions and significance of the 
tourism and hotel industry; tourism situation; economic, social, and environmental impacts 
of tourism; components of tourism industry; trends, development and policies in tourism; 
and includes an educational field-work. 

 

THB60-102 จิตวิทยาการบริการ 4(4-0-8) 
 Psychology for Service  

วิชานี้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การเรียนรู้ แรงจูงใจ ค่านิยมใน
การท างานและการพักผ่อน การประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีทางจิตวิทยา หลักการสื่อสาร หลักมนุษยสัมพันธ์ 
เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงานบริการ 

This course intends to study human behavior in society; learning, 
movitvation and values for works and leisure; application of psychologigcal theories, 
principles of communication, principles of human relations; problem solving techniques; 
and personality development for hospitality services. 
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 THB60- 103 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 4(4-0-8) 
 Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication  

วิชานี้ เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาเพ่ือเข้าใจแรงจูงใจ  ลักษณะและ
พฤติกรรมในการเดินทาง ความต้องการ และความแตกต่างของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากความ
แตกต่างในวัตถุประสงค์ของการเดินทางวัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และการประยุกต์หลักการสื่อสาร ข้ามวัฒนธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วย
ธุรกิจเพ่ืองานด้านการท่องเที่ยว การศึกษาภาคสนาม 

This course studies the application of psychological theories for 
understanding motivations, characteristics and behavior in traveling; tourists’  needs and 
behavior based on different purposes of traveling, cultures, demographics and socio-
economic factors; principles of cross-cultural communication at individual and organizational 
levels; and includes an education field-work.    

 

THB60- 201 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4(4-0-8) 
 Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel  

รายวิชานี้ศึกษากฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่งและพานิชย์ 
ภาษีอากร พระราชบัญญัติโรงแรม พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นต้น การประยุกต์ใช้ 
แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณวิชาชีพการท่องเที่ยวและโรงแรม และกรณีศึกษา 

 This course aims to learn and understand laws, acts, regulations, and 
professional codes of conducts related in the tourism and hotel business i.e.  labor laws, 
commercial laws, taxation, national hotel act, and professional tourist guide and travel 
business act; the application of concepts for business ethics, professional codes of conducts 
in tourism and hotel; and case studies. 

 

 THB60- 202 สถิติเพื่อการวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2(1-2-3) 
 Statistics for Research in Tourism and Hotel  

วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางการท่องเที่ยวและโรงแรม 
เช่น การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วยสถิติพรรณนาและอนุมาน และการทดสอบสมมติฐาน และการฝึก
ปฏิบัติควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฏี 

This course studies the fundamental statistics for research in tourism and 
hotel i. e.  population and samples, and sampling techniques; the application of 
computerized software for basic analysis of data, including descriptive and inferential 
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statistics, and assumption testing; and includes both practical and theoretical classes. 
 

 THB60- 203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4(4-0-8) 
 Human Resources Management  

วิชานี้ศึกษาแนวคิด ความส าคัญ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการท่องเที่ยว
และโรงแรม ได้แก่ การวางแผน การสรรหา การสัมภาษณ์และคัดเลือก การปฐมนิเทศ การบรรจุแต่งตั้ง การ
ฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูงใจ สวัสดิการ ความมั่นคงและปลอดภัย วินัยและ
การร้องทุกข์ และแรงงานสัมพันธ์  

 This course studies the concepts, significance and management of human 
resource for tourism and hotel businesses – including planning, recruitment, interview and 
selection, orientation, placement, training and development, performance appraisal, 
motivation, welfare, security and safety, discipline and grievance, and labor relations. 

 
 THB60- 301 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4(3-2-7) 
 Digital Technology for Tourism and Hotel  

รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบสารสนเทศและการจัดการข้อมูล
ดิจิทัลเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การน าระบบสารสนเทศดิจิทัลมาใช้ในการจัดการข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันและทันเวลา การใช้โปรแกรมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

This course is designed to stimulate.  the learning of digital technology 
applied for tourism and hotel industry, information technology. Contemporary technology is 
also emphasized important packaged software program widely used in tourism and hotel 
industry are provided.  

 
2) วิชาเฉพาะ 
 2.1) วิชาเอกบังคับการท่องเที่ยว    38 หน่วยกิต 
 

ACT60-100 การบัญชีเบื้องต้น    
Fundamentals of Accounting 

4(3-2-7) 

สมการบัญชี กระบวนการบัญชี แนวคิดในการจัดท ารายงานทางเงินและการเปิดเผย
ข้อมูล ส าหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจผลิตสินค้า รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการบัญชีใน
การตัดสินใจทางธุรกิจ  

Accounting equation, accounting cycle, concepts in preparing financial 
reports and disclosers for service, trading and manufacturing business and use of accounting 
information in business decision making. 

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2563



38 
 

BUS60-203 หลักการตลาด 4(4-0-8) 
 Principles of Marketing  

แนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการตลาด กระบวนการทางการตลาด ปัจจัยและสิ่งแวดล้อม
ที่มีอิทธิพลต่อการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนทางการตลาด: การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมายและการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด: กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การ
จัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

Basic concepts and process of marketing; marketing environment; 
consumer behavior, marketing strategies such as market segmentation, target market 
selecting and product positioning, marketing mix strategies , product, pricing, distribution and 
promotion strategies. 

 

 THB60- 111 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 4(4-0-8) 
 Sustainable Tourism  

วิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
มาตรการ การวางแผน และการควบคุมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเน้นให้มีการวิเคราะห์การ
ด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม  องค์ประกอบและรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ผลกระทบการ 
ท่องเที่ยว และกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการศึกษาภาคสนาม 

This course aims for students to study the concepts and principles of 
sustainable tourism; regulations, planning, and monitoring of sustainable tourism 
management, especially operational analysis of tourism and hotel businesses; components 
and types of sustainable tourism; tourism impact and sustainable tourism development 
strategies; and includes an educational field-work. 

 

 THB60- 211 การด าเนินงานน าเที่ยว และงานมัคคุเทศก์ 4(3-2-7) 
 Tour Operations and Tour Guiding  

วิชานี้ มุ ่ง เน ้น ให ้น ักศ ึกษาพ ัฒ นาความรู ้และท ักษะ การด าเนินงานจัดน าเที่ ยว
ภายในประเทศและต่างประเทศ การปฏิบัติจัดน าเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการจัดการปัญหารวมทั้งศึกษา
ความเป็นมาและความส าคัญของมัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยว บทบาทและคุณสมบัติของมัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยว 
การรับเข้าและส่งออก การน าเที่ยว เทคนิคการน าชมและการสื่อความหมาย พิธีการขาเข้า -ขาออก
ราชอาณาจักร การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร การดูแลความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยว 
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในงานมัคคุเทศก์ และการฝึกปฏิบัติและการศึกษาภาคสนาม 

This course aims for students to enhance knowledge and skills for 
domestic, incoming, and outgoing tour operations; practices of creative tours and problem 
solving techniques; evolution and significance of tourist guides and tour leaders; roles and 
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qualifications of tourist guides and tour leaders; transferring-in and transferring-out; tour 
conducting; commentary and interpretation techniques; arrival and departure formalities 
procedures; immigration and customs; tourists’  safety and first aids, laws and professional 
ethics for tourist guides; and includes an educational field-work. 

 

 THB60- 212 การวางแผนและการจัดการธุรกิจน าเที่ยว 4(3-2-7) 
 Planning and Managing Tour Business   

วิชานี้มุ่งให้นักศึกษาเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน และการจัดการธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจ
การจัดการจุดหมายปลายทาง วิธีการและเทคนิคการส ารวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และ
บริการทางการท่องเที่ยวส าหรับการจัดน าเที่ยวในประเทศ การวางแผนรายการน าเที่ยว การเขียนก าหนดการ 
การคิดต้นทุน ก าไร ก าหนดราคาขาย เทคนิควิธีการติดต่อ การต่อรองราคาและการส ารองการใช้บริการกับ
ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว เช่น สายการบิน บริษัทรถเช่า ที่พัก ร้านอาหาร โปรแกรมทัวร์ เป็นต้น 
ในแหล่งท่องเที่ยว การวางแผน ออกแบบ ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และน าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติการจัดน าเที่ยวภายในประเทศ ปัญหาในการด าเนินงานและการแก้ไข และ
การศึกษาภาคสนาม 

This course aims for students to study the concepts of planning and managing  
tour business, and destination management business; methods and techniques of surveying 
tourism resources, attractions and tourism services for domestic and inbound tour operations, 
tour program planning, itinerary writing, costing, and price and profit calculations; techniques 
for contacting, negotiation and reservation with suppliers i. e.  airlines, car rentals, 
accommodation, restaurants, and tour programs at local destination; planning, design and 
creating media and advertisement; professional presentation of tours and services; practices 
of domestic tour operations, and problems solving; and includes an educational field-work.  
 

 THB60- 311 ตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยวและการออกบัตรโดยสาร 4(3-2-7) 
 Travel Agency and Ticketing  

วิชานี้ศึกษาประเภทและบทบาทตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ การจัดตั้งบริษัท การบริหารงานภายในองค์การ การวางแผนในการด าเนินธุรกิจ การ
วิเคราะห์ ปัจจัย แนวโน้ม และสถานการณ์การท่องเที่ยวและการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์และแผนการตลาด โปรแกรมส าเร็จรูปในธุรกิจน าเที่ยวและ
ตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว การบริการส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ          
และการศึกษาภาคสนาม 

This course studies the types and roles of travel agencies in the tourism 
and hospitality industry; business setting up, administration and operations planning; analysis 
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of factors, trends and situation of domestic and international tourism and travels affecting 
travel business operations; strategic planning and marketing plan; packaged software for tour 
business and travel agency; ticketing and reservation services; and includes practical lessons 
and an educational field-work. 

 

 THB60- 312 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 4(3-2-7) 
 Tourism Resource Planning and Development  

วิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการวางแผนเพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภท
ต่างๆ โครงสร้างและตัวชี้น าพ้ืนฐานส าหรับการวางแผนด้านการท่องเที่ยวในระดับชุมชนหรือระดับภูมิภาค 
การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว บทบาทและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ
รัฐกับเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
และการศึกษาภาคสนาม 

This course aims for students to study the principles and processes of 
planning in tourism development; potential assessment of tourist destinations; 
development of resources in different types of tourist destinations; infrastructures and basic 
indicator for community-based and regional tourism planning; determination of carrying 
capacity of destinations; roles and cooperation of governmental and private organizations in 
tourism destination development; problems and problem solving on tourist destination 
planning and development; and includes an educational field-work. 

 

 THB60- 313 การจัดการโครงการการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวชุมชน 4(3-2-7) 
 Tourism Project Management and Community-based 

Tourism 
 

วิชานี้มุ่งหวังให้นักศึกษาได้พัฒนาแผนและโครงการ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา 
การระบุโครงการ วิเคราะห์ผู้มีส่วนร่วม ตลอดจนได้พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัจจัยทางเลือก โดยใช้เกณฑ์
ทางการเงิน ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม การคัดเลือกโครงการ การวางแผนและจัดงบประมาณโครงการ  
โดยมุ่งให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการ  เครื่องมือ รูปแบบ และโครงการ ในการ
จัดการท่องเที่ยวของชุมชน ความสัมพันธ์ของหน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการ
ท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ  เอกชน  องค์กรพัฒนาเอกชน  และนักท่องเที่ยว  รูปแบบการจัดการธุรกิจขนาดเล็กด้าน
การท่องเที่ยวและบริการในชุมชน  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการประกอบธุรกิจชุมชน 
ศึกษาความส าเร็จของธุรกิจขนาดเล็กในพ้ืนที่จริง การศึกษาภาคสนาม 
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This course aims for students to develop projects and plans through the 
processes of problem anaylsis, project identification, analysis of stakeholders’ participation, 
and analytical skill development of optional alternatives using financial, economic and 
social criteria; project selection, project planning and budgeting based on a learning progress 
of rationale, processes, tools, guidelines and projects in community-based tourism 
management; relationship of organizations and groups of individuals in tourism management 
for government organizations, private firms, private development organization, and tourists; 
guidelines for small tourism and hospitality business management in communities; the 
application of sufficiency economic philosophy for local community businesses; study of 
successful small businesses in communities; and includes an educational field-work. 

 

THB60- 411 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2(2-0-4) 
 Logistics for Tourism Industry  

วิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโลจิสติกส์เพ่ือการขนส่งและการบริการ
ท่องเที่ยวส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การล าเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ์ การประกันภัยในการขนส่ง 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์ การวางแผนเพ่ือรองรับอุปสงค์การท่องเที่ยว ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับระบบโลจิสติกส์ในการท่องเที่ยว และการศึกษาภาคนาม 

This course aim for students to apply knowledge on logistics for transferring 
and servicing in tourism industry; transportation of parcels and packages; transportation 
insurance; laws and related regulations in logistics, planning for accommodating tourism 
demands; information technology system; and operations related on logistics in tourism; 
and include an educational field-work.     

 

THB60- 412 วิจัยและสัมมนาทางการท่องเที่ยว 
Research and Seminar for Tourism  

 
4(3-2-7) 

เงื่อนไขรายวิชา :  เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากราย THB60-202 สถิติเพ่ืองานวิจัยทางการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Condition     : For student who have received a grade (A to F) from THB60-202 Statistics for 
Research in Tourism and Hotel 

วิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาทบทวนประเด็นทางการท่องเที่ยว การวิเคราะห์สถานการณ์
ท่องเที่ยว กรณีศึกษา และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับแนวคิด กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว แหล่ง
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวและการด าเนินการธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอแนวทางการแก้ไข การเขียนโครงการ
สัมมนาทางการท่องเที่ยว การจัดสัมมนา และการประเมินโครงการสัมมนา รวมทั้งการให้นักศีกษาได้พัฒนา
ทักษะในการน าเสนองานวิจัยในการสัมมนาทางการท่องเที่ยว ตลอดจนการศึกษาภาคนาม การลงพ้ืนที่ 
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This course aims for students to review the issues in tourism ; analysis of 
tourism situations, case studies and issues related to the concepts, strategic management in 
tourism, tourist destinations; tourists, and tourism business solutions; project proposal 
preparation, seminar arrangement, and evalutation of seminar projects; and development of 
tourism research and seminar presentation skills and include an educational field-work.        

 
 

2.2) วิชาเอกบังคับการโรงแรม       38 หน่วยกิต 
 

ACT60-100 การบัญชีเบื้องต้น 
Fundamentals of Accounting 

4(3-2-7) 

สมการบัญชี กระบวนการบัญชี แนวคิดในการจัดท ารายงานทางเงินและการเปิดเผย
ข้อมูล ส าหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจผลิตสินค้า รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการบัญชีใน
การตัดสินใจทางธุรกิจ 

Accounting equation, accounting cycle, concepts in preparing financial 
reports and disclosers for service, trading and manufacturing business and use of accounting 
information in business decision making.     

 

BUS60-203 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

4(4-0-8) 

แนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการตลาด กระบวนการทางการตลาด ปัจจัยและสิ่งแวดล้อม
ที่มีอิทธิพลต่อการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนทางการตลาด: การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมายและการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด: กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การ
จัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

Basic concepts and process of marketing; marketing environment; 
consumer behavior, marketing strategies such as market segmentation, target market 
selecting and product positioning, marketing mix strategies , product, pricing, distribution and 
promotion strategies.     

 

THB60- 121 การด าเนินงานและการจัดการครัว 
Kitchen Operation and Management 

4(2-4-6) 

วิชานี้เรียนรู้ทฤษฎีและหลักการประกอบอาหาร ประเภทและโครงสร้างองค์กรและ
ลักษณะของครัวประเภทต่างๆในธุรกิจอาหารและภัตตาคาร สายงานในครัวและภัตตาคาร โภชนาการ
เบื้องต้น สุขาภิบาลและความปลอดภัยด้านอาหาร ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร            
การชั่งตวงวัด อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ชนิดและประเภทของอาหาร 
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เทคนิคและวิธีการการประกอบอาหาร และการฝึกปฏิบัติ 
This course is to study the theories and principles of food production; types, 

organizational structures, and characteristics of various kitchen in restaurant business; careers in 
food service business; basic nutrition, sanitation and food safety; knowledge on raw materials, 
weights and measures, kitchen equipment, purchasing and storing raw materials, types of food, 
food production techniques and processes; and include practical lessons. 

 

THB60- 221 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 
Housekeeping Operation and Management 

4(3-2-7) 

วิชานี้เน้นให้เรียนรู้การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน ประกอบด้วย การท าความ
สะอาดและดูแลรักษาห้องพักและพ้ืนที่สาธารณะ งานผ้า งานซักรีด งานดอกไม้ วัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ 
ความปลอดภัยและสุขอนามัย บทบาทของผู้บริหารแผนกแม่บ้าน โดยจัดการเรียนรู้ผ่านการท างานเป็นฐาน 
และการศึกษาภาคสนาม 

This course aims to study the operations and management of 
housekeeping – including cleaning and maintenance of guestrooms and public areas, linen,  
laundry and florist works, materials, supplies and equipment, safety and sanitation, roles of  
executive housekeeper; engage learning using work-based learning approach; and include an 
educational field-work.     
 

