หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
ชื่ อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
: หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
: Bachelor of Arts Program in Tourism Industry

:
:
:
:

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

3. วิชาเอกหรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร (ถ้ าไม่ มีไม่ ต้องระบุ)
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 145 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่ใช้ภาษาไทย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว พ.ศ.2549 เปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2556 (หลังจากเปิ ดสอนแล้ว 2 ปี )
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
หลักสู ตรฯ นี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นกั ศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทํางานในธุ รกิจการท่องเที่ยว
ได้ เช่น ธุ รกิ จนําเที่ยว ธุ รกิ จการบิน ธุ รกิจโรงแรม หรื อธุ รกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการท่องเที่ยว โดยผู ้
จบการศึกษาสามารถเลือกตําแหน่งงานธุ รกิจเหล่านั้นได้ เช่น การทํางานในแผนกขาย แผนกรับจอง แผนก
ต้อนรั บ หรื องานธุ รการในส่ วนของการติ ดต่อสื่ อสารในระบบสากล การเป็ นมัคคุ เทศก์ และการเป็ นผู ้
ประกอบธุ รกิจการท่องเที่ยวและธุ รกิจโรงแรมขนาดเล็ก เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั สามารถทํางานในหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กํากับ ดูแล วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
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9. ชื่ อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับที่

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

1.

ผศ.

2.

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นางพิศมัย จัตุรัตน์*
นายฉัตรมงคล จันทราทิพย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

บธ.ม.
ศศ.บ.
วท.ม.

การจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การวางแผนและการ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อ
อนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
การวางแผนและการ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สื่ อสารมวลชน
Master of Management
(International Program)
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
Tourism Management
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศศ.บ.

3.

4.

อาจารย์

อาจารย์

นางสาวสิ ริกร เลิศลัคธนาธาร

วท.ม.

นางฐิตาภา บํารุ งศิลป์

ศศ.บ.
M.M.
ศศ.บ.

5.

อาจารย์

นางสาวนิ สา บุญทะสอน

M.A.
ศศ.บ.

สถาบันการศึกษา

ปี ที่สําเร็จ

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏเชี ยงใหม่
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2546
2537
2552

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2541

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2550

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Mahidol University

2545
2543

มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์

2538

Guangxi Normal University,China
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2554
2551

หมายเหตุ * ประธานหลักสูตร

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน (ต้ องระบุที่เปิ ดสอนทุกแห่ ง)
ห้องเรี ยนทฤษฏีและห้องปฏิบตั ิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 การท่องเที่ยวสร้างรายได้เป็ นอันดับต้น ๆ ให้กบั ประเทศ
11.1.2 การท่องเที่ยวทําให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น
11.1.3 การท่องเที่ยวทําให้เกิดการพัฒนาสาธารณูปโภค(Infrastructure) อันนําความเจริ ญไปสู่ ทอ้ งถิ่น
11.1.4 การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมบริ การที่มีความต้องการแรงงาน จึงเกิดอัตราการจ้างงานที่สูงขึ้น
11.1.5การท่ อ งเที่ ย วระหว่า งประเทศในภู มิ ภ าคเดี ย วกัน เป็ นการร่ ว มมื อ กัน ทางเศรษฐกิ จ เช่ น
เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้วยการทําการตลาดการท่องเที่ยวร่ วมกัน
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11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
11.2.1 การท่องเที่ยวเป็ นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่ งนําไปสู่ สัมพันธภาพที่ดีท้ งั ในประเทศและ
ต่างประเทศ
11.2.2 ความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ทําให้ชุมชนสนใจเรี ยนรู้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างมีหลักการ
11.2.3 ชุมชนควรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนให้
เป็ นการท่องเที่ยวที่ยง่ั ยืน (Sustainable)
11.2.4 การพัฒนาการท่องเที่ยวทําให้ชุมชนเกิดความรัก ความหวงแหน ร่ วมอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุของท้องถิ่นของชาติและเป็ นการสร้างจิตสํานึกของความเป็ นไทย
11.3 สถานการณ์ ด้านความต้ องการการตลาดแรงงานในประเทศ และต่ างประเทศ
11.3.1 การท่องเที่ยวทําให้เกิดการอบรมและพัฒนาบุคลากร (แรงงานที่ให้บริ การ)ในประเทศให้เข้าสู่
ระดับมาตรฐานสากล
11.3.2 การท่องเที่ยวทําให้เกิดความร่ วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากร (แรงงานที่ให้บริ การ)ทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ
11.4 ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและเทคโนโลยี
11.4.1 การท่องเที่ยวทําให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยูต่ ลอดเวลา อันเป็ นประโยชน์ใน
การสื บค้นข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
11.4.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ทําให้เกิดการบริ การแบบจุดเดียว (One stop
service) อาทิสามารถจองบริ การทุกอย่างผ่านระบบได้ภายในจุดเดียวโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
12.1.1 หลักสู ตรต้องมีการปรั บปรุ งและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิ จ สังคม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
12.1.2 ต้องพัฒนาหลักสู ตรให้มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
12.1.3 หลักสู ตรต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
12.1.4 หลักสู ตรต้องพัฒนาให้ผเู้ รี ยนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีใจรักในงานบริ การ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ในการทํางานและแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
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12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานวิชาชีพอันเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
12.2.2 สถาบันต้องให้โอกาสและสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมในการเรี ยน
12.2.3 สถาบันเป็ นผูน้ าํ วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
12.2.4 สถาบันต้องเปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างคณาจารย์และผูเ้ รี ยนระหว่าง
สถาบันในประเทศและต่างประเทศ เพื่อปรับมาตรฐานการศึกษาไปสู่ ความเป็ นสากล
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ ี่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
- กลุ่มวิชาการศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ กลุ่มภาษา กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลานามัย
- กลุ่ มวิชา ได้แก่ วิชาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่ น วิชาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย วิชา
ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย และวิชาความรู ้เกี่ยวกับอาหารไทย
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1 วิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2 วิชา
ภาษาจีน วิชาภาษาญี่ปุ่น และวิชาภาษาฝรั่งเศส
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
- ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่มวิชาเลือก
ภาษาต่างประเทศ นักศึกษาหลักสู ตรอื่น สามารถเรี ยนเป็ นวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริ หารจัดการ
13.3.1 ให้มีการปรึ กษาหารื อระหว่างผูส้ อนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นเพื่อให้
ได้เนื้อหาความรู ้และทักษะทางการท่องเที่ยวตามความต้องการของหลักสู ตร
13.3.2 สํารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผูป้ ระกอบการการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่ วมกัน
กับผูส้ อนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรื อเงื่อนไขการเรี ยนรู้และทักษะวิชาชี พ
เป็ นระยะ เพื่อแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุ งรายวิชาร่ วมกัน
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1.1 ปรัชญา
บุคลิกภาพดี มีน้ าํ ใจบริ การ วิชาการแม่นยํา คุณธรรมเป็ นเลิศ
1.2 ความสํ าคัญ
1.2.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและมีใจรักงานบริ การ สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
1.2.2 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พธุ รกิจบริ การและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากลได้
1.2.3 ส่ งเสริ มให้เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานภาคเอกชนในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม และการวิจยั เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ยง่ั ยืน
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีวตั ถุประสงค์สําคัญเพื่อให้บณ
ั ฑิตมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตบริ การและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.2 มีความรอบรู ้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ ทางการท่องเที่ยว มีความสามารถใน
การปฏิบตั ิงาน การให้บริ การ และบริ หารจัดการเทียบเท่ามาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก
1.3.3 มีทกั ษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ
1.3.4 มีความสามารถในการทํางานกับผูอ้ ื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้าน
ความรู ้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
1.3.5 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและภาษาต่า งประเทศได้อย่า งน้อย 1 ภาษา
รวมทั้งสามารถสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรตามความ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและความ
ต้องการของธุ รกิจการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

กลยุทธ์
1. สร้างเครื อข่ายกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการและ
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรม

2. สํารวจความต้องการของ
ธุรกิจการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้
1. จํานวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่ วม
เครื อข่ายมีไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยงาน
2. จํานวนหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้า
ร่ วมเครื อข่ายมีไม่นอ้ ยกว่า 3
หน่วยงาน
3. จํานวนครั้งในการประชุมร่ วมกัน
มีไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง/ปี
หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. บันทึกการปรึ กษากับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ตัวบ่งชี้
1. จํานวนครั้งในการสํารวจมีไม่นอ้ ย
กว่า 2 ครั้ง ภายในรอบ 5 ปี
2. รายงานการสํารวจแสดงข้อมูล
อย่างน้อย 3 ประเด็น คือ
- แนวโน้มของอุตสาหกรรม
- คุณสมบัติของแรงงานที่เป็ นที่
ต้องการ
- ความรู ้และทักษะด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมที่
จําเป็ นต่อการทํางาน
หลักฐาน
รายงานการสํารวจ
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แผนการพัฒนา/ เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
2. ปรับปรุ งปั จจัยสนับสนุน 1. สํารวจความต้องการของนักศึกษา ตัวบ่งชี้
1. จํานวนครั้งในการสํารวจมีไม่นอ้ ยกว่า
การเรี ยนการสอน
และผูส้ อน
1 ครั้ง/ปี
2. รายงานการสํารวจแสดงข้อมูลอย่าง
น้อย 3 ประเด็น คือ
- ลักษณะของปั จจัยสนับสนุน
ที่เป็ นที่ตอ้ งการ
- ปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการจัดการและการใช้ปัจจัย
สนับสนุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- ความเป็ นไปได้ในการพัฒนา/ปรับปรุ ง
ปัจจัยสนับสนุนตามข้อเสนอแนะ
หลักฐาน
รายงานการสํารวจ
2. จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อ ตัวบ่งชี้
ปรับปรุ งปั จจัยสนับสนุนการ
1. จํานวนเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี ที่
เรี ยนการสอนให้มีความทันสมัย
ผ่านมาไม่นอ้ ยกว่า 5%
และมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2. จํานวนอุปกรณ์/กิจกรรม/โครงการที่
ปรับปรุ งปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนการ
สอนมีไม่นอ้ ยกว่า 1 รายการ / ปี
หลักฐาน
1. จํานวนเงินงบประมาณ
2. จํานวนอุปกรณ์/กิจกรรม/โครงการที่
ปรับปรุ งปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนการ
สอน

หมวดที่ 3
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ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิภาค ตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษมว่า ด้ว ยการจัด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี ก ารจัดการเรี ย นการสอนภาคฤดู ร้อ น ทั้ง นี้ ข้ ึ นอยู่ก ับ การพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสู ตร โดยเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2 . การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน- เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรี ยนที่ 1
มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคเรี ยนที่ 2
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1. ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน (รับตรง)
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า (ถ้ ามี)
2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานการใช้ภาษาต่างประเทศไม่เท่ากัน และไม่สามารถสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2.3.2 นักศึกษายังขาดทักษะและการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
2.3.3 นักศึกษาบางคนมีทศั นคติและคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของงานบริ การ
2.3.4 นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และสุ ขภาพไม่เหมาะสมกับงานบริ การ
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2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา /ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.4.1 ทางสาขาวิชามีการจัดอบรมเสริ มให้แก่นกั ศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศ ด้านบุคลิกภาพ
และด้านคอมพิ วเตอร์ โดยทางสถาบันจัดให้มี ห้องปฏิ บ ตั ิก ารทางภาษาต่ างประเทศ และห้องปฏิ บ ตั ิ ก าร
คอมพิวเตอร์ ให้มีจาํ นวนเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
2.4.2 กําหนดให้แต่ละรายวิชาสอดแทรกความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริ ยธรรม และการพัฒนา
บุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริ การ
2.4.3 จัดอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษา เพื่อให้คาํ ปรึ กษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปี ที่
ชั้นปี ที่
ชั้นปี ที่
ชั้นปี ที่

จํานวนนักศึกษาชั้ นแต่ ละปี การศึกษา

1
2
3
4

2554
80
-

2555
80
80
-

2556
80
80
80
-

2557
80
80
80
80

2558
80
80
80
80

80
-

160
-

240
-

320
70

320
70

รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนทีค่ าดว่ าจะสํ าเร็จ
การศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายการ
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
ค่ าใช้ จ่ายของนักศึกษา
ต่ อภาคเรียน / คน

2554
456,000
352,000

ปี งบประมาณ (พ.ศ.)
2555
2556
2557
912,000
1,368,000 1,824,000
704,000
1,056,000 1,408,000

808,000
10,100

1,616,000
10,100

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2,424,000
10,100

3,232,000
10,100

(หน่วย : บาท)

2558
1,824,000
1,408,000
3,232,000
10,100
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
รายการ
ก.งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่าย
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินการ
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่ าคุรุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

2554

2555

ปี งบประมาณ
2556
2557

(หน่วย : บาท)

2558

1,057,080 1,141,647 1,232,979 1,331,618 1,438,148
541,700
445,600 467,900 491,300 515,900
1,502,680 1,609,547 1,724,279 1,847,518 1,979,848
-