THB60- 222 การด าเนินงานและการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
Food and Beverage Service Operation and Management 

 
4(2-4-6) 

วิชานี้เน้นการเรียนรู้หลักการเบื้องต้น การด าเนินงาน และการจัดการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม คุณลักษณะที่ดีของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เทคนิคและทักษะการให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีในการบริการ จิตส านึกและทัศนคติที่ดีต่องานบริการ เทคนิค
การเพ่ิมยอดขายอาหารและเครื่องดื่มการฝึกปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐานสากล
การศึกษาภาคสนาม 

This course is to study the fundamental principles, operations and 
management of food and beverage services; characteristics of waiter/ waitress, techniques 
and skills for food and beverage services; communication and technological skills for food 
and beverage services; ethical awareness and ideal attitudes for services; up-selling skills, 
and practices in serving food and beverage according to international standard; and include 
an educational field-work.     
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THB60- 321 การด าเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 
Catering Operation and Service 

4(3-2-7) 

วิชานี้เน้นการเรียนรู้แนวคิด ความรู้ และการน าไปประยุกต์ใช้ในงานบริการฝ่ายขายและ
การจัดเลี้ยงในโรงแรมและงานเลี้ยงต่างๆ การจัดงานเลี้ยง การออกแบบการจัดบริการอาหาร ตาม
วัตถุประสงค์และโอกาสพิเศษ การวางแผนและตกแต่งสถานที่ตามลักษณะงาน การวางแผนเมนู และการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดการทีมงานและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งองค์ประกอบของการบริการอาหาร ได้แก่ การ
จัดโต๊ะ การพับผ้าเช็ดปากส าหรับการจัดงานเลี้ยงและบริการอาหาร จรรณยาบรรณและมารยาทของพนักงาน
บริการ และการฝึกปฏิบัติการ 

This course focuses on learning of the concepts, knowledge and 
application of catering and sales services for convention hotels and catered events; 
organizing catered events, banquet and catering design for different purpose and special 
occasions, venue planning and theme decoration, menu planning, and break event analysis; 
staffing and managing tools and equipments; food service elements - including setting table, 
folding napkin, and catering services; ethics and etiquettes for catered crews; and practical 
lessons.     

 

THB60- 322 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า 
Front Office Operation and Management 

4(3-2-7) 

วิชานี้เน้นการเรียนรู้การด าเนินงานบริการส่วนหน้าตามวงจรการเข้าพัก การจัดการ
ประสบการณ์ผู้เข้าพัก และการใช้ระบบการบริหารจัดการที่พัก การฝึกปฏิบัติและการศึกษาภาคสนาม 

This course focuses on learning of front-office operations throughout the 
guest cycle; guest experience management; property management systems;  practical 
lessons; and an educational field-work.     

 

THB60- 323 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 4(4-0-8) 
 Hotel Business Planning and Development  

วิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้และน าเสนอแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาธุรกิจ 
การวางแผนธุรกิจ การออกแบบและก่อสร้างโรงแรม ภัตตาคาร สปา หรือ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
โรงแรม การด าเนินงานและการจัดการทางด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงาน การจัดการลูกค้า ตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

This course aims for students to learn and propose the concepts             
and processes of business development, business planning, design and construction             
of hotels, restaurants, spa and related businesses in the hotel industry; operations               

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2563



45 
 

and management of marketing, finance, human resources, facilities, guests; trends                        
of hotel business; and an educational field-work.  

 

THB60- 421 การจัดการภัตตาคาร 2(2-0-4) 
 Restaurant Management  

วิชานี้มุ่งเน้นการเรียนรู้แนวคิดในการจัดการธุรกิจภัตตาคาร การก าหนดตลาดเป้าหมาย 
การพัฒนาแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง การด าเนินการธุรกิจ การออกแบบและการตกแต่ง การก าหนด
ราคาและรายการอาหารมาตรฐาน การควบคุมต้นทุน และการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการทรัพยากร
มนุษย์และแนวโน้มอุตสาหกรรมภัตตาคาร การฝึกปฏิบัติและการศึกษาภาคสนาม 

This course aims to study the concepts of restaurant management, 
determination of target market, business plan development, analysis of location, business 
operations, design and decoration, menu pricing and standard recipe, cost control, storage 
management, human resource management and restaurant industry trends; and include 
practical lessons and educational field-work. 
 

THB60- 422 วิจัยและสัมมนาทางการโรงแรม 
Research and Seminar for Hotel 

4(3-2-7) 
 

เงื่อนไขรายวิชา :  เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากราย THB60-202 สถิติเพ่ืองานวิจัยทางการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 
Condition     : For student who have received a grade (A to F) from THB60-202 Statistics for 
Research in Tourism and Hotel 

วิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาทบทวนประเด็นทางการโรงแรม การวิเคราะห์สถานการณ์การ
โรงแรม กรณีศึกษา และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับแนวคิด กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการโรงแรม นักท่องเที่ยว
และการด าเนินการธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ือน าเสนอแนวทางการแก้ไข การเขียนโครงการสัมมนาทางการท่องเที่ยว 
การจัดสัมมนา และการประเมินโครงการสัมมนา รวมทั้งการให้นักศีกษาได้พัฒนาทักษะในการน าเสนอ
งานวิจัยในการสัมมนาทางการโรงแรม 

This course aims for students to review the issues in hotel ; analysis of 
hotel situations, case studies and issues related to the concepts, strategic management in 
hotel, tourist destinations; tourists, and tourism business solutions; project proposal 
preparation, seminar arrangement, and evalutation of seminar projects; and development of 
hotel research and seminar presentation skills.     
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 2.3) วิชาเอกเลือก          38 หน่วยกิต 

   2.3.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ      19 หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาด้านการท่องเที่ยว 
 

THB60- 231 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Cultural Tourism Management  

รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางวัฒนธรรม และการจัดการการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม รูปแบบต่างๆ ของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเภทจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ แนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กลยุทธ์ในการปรับแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาการ
จัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในประเทศไทย การศึกษาภาคสนาม 

This course focus on cultural concept, and cultural tourism management. 
It also aims to study all pattern of Cultural Tourism both tangible and intangible cultural 
heritage, cultural tourist attraction and cultural tourism product guidelines.  To learn the 
strategy to prepare cultural tourism heritage to be ready for cultural destination.  The 
cultural tourism destination assessment. Case study; Cultural tourism management in Thai. 
A field trip study. 
THB60- 232 การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล 3(2-2-5) 
 Marine Tourism Management  

พัฒนาการ และลักษณะของการท่องเที่ยวทางทะเล ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ 
ระบบนิเวศทางทะเล แนวคิดทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การวางแผน และการ ด าเนินงานด้าน
การท่องเที่ยวทางทะเล การศึกษาภาคสนาม 

Development and characteristic of marine tourism.  Impacts on 
environment and marine ecosystem. Concepts of sustainable tourism management. Marine 
tourism planning and operations. A field-trip study 
 

THB60- 233 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-2-5) 
 Argo Tourism Management  

ความหมาย และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทของแหล่ง ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรกับการท่องเที่ยว การพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว แนวทางใน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลยุทธ์ในการสร้าง
นวัตกรรม ทางด้านการเกษตรสู่ระดับโลก การศึกษาภาคสนาม 
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Meaning and forms of agro tourism. Types of agro tourism attractions. Agro 

tourism management.  Agricultural products and tourism.  Development of agro tourism 
models to attract tourists.  Guideline in developing sustainable agro tourism according to 
the philosophy of sufficient economy by His Majesty the King. Strategy in creating global 
agricultural innovation. A field-trip study. 

 

THB60- 331 การจัดการธุรกิจการบิน 4(4-0-8) 
 Airline Business Management  

วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับองคป์ระกอบธุรกจิการบิน โครงสร้างองค์กรธุรกิจสายการบินและท่า
อากาศยาน การให้บริการของธุรกิจสายการบินและท่าอากาศยาน การให้บริการบนเครื่องบิน การให้บริการ
ภาคพ้ืน และการด าเนินงานของท่าอากาศยาน การศึกษาภาคสนาม 

This course studies on components of aviation business, airline business 
and airport organizational structure, airline business and airport services, airline in-flight and 
ground services, and airport operation; a field-trip study. 

 

THB60- 332 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว 4(4-0-8) 
 Geography and Tourism Resources   

ลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพ สภาพภูมิอากาศ และสิ่งมีชีวิตที่มีผลต่อการท่องเที่ยว 
ความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิศาสตร์และทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
สิ่งดงึดดูและการจัดการทรพัยากรการท่องเทีย่ว การศึกษาภาคสนาม 

Physical and climate characteristics and organization of life in various 
geographic locations that attract tourism; relationship between geographical characteristics 
and tourism resources of tourism destinations; types of tourism attractions and tourism 
resources management; a field-trip study. 
 

THB60- 333 การท่องเที่ยวอาเซียนและนานาชาติ 4(4-0-8) 
 ASEAN and International Tourism  

การค้นคว้าและการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แนวโน้ม และการแข่งขัน 
ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในกลุ่มประเทศอาเซียนและในระดับนานาชาติ การศึกษาภาคสนาม 

Searching and discussion on the contemporary issues, trends and 
competitive of the tourism industry in ASEAN and global communities; a field-trip study. 
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THB60- 431 ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์และจัดน าเที่ยว 2(1-2-3) 
 English for Tourist Guide and Tour Operation   

วิชานี้เน้นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารเพ่ืองานมัคคุเทศก์และการจัด
น าเที่ยว ประกอบด้วย การจัดท าโปรแกรมน าเที่ยวและสื่อการท่องเที่ยว การน าเที่ยว การให้ข้อมูลและการ
น าเสนอ สถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม อาหารไทย ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน และวิถีชีวิต โดยเน้นการเรียนภาคปฏิบัติ 

This course focuses on English usage skills and communication for tourist 
guides and tour operations including preparing itinerary and tourism publication; tour 
guiding; providing information and presenting attractions i.e.  nature, festival, culture, Thai 
food, history, archeological sites, and lifestyles.  This course also focuses on practical 
studies. 
 

THB60- 432 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4(3-2-7) 
 Ecotourism Management  

รายวิชานี้มุ่งศึกษาหลักการและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กระบวนการและข้ันตอนการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบต่างๆ การแบ่งเขต 
การจัดการ ระบบและรูปแบบสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและระบบนิเวศ 

This course focuses on principles and components of ecotourism; 
ecotourism management; various types of planning process of ecotourism; zoning; system and 
types of facilities corresponding to carrying capacity of destination; assessment of potential of 
the ecotourism destination; ecotourism tourists characteristics and behaviors; management of 
natural environment; and ecosystem. 
THB60- 433 การประกอบธุรกิจทางการท่องเที่ยว 4(4-0-8) 
 Entrepreneurship in Tourism Business  

รายวิชานี้ศึกษาความเป็นมา ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ เครื่องมือ รูปแบบและ
โครงการ ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ความสัมพันธ์ของหน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทส าคัญใน
การจัดการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและนักท่องเที่ยว รูปแบบการจัดการธุรกิจขนาด
เล็กด้านการท่องเที่ยวและบริการในชุมชน การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการประกอบธุรกิจ
ชุมชน ศึกษาความส าเร็จของธุรกิจขนาดเล็กในพื้นที่จริง การศึกษาภาค 

This subject aim to study on history, theory, principles, processes, tools, 
guidelines and projects in community-based tourism management; relationship between 
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organizations and key persons at individual level in tourism management, including 
government, private business, private development organization, and tourist; guidelines for 
small tourism and hospitality business management in communities; application of 
sufficiency economic philosophy for local businesses; study of successful small businesses 
in communities; a field-trip study. 

  

   (2) กลุ่มวิชาด้านการโรงแรม 

THB60- 241 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Health Tourism Management  

รายวิชานี้เป็นการเรียนทฤษฎีและประวัติความเป็นมา และขอบเขตของการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ รวมถึง ผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมทั้งการจัดการและการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ            
กลยุทธ์ทางธุรกิจในการสร้างการเพ่ิมมูลค่าสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีการศึกษาการท่องเที่ยว
เชิง สปา การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ผ่านกรณีศึกษา 

This course is study theories and learn about the history and scope of 
health and wellness tourism,its products and services; development, management and  
marketing of the health and wellness tourism sector; business strategies for creating high 
value-added health-conscious tourists. Spa tourism, medical tourism and sport tourism are 
also examined based on case studies. 
 

THB60- 242 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3(2-2-5) 
 Sport Tourism Management  

รายวิชานี้เป็นการเรียนทฤษฎีและความหมาย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กลยุทธ์และการจัดงานกีฬารูปแบบต่างๆ การหาทุนและ              
การจัดการการทางการเงินส าหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การเตรียมการแข่งขันกีฬา และแนวโน้มของการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

This course is to study in theories and definition of sport tourism, sport 
tourism industry, economic impacts of sport tourism, strategies and management of sport 
tourism events, financing sport tourism, professional preparation in sport tourism, and 
trends in sport tourism. 
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THB60- 243 การจัดการสปา 4(4-0-8) 
 Spa Management  

รายวิชานี้เป็นการเรียนทฤษฎีและวิวัฒนาการของสปา แนวคิดของสปา อาทิ การดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม การนวดเพ่ือสุขภาพ วารีบ าบัด สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้
ในสปา สุขอนามัยและความปลอดภัยในสปา จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การด าเนินงานและการ
จัดการสปาทางด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
การจัดการลูกค้า และกฎหมายที่เก่ียวข้อง พร้อมการศึกษาภาคสนาม 

This course is to study in theories and evolution of spa; fundamental 
concepts of spa including holistic health, massages for promoting health, hydrotherapy, 
health and esthetics, spa products and equipment, sanitary and safety in spa business, spa 
ethics; spa operation and management including marketing, finance, human resources, 
facility operations, client management and laws concerning spa business with a field-trip 
study. 

 

THB60- 341 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 4(4-0-8) 
 MICE Management  

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ โดยเน้น ความหมาย ความส าคัญ และ
ลักษณะของธุรกิจการจัดประชุมองค์กร การเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล การจัดประชุมวิชาชีพ และนิทรรศการ 
การวางแผนการจัดงาน การตลาด เทคนิคการประสานงาน โลจิสติกส์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ก่อน ระหว่าง  
และหลังการจัดงาน จรรยาบรรณในธุรกิจ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ และการศึกษาภาคสนาม 

For this course, students will be able to understand MICE business 
particularly, definitions, significance and characteristics of meetings, incentive travels, 
conventions and exhibition businesses; event planning; marketing; coordination techniques; 
logistics; operational procedures for pre-, during-, and post- events; business ethics; and 
organizational body at local, national, and international levels, and a field-trip study. 

 

THB60- 342 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรม 4(4-0-8) 
 Environmental Management in Hotel  

รายวิชานี้ก าหนดให้ผู้เรียนได้ตระหนักและสามารถจัดการโรงแรมที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
มีหัวข้อส าคัญได้แก่ การวางแผนพัฒนาและออกแบบโรงแรม ก าหนดบรรทัดฐานที่จ าเป็นด้านสถาปัตยกรรม
และการตกแต่งภายใน การจัดสรรพื้นที่ การเลือกระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมมลภาวะและการ
ประหยัดพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรม ได้แก่ ขยะ พลังงาน ไฟฟ้า น้ า แสงสว่าง 
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This course is designed to enable students to aware and manage hotel in 
terms of environmental consciousness. The main focus will be on lodging design, planning, 
and development; criteria for architecture and interior design; site selection and space 
sectioning; security system; energy control system and environmental management 
including waste disposal, energy, electricity, water, light. 

 

THB60- 343 การฝึกอบรมและการสอนงานในธุรกิจโรงแรม 4(2-4-6) 
 Training and Coaching for Hotel Business  

รายวิชานี้ก าหนดให้สามารถส่งเสริมสมรรถนะและทักษะของนักศึกษาในการฝึกอบรม 
การสอนงาน และการควบคุมงาน อาศัยหลักการการฝึกอบรม การสอนงาน และการจัดการควบคุมงาน
ส าหรับธุรกิจโรงแรม โดยเน้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ บทบาทหน้าที่ การจัดอบรม การบริหาร
ประสิทธิผลและควบคุมต้นทุนแรงงาน การประเมินและแนะแนวทาง ความมีวินัย การสร้างทีมงาน การ
กระตุ้นจูงใจ การจัดการความขัดแย้ง การจัดการเวลา และการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

This course is designed to enhance students’ capability of training, 
coaching, and supervising skills. The main topics will be principles of training, coaching, and 
supervision for hotel staff including effective communication, supervisory responsibilities, 
training, managing productivity and controlling labor costs, evaluating and coaching, 
discipline, team-building , motivation, managing conflict, time management and managing 
change. 

 

THB60- 441 นวดแผนตะวันตกเพื่องานสปา 4(2-4-6) 
 Western Massages for Spa  

รายวิชานี้เป็นการเรียนทฤษฎีและการปฏิบัติการนวดแผนกตะวันตก ความรู้เบื้องต้นทาง
สรีระวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเรื่องการนวด ความรู้ทั่วไปเรื่องการนวดน้ ามันหอมระเหย 
หลักการนวดน้ ามันหอมระเหย การฝึกปฏิบัติการนวดน้ ามันหอมระเหย จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายและการศึกษาภาคสนาม 

This course is study in theories and practices of Western massages, 
fundamentals of physiology and human anatomy; general knowledge related to massage; 
general knowledge related to essential oil massage; principles of essential oil massage; 
essential oil massage; professional codes of conduct, ethics and laws; a field-trip study. 
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THB60- 442 นวดแผนไทยเพื่องานสปา 4(2-4-6) 
 Thai Massages for Spa  

รายวิชานี้เป็นการเรียนทฤษฎีและการปฏิบัติการนวดแผนไทยความรู้เบื้องต้นทางสรีระ
วิทยาและกายวิภาคศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเรื่องการนวด ทฤษฎีเส้นประธานสิบ การนวดพ้ืนฐาน การนวดกด
จุดสะท้อนเท้า การบริหารกายท่าฤาษีดัดตน การอบประคบสมุนไพรและท่ากายบริหาร การฝึกปฏิบัตินวด
ไทย จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายและการศึกษาภาคสนาม 

This course is study in theories and practices of Thai massages, 
fundamentals of physiology and human anatomy; general knowledge related to massage; 
Sen Prathan Sib or ten primary energy lines ( paths) ; fundamentals of Thai massage, 
reflexology, Thai hermit exercise, herbal compression and stream; body exercise; practice 
of Thai massage; professional codes of conduct, ethics and laws; a field-trip study. 

 

THB60- 443 ศิลปะการจัดดอกไม้และการตกแต่งร่วมสมัย 4(2-4-6) 
 Arts of Contemporary Flower Arrangement and 

Decoration 
 

รายวิชานี้เป็นการศึกษาศิลปะการจัดดอกไม้และการตกแต่งร่วมสมัยหลักการ เทคนิค 
และทักษะการจัดดอกไม้ร่วมสมัย โดยการใช้ศิลปะประยุกต์การตัดและดูแลดอกไม้และใบ การเลือกสรร
พรรณพืชจัดหาดอกไม้ การจัดการดอกไม้โดยการตัดและดูแล การใช้เครื่องมือและวัสดุต่างๆการก าหนด
ราคาผู้เรียนได้ท้ังทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

This course provides the theory, techniques, and skills of contemporary 
flower arrangement and decoration.  It includes applied art principles, and botanical 
identification, cutting and caring flower and foliage, handling practices, proper use of 
florist’ s tools and materials, pricing of floral products and historical period designs. All 
students will learn both theory and practice.  Demonstrations and in-class practice are 
offered. 
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 (3) กลุ่มวิชาด้านธุรกิจอาหารและภัตตาคาร 
 

THB60- 251 การจัดการอาหารยุโรป 4(2-4-6) 
 European Cuisine Management  

รายวิชานี้ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาหลักการประกอบอาหารยุโรป เน้นเรื่องการใช้ความ
ร้อนชื้น การใช้ความร้อนแห้ง การใช้ความร้อนแบบผสมผสาน ศึกษาค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบ คุณสมบัติ และหน้าที่ของวัตถุดิบในการประกอบอาหารยุโรป การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในครัว 
ประเภทของอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็นชนิดต่างๆ รวมถึงสลัดบาร์ เทคนิคการเตรียม การ
ประกอบ การเก็บรักษา การจัดเสิร์ฟ วัฒนธรรมการรับประทาน และฝึกปฏิบัติการ 

This course is designed to study European Cuisine, Focusing on method of 
cooking; moist-heat method, dry-heat method, combination heat method, Technical terms 
in European cuisine, characteristics and usage of ingredients, equipments and tools. Study 
types of European breakfast including salad bar, preparation and cooking techniques, 
holding of prepared food, serving styles and culture, and practice session. 

 

THB60- 252 การจัดการอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น 4(2-4-6) 
 Thai Cuisine and Local Cuisine Management  

รายวิชานี้เป็นการศึกษาวัฒนธรรมการกินของไทย ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของ
อาหารไทย ชนิดและประเภทของอาหารไทย เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการประกอบอาหารไทย 
กระบวนการประกอบอาหารไทย ศ าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทย เครื่องเทศและสมุนไพรไทย การฝึ ก
ปฏิบัติและเทคนิคในการเตรียมและการประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ ศิลปะในการน าเสนออาหารไทย
ทั้งแบบดั้งเดิม การฝึกปฏิบัติและการศึกษาภาคสนาม 

This course provides the dining culture of Thai cuisine; history and 
development of Thai cuisine, Types and classification of Thai cuisine, Equipments and 
utensils use for Thai cooking, Thai cuisine cooking terminology, Thai herbs and spices, 
practices and techniques in Thai cuisine cooking and preparation, Art and Presentation of 
authentic and contemporary Thai cuisine, Practice and a field-trip study. 

 

THB60- 253 การจัดการอาหารเอเชีย 4(2-4-6) 
 Asian Cuisine Management  

รายวิชานี้เป็นการศึกษาประวัติและความเป็นมา วัฒนธรรมการรับประทาน ทักษะการ
ปฏิบัติการประกอบอาหารเอเชียพ้ืนฐานของประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนิเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์  เทคนิคการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการเตรียมวัตถุดิบ และการปรุง การจัดตกแต่งอาหาร 
และการฝึกปฏิบัติการ  
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This course aims to the study on history, food culture, principles of 
cooking in various categories of Asian cuisines from China, Japan, Korea, Vietnam, 
Philippines, Indonesia, Malaysia, and Singapore ;Equipments and tools using techniques for 
raw materials preparation and cooking, dishes decoration, and practical sessions. 

 

THB60- 351 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 4(2-4-6) 
 Healthy Cuisine  

รายวิชานี้เป็นการศึกษาความส าคัญของการออกแบบและพัฒนารายการอาหารเพ่ือสุขภาพ 
ออกแบบและพัฒนารายการอาหาร โภชนาการอาหาร การคัดเลือกวัตถุดิบให้สอดคล้องภาวะสุขภาพของ
ผู้บริโภค การประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในการพัฒนาต ารับอาหารเพ่ือสุขภาพ การคิดค านวณต้นทุน การ
ก าหนดราคาขาย การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ฝึกปฏิบัติการอาหารเพ่ือสุขภาพ 

This course aims to the study of significant food design and menu 
development of healthy food, food Nutrition, design and development menu and selection of 
appropriate raw material to the health status of the consumer, the application of alternative 
raw materials in development of healthy food menu, cost control calculation, specification of 
price, nutritional value assessment and practical session.  

 

THB60- 352 การออกแบบและตกแต่งอาหาร 4(2-4-6) 
 Food Design and Styling  

รายวิชานี้ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาหลักการทางนิเทศศิลป์ พฤติกรรมการบริโภคสื่ออาหาร
ของกลุ่มคนต่างๆ ในธุรกิจอาหารบูรณาการกับทฤษฎีทางศิลปะ การสร้างสื่อโฆษณา และศาสตร์ในวิชาอาหาร 
ออกแบบกระบวนการของการเตรียมการประกอบและน าเสนออาหารผ่านสื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเคลื่อนไหว 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกปฏิบัติ  

This course is designed to study mass communication principles, food media 
consumers’  behaviors of different target markets, integrate theories of arts, mass media 
communication, and cookery arts and science. Design preparation technique, cooking 
techniques, presentation via print media and motion media effectively and practical session, 
and practice. 

 

THB60- 353 การจัดการสโมสรและบาร์ 4(2-4-6) 
 Club and Bar Management  

รายวิชานี้ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติด้านเครื่องดื่มและบาร์ ความรู้
เกี่ยวกับเครื่องดื่มทั้งที่มีและไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในบาร์ 
แหล่งผลิตเครื่องดื่มที่ส าคัญของโลก รสชาติ การเลือกซื้อและการจัดเก็บ การจับคู่ไวน์กับอาหาร การให้บริการ
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เครื่องดื่มอย่างรับผิดชอบ การให้บริการเครื่องดื่ม ความรู้และวิธีการผสมเครื่องดื่ม การบริหารจัดการบาร์ การ
ฝึกปฏิบัติและการศึกษาภาคสนาม 

This course is designed to study the theories and practices of beverage and 
bar; knowledge of alcoholic and non-alcoholic beverage; knowledge of equipment and tools 
for bar; significant beverage producing regions of the world; taste of beverage, purchasing and 
storing; matching wine and dishes; beverage service with responsibility, beverage service, 
knowledge and methods of beverage mixology; bar management; practices and a field-trip 
study. 

 

THB60- 451 การวางแผนและออกแบบรายการอาหาร 3(3-0-6) 
 Menu Planning and Menu Design  

รายวิชานี้ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาความส าคัญของการออกแบบและพัฒนารายการ
อาหาร หลักการและขั้นตอนกระบวนการพัฒนารายการอาหารเพ่ือให้สอดคล้องกับโอกาสและฤดูกาล ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการออกแบบแนวคิดการบริการ การก าหนดสูตร การเขียนวิธีการปรุงประกอบ การจัดตกแต่ง
อาหาร รวมถึงรูปแบบการจัดเสิร์ฟที่เหมาะสม การควบคุมและประเมินผลต้นทุนในการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม การจัดท าบัญชีที่เกี่ยวข้อง การควบคุมคุณภาพอาหารและการบริการ น าหลักการมาประยุกต์
จัดท าเป็นรูปเล่มรายการอาหาร การก าหนดต้นทุน และการก าหนดราคา ฝึกปฏิบัติปรุงและจัดเสิร์ฟอาหาร
ตามหลักการท่ีศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และการน าเสนอในรูปแบบการบริการจริงเป็นรายกลุ่ม 

This course is designed to study the importance of design and development 
of food menu, principles and procedures of food menu development for season and 
opportunities, factors affecting the service design concept, formulation, cooking procedure, 
styling and decoration.  Cost control and evaluate of food and beverages, related 
accounting control of food quality and service.  Application of food menu, costing and 
pricing, cooking and serving practice according to the study from documents, and 
presenting of actual service as a group. 
 

THB60- 452 เทคนิคขนมอบและเพสตรี้ 4(2-4-6) 
 Bakery and Pasty Techniques  

รายวิชานี้ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาความหมายของเบเกอรี่ หลักการผลิต วัตถุดิบ การใช้
อุปกรณ์เครื่องมือ เทคนิคการเตรียม และ การผลิตขนมปัง ประเภทต่างๆ ทั้งขนมปังยีสต์ ควิกเบรด และขนม
ปังชนิดพิเศษ ค าจ ากัดความของเพสตรี้ ประเภท วัตถดุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์  เทคนิคการผลิตขนมอบและ
เพสตรี้ ทั้งเค้ก คุกก้ี พาย ทาร์ต ชอคโกแลต ขนมหวานแบบแช่เย็นและ แช่แข็ง เรียนรู้การท าหน้าและไส้ขนม
ชนิดต่างๆ  และการฝึกปฏิบัติการ 
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This course is designed to study baking principles, raw materials, equipments 
and tools, preparation and baking techniques for various yeast breads, quick breads, specialty 
and healthy breads, shaping and decoration, serving, packaging, and practical sessions; Study 
the principles and techniques used in the preparation of baked goods and pastries, which 
include cakes, cookies, pie, tarts, chocolate, chilled and frozen dessert and practical sessions. 

 

THB60- 453 การประกอบอาหารแนวใหม่ 4(2-4-6) 
 Modernist Cuisine  

รายวิชานี้ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมของส่วนผสม
อาหารและเครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือผลิตและ พัฒนารายการอาหารที่เหมาะสมทั้งในรูปแบบของการพัฒนาอาหาร
ให้มีลักษณะทางเนื้อสัมผัส สี กลิ่น และรสชาติเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการที่จะบริโภค
อาหารใหม่ ศึกษาอาหารแนวใหม่ทั้งในอดีตและที่อยู่ในกระแสนิยมทั้งในและต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติเทคนิคการ
ท า อาหารแนวใหม่ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และสร้างสรรค์รายการอาหารใหม่เพ่ือส่งเสริ ม
แนวคิดในการพัฒนารายการอาหารเพ่ือการบริการ การฝึกปฏิบัติการอาหารแนวใหม่ 

This course is designed to study the ideai, theory, technology and nnovation 
in food ingredients and equipment to produce and develop menu for the development of 
color, texture, smell and taste for consumers acceptation as the new trend food.  Study 
modernist food both traditional and contemporary for domestic and abroad, practice 
modernist cooking techniques, instruments and related equipments using and create the 
modernist food menu for the development of food menu for service and practical session. 

 

 2.3.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ     19 หน่วยกิต 
   

  (1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

THB60- 161 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 English for Communication in Tourism and Hotel  

วิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
ส าหรับการสนทนาและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น การทักทาย การแนะน า
ตัว การนัดหมายและการติดต่ออย่างเป็นทางการผ่านจดหมายอีเลคทรอนิค การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้
ภาษาอังกฤษในการต้อนรับ การอ านวยความสะดวก การแก้ปัญหา และการสร้างความประทับใจให้
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ 
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This course aims to study and practice English listening and speaking skills 
appropriate for conversation and communication with tourists at different situations i.e. 
greeting, self-introduction, appointment and official contacts using emails, information 
services; the use of English for welcoming, service facilitating, problem solving, and creating 
impressive services for clients.  

 

THB60- 261 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4(3-2-7) 
 Business English for Tourism and Hotel  

   วิชานี้เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในการให้ข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม การใช้ภาษาอังกฤษในการน าเที่ยวชมสถานที่
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย การอธิบายและให้ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย 

    This course encourages students to study and practice English skills used 
in providing basic information services in tourism and hotel; the use of English for guding at 
historical and archeological sites; describing and providing information tourists about arts, 
culure, and traditional lifestyles of Thailand. 

 

THB60- 361 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 4(3-2-7) 
 English for Tour Conducting  

วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพน าเที่ยวในสถานที่ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม 
เมือง ชุมชน ประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างมีประสิทธิผล ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การตีความ
และการใช้ภาษาอังกฤษในการตอบข้อซักถามเก่ียวกับศิลปะ งานฝีมือ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย 

This course focuses on an effective use of English for professionals in tour 
guiding at attractions related to nature, culture, city, community, history and archeology 
both in Thailand and overseas; Intepretation and use of English in answering questions on 
arts, handicrafts, culture and traditional lifestyles of Thailand. 

 

THB60- 362 ภาษาอังกฤษส าหรับการด าเนินงานโรงแรม 4(3-2-7) 
 English for Hotel Operation  

วิชานี้เน้นการบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การสร้างความประทับใจและการเพ่ิมยอดขายในธุรกิจโรงแรม ครอบคลุมแผนก
ต้อนรับส่วนหน้า แม่บ้าน อาหารและเครื่องดื่ม สปาและนันทนาการ ขายและประชาสัมพันธ์ และการฝึก
ปฏิบัติ  
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This course focus on integration of English listening, speaking, reading and 
writing skills for communication, problem solving, remarkable services, and up-selling in 
hotel business – consisting of front office, housekeeping, food and beverage, spa and 
recreation, sales and marketing; and practical lessons.    

 

THB60- 461 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

4(3-2-7) 

 English for Professionals in Tourism and Hotel  
วิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานด้านการท่องเที่ยวและ

การโรงแรมอย่างมืออาชีพ โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการตามมาตราฐานสากลส าหรับการติดต่อระดับธุรกิจต่อ
ธุรกิจ ธุรกิจต่อลูกค้า และพนักงานสู่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ส าหรับธุรกิจโรงแรม ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว บริษัท
จัดน าเที่ยว บริษัททัวร์ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น     

This course aims for students to use English as professionals in tourism 
and hotel, especially the use of official and international standard English for 
communications between business to business ( B2B) , business to clients ( B2C) , and 
professionals to clients (P2C) in hotels, travel agencies, travel businesses, tour operators, 
restaurants, attractions, etc.  

 

(2) กลุ่มวิชาภาษาจีน 
 

THB60- 171 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Chinese for Communication in Tourism and Hotel  

วิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกทักษะการฟัง และการพูดภาษาจีนที่เหมาะสม
ส าหรับการสนทนาและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น การทักทาย การแนะน า
ตัว การนัดหมายและการติดต่ออย่างเป็นทางการผ่านจดหมายอีเลคทรอนิค การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้
ภาษาจีนในการต้อนรับ การอ านวยความสะดวก การแก้ปัญหา และการสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว
ที่มาใช้บริการ 

This course aims to study and practice Chinese listening and speaking skills 
appropriate for conversation and communication with tourists at different situations i.e. 
greeting, self-introduction, appointment and official contacts using emails, information 
services; the use of Chinese for welcoming, service facilitating, problem solving, and 
creating impressive services for clients.  

 
  

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2563



59 
 

THB60- 271 ภาษาจีนธุรกิจส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4(3-2-7) 
 Business Chinese for Tourism and Hotel  

วิชานี้เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางภาษาจีนที่ใช้ในการให้ข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม การใช้ภาษาจีนในการน าเที่ยวชมสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย การอธิบายและให้ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย 

    This course encourages students to study and practice Chinese skills 
used in providing basic information services in tourism and hotel; the use of Chinese for 
guding at historical and archeological sites; describing and providing information tourists 
about arts, culure, and traditional lifestyles of Thailand. 

 

THB60- 371 ภาษาจีนส าหรับการน าเที่ยว 4(3-2-7) 
 Chinese for Tour Conducting  

ภาษาจีนในวิชาชีพซึ่งจ าเป็นต่อการน าเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การใช้ภาษาจีนในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับศิลปะ 
งานฝีมือ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย 

This course focuses on an effective use of Chinese for professionals in 
tour guiding at attractions related to nature, culture, city, community, history and 
archeology both in Thailand and overseas; Intepretation and use of Chinese in answering 
questions on arts, handicrafts, culture and traditional lifestyles of Thailand. 

 

THB60- 372 ภาษาจีนส าหรับการด าเนินงานโรงแรม 4(3-2-7) 
 Chinese for Hotel Operation  

การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม การสร้างบทบาทในสถานการณ์จ าลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจ าหน่ายทางการท่องเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก์ และพนักงานต้อนรับ มีการเขียน
โครงงาน การน าเสนองานด้วยวาจา และการอภิปราย 

This course focus on integration of Chinese listening, speaking, reading and 
writing skills for communication, problem solving, remarkable services, and up-selling in 
hotel business – consisting of front office, housekeeping, food and beverage, spa and 
recreation, sales and marketing; and practical lessons.    
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THB60- 471 ภาษาจีนส าหรับบุคลากรมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4(3-2-7) 
 Chinese for Professionals in Tourism and Hotel  

การใช้ภาษาจีนในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการส าหรับพนักงานผู้
ให้บริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจ าหน่ายทางการ
ท่องเที่ยว การน าเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

This course aims for students to use Chinese as professionals in tourism 
and hotel, especially the use of official and international standard Chinese for 
communications between business to business ( B2B) , business to clients ( B2C) , and 
professionals to clients (P2C) in hotels, travel agencies, travel businesses, tour operators, 
restaurants, attractions, etc.  

 

(3) กลุ่มวิชาภาษามาลายู 
 

THB60- 181 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Malaysian for Communication in Tourism and Hotel  

วิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกทักษะการฟัง และการพูดภาษามาลายูที่เหมาะสม
ส าหรับการสนทนาและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น การทักทาย การแนะน า
ตัว การนัดหมายและการติดต่ออย่างเป็นทางการผ่านจดหมายอีเลคทรอนิค การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้
ภาษามาลายูในการต้อนรับ การอ านวยความสะดวก การแก้ปัญหา และการสร้างความประทับใจให้
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ 

This course aims to study and practice Malaysian listening and speaking 
skills appropriate for conversation and communication with tourists at different situations 
i.e. greeting, self-introduction, appointment and official contacts using emails, information 
services; the use of Malaysian for welcoming, service facilitating, problem solving, and 
creating impressive services for clients.  