1,502,680 1,609,547 1,724,279 1,847,518 1,979,848
80
160
240
320
320
18,783.50 10,059.67 7,184.50 5,773.49 5,773.49

2.7 ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรี ยนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า
145 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
109 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
36 หน่ วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก
66 หน่ วยกิต
2.2.1 เอกบังคับ
33 หน่ วยกิต
2.2.2 เอกเลือก ไม่ น้อยกว่า
18 หน่ วยกิต
2.2.3 เลือกภาษาต่ างประเทศ ไม่ น้อยกว่า
15 หน่ วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา ไม่ น้อยกว่า 7 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนจากข้ อ 2.3.1 หรือ ข้ อ 2.3.2
2.3.1 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7 หน่ วยกิต
2.3.2 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7 หน่ วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในโครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน
6 หน่ วยกิต
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
GESC1106 การคิดและคณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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1.2 กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
วิชาเลือก
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Chinese for Communication
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารขั้นสู ง
English for Advanced Communication
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการสมัครงาน
English for Career Application
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic French for Communication
GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Japanese for Communication
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Khmer for Communication
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Korean for Communication
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Vietnamese for Communication
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
วิชาบังคับ
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
Information for Learning

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

7 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
1(1-0-2)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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วิชาเลือก
GEHS1101 สุ นทรี ยภาพของชีวติ
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวิต
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning

6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
วิชาบังคับ
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
วิชาเลือก
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1102 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1103 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Law in Daily Life
GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
Sufficiency Economy and Application
GESO1105 ธุรกิจสําหรับชีวติ ประจําวัน
Business for Daily Life

6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับ
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
Exercises for Health
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports

2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
1(0-2-1)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(0-2-1)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
109
2.1 กลุ่มวิชาแกน
36
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
TRHM1101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Human Resource Management in Tourism Industry
TRHM1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
English for Tourism 1
TRHM1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
English for Tourism 2
TRHM2201 จิตวิทยาการบริ การ
Service Psychology
TRHM2202 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Tourism Industry
TRHM2203 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม
Introduction to Hotel Management
TRHM3103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
TRHM3201 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
Tourist Behavior
TRHM3205 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Information Technology for Tourism and Hotel
TRHM3208 การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Communication

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
TRHM3102 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
Airline Business and Ticketing
TRHM3202 หลักการมัคคุเทศก์ 1
Tour Guiding 1
TRHM3203 หลักการมัคคุเทศก์ 2
Tour Guiding 2
TRHM3206 การตลาดการท่องเที่ยว
Tourism Marketing
TRHM3207 การจัดการธุ รกิจนําเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
Tour Business and Travel Agency Management
TRHM3209 การบัญชี และการเงินสําหรับธุ รกิจนําเที่ยว
Accounting and Finance for Tour Business
TRHM3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางการท่องเที่ยว
Research Methodology in Tourism
TRHM4202 การวางแผนและการจัดนําเที่ยว
Tour Planning and Organizing
TRHM4204 การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
Sustainable Tourism
TRHM4205 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
Tourism Planning and Development
TRHM4208 โลจิสติกส์สาํ หรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Logistics for Tourism Industry
2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่ น้อยกว่า
ARTD2403 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
Local Arts and Culture
GOHI1202 ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย
Thai History and Culture
GOHI2103 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย
Geography of Thai Tourism
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

66 หน่ วยกิต
33 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

18 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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HOME3112 ความรู ้เกี่ยวกับอาหารไทย
Knowledge of Thai Food
TRHM1104 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริ การ
Personality Development for Hospitality Industry
TRHM2204 การจัดการส่ วนหน้า
Front Management
TRHM3101 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Health Tourism Management
TRHM3104 การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

MICE Management

TRHM3204 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
Recreation for Tourism
TRHM4201 การท่องเที่ยวเชิ งนิเวศ
Eco-Tourism
TRHM4203 หลักการนําเที่ยว
Principle for Conducting Tour
TRHM4206 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
Tourism Resource Development
TRHM4207 การจัดนําเที่ยวต่างประเทศ
Conducting Outbound Tour
TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเที่ยว
Seminar in Tourism
TRHM4902 การวิจยั ทางการท่องเที่ยว
Research Studies in Tourism

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

2.2.3 วิชาเลือกภาษาต่ างประเทศ ไม่ น้อยกว่า
เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาต่อไปนี้ เพียงกลุ่มภาษาเดียว