 

THB60- 281 ภาษามาลายูธุรกิจส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4(3-2-7) 
 Business Malaysian for Tourism and Hotel  

วิชานี้เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางภาษามาลายูที่ใช้ในการให้ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม การใช้ภาษามาลายูในการน าเที่ยวชมสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย การอธิบายและให้ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย 
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This course encourages students to study and practice Malaysian skills 
used in providing basic information services in tourism and hotel; the use of Malaysian for 
guding at historical and archeological sites; describing and providing information tourists 
about arts, culure, and traditional lifestyles of Thailand. 

 

THB60- 381 ภาษามาลายูส าหรับการน าเที่ยว 4(3-2-7) 
 Malaysian for Tour Conducting  

ภาษามาลายูในวิชาชีพซึ่งจ าเป็นต่อการน าเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การใช้ภาษามาลายูในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ
ศิลปะ งานฝีมือ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย 

This course focuses on an effective use of Malaysian for professionals in 
tour guiding at attractions related to nature, culture, city, community, history and 
archeology both in Thailand and overseas; Intepretation and use of Malaysian in answering 
questions on arts, handicrafts, culture and traditional lifestyles of Thailand. 

 

THB60- 382 ภาษามาลายูส าหรับการด าเนินงานโรงแรม 4(3-2-7) 
 Malaysian  for Hotel Operation  

การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามาลายูเพ่ือการสื่อสาร 
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม การสร้างบทบาทในสถานการณ์จ าลองใน
ฐานะพนักงานตัวแทนจ าหน่ายทางการท่องเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก์ และพนักงานต้อนรับ มีการ
เขียนโครงงาน การน าเสนองานด้วยวาจา และการอภิปราย 

This course focus on integration of Malaysian listening, speaking, reading 
and writing skills for communication, problem solving, remarkable services, and up-selling 
in hotel business – consisting of front office, housekeeping, food and beverage, spa and 
recreation, sales and marketing; and practical lessons.    

 

THB60- 481 ภาษามาลายูส าหรับบุคลากรมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

4(3-2-7) 

 Malaysian for Professionals in Tourism and Hotel  
การใช้ภาษามาลายูในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการส าหรับ

พนักงานผู้ให้บริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจ าหน่าย
ทางการท่องเที่ยว การน าเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

This course aims for students to use Malaysian as professionals in tourism 
and hotel, especially the use of official and international standard Malaysian for 
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communications between business to business ( B2B) , business to clients ( B2C) , and 
professionals to clients (P2C) in hotels, travel agencies, travel businesses, tour operators, 
restaurants, attractions, etc.  

 

ง. หมวดวิชาสหกิจศึกษา         25 หน่วยกิต 
 

THB60-390 เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Cooperative Education 

1(0-2-1) 

   แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา การปรับตัวในสังคม โครงสร้างองค์กรการท างาน งาน
ธุรการในส านักงาน ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน การวางแผนชีวิตและอาชีพ การจัดท า
โครงการ การเสนอผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การท าประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน เทคนิค
การสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
        Concepts and philosophy of cooperative education, socialization and social 
adjustments, structure of a business enterprise, administrative work flow, basic knowledge of 
labor laws, life-style and career planning, project planning, formal academic report writing and 
presentation skills, preparation of resume and job application letter, job application and 
interview techniques, work ethics. 

 

THB60-391 สหกิจศึกษา 1 
Cooperative Education 1 

     8(0-40-0) 

เงื ่อนไขรายวิชา:   เป็นนักศึกษาที่ได้รับคะแนน S จากรายวิชา THB60-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)  
สอบผ่านรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 2.00 ขึ้นไป 

Conditions:   For students who have received an S grade from THL60-390                              
Pre-Cooperative Education 1( 0 -2 -1 ) , have passed the minimal 
requirements of the curriculum and have at least 2.00 GPAX 

   การท างานจริงเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานเต็มเวลาในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นเวลา 1 ภาคเรียนสหกิจ
ศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
        Real work academically and/or professionally as a full time staff member 
in the approved workplace in the areas of tourism and hotel industry for one trimester but 
not less than 16 weeks.  
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THB60-491 สหกิจศึกษา 2 
Cooperative Education 2 

     8(0-40-0) 

เงื่อนไขรายวิชา:   เป็นนักศึกษาที่ได้รับคะแนน S จากรายวิชา THB60-391 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0)  สอบ
ผ่านรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 2.00 ขึ้นไป 

Conditions:   For students who have received an S grade from THL60-391                              
Cooperative Education 1 8(0-40-0), have passed the minimal  

requirements of the curriculum and have at least 2 .00 GPAX 
   การท างานจริงเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานเต็มเวลาในสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นเวลา 1 ภาคเรียนสหกิจ
ศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
        Real work academically and/or professionally as a full time staff member 
in the approved workplace in the areas of tourism and hotel industry for one trimester but 
not less than 16 weeks.  
 

THB60-493 สหกิจศึกษา 3 
Cooperative Education 3 

     8(0-40-0) 

เงื่อนไขรายวิชา:   เป็นนักศึกษาที่ได้รับคะแนน S จากรายวิชา THB60-491 สหกิจศึกษา 2 8(0-40-0)  สอบ
ผ่านรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 2.00 ขึ้นไป 

Conditions:   For students who have received an S grade from THL60-491                              
Cooperative Education 2 8( 0 -40-0) , have passed the minimal 
requirements of the curriculum and have at least 2 .00 GPAX 

   การท างานจริงเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานเต็มเวลาในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นเวลา 1 ภาคเรียนสหกิจ
ศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
        Real work academically and/or professionally as a full time staff member 
in the approved workplace in the areas of tourism and hotel industry for one trimester but 
not less than 16 weeks.  
 

THB60-392 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 1  
Professional Skill Practice 1 

  8(0-40-0) 

เงื ่อนไขรายวิชา:  เป็นนักศึกษาที่ได้รับคะแนน S จากรายวิชา THB60-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)               
สอบผ่านรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด  

Conditions:  For students who have received an S grade from THL60-390                              
Pre-Cooperative Education 1(0-2-1), have passed the minimal 
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requirements of the curriculum  
   การปฏิบัติการวิชาชีพเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
        Full time work performance in the approve workplace in the areas of 
tourism and hotel industry for one trimester but not less than 16 weeks .  
 

THB60-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 2  
Professional Skill Practice 2 

  8(0-40-0) 

เงื่อนไขรายวิชา:   เป็นนักศึกษาที่ได้รับคะแนน S จากรายวิชา THB60-391 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0) หรือ 
THB60-392 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 1 8(0-40-0) และสอบผ่านรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด  

Conditions:   For students who have received an S grade from THL60-391                              
Cooperative Education 1 8( 0 -40-0)  or THL60-392 Professional Skill 
Practice 1 8(0-40-0) and have passed the minimal requirements of the 
curriculum  

   การปฏิบัติการวิชาชีพเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
        Full time work performance in the approve workplace in the areas of 
tourism and hotel industry for one trimester but not less than 16 weeks .  
 

THB60-494 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 3  
Professional Skill Practice 3 

  8(0-40-0) 

เงื่อนไขรายวิชา:   เป็นนักศึกษาที่ได้รับคะแนน S จากรายวิชา THB60-491 สหกิจศึกษา 2 8(0-40-0) หรือ 
THB60-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 2 8(0-40-0) และสอบผ่านรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด  

Conditions:   For students who have received an S grade from THL60-491                              
Cooperative Education 2 8( 0 -40-0)  or THL60-492 Professional Skill 
Practice 2 8(0-40-0) and have passed the minimal requirements of the 
curriculum Full time work performance in the approve workplace in the 
areas of tourism and hotel industry for one trimester but not less than 16 
weeks. 

   การปฏิบัติการวิชาชีพเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
1.การท่องเที่ยว 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิระดับการศึกษาและสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ ผลงานทางวิชาการ  
5 ปี ย้อนหลัง 

1.อาจารย ์ นางสาวสุขุมาล กล่ าแสงใส ปร.ด. (การจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ พ.ศ. 2557  
  M.B.A. (Hospitality and Tourism Management) Prince of Songkhla University พ.ศ. 2549  
  บธ.บ. (การจัดการการท่องเท่ียว)  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ พ.ศ. 2547 มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี  
2.อาจารย ์ นางสาวธนาภา ช่วยแก้ว วท.ม. (การวางแผนและการจัดการท่องเท่ียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2552 ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ ์
  ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2533 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค ) 
3.ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวอรอนงค์ เฉียบแหลม Ph.D. (Natural Resources Management) Asian Institute of Technology พ.ศ. 2557  
 วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547  

  วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545  
 

2.การโรงแรม 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิระดับการศึกษาและสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

5 ปี ย้อนหลัง 
1.อาจารย ์ นางสาวเยี่ยมดาว  ณรงคะชวนะ Ph.D. (Hotel and Restaurant Administration) Oklahoma State University, USA พ.ศ. 2550 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ป ี
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ ์

(รายละเอียดดังภาคผนวก ค ) 

  M.A. (Tourism and Hospitality Management)  Bournemouth University, UK พ.ศ. 2542 
  B.B.A (Hotel Management) Assumption University พ.ศ. 2540 
2.อาจารย ์ นายสุนทร บุญแก้ว MIHTM. (International Hospitality and Tourism 

Management) 
M.A. (International Hotel & Tourism Management) 

Southern-Cross University, Australia  
(dual degree) 
Naresuan University   

พ.ศ. 2544 

  B.B.A. (Hotel Management)  Prince of Songkhla University พ.ศ. 2540 
3.ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ Ph.D. (Management Studies in Tourism) University of Exeter, United Kingdom พ.ศ. 2554 

  วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545 
  วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2540 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  
  การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติและทักษะด้านอาชีพให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ได้แก่ การปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว เช่น บริษัทจัดน าเที่ยว บริษัทสายการบิน ศูนย์การประชุม บริษัทจัด
งานอีเว้นท์ และสถานประกอบการอ่ืนๆ และในหน่วยงานราชการ เช่น ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) การปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติ  มูลนิธิหรือองค์กร
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว การปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจที่พักและสปา เช่น โรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิส
อพาร์ตเม้นต์ เดย์สปาสปาในโรงแรม/รีสอร์ท การปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคารและครัว เช่น 
ภัตตาคาร/ร้านอาหารชั้นน าต่างๆ ห้องอาหารในโรงแรม/รีสอร์ท เป็นต้น ภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา
และอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและมีการประเมินผลในการท างานของนักศึกษาจากสถานประกอบการและจาก
มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพ่ือเพ่ิมความช านาญในวิชาชีพ 
4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 
  เข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการลดปัญหาการท างาน เพ่ิม 
  ศักยภาพการท างานของบุคลากร หรือ เพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน 
4.1.4 ร่วมวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ 
4.1.5 สามารถสื่อสารกับผู้มาใช้บริการและเพ่ือนร่วมงานได้ดี และสามารถใช้เทคโนโลยีในการ 
  ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2 ช่วงเวลา 
           การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่อง 1 ภาคการศึกษา/ครั้ง  จ านวน 3 ครั้ง  

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลารวม 16 สัปดาห์ ในภาคการศึกษา และปีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 - การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ของแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 

 - การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ของแผนการศึกษาชั้นปีที่ 4 

 - การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 3 ในภาคเรียนที่ 3 ของแผนการศึกษาชั้นปีที่ 4 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 การพัฒนาหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสอดคล้องกับวิชาชีพที่นักศึกษาจะปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นกรณีศึกษา การวิจัยเชิงปริมาณที่อาศัยสถิติ เชิงอนุมาน และ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมถึงจริยธรรมในงานวิจัย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมจรรยาบรรณต่อการด าเนินการวิจัย 
5.2.2 ประยุกต์ความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัย 
5.2.3 สามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 

ตามหลักการวิจัย 
5.2.4 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่ ม

งานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
5.2.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลและการน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
5.2.6 สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.3 ชว่งเวลา 
มีระยะเวลาการเรียน 1 ภาคการศึกษา  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโดยนักศึกษาที่จะเรียนในวิชา วิจัยเพื่อการท่องเที่ยวและ 

 โรงแรมจะต้องเรียนวิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางการท่องเที่ยวและโรงแรมมาก่อน  
5.5.2 ในวิชาวิจัยและสัมมนาทางการท่องเที่ยวหรือวิชาวิจัยและสัมมนาทางการโรงแรมจัดอยู่ใน 
 ชั้นปีที่ 4 เพ่ือให้นักศึกษาได้ผ่านการเรียนรู้ในวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของหลักสูตร และได้ 
 เลือกศึกษาในหัวข้อที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการของตนเอง 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 พฤติกรรมการเรียน การท างานเป็นกลุ่มการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นในชั้น 

เรียนโดยมีกิจกรรม การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล การท างานเป็นกลุ่มโดยแบ่งตาม
ลักษณะของงานวิจัยและหัวข้องานวิจัย การเขียนรายงาน การน าเสนอโครงร่างงานวิจัย 
และการน าเสนอ อภิปรายผลงานวิจัย 

5.6.2 งานเดี่ยว และรายงานกลุ่ม จากการศึกษาวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว การเขียน 
 สรุปผลงานวิจัย  
5.6.3 การทดสอบภาคความรู้และทฤษฎี โดยการทดสอบปลายภาค 

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการ ) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและมี

คุณลักษณะพิเศษ ดังนี้  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์ 

1. ทางกาย 

- การแต่งกายเหมาะสมที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

- ใช้ท่าทางในการแสดงออกอย่างเหมาะสม 

- สร้างบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวที่ประทับใจ 

- เรียนรู้มารยาทสากล 

- การแสดงสีหน้า 

 

- ฝึกการแสดงออกในห้องเรียน 

- ฝึกแสดงท่าทางและการเคลื่อนไหว 

- บรรจุค าสอนในรายวิชา 

- ฝึกและแสดงบทบาทในห้องเรียน 

 

2. ทางวาจา 

- ใช้วาจาสุภาพตลอดเวลา 

- รู้จักกาละเทศะในการพูดตามสถานการณ์ 

- มีความสามารถในการอธิบายหรือสื่อสาร 

- เรียนรู้ความเหมาะควรในการพูดกับบุคคลทุก
ระดับ 

- ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

 

- บรรจุในรายวิชา จิตวิทยาการบริการ 

- แสดงบทบาทในห้องเรียนโดยสมมุติสถานการณ์ 

- ฝึกพูดอธิบายโดยการเล่าเรื่อง 

- ฝึกภาษาในห้องปฏิบัติการทางภาษา 

- ฝึกโดยใช้บทบาทในห้องเรียน 

3. ทางใจ 

- มีจิตส านึกในการบริการ 

- เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและรู้จักให้
อภัย 

- มีความภูมิใจในอาชีพของตนเอง 
 

 

- บรรจุในรายวิชา จิตวิทยาการบริการ 

- สอนในรายวิชา 

- สอนประวัติของผู้มีชื่อเสียงในด้านการบริการที่
ประสบความส าเร็จหรือเชิญวิทยากรที่ประสบ
ความส าเร็จในงานวิชาชีพมาพูด 

4. ศักยภาพอ่ืนๆ 

- แสวงหาความรู้ ช่างสังเกต 

- ตัดสินปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

- มีเทคนิคในการต่อรองและแก้ปัญหาร้องเรียน 

 

- สอบปฏิบัติในห้องเรียน 

- สอนเชิงวิชาการและกรณีศึกษา 

- ฝึกโดยใช้กรณีศึกษา 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ก. มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ความกล้าหาญทางจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 

1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อื่น 
 2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
 3) มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุ่มย่อย 
5) การเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
6) กิจกรรมกลุ่ม (Group Process) 
7) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
9) สุนทรียสนทนา (Dial) 
10) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-based Learning 
11) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
12) การเข้าเรียน การตรงต่อเวลาในการส่งงาน 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งรายงานตามขอบเขตของงานและการตรงต่อ 
  เวลา 
2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกิจกรรม 
3) การโต้ตอบถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
4) การน าเสนอโครงงาน 
5) ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันของนักศึกษา 
6) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการท างาน 
7) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการสะท้อนคิด (Reflection) ผ่านการบันทึก 
  การเรียนรู้ (Journal Reflection) 
8) ดูพฤติกรรมในการเข้าเรียนความรับผิดชอบทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
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2. ด้านความรู้  
  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการด าเนินชีวิตในสังคม 

2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา  

  2) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต  
3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

 2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุ่มย่อย 
5) วิทยากรพิเศษ 
6) นิทรรศการทางศิลปะแขนงต่าง ๆ  
7) การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
9) การอภิปรายกลุ่ม 
10) การท างานในชั้นเรียน 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุ่มและรายงานย่อย 
3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
4) ประเมินผลเนื้อหา การสอบอัตนัยและปรนัย 
5) การประเมินผลงานและการสร้างสรรค์ผลงาน 
6) ประเมินกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
7) การน าเสนองาน 
8) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และกิจกรรม 
9) การโต้ตอบ ถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
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 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 

 3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้ 

   2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ 
       และจินตนาการ 
   3) ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 

 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างการศึกษา 
3) อภิปรายรายกลุ่มย่อย 
4) กิจกรรมกลุ่ม (Group Process) 
5) วิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) 
6) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-Based Learning ในการสร้างสรรค์งาน 
  ศิลปะร่วมกัน 

  7) อภิปรายประกอบสื่อ 
 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การสอบแบบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุ่มและรายงานย่อย 
3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
4) การประเมินผลงานและสร้างสรรค์ผลงาน 
5) การประเมินกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
6) การน าเสนองาน (Presentation) 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นและรู้บทบาทของตนเองในกลุ่มทัง้ในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
2) ท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเพ่ือผลงานที่มีคุณภาพ  
3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 
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 4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
      ความรับผิดชอบ 

1) อภิปรายกลุ่ม 
  2) ท ารายงานกลุ่ม 

 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
     รับผิดชอบ 
  1) การโต้ตอบถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
  2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สามารถสื่อสาร  ใช้สถิติ/คณิตศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้ 
  รูปแบบที่เหมาะสม 
2) สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
  ในชีวิตประจ าวัน 
3) มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การ 
   น าเสนอการสืบค้นข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) โดยก าหนดแหล่งค้นคว้าในสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2) น าเสนอผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-Based Learning ในการสร้างสรรค์ 
  งานศิลปะร่วมกัน 

  4) การมอบหมายการท ารายงานกลุ่ม และรายงานเดี่ยว 
  5) การแนะน าแหล่งข้อมูลเบื้องตน้ 

6) การสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) 
2) ประเมินจากการสังเกตในการน าเสนองาน 
3) ประเมินความสามารถจากการใช้สื่อในการน าเสนอ 
4) การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน 
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ข. มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตร        
ปรับปรุง พ.ศ.2560)  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีน้ าใจต่อผู้อื่น และตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1.1) มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ 

ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1.2) มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ 
  1.3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการ 
   พัฒนา มีภาวะผู้น า และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืน  

1.4) มีวินัยในการท างาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององค์กรและสังคม 
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) บรรยาย 
2) อภิปรายกลุ่มย่อย 
3) กรณีศึกษา 
4) กิจกรรมและการท างานเป็นกลุ่ม  
5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6) การเข้าเรียน การตรงต่อเวลาในการส่งงาน 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งรายงานตามขอบเขตของงานและการตรงต่อ 
 เวลา 
2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
3) การน าเสนองาน 
4) ประเมินจากผลงานต้นแบบและผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันของนักศึกษา 
5) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการสะท้อนคิด (Reflection) ผ่านการบันทึก 

2. ด้านความรู้  
  มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2.1) มีความรู้ในสาขาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ 
 ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
2.2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2.3) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ 
 ความรู้ในงานอาชีพ 
 

 2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) บรรยาย 
2) อภิปรายกลุ่มย่อย 
3) กรณีศึกษา 
4) สถานการณ์จ าลอง 
5) กิจกรรมและการท างานเป็นกลุ่ม  
6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7) การฝึกปฏิบัติการ 
8) การศึกษาภาคสนาม 
9) การเรียนรู้โดยใช้การท างานเป็นฐาน 
10) สหกิจศึกษา 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอบภาคทฤษฏี 
2) การสอบภาคปฏิบัติ 
3) การประเมินผลงาน การน าเสนองาน และการสร้างสรรค์ผลงาน 
4) การประเมินการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
5) การประเมินจากสถานประกอบการ 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  สามารถคิดวิเคราะห์ภายใต้ข้อเท็จจริง เหตุผล เป็นระบบ และประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ 

 3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3.1) มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความ 
 ขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้าง

และเชิงลึก 
3.2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการ 
 ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่าง

เหมาะสม 
3.3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตร์อื่นๆ ที่ 
 เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 
 
 

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2563



75 
 

 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) บรรยาย 
2) อภิปรายกลุ่มย่อย 
3) กรณีศึกษา 
4) สถานการณ์จ าลอง 
5) กิจกรรมและการท างานเป็นกลุ่ม  
6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7) การฝึกปฏิบัติการ 
8) การศึกษาภาคสนาม 
9) การเรียนรู้โดยใช้การท างานเป็นฐาน 
10) สหกิจศึกษา 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การสอบภาคทฤษฏี 
2) การสอบภาคปฏิบัติ 
3) การประเมินผลงาน การน าเสนองาน และการสร้างสรรค์ผลงาน 
4) การประเมินการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
5) การประเมินจากสถานประกอบการ 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 มีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัว รับผิดชอบ และเคารพบทบาทและหน้าที่ของ    
ตนเองและส่วนรวม 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
4.1) มีความสามารถในการปฏบิัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาท 
 ของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการชว่ยเหลือผู้รว่มงานและ

แก้ไขปัญหากลุ่ม 
4.2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

และตรงตามมาตรฐานสากล  
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

 ความรับผิดชอบ 
1) อภิปรายกลุ่มย่อย 
2) กรณีศึกษา 
3) กิจกรรมและการท างานเป็นกลุ่ม  
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งรายงานตามขอบเขตของงานและการตรงต่อ
เวลา 

2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
3) การน าเสนองาน 
4) ประเมินจากผลงานต้นแบบและผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันของนักศึกษา 
5) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการสะท้อนคิด (Reflection) ผ่านการบันทึก 
 การเรียนรู้ (Journal Reflection) 
6) การประเมินการท างานกลุ่มหรือเพ่ือนร่วมงาน 
7) การประเมินจากสถานประกอบการ 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ใช้สถิติ/คณิตศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูล และใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมในการท างานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การ 
 อ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
 และวัฒนธรรม 
5.3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือก 
 รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล 
 การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บรรยาย 
2) อภิปรายกลุ่มย่อย 
3) กรณีศึกษา 
4) สถานการณ์จ าลอง 
5) กิจกรรมและการท างานเป็นกลุ่ม  
6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7) การฝึกปฏิบัติการ 
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8) การศึกษาภาคสนาม 
9) การเรียนรู้โดยใช้การท างานเป็นฐาน 
10) สหกิจศึกษา 
11) การพัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ในต่างประเทศ 

 5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การสอบภาคทฤษฏี 
2) การสอบภาคปฏิบัติ 
3) การประเมินผลงาน การน าเสนองาน และการสร้างสรรค์ผลงาน 
4) การประเมินการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
5) การประเมินจากสถานประกอบการ 
6) การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศ 
7) การประเมินตนเอง 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
1.2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
1.3) มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 

2) ด้านความรู้  
2.1) มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา  
2.2) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต  
2.3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้ 
3.2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์และ 
 จินตนาการ 
3.3) ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและรู้บทบาทของตนเองในกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
4.2) ท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเพ่ือผลงานที่มีคุณภาพ  
4.3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่

เหมาะสม 
5.2) สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมได้ 
5.3) สามารถใช้ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนองาน การ

สืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560)  

 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ 

ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2) มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ การ

ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
1.3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา มี

ภาวะผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน  
 1.4) มีวินัยในการท างาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององค์กรและสังคม 

2) ด้านความรู้  
2.1) มีความรู้ในสาขาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
2.2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.3) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน

งานอาชีพ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1) มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง 
รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 

3.2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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3.3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
พัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1) มีความสามารถในการปฏบิัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน

ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนรว่มในการชว่ยเหลอืผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่ 
4.2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรง

ตามมาตรฐานสากล  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ
วัฒนธรรม 

5.3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของ
การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

 
  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสาร 

การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

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

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                
GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย                

GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจ าวัน                

GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร                

GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม                

GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพือ่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่
ดี 

               

GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพือ่การพัฒนาชุมชน                

GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์                
GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก                

GEN60-122 ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม                

GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด                

3. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย                
GEN60-131 การสรา้งสรรค์คุณภาพชีวิต                

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                
GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

               
5. กลุ่มวิชาสารสนเทศ                

GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและ
อนาคต 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสาร 

การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 
วิชาพื้นฐานบริหารธุรกิจ                 
ACT60-100 การบัญชีเบื้องต้น                 
BUS60-203 หลักการตลาด                 
ECN60-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                 

THB60-101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

                

THB60-102 จิตวิทยาการบรกิาร                 
THB60-103 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารขา้ม
วัฒนธรรม                 

THB60-201 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม                 

THB60-202 สถิติเพื่อการวจิัยทางการทอ่งเที่ยวและการ
โรงแรม                 

THB60-203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                 
THB60-301 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม                 

วิชาเฉพาะบังคบั กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว                 
THB60-111 การจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                 

THB60-211 การด าเนินงานน าเที่ยว และงานมัคคุเทศก์                 

THB60-212 การวางแผนและการจัดการธุรกิจน าเท่ียว                 

THB60-311 ตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยวและการออก
บัตรโดยสาร                 

THB60-312 การวางแผนและพัฒนาทรพัยากรการ
ท่องเที่ยว                 

THB60-313 การจัดการโครงการการทอ่งเที่ยว และการ
ท่องเที่ยวชุมชน                 

THB60-411 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว                 

THB60-412 วิจัยและสัมมนาทางการทอ่งเที่ยว                 

วิชาเฉพาะบังคบั กลุ่มวิชาโรงแรม                 

THB60-121 การด าเนินงานและการจัดการครัว                 

THB60-221 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน                 

THB60-222 การด าเนินงานและการจัดการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 

                

THB60-321 การด าเนินงานและบริการจัดเลี้ยง                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสาร 

การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 
THB60-322 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการสว่น
หน้า 

                

THB60-323 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม                 

THB60-421 การจัดการภัตตาคาร                 

THB60-422 วิจัยและสัมมนาทางการโรงแรม                 
วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาด้านการท่องเที่ยว                 

THB60- 231 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม                 

THB60- 232 การจัดการการท่องเท่ียวทางทะเล                  

THB60- 233 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร                 

THB60- 331 การจัดการธุรกจิการบิน                 

THB60- 332 ภูมิศาสตร์ และทรพัยากรการท่องเท่ียว                 

THB60- 333 การท่องเท่ียวอาเซียนและนานาชาต ิ                 

THB60- 431 ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์และจัดน า
เท่ียว 

                

THB60- 432 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                 

THB60- 433 การประกอบธุรกิจทางการท่องเท่ียว                 

วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาด้านการโรงแรม                 

THB60- 241 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ                 

THB60- 242 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงกีฬา                 

THB60- 243 การจัดการสปา                 

THB60- 341 การจัดการการประชุม นทิรรศการ และการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล                 

THB60- 342 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรม                 

THB60- 343 การฝึกอบรมและการสอนงานในธุรกิจ
โรงแรม                 

THB60- 441 นวดแผนตะวันตกเพื่องานสปา                 

THB60- 442 นวดแผนไทยเพื่องานสปา                 

THB60- 443 ศิลปะการจัดดอกไม้และการตกแต่งร่วมสมัย                 
วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาด้านธรุกิจอาหารและภัตตาคาร                 

THB60- 251 การจัดการอาหารยโุรป                 

THB60- 252 การจัดการอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น                 

THB60- 253 การจัดการอาหารเอเชีย                 

THB60- 351 การประกอบอาหารเพื่อสขุภาพ                 

THB60- 352 การออกแบบและตกแต่งอาหาร                 

THB60- 353 การจัดการสโมสรและบาร์                 

THB60- 451 การวางแผนและออกแบบรายการอาหาร                  

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2563



83 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสาร 

การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 
THB60- 452 เทคนิคขนมอบและเพสตรี ้                 

THB60- 453 การประกอบอาหารแนวใหม่                 
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                 
THB60-390 เตรียมสหกิจศึกษา                 
THB60-391 สหกิจศึกษา 1                 
THB60-392 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 1                 
THB60-491 สหกิจศึกษา 2                 
THB60-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 2                 
THB60-493 สหกิจศึกษา 3                 
THB60-494 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 3                 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

   
 

           
 

THB60-161 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม                 

THB60- 261 ภาษาอังกฤษธุรกจิส าหรบัการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม                 

THB60- 361 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเท่ียว                 

THB60- 362 ภาษาอังกฤษส าหรับการด าเนินงานโรงแรม                 

THB60- 461 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรมืออาชีพด้าน
การท่องเท่ียวและการโรงแรม                 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี กลุ่มวิชา
ภาษาจีน 

                

THB60- 171 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับการทอ่งเที่ยว
และการโรงแรม                 

THB60- 271 ภาษาจีนธุรกิจส าหรับการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม                 

THB60- 371 ภาษาจีนส าหรับการน าเที่ยว                 

THB60- 372 ภาษาจีนส าหรับการด าเนินงานโรงแรม                  

THB60- 471 ภาษาจีนส าหรับบุคลากรมืออาชีพดา้นการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม                 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี กลุ่มวิชาภาษา
มาลายู 

                

THB60- 181 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสารส าหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม                 

THB60- 281 ภาษามาลายธูุรกิจส าหรับการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม                 

THB60- 381 ภาษามาลายูส าหรับการน าเท่ียว                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสาร 

การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 
THB60- 382 ภาษามาลายูส าหรับการด าเนินงานโรงแรม                 

THB60- 481 ภาษามาลายูส าหรับบุคลากรมืออาชีพด้าน
การท่องเท่ียวและการโรงแรม                 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
สถาบันการศึกษาก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิควบคุมเป็นอย่างน้อย โดยด าเนินการใน
ระดับรายวิชา และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน 
 2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
  การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีคณะกรรมการสาขาวิชาฯ 
พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน และมีการประเมินการสอน
ของผู้สอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 2.2  การทวนสอบระดับหลักสูตร 
  หลักสูตรฯ ได้ก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับหลักสูตรทั้งก่อน
และหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร  
  2.2.1 การทวนสอบก่อนส าเร็จการศึกษา ----- หลักสูตรฯ น ากระบวนการทวนสอบก่อนส าเร็จ
การศึกษาเข้ามาใช้ในลักษณะของการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) ซึ่งก าหนดให้มีการสอบ
ในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษาที่ 4 ข้อสอบส าหรับการประมวลความรู้จะพัฒนาจากความรู้ของ
รายวิชาที่ เรียนโดยคณาจารย์ผู้สอนและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาและ
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์
คะแนนผ่าน 50 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ม 
  2.2.2 การทวนสอบหลังส าเร็จการศึกษา ----- หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร ผ่านการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ด้วยการประเมินต่อไปนี้  
  1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 
  2) (อาจ) ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนตามหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  3) (อาจ) ประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติ
ด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560  
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
  

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
โดยครอบคลุมประเด็นหลักๆต่อไปนี้ 

1.1.1 ปรัชญาในการจัดการศึกษาและจรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
1.1.2 รายละเอียดโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส านักวิชา และหลักสูตร อาทิ โครงสร้างการ 

บริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร กฎระเบียบต่างๆที่ต้องปฏิบั ติ บทบาทของหน่วยงาน
สนับสนุน และระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.1.3 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ในการปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ด้านของอาจารย์มหาวิทยาลัย       
วลัยลักษณ์ ตลอดจนแนวทางที่มหาวิทยาลัยใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ 

1.1.4 สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของอาจารย์ 
1.2 การจัดให้มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าที่มีอายุงานมากกว่า 3 ปี เป็นพ่ีเลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือเป็นที่ปรึกษา

และให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่เก่ียวกับ 
1.2.1 แนวทางการปฏิบัติงานในบทบาทของอาจารย์ให้ประสบความส าเร็จ 
1.2.2 การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างาน 

นอกจากนั้นอาจารย์พี่เลี้ยงจะต้องมีหน้าที่ให้การติดตามพัฒนาการในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ด้านต่างๆ ของอาจารย์ใหม่ด้วย 

1.3 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ 
สิ่งที่มีความจ าเป็นในหลักสูตร ได้แก่ 

1.3.1 การออกแบบรายวิชาและการเขียนแผนการสอน 
1.3.2 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น 

 ส าคัญ 
1.3.3 การนิเทศสหกิจศึกษา และรูปแบบของการบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติใน 

 ลักษณะของการเรียนโดยใช้การท างานเป็นฐาน (Work-Based Learning) 
1.3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
 

 

2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการในสาขาท่ี 
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เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การวัดและการประเมินผลจากสถาบันการศึกษาชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.1.2 สนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการ 
 ประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม ศึกษาดูงาน และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการใน 

 สาขาที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาให้อาจารย์มีความรู้ที่ทันสมัย 
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก ทั้งท่ีเป็นภาค 

 ธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ของตน 
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม 

 ทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
2.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.2.6 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับองค์กรอาชีพที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการ 

 พัฒนาวิชาการสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมการบริการ มีการก ากับมาตรฐานและการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใต้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่เป็นผู้ก ากับ ดูแลและให้
ค าแนะน าตลอดจนก าหนดแนวปฏิบัติเชิงนโยบายให้แก่หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามการจัดท ารายละเอียดรายวิชา มคอ.3  ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ตลอดจน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 โดยมีการประชุมเพ่ือวางแผน 
ก ากับและติดตามร่วมกับผู้สอน คณะกรรมการส านักวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งนี้ได้มีการน าข้อมูลผลจากการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง ตลอดจน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มี เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
2. บัณฑิต 

 หลักสูตรอาศัยระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของหลักสูตรและ
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผลการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรในตัวบ่งชี้คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตัวบ่งชี้
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
ทางหลักสูตรมีการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาโดยมีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาตาม 

มคอ. 2  ทั้งนี้การรับนักศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) โควตาจังหวัดภาคใต้ 2) รับตรง และ 3) ระบบ 
Admissions โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าส านักวิชาก าหนดเกณฑ์ร่วมกันเพ่ือ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครที่สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร นักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกตาม
เกณฑ์ของหลักสูตร โดยหลักสูตรมีกระบวนการในการด าเนินการรับและคัดเลือกดังต่อไปนี้      

1) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติผู้สมัคร กระบวนการ
และวิธีการสัมภาษณ์นักศึกษา 

2) หัวหน้าสาขาวิชาน าเกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
วิชา เพื่อก าหนดเกณฑ์และกระบวนการรับสมัครร่วมกันกับหลักสูตรอ่ืนในส านักวิชาการจัดการ 
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3) การก าหนด/มอบหมายบทบาทให้หัวหน้าสาขาวิชาฯ คณาจารย์ และนักวิชาการบรรยายให้ข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง 