ภาษาจีน
CHIN1101 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
Foundation Chinese 1
CHIN1102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
Foundation Chinese 2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

15 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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CHIN4721 ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
Chinese for Tourism Industry 1
CHIN4722 ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
Chinese for Tourism Industry 2
CHIN4723 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์ 1
Chinese for Tourist Guide 1
CHIN4724 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์ 2
Chinese for Tourist Guide 2
ภาษาญีป่ นุ่
JPAN1101 ภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese 1
JPAN1102 ภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese 2
JPAN3721 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
Japanese for Tourism 1
JPAN3722 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2
Japanese for Tourism 2
TRHM3703 ภาษาญี่ปุ่นสําหรับมัคคุเทศก์ 1
Japanese for Tour Guiding 1
TRHM3704 ภาษาญี่ปุ่นสําหรับมัคคุเทศก์ 2
Japanese for Tour Guiding
ภาษาฝรั่งเศส
FREN1701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
French for Communication 1
FREN2702 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
French for Communication 2
FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3
French for Communication 3
FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4
French for Communication 4
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

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

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

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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FREN3725 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5
French for Communication 5
FREN4716 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6
French for Communication 6
ภาษาเกาหลี
TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริ การ 1
Korean for Hospitality 1
TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริ การ 2
Korean for Hospitality 2
TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
Korean for Tourism 1
TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2
Korean for Tourism 2
TRHM3301 ภาษาเกาหลีสาํ หรับมัคคุเทศก์ 1
Korean for Tour Guiding 1
TRHM3302 ภาษาเกาหลีสาํ หรับมัคคุเทศก์ 2
Korean for Tour Guiding 2
ภาษาเยอรมัน
TRHM1401 ภาษาเยอรมันเพื่อการบริ การ 1
German for Hospitality 1
TRHM1402 ภาษาเยอรมันเพื่อการบริ การ 2
German for Hospitality 2
TRHM2401 ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว 1
German for Tourism 1
TRHM2402 ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว 2
German for Tourism 2
TRHM3401 ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก์ 1
German for Tour Guiding 1
TRHM3402 ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก์ 2
German for Tour Guiding 2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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ภาษารัสเซีย
TRHM1501 ภาษารัสเซียเพื่อการบริ การ 1
Russian for Hospitality 1
TRHM1502 ภาษารัสเซียเพื่อการบริ การ 2
Russian for Hospitality 2
TRHM2501 ภาษารัสเซี ยเพื่อการท่องเที่ยว 1
Russian for Tourism 1
TRHM2502 ภาษารัสเซี ยเพื่อการท่องเที่ยว 2
Russian for Tourism 2
TRHM3501 ภาษารัสเซี ยสําหรับมัคคุเทศก์ 1
Russian for Tour Guiding 1
TRHM3502 ภาษารัสเซี ยสําหรับมัคคุเทศก์ 2
Russian for Tour Guiding 2

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

กลุ่มภาษาอาเซียน
TRHM1601 กลุ่มภาษาอาเซี ยนเพื่อการท่องเที่ยว 1 (เวียดนาม 1)
Asean Language for Tourism (Vietnamese 1)
TRHM1602 กลุ่มภาษาอาเซี ยนเพื่อการท่องเที่ยว 2 (เวียดนาม 2)
Asean Language for Tourism (Vietnamese 1)
TRHM2601 กลุ่มภาษาอาเซี ยนเพื่อการท่องเที่ยว 3 (มาเลย์ 1)
Asean Language for Tourism 3 (Malay 1)
TRHM2602 กลุ่มภาษาอาเซี ยนเพื่อการท่องเที่ยว 4 (มาเลย์ 2)
Asean Language for Tourism 4 (Malay 2)
TRHM3601 กลุ่มภาษาอาเซี ยนเพื่อการท่องเที่ยว 5 (อินโดนีเซีย 1)
Asean Language for Tourism (Bahasa 1)
TRHM3602 กลุ่มภาษาอาเซี ยนเพื่อการท่องเที่ยว 6 (อินโดนีเซีย 2)
Asean Language for Tourism (Bahasa 2)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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2.3. กลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ไม่ น้อยกว่า
2.3.1 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
TRHM4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Preparation of Occupational Practicum in Tourism Industry
TRHM4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Occupational Practicum in Tourism Industry
หรือ
2.3.2 สหกิจศึกษา
TRHM4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Preparation for Co-operative Education in Tourism Industry
TRHM4804 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Co-operative Education in Tourism Industry

7 หน่ วยกิต
2 (90)
5 (400)

2 (90)
6 (540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคย
เรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปี ที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รหัสวิชา
GEHS1001
GEPA1001
GESO1001
GESC1104
GETH1001

ชื่อรายวิชา
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
พลวัตสังคมไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชี วิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

หน่ วยกิต
1(1-0-2)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

BENG1101
TRHM1101

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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

TRHM1104

การพัฒนาบุคคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริ การ

3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือก

2.3.2 กลุ่มวิชาเลือก

ภาษาต่างประเทศ
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พ / สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ชั้ นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือก

รหัสวิชา
GEEN1001
GEHS1101
GESC1101

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
สุ นทรี ยภาพของชี วิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

BENG1102
TRHM2201

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
จิตวิทยาการบริ การ

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

ARTD2403

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซี ย
ภาษาเยอรมัน กลุ่มภาษาอาเซี ยน

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

2.3.2 กลุ่มวิชาเลือก
ภาษาต่างประเทศ
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พ / สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-
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ชั้ นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3.2 กลุ่มวิชาเลือก
ภาษาต่างประเทศ
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พ / สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา
GEHS1102
GEPA1002
GESO1102

ชื่อรายวิชา
การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชี วิต
กีฬาประเภทบุคคล
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

TRHM1102
TRHM3103

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

TRHM2202

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
จรรยาบรรณวิชาชี พและกฎหมายสําหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

TRHM4208

โลจิสติกส์สาํ หรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซี ย
ภาษาเยอรมัน กลุ่มภาษาอาเซี ยน

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

3(3-0-6)
-
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ชั้ นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือก

รหัสวิชา
GEEN1102

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการสมัครงาน

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

TRHM2203
TRHM3205
TRHM3208

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม

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

GOHI2103
GOHI1202

ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซี ย
ภาษาเยอรมัน กลุ่มภาษาอาเซี ยน

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

2.3.2 กลุ่มวิชาเลือก
ภาษาต่างประเทศ
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พ / สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-
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ชั้ นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่ วยกิต
-

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือก

TRHM1103
TRHM3201
TRHM3202
TRHM3206

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
หลักการมัคคุเทศก์ 1
การตลาดการท่องเที่ยว

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

HOME3112
TRHM3104

ความรู ้เกี่ยวกับอาหารไทย
การจัดการประชุม นิ ทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ น
รางวัล
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซี ย
ภาษาเยอรมัน กลุ่มภาษาอาเซี ยน

3(2-3-4)
3(3-0-6)

2.3.2 กลุ่มวิชาเลือก
ภาษาต่างประเทศ
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พ / สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
-
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ชั้ นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่ วยกิต
-

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

TRHM3102
TRHM3207
TRHM3209
TRHM4202

ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
การบัญชี และการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว
การวางแผนและการจัดนําเที่ยว

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

TRHM3101

การจัดการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ

3(3-0-6)

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซี ย
ภาษาเยอรมัน กลุ่มภาษาอาเซี ยน

3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือก

2.3.2 กลุ่มวิชาเลือก
ภาษาต่างประเทศ
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พ/สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

TRHM3210

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

3(3-0-6)
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ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่ วยกิต
-

หลักการมัคคุเทศก์ 2
วิธีวิจยั วิทยาทางการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว

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

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซี ย
ภาษาเยอรมัน กลุ่มภาษาอาเซี ยน

3(3-0-6)

การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หรื อ
การเตรี ยมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดนําเที่ยวต่างประเทศ หรื อ
การสัมมนาทางการท่องเที่ยว

2(90)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

TRHM3203
TRHM3901
TRHM4204
TRHM4205

2.3 กลุ่มวิชาเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือก

2.3.2 กลุ่มวิชาเลือก

ภาษาต่างประเทศ
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พ/สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

TRHM4801
TRHM4803
TRHM4207
TRHM4901
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รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

2(90)
3(3-0-6)

ชั้นปี ที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือก

2.3.2 กลุ่มวิชาเลือก

ภาษาต่างประเทศ
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พ/สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

TRHM4802
TRHM 4804

รวม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรื อ
สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

5(400)
6(540)
-

5/6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ARTD2403

ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Local Arts and Culture
ประวัติความเป็ นมาและเปรี ยบเทียบวิวฒั นาการ และรู ปแบบของศิลปะไทยในเชิ ง
ทัศนศิลป์ คือจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม งานประณี ตศิลป์ ตลอดจนความรู้
พื้นฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านอันเกี่ยวกับชีวติ ความเป็ นอยูก่ ารดํารงชี พความเชื่ ออันเป็ น
พื้นฐานซึ่ งถือว่าเป็ นมรดกหรื อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็ นสําคัญ