4) ศูนย์บริการการศึกษาท าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียน และอ านวยความสะดวกเรื่อง
สถานที่และการประสานงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษา การส่งข้อมูลให้นักศึกษา และการแจ้ง
ก าหนดการต่างๆ 

5) หลักสูตรบรรยายให้ข้อมูลหลักสูตรแก่นักศึกษาและผู้ปกครองอย่างละเอียด เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ความคาดหวัง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา มุ่งเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเรียนรู้ควบคู่การท างาน (Work-Based Learning) 
การเตรียมความพร้อมด้านภาษาภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะสากลในต่างประเทศ (Global 
Competency Development Program) รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาทั้ง 4 ปี   

6) การสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลในกรณีเป็นทุนพิเศษเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยคณาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

 
หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยได้ด าเนินการจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจัดท าใน 2 ระดับ คือ (1) กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย การทบทวนพื้นฐานของรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตใน
ระดับมหาวิทยาลัย และ (2) กิจกรรมระดับส านักวิชาและหลักสูตร  โดยมีการประชุมผู้ปกครอง ให้ข้อมูลแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน การปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา การให้ค าแนะน าด้าน
การเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน และทุนการศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางวิชาการและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยให้เป็นไปตามภาระความ
รับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรากฎในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทส าคัญในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะสากลใน
ต่างประเทศ (Global Competency Development Program) ภายใต้การก ากับดูแลของคณาจารย์ที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามสายอาชีพที่ถนัดของนักศึกษา ทั้งกลุ่มการจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจโรงแรม 
และ กลุ่มธุรกิจครัวและภัตตาคาร  โดยมีระบบและการวางแผนการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ที่มีการประชุม
และวางแผนร่วมกันในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการภายใต้ระบบของศูนย์บริการ
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเข้าพบเพ่ือปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการก่อนลงทะเบียนเรียน และ
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ช่วงลงทะเบียนเรียน รวมทั้งการยื่นค าร้องเพ่ือเพ่ิม-ลด-เปลี่ยนกลุ่มการลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินการศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา 
 หลักสูตรได้มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบหลัก
ในการพัฒนาศักยภาพและทักษะนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและส าเร็จการศึกษาต่อไปใน
อนาคต ซึ่งน าเข้าหารือและอภิปรายผลในที่ประชุมประจ าปีของหลักสูตรซึ่งการพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการ
โดยอาศัยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ ACTIVE LEARNING ผ่านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
การศึกษาดูงาน และโครงการเรียนรู้ควบคู่การท างาน (Work-Integrated Learning: WIL) เชิงพ้ืนที่ เช่น 
โครงการกิจกรรมภาคสนามและการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี  โครงการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษและการศึกษาในต่างประเทศ โครงการเรียนรู้โดยการใช้การท างานเป็นฐาน  (Work-
Based Learning: WBL@Koh Samui โครงการแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
1) นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีโอกาสในการค้นหาตัวตน ความถนัด ความสนใจ 

และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพทั้งทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ 

2) นักศึกษาได้เปิดมุมมองและโลกทัศน์ การฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเอง 
โดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะในการท างานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ  

3) นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคทฤษฏี ทักษะปฏิบัติ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านกระบวนการภายใต้
โครงการเรียนรู้โดยใช้การท างานเป็นฐาน สหกิจศึกษา เป็นต้น ส่งผลบัณฑิตที่ผ่านการศึกษามีอัตรา
การได้งานท าเมื่อส าเร็จการศึกษาภายใน ๑ เดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายใน ๓ เดือนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ และภายใจ ๖ เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  

4) นักศึกษาได้รับความรู้ ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อม แนวปฏิบัติ และการประเมินผลที่ชัดเจน 
ก่อน – ระหว่าง – หลัง การเข้าร่วมโครงการเรียนรู้โดยใช้การท างานเป็นฐาน และสหกิจศึกษา 

5) นักศึกษาที่เข้าเรียนและผ่านกระบวนการมีสถิติทางด้านการจัดการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 
5.1) อัตราการตกออกเนื่องจากผลการศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ของนักศึกษาต่ ากว่า

ร้อยละ ๑๐ ในชั้นปีที่ ๑ และ ต่ ากว่าร้อยละ ๕ ในชั้นปีถัดไปจนส าเร็จการศึกษา  
5.2) อัตราการส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา ไม่นับรวมนักศึกษาที่โอนย้ายเข้ามาเรียนใน

หลักสูตรฯ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 
5.3) อัตรานักศึกษาใหม่แรกเข้า รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการพัฒนา

นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของนักศึกษาที่มาสัมภาษณ์เข้าเรียน  
6) นักศึกษามีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC หรือผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
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7) นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหาและข้อ
ร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น 

4. อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

 หลักสูตรมีกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับอาจารย์ประจ า โดย 
หลักสูตรได้มีการก าหนดแนวทางหรือกระบวนการรับ ผ่านการวิเคราะห์และวางแผนด้านการก าหนด
อัตราก าลัง โดยมีการก าหนดคุณวุฒิและคุณลักษณะต่างๆ ทั้งสาขาที่จบการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกทั้งสอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และของหลักสูตร ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทั้งในระดับ
หลักสูตร ไปจนถึงคณะกรรมการในระดับมหาวิทยาลัย   

การบริหารและพัฒนาอาจารย์อาศัยเกณฑ์การก าหนดภาระงาน ข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานในแต่
ละปีประกอบกับแผนการท างานรายบุคคล ภายใต้กรอบการบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารอาจารย์ นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่เพ่ิมเติมของคณาจารย์ ตามความ
เหมาะสมของภาระงานและศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลให้รับผิดชอบภาระงานหลักของหลักสูตร  มี
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณให้กับคณาจารย์ในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการเพ่ิมคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ได้มีการก าหนดแนวทางร่วมกันเพ่ือกระตุ้นและจูงใจ ให้อาจารย์ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยในหลักสูตรฯ มีการวางแผนทางด้านการพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถให้สอดคล้อง
กับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตามเกณฑ์ขั้น
ต่ าที่ก าหนดไว้ เช่น ร้อยละของคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน รวมถึงอาจารย์พิเศษและวิทยากรมีประสบการณ์
ท างานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ/หรือประสบการณ์สอนเป็นที่ยอมรับและ
ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

3) อาจารย์ได้ท าหน้าที่และมีภาระงานครอบคลุมทั้งงานสอน การเป็นที่ปรึกษาวิชาการ วิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชามีผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานวิชาการ และเข้าสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน  

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและในสาขาวิชาได้รับการยอมรับโดยเข้าไปมีบทบาท ส่วนร่วม และให้
การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในพ้ืนที่ เช่น สมาคม ชมรม และองค์กรด้าน
การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี พัทลุง เป็นต้น 
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6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและในสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเองด้านต่างๆ 
เช่น การวิจัย การสอน การบริการวิชาการ การบริหารโครงการ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี
การศึกษา 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
1) มีภาระงานด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ เป็นต้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
2) มีผลงานวิชาการ เช่น งานวิจัย หนังสือ ต ารา เอกสารค าสอน บทความวิชาการ บทความวิจัย เป็น

ต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้น/ปี ส่งผลให้มีการยื่นเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีการศึกษา 
และมีแผนการพัฒนาศักยภาพและผลงานวิชาการระยะสั้น (1-3 ปี) ระยะกลาง (3-5 ปี) และระยะ
ยาว (5-10 ปี)   

3) มีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และมีอัตราการคงอยู่ที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  

4) ได้รับผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาในทุกวิชาที่สอน ในทุกกลุ่มเรียน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.75 
จากคะแนนเต็ม 5 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรฯ ได้ก าหนดสาระของรายวิชาครอบคลุมทฤษฎีในด้านการบริหารธุรกิจที่เน้นการจัดการและ

การด าเนินการในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจรีสอร์ทและสปา และกลุ่มธุรกิจครัวและภัตตาคาร โดยเน้นให้
เพ่ิมพูนทักษะการบริการ การด าเนินงาน และการจัดการที่เป็นระบบ บนพ้ืนฐานของความต้องการจากสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิตและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 
2553  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 การวางระบบผู้สอนของหลักสูตรฯ นั้นได้ก าหนดให้ผู้สอนประจ ารายวิชาใดๆ ของหลักสูตรฯ ต้องเป็น

ผู้ที่ความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการสอนรายวิชานั้นๆ ภายใต้การมอบหมายจาก
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กรณีอาจารย์พิเศษและวิทยากรประจ ารายวิชา
ก าหนดให้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และ
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาการจัดการก่อนการเปิดภาคเรียนทุกครั้ง   

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ได้จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Active 
Learning คือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ภายใต้สมมติฐานพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ 1.การเรียนรู้เป็นความ
พยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ 2.แต่ละคนมีแนวทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกันโดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ ยน
บทบาทจากผู้รับเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ จึง
ถูกปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวสู่การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการครัว 
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โรงแรมเรือนวลัย ห้องปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมผ่านโครงการของหลักสูตร ได้แก่ 
โครงการภาคสนามประจ ารายวิชา โครงการท างาน part-time กับท้องถิ่น โครงการเรียนรู้โดยการท างานเป็น
ฐานในพ้ืนที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โครงการสหกิจศึกษาเชิงพ้ืนที่ฝั่งอันดามัน และการฝึกปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา โดยการเรียนรู้จากอาจารย์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ และการแลกเปลี่ยนถ่ายทอด
ประสบการณ์ท้ังระหว่างการด าเนินโครงการและการสรุปภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ   

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาต่างๆ ที่ก าหนดใน
มคอ. 2 ของเล่มหลักสูตรฯ ทั้งนี้ การเรียนภาคปฏิบัติ หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการประเมินจากกระบวนการและ
ผลงานที่เกิดขึ้น โดยผู้สอนจะพิจารณาจากผลการประเมินที่ได้รับจากสถานประกอบการร่วมกับการประเมิน
จากการสังเกต การน าเสนอ และการแลกเปลี่ยนความคิด 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต าราสื่อ
การเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือต าราเฉพาะทาง และมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอนอย่างพอเพียง โดยที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีเอกสารสิ่งพิมพ์และ
สื่อการศึกษาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาอุตสาหกรรมการบริการ ทั้งในรูปแบบของต าราภาษาไทย 
ต าราภาษาอังกฤษ วารสารภาษาไทย วารสารภาษาอังกฤษ วารสาร/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูล
ออนไลน์ ฐานข้อมูล Thailis หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังมีสื่อการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น VCD, 
DVD, CD-ROM, บริการห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ (Journal- Link และ VLS) และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 

 ในปีการศึกษา 2560 มีต าราภาษาไทย    2,532 เล่ม 
    ต าราภาษาอังกฤษ   1,770 เล่ม 
    วารสารภาษาไทย        7 เล่ม 
    วารสาร/ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์       3 ฐานข้อมูล 
    ฐานข้อมูลออนไลน์        3 ฐานข้อมูล 
    ฐานข้อมูล Thailis   3,660 ชื่อเรื่อง 
    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   2,072 เล่ม 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 มีการประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จ าเป็น
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ส าหรับให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อหนังสือด้วย 
 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรประสานงานกับการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือต ารานอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศน์
อุปกรณ์ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

มีการก าหนดตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่ สกอ. ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้หลัก ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีที ่

 1 2  3  4  5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2.มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ         
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

3. มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถามี)                       
ตาม แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด                          
ปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรุ้ที่ก าหนดใน มคอ.3และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

 
X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน X X X X X 
9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง X X X X X 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีที ่

 1 2  3  4  5 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0    

   
X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน                              
เต็ม 5.0 

    
X 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 10 

 
 

เกณฑ์ประเมิน:  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒฯิ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุตาม
เป้าหมาย และมจี านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินกลยุทธ์การสอนและน าผลที่ได้มาใช้ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน โดยใช้หลักของการมีส่วนร่วมคือการใช้ความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา และ
ความเห็นของนักศึกษาในรายวิชา น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาดังกล่าวในครั้งถัดไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การ

สอน โดยอย่างน้อยจะต้องจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อทักษะของอาจารย์ในการใช้แผน 
กลยุทธ์การสอนในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวในครั้งถัดไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยรวบรวมความเห็นของ

ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักศึกษาที่ก าลังเรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น เพ่ือทบทวนความ
เหมาะสมของการด าเนินการของหลักสูตรในการน าข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 จัดท าการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 

7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย เพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนและหลักสูตร อย่างน้อยทุก 2 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนและการด าเนินงานของหลักสูตร โดยอาจก าหนดให้มีการประชุมภายในหลักสูตรเพ่ือวางแผนในการ
ปรับปรุงทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรต่อไป 
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ภาคผนวก ก  
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูร 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

(หลักสตูร ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
และ หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

1. เปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา 
 

หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
1. ช่ือหลักสูตร 
    (ภาษาไทย) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business 
Administration Program in Tourism 
Industry 

1. ช่ือหลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาอุตสาหกรรมการบริการ 
    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business 
Administration Program in Hospitality 
Industry 
 

ช่ือสาขาวิชา 
จากเดิม สาขาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
เปลี่ยนเป็น สาขาอุตสาหกรรม
การบริการ 

2. ช่ือปริญญา 
    (ภ าษ าไท ย ) บ ริ ห ารธุ ร กิ จบั ณ ฑิ ต 
(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
    (ภ าษาอั งกฤษ ) Bachelor of Business 
Administration (Tourism Industry) 

2. ช่ือปริญญา 
(ภ าษ าไท ย ) บ ริ ห ารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต 

(อุตสาหกรรมการบริการ) 
    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business 
Administration (Hospitality Industry 
) 
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2. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร  
 
 

หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
(47 หน่วยวิชา เทียบเป็น 188 หน่วยกิต) 

หน่วยวิชา หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(179 หน่วยกิต) 

หน่วยกิต สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2555) 10 หน่วยวิชา 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560)   40 หน่วยกิต - จ านวนรายวิชา 

- เนื้อหาและความทันสมัยของรายวิชา 1) กลุ่มวิชาภาษา  4 หน่วยวิชา 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   20 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยวิชา 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  0.5 หน่วยวิชา 3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย   4 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   1 หน่วยวิชา 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   4 หน่วยกิต 
5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   1.5 หน่วยวิชา 5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ*   

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร    
4 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   26 หน่วยวิชา 2. หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต - จ านวนรายวิชา 

- เนื้อหาและความทันสมัยของรายวิชา 

- เพิ่มกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 
 

1) กลุ่มวิชาแกน 8.5 หน่วยวิชา 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 10 หน่วยวิชา 2) วิชาเฉพาะ 
2.1) วิชาเอกบังคับการท่องเท่ียว 

 
38 หน่วยกิต 

  2.2) วิชาเอกบังคับการโรงแรม 38 หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาชีพ 7.5 หน่วยวิชา 2.3) วิชาเอกเลือก  
2.3.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 

 
19 หน่วยกิต 

- - 2.3.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 19 หน่วยกิต 

4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยวิชา 3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา 25 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   2 หน่วยวิชา 4. หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต  
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3. เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร  
หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน่วยวิชา หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน่วยกิต สิ่งที่ปรบัเปลีย่น 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  10 หน่วย
วิชา 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  40 หน่วยกติ  

1. กลุ่มวิชาภาษา  4 หน่วย
วิชา 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  20 หน่วยกติ  

  GEN60-001 ภาษาไทยพื้นฐาน 0(0-0-8)  
  GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 0(0-0-8)  
THA-100 ภาษาไทยร่วมสมัยและการรู้สารสนเทศ 1(3-2-7) GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 4(2-4-6) เน้นการรับ-ส่ง สารและการน าเสนอความรู้ทาง

วิชาการอยา่งเป็นระบบ 
ENG-106 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ                                     1(3-2-7)                     GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจ าวัน 2(1-2-3) เน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์สมมติ

และสถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับชีวิตจริง ENG-107 ภาษาอังกฤษเพื่อสุนทรียศาสตร์                                       1(3-2-7)                       
ENG-106 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ                                     1(3-2-7)                     GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร 2(1-2-3) เน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านสื่อ ประเภท 

เพลง โฆษณา และข่าว มากขึ้น 
ENG-109 ภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์              1(3-2-7)                        
ENG-109 ภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์              1(3-2-7)                     GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2(1-2-3) เน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ฐานความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ENG-107 ภาษาอังกฤษเพื่อสุนทรียศาสตร์                                       1(3-2-7)                       
- - GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพือ่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 2(1-2-3) เน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ฐานความรู้

ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
- - GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพือ่การพัฒนาชุมชน  4(2-4-6) เน้นการฝึกทักษะภาษาที่น าไปใช้ในการท าโครงการ

พัฒนาชุมชน 
- - GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารทางธุรกิจ  4(2-4-6) เน้นการฝึกทักษะภาษาที่น าไปใช้ในการประกอบ

อาชีพ 
2. กลุ่มวิชาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วย

วิชา 
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 12 หน่วยกิต  

SOC-107 สิทธ ิกฎหมาย และสังคม                                                   1(3-2-7)                     GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก 4(3-2-7) เน้นการเห็นคุณค่าผู้อื่น การยอมรับความแตกต่าง 
และการมีจิตสาธารณะ SOC-109 การเมือง ประชาสังคม และการเคลื่อนไหวทาง 1(3-2-7)                       

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
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สังคม 
SOC-108 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมโลก                                  1(3-2-7)                     GEN60-122 ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม  4(3-2-7) เน้นการตระหนักในคุณค่าและความงามในสังคม 
HUM-106 มนุษยภาพ สังคม และสุนทรียศาสตร์ 1(3-2-7)                       
HUM-105 มนุษยภาพ ชีวิต และการพฒันาตนเอง 1(3-2-7)                     GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด  4(2-4-6) ผสานเนื้อหาที่ซ้อนทับของ 2 วิชาเดิมเข้าด้วยกัน 

เน้นการจัดการตนเองเพื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่น SOC-110 ชีวิตประจ าวันกับหลักการอยูร่่วมกันทางสังคม 1(3-2-7)                     - - 

3. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 0.5 หนว่ย

วิชา 
3. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย  4 หน่วยกิต  

SRE-100 กีฬา นันทนาการ และออกก าลังกายเพื่อสุขภาวะ           0.5(1-3-4)  GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวติ  4(2-4-6)  
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  1 หน่วยวิชา 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   4 หน่วยกิต  
SCI-101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กบัมนุษย์                           0.5(2-0-4)                GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 4(3-2-7) เพิ่มเนื้อหาส่วนคณิตศาสตร์ เน้นการท าความเข้าใจ

ปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
SCI-105 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 0.5(1-3-4)                - -  
SCI-102 ประวัติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.5(2-0-4)                - -  
SCI-103 ชีวิตและธรรมชาต ิ 0.5(2-0-4)                - -  
SCI-104 วิทยาศาสตร์และธุรกิจ 0.5(2-0-4)                - -  
SCI-106 โลกและระบบสุริยะ 0.5(2-0-4)                - -  
SCI-107 พรรณพืชเพื่อชีวิต 0.5(1-2-3)                - -  
SCI-108 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 0.5(1-2-3)                - -  
5. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1.5 หนว่ย

วิชา 
5. กลุ่มวิชาสารสนเทศ  4 หน่วยกิต  

ITE-104 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1                 0.5(1-2-3)      GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต 4(0-0-8) เน้นการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ITE-105 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5(2-0-4) - -  
ITE-106 การจัดการงานเอกสารและการสร้างงานน าเสนอ 0.5(0-4-2) - -  
ITE-107 การออกแบบและพัฒนาเวบไซต ์ 0.5(0-4-2) - -  
ITE-108 การใช้ตารางค านวณและการจัดการฐานข้อมูล 0.5(0-4-2) - -  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   26 หน่วย ข. หมวดวิชาเฉพาะ   1 หน่วยกิต  
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วิชา 

ACT-111 การบญัชีขั้นต้น 1(3-2-7) ACT60-100 การบัญชีเบื้องต้น 4(3-2-7) เน้นสาระส าคัญของกระบวนการทางบญัชีส าหรับ
ธุรกิจ 

BUS-101 หลกัการจัดการ 1(4-0-8) -   
MAR-201 หลกัการตลาด 1(4-0-8) BUS60-203 หลักการตลาด 4(4-0-8) ไม่มี 
ECN-200 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 1(4-0-8) ECN60-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 4(4-0-8) ไม่มี 
TOI-101 อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 1(4-0-8) THB60-101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและการโรงแรม  

เทียบเท่า THL60-111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
4(4-0-8) เนื้อหาคงเดิม ปรับชื่อวิชาให้ครอบคลุม 

TOI-102 จิตวิทยาและความรับผิดชอบต่อสงัคมในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

0.5(2-0-4) THB60-102 จิตวิทยาการบรกิาร  
เทียบเท่า THL60-253 จิตวิทยาและบุคลิกภาพเพือ่งานบริการ 

4(4-0-8) เพิ่มเนื้อหาด้านบุคลิกภาพ 

TOI-203 พฤตกิรรมนักทอ่งเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 1(4-0-8) THB60-103 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารขา้มวัฒนธรรม 
เทียบเท่า THL60-102 พฤติกรรมนักทอ่งเที่ยวและการสื่อสารขา้ม
วัฒนธรรม 

4(4-0-8) ไม่มี 

BUS-201 กฎหมายธุรกิจ 1(4-0-8) THB60-201 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม 
เทียบเท่า THL60-201 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการ
ท่องเที่ยว 

4(4-0-8) เน้นกฎหมายด้านท่องเท่ียวและโรงแรมและการ
น าไปใช้จริงได้ 

MAT-115 สถิต ิ1 0.5(2-0-8) THB60-202 สถิติเพื่อการวจิัยทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 
เทียบเท่า THL60-202 สถิติเพื่อการวิจยัทางการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

2(1-2-3) เน้นสถิติส าหรับการวจิัยทางการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

TOI-309 การจัดการทรัพยากรมนษุย์ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 1(4-0-8) THB60-203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
เทียบเท่า THL60-251 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกจิการท่องเท่ียว
และการโรงแรม 

4(4-0-8) เน้นกระบวนการทรัพยากรมนุษยแ์ละการน าไป
ประยุกต์ใช้จริง 

TOI-428 การทอ่งเที่ยวอิเล็กทรอนกิส ์ 0.5(2-0-4) THB60-301 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม 4(3-2-7) เน้นระบบโรงแรมที่เชื่อมโยงกับธุรกิจทอ่งเที่ยวอื่น 
TOI-204 การทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน 1(4-0-8) THB60-111 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เทียบเท่า THL60-221 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4(4-0-8) เพิ่มความรูเ้ร่ืองการวางแผนและผลกระทบการ

ท่องเที่ยว 
TOI-222 หลักวิชาชพีมัคคุเทศก ์ 1(3-3-8) THB60-211 การด าเนินงานน าเท่ียว และงานมัคคุเทศก์ 4(3-2-7) ผนวกเนื้อหาดา้นการสื่อความหมาย 
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เทียบเท่า THL60-254 หลักวิชาชีพมัคคุเทศก์และการสื่อความหมาย
ทางการท่องเที่ยว 

TOI-323 การจัดน าเทีย่วภายในประเทศ  1(3-3-8) THB60-212 การวางแผนและการจัดการธุรกิจน าเท่ียว 
เทียบเท่า THL60-222 การวางแผนและการด าเนินงานจัดน าเท่ียวอย่าง
สร้างสรรค์ 

4(3-2-7) ผนวก 2 รายวิชา เน้นสาระส าคัญของ 
รายวิชาและการจัดน าเท่ียวอย่างสร้างสรรค์ 

-  THB60-311 ตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยวและการออกบัตรโดยสาร 4(3-2-7) ไม่มี 
TOI-334 การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1(3-3-8) THB60-312 การวางแผนและพัฒนาทรพัยากรการท่องเท่ียว 4(3-2-7) ผนวกเป็นรายวิชาใหม ่เน้นการบูรณาการความรู้ 
TOI-233 การจัดการการท่องเทีย่วชมุชน  1(3-3-8) THB60-313 การจัดการโครงการการทอ่งเที่ยว และการท่องเท่ียวชุมชน 

เทียบเท่า THL60-322 การท่องเท่ียวชมุชนและการจัดการธุรกิจท้องถิ่น 
4(3-2-7) เพิ่มเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ

น าไปใช้ได้จริง 
- - THB60-411 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 2(2-0-4) ไม่มี 

TOI-413 วิจยัทางการทอ่งเที่ยว 1(3-2-7) THB60-412 วิจัยและสัมมนาทางการทอ่งเที่ยว 
เทียบเท่า THL60-301 การวจิัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

4(3-2-7) เพิ่มความรู้ด้านการวิจยัและเน้นการท าวิจัยแบบ
ครบถ้วนทุกกระบวนการ 

TOI-251 พื้นฐานงานครัวและการบริการอาหารและเครือ่งดื่ม 1(3-3-8) THB60-121 การด าเนินงานและการจัดการครัว 
เทียบเท่า THL60-241 พื้นฐานการประกอบอาหาร 

4(2-4-6) ไม่มี 

TOI-344 งานฝ่ายหอ้งพัก 1: งานแมบ่้าน 1(3-3-8) THB60-221 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 
เทียบเท่า THL60-255 การด าเนินงานแม่บ้าน 

4(3-2-7) ไม่มี 

TOI-356 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1(2-4-6) THB60-222 การด าเนินงานและการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
เทียบเท่า THL60-246 เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

4(2-4-6) เพิ่มเนื้อหาทักษะการสื่อสารและจิตส านกึในงาน
บริการ 

TOI-354 การจัดเลี้ยง 1(3-3-8) THB60-321 การด าเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 4(3-2-7) ปรับลดหน่วยการเรียน 
TOI-447 งานฝ่ายหอ้งพัก2: งานบริการส่วนหน้าและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1(3-3-8) THB60-322 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการสว่นหน้า 
เทียบเท่า THL60-333 การด าเนินงานสว่นหน้าและการจัดการ
ประสบการณ์ผู้เข้าพกั 

4(3-2-7) 
4(3-2-7) 

ปรับชื่อรายวิชา 

TOI-346 การจัดการธุรกิจทีพ่ัก รีสอร์ท และสปา 1(4-0-8) THB60-323 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 4(4-0-8) เป็นรายวิชาใหม่ เน้นการบูรณาการความรู้ 
TOI-457 การจัดการครัวและภัตตาคาร 1(4-0-8) THB60-421 การจัดการภัตตาคาร 2(2-0-4) เป็นรายวิชาใหม่ เน้นการบูรณาการความรู้ 
(TOI-457 เทียบเท่า THL60-441 และ THL60-442)     
TOI-413 วิจยัทางการทอ่งเที่ยว 1(3-2-7) THB60-422 วิจัยและสัมมนาทางการโรงแรม 

เทียบเท่า THL60-301 การวจิัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
4(3-2-7) 
4(3-2-7) 
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- - THB60- 231 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5)  
- - THB60- 232 การจัดการการท่องเท่ียวทางทะเล 3(2-2-5)  
- - THB60- 233 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3(2-2-5)  

TOI-427 ธุรกจิสายการบิน 1(4-0-8) THB60- 331 การจัดการธุรกจิการบิน 
เทียบเท่า THL60-321 ธุรกิจสายการบนิและท่าอากาศยาน 

4(4-0-8) 
4(3-2-7) 

เน้นความรู้ธุรกิจสายการบินและทา่อากาศยานใน
ภาพรวม  

TOI-231 ภูมิศาสตรโ์ลกและทรพัยากรเพื่อการท่องเที่ยว  1(4-0-8) THB60- 332 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเท่ียว  
เทียบเท่า  THL60-101 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว 

4(4-0-8) 
4(4-0-8) 

เนื้อหาคงเดิม เน้นเชิงพื้นที่ประเทศไทย ปรับชื่อวิชา
ให้สอดคล้อง 

TOI-311 การทอ่งเที่ยวอาเซียน 0.5(2-0-4) THB60- 333 การท่องเท่ียวอาเซียนและนานาชาต ิ
เทียบเท่า  THL60-112 การท่องเท่ียวอาเซียนและนานาชาต ิ

4(4-0-8) 
4(4-0-8) 

ปรับโครงสร้างหน่วยการเรียน ไม่ปรับเนื้อหา 

TOI-308 การสือ่สารทางธุรกิจเพือ่การท่องเที่ยวนานาชาติ 
(TOI-308 เทียบกับ THL60-113 และ THL60-114) 

1(3-3-8) THB60- 431 ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์และจัดน าเท่ียว  
เทียบเท่า THL60-113 ภาษาอังกฤษเพือ่งานมัคคุเทศก์และการจัดน า
เท่ียว 

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

เป็นรายวิชาใหม่เน้นทักษะการใช้ภาษาเฉพาะดา้น 

TOI-232 การจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 4(4-0-8) THB60- 432 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4(3-2-7) ไม่มี 
- - THB60- 433 การประกอบธุรกิจทางการท่องเท่ียว 4(4-0-8) ไม่มี 
- - THB60- 241 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 3(2-2-5) ไม่มี 
- - THB60- 242 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 3(2-2-5) ไม่มี 

TOI-242 ความรู้พื้นฐานงานบรกิารสปา 0.5(1-3-4) THB60- 243 การจัดการสปา 
เทียบเท่า THL60-231 การจัดการและการด าเนินงานสปา 

4(4-0-8) 
4(4-0-8) 

เพิ่มเนื้อหาด้านการจัดการสปา 

TOI-426 ธุรกจิจัดประชุมและสัมมนา 1(3-3-8) THB60- 341 การจัดการการประชุม นทิรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวัล 
เทียบเท่า THL60-421 ธุรกิจไมซ์ 

4(4-0-8) 
 

4(3-2-7) 

เน้นเทคนิคการปฏิบัติการจัดประชุมจริง 

- - THB60- 342 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรม 4(4-0-8) ไม่มี 
TOI-412 เทคนิคการควบคุมตรวจตรางานในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 1(4-0-8) THB60- 343 การฝึกอบรมและการสอนงานในธุรกิจโรงแรม 4(2-4-6) ไม่มี 
TOI-243 นวดแผนตะวันตกและทรีตเม้นต์สปาเพือ่ความงาม 1(0-8-4) THB60- 441 นวดแผนตะวันตกเพื่องานสปา 4(2-4-6) เพิ่มเนื้อหาด้านกายวิภาคศาสตร์  
TOI-345 นวดแผนตะวันออก 1(0-8-4) THB60- 442 นวดแผนไทยเพื่องานสปา 

เทียบเท่า THL60-232 การนวดเพือ่สุขภาพ  
4(2-4-6) เพิ่มเนื้อหาด้านกายวิภาคศาสตร์  

- - THB60- 443 ศิลปะการจัดดอกไม้และการตกแต่งร่วมสมัย 4(2-4-6) ไม่มี 
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TOI-252 อาหารยุโรปและอาหารอบ 1(2-4-6) THB60- 251 การจัดการอาหารยโุรป 4(2-4-6) ไม่มี 
TOI-353 อาหารไทยและอาหารร่วมสมัย 1(2-4-6) THB60- 252 การจัดการอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น 4(2-4-6) เพิ่มค าศัพท์และเทคนิคการเตรียมอาหาร 

- - THB60- 253 การจัดการอาหารเอเชีย 4(2-4-6) ไม่มี 
- - THB60- 351 การประกอบอาหารเพื่อสขุภาพ 4(2-4-6) ไม่มี 
- - THB60- 352 การออกแบบและตกแต่งอาหาร 4(2-4-6) ไม่มี 

TOI-355 การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม 1.5 (4-4-10) THB60- 353 การจัดการสโมสรและบาร์ 
เทียบเท่า THL60-341 การจัดการเครื่องดื่มและบาร์ 

4(2-4-6) 
4(3-2-7) 

ปรับลดหน่วยการเรียน 

  THB60- 451 การวางแผนและออกแบบรายการอาหาร 4(2-4-6)  
  THB60- 452 เทคนิคขนมอบและเพสตรี้ 4(2-4-6)  
  THB60- 453 การประกอบอาหารแนวใหม่ 4(2-4-6)  
  THB60-161 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม 
3(2-2-5)  

  THB60- 261 ภาษาอังกฤษธุรกจิส าหรบัการท่องเท่ียวและการโรงแรม 4(3-2-7)  
  THB60- 361 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเท่ียว 4(3-2-7)  
  THB60- 362 ภาษาอังกฤษส าหรับการด าเนินงานโรงแรม 4(3-2-7)  
  THB60- 461 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรมืออาชีพด้านการท่องเท่ียว

และการโรงแรม 
4(3-2-7)  

  THB60- 171 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับการทอ่งเที่ยวและการ
โรงแรม 

3(2-2-5)  

  THB60- 271 ภาษาจีนธุรกิจส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม 4(3-2-7)  
  THB60- 371 ภาษาจีนส าหรับการน าเที่ยว 4(3-2-7)  
  THB60- 372 ภาษาจีนส าหรับการด าเนินงานโรงแรม 4(3-2-7)  
  THB60- 471 ภาษาจีนส าหรับบุคลากรมืออาชีพดา้นการท่องเท่ียวและ

การโรงแรม 
4(3-2-7)  

  THB60- 181 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสารส าหรับการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

3(2-2-5)  

  THB60- 281 ภาษามาลายธูุรกิจส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม 4(3-2-7)  

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2563



105 
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  THB60- 381 ภาษามาลายูส าหรับการน าเท่ียว 4(3-2-7)  
  THB60- 382 ภาษามาลายูส าหรับการด าเนินงานโรงแรม 4(3-2-7)  
  THB60- 481 ภาษามาลายูส าหรับบุคลากรมืออาชีพด้านการท่องเท่ียว

และการโรงแรม 
4(3-2-7)  

FNC-201 การเงินธุรกจิ 1(4-0-8)    
TOI-205 การบริการที่พกั อาหารและเครือ่งดื่ม 1(4-0-8)    
TOI-206 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการทอ่งเที่ยว 1(4-0-8)    
TOI-221 วัฒนธรรมและมรดกไทยเพือ่ธุรกิจจัดน าเที่ยว 1(3-3-8)    
TOI-241 ความรู้พื้นฐานในอุตสาหกรรมที่พกัและรีสอร์ท 1(3-3-8)    
TOI-307 การจัดการการด าเนินงานบรกิาร 1(4-0-8)    
TOI-310 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1(4-0-8)    
TOI-324 การจัดน าเทีย่วต่างประเทศ 1(3-3-8)    
TOI-325 การจัดการกจิกรรมการท่องเที่ยว 1(3-3-8)    
TOI-335 การวางแผนและการจัดการโครงการเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

0.5(2-0-4)    

TOI-336 ผลกระทบทางการทอ่งเที่ยว 1(3-3-8)    
TOI-337 การสือ่ความหมายธรรมชาตแิละวฒันธรรมทางการ
ท่องเที่ยว 

1(3-3-8)    

TOI-438 หัวขอ้เฉพาะในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว 1(3-3-8)    
หมวดวิชาสหกิจศึกษา   25 หน่วย

วิชา 
ง. หมวดวิชาสหกิจศึกษา   25 หน่วยวชิา  

TOI-390 เตรยีมสหกิจศึกษา 0.5((2-0-4) THB60-390 เตรียมสหกิจศึกษา 
เทียบเท่า THL60-390 เตรียมสหกิจศึกษา 

1(0-2-1) 
1(0-2-1) 

ปรับโครงสร้างหน่วยการเรียน 

TOI-395 สหกจิศึกษาในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 1 3(0-40-0) THB60-391 สหกิจศึกษา 1 
เทียบเท่า THL60-391 สหกิจศึกษา 1 

8(0-40-0) 
8(0-40-0) 