BENG1101

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ความรู ้ พ้ืนฐานทางด้านธุ รกิ จ ซึ่ งเน้นที่การสื่ อสารภายในสํานักงาน คําจํากัดความ
ทางด้านธุ รกิ จ และสํานวนต่าง ๆ ซึ่ งมีความหลากหลายจะถูกนํามาใช้โดยผ่านหัวข้อเรื่ องที่
เกี่ยวข้อง เช่ น การจัดการภายในสํานักงาน พนักงานและหน้าที่ การโทรศัพท์ การจัดการ
และการนัดหมาย การติดต่อทางสังคม การตอบรับจดหมายธุ รกิจ (บันทึกสั้น,จดหมายธุ รกิจ,
ประกาศย่อย และประกาศทัว่ ไป)จดหมายสอบถาม ใบเสนอราคา และใบสั่งซื้ อ ตลอดจน
การสมัครงาน

BENG1102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
วิชาบังคับก่ อน : BENG1701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การศึ ก ษาโลกธุ ร กิ จ โดยมุ่ ง เน้น การค้า ภายในประเทศและระหว่า งประเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ เช่ น การนําเข้า-ส่ งออก การขนส่ ง ธุ รกรรมทางธนาคาร การติดต่อ
ธุ รกิจทางโรงแรม ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุมรายงานบริ ษทั การโฆษณา
สิ นค้า ธุ รกิจในโลกอินเทอร์เน็ต จดหมายร้องเรี ยน และการประนีประนอม เป็ นต้น

CHIN1101

ภาษาจีนพืน้ ฐาน 1
3(3-0-6)
Foundation Chinese 1
การออกเสี ยงตามสําเนี ยงภาษามาตรฐานปั กกิ่ง ระบบพินยิน ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
อักษรจีน ศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์พ้ืนฐานจากบทสนทนา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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CHIN1102 ภาษาจีนพืน้ ฐาน 2
3(3-0-6)
Foundation Chinese 2
วิชาบังคับก่ อน : CHIN1101 ภาษาจีนพืน้ ฐาน 1
การอ่านแบ่งวรรคตอน ศัพท์ สํานวนไวยากรณ์ ในบทสนทนาที่ยากขึ้น สนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ และเขียนข้อความสั้นๆ
CHIN4721 ภาษาจีนสํ าหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว 1
3(3-0-6)
Chinese for Tourism Industry 1
คํา ศัพ ท์ สํา นวนและบทสนทนาที่ จาํ เป็ นในการติ ดต่ อสื่ อสารในธุ รกิ จ ท่ องเที่ ย ว
ตั้งแต่คาํ ศัพท์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
CHIN4722 ภาษาจีนสํ าหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว 2
3(3-0-6)
Chinese for Tourism Industry 2
วิชาบังคับก่ อน : CHIN4721 ภาษาจีนสํ าหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว 1
ทักษะทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ภาษาจีน เพื่อเตรี ยมในการทํางาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจท่องเที่ยว
CHIN4723 ภาษาจีนสํ าหรับมัคคุเทศก์ 1
3(3-0-6)
Chinese for tourist guide 1
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและบทสนทนาที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ ได้แก่ การบรรยาย
สถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนการเดินทาง
CHIN4724 ภาษาจีนสํ าหรับมัคคุเทศก์ 2
Chinese for tourist guide 1
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : CHIN4723 สํ าหรับมัคคุเทศก์ 1
ฝึ กทักษะทั้งการสนทนาภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเตรี ยมพร้อม
ในการทํางานมัคคุเทศก์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
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FREN1701

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 1
3(3-0-6)
French for Communication 1
วิชาบังคับก่ อน: None
ทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง
การทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวคําขอโทษ ถามและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวัน เวลา ดินฟ้ า
อากาศ บรรยายรู ปร่ างลักษณะบุคคล และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน

FREN2702

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 2
3(3-0-6)
French for Communication 2
วิชาบังคับก่ อน : FREN1701 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 1
หรือ GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
ทักษะสัมพันธ์ท้ งั การฟัง พูด อ่าน เขียน สําหรับการติดต่อสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
การอ่านและการเขียนไปรษณี ยบัตร บัตรอวยพร บัตรเชิญ ประกาศจดหมาย แบบฟอร์ มต่าง
ๆ เล่าเรื่ องแบบง่าย ๆ