ปรับล าดับและชื่อวิชา 

TOI-491 สหกจิศึกษา 2..5(0-40-0) THB60-491 สหกิจศึกษา 2 
เทียบเท่า THL60-491 สหกิจศึกษา 2 

8(0-40-0) 
8(0-40-0) 

ปรับล าดับและชื่อวิชา 
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TOI-492 ปฏิบัติทกัษะวิชาชีพ 2..5(0-40-0) THB60-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 2 

เทียบเท่า THL60-492 ปฏิบัติทกัษะวิชาชีพ 2 
8(0-40-0) 
8(0-40-0) 

ก าหนดล าดับให้สอดคล้องกับล าดับรายวิชาสหกจิ
ศึกษา 

TOI-496 สหกจิศึกษาในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 2 3(0-40-0) THB60-493 สหกิจศึกษา 3  
เทียบเท่า  THL60-493 สหกิจศึกษา 3 

8(0-40-0) 
8(0-40-0) 

ปรับล าดับและชื่อวิชา 

- - THB60-392 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 1 
เทียบเท่า THL60-392 ปฏบิัติทักษะวชิาชีพ 1 

8(0-40-0) 
8(0-40-0) 

เป็นรายวิชาใหม่และก าหนดล าดับให้สอดคล้องกับ
ล าดับรายวิชาสหกิจศึกษา 

- - THB60-494 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 3 
เทียบเท่า  THL60-494 ปฏิบัติทกัษะวิชาชีพ 3 
 

8(0-40-0) 
8(0-40-0) 

เป็นรายวิชาใหม่และก าหนดล าดับให้สอดคล้องกับ
ล าดับรายวิชาสหกิจศึกษา 

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
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ภาคผนวก ข   
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2563



108 
 

ภาคผนวก ค   
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ก.การท่องเที่ยว 
ชื่อ-สกุล: นางสาวสุขุมาล กล่ าแสงใส 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075 672 222 
075 672 202 
ksukhuma@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2554-2557 

M.B.A. Hospitality and Tourism Management 
Prince of Songkhla University 

2547-2549 

บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2543-2547 

 

2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  
ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 

อาจารย์ ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 2549-ปัจจุบัน 
ผู้ช่วยสอน ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ 2548-2549 

 

3. ความเชี่ยวชาญ  
1) มัคคุเทศก์และการสื่อความหมาย 
2) ธุรกิจการบิน 
 

4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 
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ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ส านักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1. ธุรกิจสายการบิน 

2. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3. หลักวิชาชีพมัคคุเทศก ์
4. มรดกและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

2559 – 
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ส านักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1. ธุรกิจสายการบิน 
2. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3. หลักวิชาชีพมัคคุเทศก ์

2558 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ส านักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1. การจัดน าเที่ยวภายในประเทศ 
2. หลักวิชาชีพมัคคุเทศก ์

2557 

 

5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
5.1บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ  

สุขุมาล กล่ าแสงใส. (2559). คุณลักษณะและทักษะของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น
ฐานส าหรับวิชาการจัดน าเที่ยวภายในประเทศ. ใน อัญชลี ชยานุวัชร (บ.ก.), งานประชุมวิชาการ การ
เรียนรู้เชิงรุก (น. 63-69). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

 

6. เกียรติคุณและรางวัล 
เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

อาจารย์ดเีด่นดา้นความเป็นคร ู
จาก: มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2554 
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ชื่อ-สกุล: นางสาวธนาภา  ช่วยแก้ว 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075 672 217 
075 672 202 
Thanapa.ch@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
วท.ม การวางแผนและการจดัการการทอ่งเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
2552 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส/คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี  

2533 

 

2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  
ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรบริหารธรุกิจ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) ส านกัวิชาการจัดการ มหาวิทยาลยัวลยั
ลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2554- ปัจจุบัน 

MICE Supervisor : บริษัท Turismo Asia จ ากัด กรุงเทพมหานคร 2545 - 2553 
Reservation Manager : บริษัท Asian Horizon Travel จ ากัด                      กรุงเทพมหานคร 2543 - 2545 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส่วนสง่เสริมวิชาการ, ส านักวิชาศลิปศาสตร์ : มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2538 – 2543 

Executive Secretary to General Manager : โรงแรม Louis’s Tavern กรุงเทพมหานคร 2537 – 2538 
Junior Secretary : บริษัท Matra Hachette Group กรุงเทพมหานคร 2536 – 2537 
Reservation Supervisor : บริษัท East West Siam Travel จ ากัด (Siam Exclusive Tours & 
Asia Voyages) กรุงเทพมหานคร 

2535 – 2537 

Tour Administration : บริษัท Diethelm Travel จ ากัด กรุงเทพมหานคร 2534 – 2535 
 

3. ความเชี่ยวชาญ  
1) การจัดน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
2) การจัดการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
3) การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล 
4) การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชุมชน  
 

4. ประสบการณ์การสอน 
  มี   ไม่มี 
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ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ การจัดการ การจัดการการ

ท่องเที่ยวและการ
บริการ 

1. การจัดการการท่องเที่ยวและการ 
    บริการ 
2. การจัดการทรัพยากรการ 
    ท่องเที่ยว 
3. การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
4. หลักวิธีจัดน าเที่ยว 
5. การจัดการประชุม สมัมนา  
   นิทรรศการ และการน าเทีย่วเพือ่ 
   เป็นรางวัล 
6. การท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส ์

2553 - 
2554 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ การจัดการ การจัดการการ
ท่องเที่ยวและการ

บริการ 

1. การจัดการการท่องเที่ยวและการ 
   บริการ 
2. หลักวิชาชีพมัคคุเทศก ์

2555 

ลาศึกษาต่อ 2555 – 2557 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ การจัดการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

2. การจัดน าเที่ยวภายในประเทศ 
3. การจัดน าเที่ยวต่างประเทศ 
4. ธุรกิจจัดประชุมและสัมมนา 
5. ประวัติศาสตรไ์ทยเพื่อการ 
    ท่องเที่ยว 
6. การท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส ์

2557-
ปัจจุบัน 

 

5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
5.1 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 

Chouykaew, T. (2017). The Creative Ecotourism Development; The Conservation the  
Way of Nipa Palm Tree, Paddy Rice Field, and Fisher Folks in Pak Phanang District, 
Nakorn Si Thammarat Province.In International Marketing and Tourism Conference (pp 
74-78),  Tokyo: Japan.  

 

6. เกียรติคุณและรางวัล 
เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

ช่ือรางวัล : โครงการบริการวิชาการดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี  
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย (นักสื่อความหมายในท้องถิ่น) ในฐานะ 
วิทยากรบรรยาย มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์
จาก: มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  

2555 
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ชือ่-สกุล: นางสาวอรอนงค์ เฉียบแหลม 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชา 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

 
 
 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Ph.D. Natural Resources Management/Asian Institute ofTechnology                   2557 
วท.ม. อุทยานและนันทนาการ/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  2547 
วท.บ. วนศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2545 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์ ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 2548-ปัจจุบัน 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2) การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3) การสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว 
4) การจัดการผลกระทบทางการท่องเที่ยว (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการท่องเที่ยว) 
 

4. ประสบการณ์การสอน 
 มี    ไม่มี 
 
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ส านักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2. ภูมิศาสตรโ์ลกและทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว 
3. การสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว 
4. การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
5. การวิจัยทางการท่องเที่ยว 

2548- 
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ส านักวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวและการ
บริการ 

1. .การสื่อความหมายสิ่งแวดล้อม 
2. การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
3. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 

2549-
2555 

075-672288 
การจัดการ 

conanong@wu.ac.th 
075-672202 
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ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 
4. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
5. การสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว 
6. การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ส านักวิชาการจัดการ การจัดการการ
ท่องเที่ยว-การ
ท่องเที่ยวเชิง 

1. การวางแผนและการจดัการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
3. การอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว 
4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

2548-
2549 

 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

5.1 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
อรอนงค์ เฉียบแหลม. (2560). การเรียนรู้การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยโครงการและการมีส่วน

ร่วมของชุมชน. วารสารวิจัยทางการศึกษา. 12 (1). 255-272 
Cheablam,O.& Shrestha,R. P. (2014).Climate Change Trends and Its Impact on Tourism 

Resources in Mu KoSurin Marine National Park, Thailand. Asia Pacific Journal of 
Tourism Research.20 (4,3) 435-454 

อรอนงค์ เฉียบแหลม และอุทัย เดชยศดี. (2559). ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินต่อทรัพยากร
การท่องเที่ยวชายฝั่งในอ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. ใน การประชุมวิชาการด้านป่าชาย
เลน ประจ าปีงบประมาณ 2559 “การจัดการป่าชายเลนเชิงบูรณาการ”(น. 39-55). กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง: กรุงเทพฯ 

 
5.2 บทความทางวิชาการ  

อรอนงค์ เฉียบแหลม. (2558). การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่แนวชายฝั่งกับทรัพยากรการท่องเที่ยว: ปัญหา และผลที่
ตามมา. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม. 11 (2) 134-145 

 
5.3 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน 

อรอนงค์ เฉียบแหลม. (2558).  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสื่อความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ทางการท่องเที่ยว (Nature and Culture Interpretation of Tourism). ส านักวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช 142 หน้า. 
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ข.การโรงแรม 
ชื่อ-สกุล: นางสาวเยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075 672242 
075 672202 
nyeamdao@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Ph.D. Hotel and Restaurant Administration/Oklahoma State University, 

U.S.A. 
2550 

M.A. Tourism and Hospitality Management/Bournemouth University, 
U.K. 

2542 

B.B.A. Hotel Management/Assumption University 2540 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  

ต าแหน่งงาน – องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
Lecturer – Tourism and Hospitality Program, Walailak University ธันวาคม 2542-ปัจจุบัน 
Manager – Walailak Hospitality Center,Walailak University ตุลาคม 2554- กันยายน 

2558 
ตุลาคม 2543-สิงหาคม
2545 

Trainee – Reception and Reservation Division, Dusit Island Resort Hotel เมษายน 2540 – 
พฤษภาคม 2540 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) การควบคุมคุณภาพการบริการในการท่องเที่ยวและการบริการ (Service Quality Management 
in hospitality and tourism) 

2)การจัดการโรงแรม งานแม่บ้าน งานแผนกต้อนรับและการบริการส่วนหน้า และ งานส ารองห้องพัก
(Hotel Management; Housekeeping, Front Office, and Reservation) 

3) การจัดการธุรกิจสปา (Spa Management) 

 
4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 
 

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
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ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ส านักวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวและ

การบริการ 
1. จิตวิทยาและความรับผดิชอบต่อสงัคมใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2. การบริการที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม 
3. ความรู้พื้นฐานในอุตสาหกรรมที่พักและ 

รีสอร์ท 
4. ความรู้พื้นฐานงานสปา 
5. งานฝ่ายห้องพัก 1: งานแม่บ้าน 
6. งานฝ่ายห้องพัก 2: งานบริการส่วนหน้า

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การจัดการการด าเนินงานบริการ 
8. การจัดการที่พัก รีสอร์ทและสปา 

2555-
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ส านักวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวและ
การบริการ 

1. การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 
2. จิตวิทยาและความรับผดิชอบต่อสงัคมใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3. การจัดการฝ่ายห้องพัก 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจท่ีพกั 
5. การจัดการงานสปาและสุขภาพ 
6. การวิจัยการท่องเที่ยวและการบรกิาร 
7. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปรญิญาโท 

2549-
2554 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ส านักวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวและ
การบริการ 

1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 
2. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2 
3. จริยธรรมและจิตวิทยาบริการ 
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม 
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
6. การด าเนินงานส่วนหน้า 
7. ระเบียบวิธีวิจยัและสถิติการท่องเที่ยว 
8. การศึกษาอิสระทางการท่องเที่ยว 

2542-
2548 

 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

5.1 บทความวิจัย  
Aujirapongpan, S. , Narangajavana, Y. , Hareebin, Y.  (2 0 1 6 ) .The Comparative Relationship of 

Knowledge Management and Employee Engagement of Hotel Business in Thailand. 
WMS Journal of Management. 5(1). 74-86 pp. 

 
 
 
 

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2563



116 
 

ชื่อ-สกุล: นายสุนทร บุญแก้ว 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาการจัดการ  
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075 672 2211 
075 672 202 
Sunthon_br@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
MIHTM.  
 
M.A. 

International Hospitality and Tourism Management/ 

Southern Cross University, Australia 
International Hotel  and  Tourism Management/ Naresuan 
University  

2544 

B.B.A. Hotel Management/Prince of Songkla University, Phuket 
Campus  

2540 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรบริหารธรุกิจ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) ส านกัวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2544  - ปัจจุบัน 

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ์

ตลุาคม 2556 – 
กันยายน2559 

ผู้ช่วยสอนหลักสูตรบริหารธุรกจิ (การจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ว)  โครงการจัดตั้งคณะ
การจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่วมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต  

2541-2543 

 

3. ความเชี่ยวชาญ  
1) การเรียนรู้โดยการใช้การท างานเป็นฐาน (Work-Based Learning) และการเรียนรู้ควบคู่การท างาน 

(Work-Integrated Learning) ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
2) ความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง (CSR in Tourism and 

related issues i.e. green tourism, social engagement, sustainable tourism, etc.) 
3) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (Creative and Cultural Tourism) 
4) การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจที่พัก (Food & Beverage Management in Lodging 

industry) 
 

4. ประสบการณ์การสอน 
 มี    ไม่มี 
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ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ส านักวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการ

บริการ 

1. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2. จิตวิทยาและความรับผดิชอบต่อ

สังคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3. การบริการที่พัก อาหารและ

เครื่องดื่ม 
4. การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม 
5. การท่องเที่ยวอาเซียน 

2556-
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตภูเกต็ 

การจัดการการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

โครงการจดัตั้งคณะการ
จัดการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 

 1. การจัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

2541-
2543 

 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

5.1 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
สุนทร บุญแก้ว. (2560). เกาะสมุยโมเดล : การเรียนรู้โดยใชก้ารท างานเป็นฐานและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม

เชิงพ้ืนที่ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. ในการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคมและการ
เรียนรู้ควบคู่การท างาน. หน้า 42-50.  

Sunthorn Boonkaew. (2014). Bullfighting in Southern Thailand. In Joseph Vitone’s E-Book 
(Eds.) Thai Bullfighting (pp6-11). Retrieved April 12, 2017 from https://joe-
vitone.squarespace.com/.../thai-bullfight.. 

 

6. เกียรติคุณและรางวัล 
 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
1. โครงการ Southeast Asian Studies: Multicultural Society and Religions (SEAs) 2014 
จาก: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2558 

2. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย (นักสื่อความหมายในท้องถิ่น) ในฐานะหัวหน้าโครงการ และ
วิทยากร จาก: มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

2555 
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ชื่อ-สกุล:นางพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075-672251 
 075-672202 
kpimlapa@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Ph.D. Management Studies in Tourism/University of Exeter, UK  2554 
วท.ม. อุทยานและนันทนาการ/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2545 
วท.บ. วนศาสตร์ /มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2540 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ์

2561- ปัจจุบัน 

อาจารย์ ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 2545 - ปัจจุบัน 
ผู้ประสานงานหลักสตูร การจดัการการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมบริการ 
ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2546 – 2548 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism and Hospitality Industry) 
2) การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management)  
3) จิตวิทยาบริการ (service psychology) 
4) ผลกระทบจากการท่องเที่ยว (Tourism Impacts) 

 
 
4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ส านักวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวและการ
บริการ 

1. ผลกระทบทางการท่องเที่ยว 
2. หัวข้อเฉพาะในการจัดการทรัพยากร
ท่องเที่ยว 
3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
4. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสาร

2555-ปัจจุบัน 

สป.อว. รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว 
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ข้ามวัฒนธรรม 
5. การวิจัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
6. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
7. ธุรกิจจัดประชุมและสัมมนา 
8. การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 
9. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 
 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ส านักวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวและการ
บริการ 

1. การสื่อความหมายสิ่งแวดล้อม 
2. การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยว 
3. การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
4. สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 
5. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 

2545-2554 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ส านักวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวและการ
บริการ 

1. ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติการท่องเที่ยว 
2. กรณีศึกษาทางการท่องเที่ยว 
3. การวางแผนและการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
5. นิเวศวิทยาบก 
6 .พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
7. การอนุรักษ์และการพัฒนาแหลง่
ท่องเที่ยว 
8. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2 

2545-2554 

 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

 5.1 บทความวิจัย 
 
พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2559). คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการบริโภคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแหล่ง

ท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กรณีศึกษา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วารสารวิชาการ Veridian E-
Journal กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(5) เดือนกันยายน – ตุลาคม, 1087 – 1102. 

 
พัชฐญา แซ่โง้ว ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2559). การวิเคราะห์องค์ประกอบของ

รูปแบบการด ารงชีวิตของผู้บริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยโมเดล AIO วารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธาน.ี 3(2), 43 – 69. 

พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2559). พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของ
ผู้บริโภคชาวนครศรีธรรมราช.วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 22 (2),             
1 - 18. 
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พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2557). การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านโคกไคร. 
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(3), 650 - 665.  

Pusaksrikit, T., Pongsakornrungsilp, S. &Pongsakornrungsilp, P. (2013).The Development of the 
Mindful Consumption Process through the Sufficiency Economy,inBotti, S. &Labroo, A. 
(Eds.),Advances in Consumer Research, Volume 41, Duluth, MN: Association for 
Consumer Research. 

 

6. เกียรติคุณและรางวัล 

 

 
 
 
 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ปี พ.ศ. 2558 แผนงานวิจัย แนวทางการพัฒนาพุน้ าร้อนเค็ม
คลองท่อม จังหวัดกระบี่ อย่างยั่งยืน 
จาก: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

2559 

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัยประจ าปี พ.ศ. 2559 
จาก: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2559 

ผลงานวิจัยเด่น สกว. ปี พ.ศ. 2557 แผนงานวิจัย การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 
จาก: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2558 
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