FREN2703

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 3
3(3-0-6)
French for Communication 3
วิชาบังคับก่ อน : FREN2702 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 2
สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ โดยการสร้างสถานการณ์สมมุติ ทักษะการ
ฟัง การพูดในสถานการณ์จากสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิดีโอ ซีดีรอม อินเทอร์เน็ต
ศัพท์ สํานวนเฉพาะด้านเพื่อการโต้ตอบทางโทรศัพท์ การเชื้อเชิญ การตอบรับ - ตอบ
ปฏิเสธคําเชื้อเชิญ การแนะนําและการเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ
รายงานหน้าชั้นเรี ยน

FREN3704

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 4
3(3-0-6)
French for Communication 4
วิชาบังคับก่ อน : FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 3
สนทนาในหัว ข้อ ที่ เ กี่ ย วกับ ภาษาฝรั่ ง เศสในวงการอาชี พ ธุ ร กิ จ งานบริ ษ ัท และ
สํานักงานต่างๆ สามารถนําภาษาฝรั่งเศสมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสม รวมทั้งสามารถแนะนําบริ ษทั แผนกต่างๆ และกิจการของบริ ษทั ได้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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FREN3725

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 5
3(3-0-6)
French for Communication 5
วิชาบังคับก่ อน : FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 4
สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสในวงการอาชีพธุ รกิจท่องเที่ยว งานการ
บริ การ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในสถานการณ์หลากหลาย ซับซ้อนมากขึ้น ศัพท์และสํานวน
ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในวงการธุ รกิจการท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสามารถจัดทําเอกสาร
เอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็ นภาษาฝรั่งเศส

FREN4716 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 6
3(3-0-6)
French for Communication 6
วิชาบังคับก่ อน : FREN3725 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 5
สนทนาในหัวข้อที่ เกี่ ย วกับ ภาษาฝรั่ ง เศสที่ใ ช้ใ นธุ รกิ จโรงแรม งานบริ ก าร การ
ต้อนรับลูกค้า การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การบรรยายลักษณะห้องพัก บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ที่ต้ งั ของโรงแรม รู ้จกั แนะนําลักษณะเด่นเพื่อเพิ่มคุณค่าของโรงแรม สนทนาทางโทรศัพท์
เพื่อให้รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับห้องพัก ภัตตาคาร ราคา การจองห้องพัก ตารางเวลาต่าง ๆ
รวมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับห้องพักได้
GECN1101 ภาษาจีนเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Chinese for Communication
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาจี น เบื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้อ ที่ ใ ช้ ใ น
ชี วิตประจําวัน การแนะนําตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคํา
อําลา ถามและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทัก ษะภาษาอัง กฤษด้า นการฟั ง พูด อ่ า น และเขี ย น เน้น การฟั ง การพูด เพื่อ การ
สื่ อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ ต่ า งๆ ให้ มี ท ัก ษะในการอ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ใ นชี วิ ต ประจํา วัน
สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และข้อความสั้น ๆ เพื่อใช้ในการสื่ อสาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารขั้นสู ง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
ทักษะในการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับสู ง การสื่ อสาร โดยใช้
ศัพท์ และรู ปแบบของประโยคที่ซับซ้อน การสนทนา อภิปรายโต้ตอบ การนําเสนอ การอ่าน
ข้อความที่ซบั ซ้อน บทความเชิงวิชาการ และตําราจากสื่ อต่าง ๆ การเขียนประโยคระดับซับซ้อน
เขียนข้อความตั้งแต่สองย่อหน้า และเขียนสรุ ปสาระสําคัญของบทความทางวิชาการ
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้ อมสํ าหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
ทัก ษะภาษาอัง กฤษเพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มในการสมัค รงาน การอ่ า นเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงานและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาทักษะการพูดเพื่อการเตรี ยมตัวสัมภาษณ์และการติดตามผลการสมัครงาน
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic French for Communication
ทัก ษะพื้นฐานภาษาฝรั่ ง เศสเบื้ องต้นด้า นการฟั ง พูด อ่า น เขี ย น ในหัวข้อที่ ใ ช้ใ น
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่ าวขอบคุ ณ กล่ าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEHS1001 สารสนเทศเพือ่ การเรี ยนรู้
1(1-0-2)
Information for Learning
ความหมาย ความสํา คัญของสารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศในการศึ ก ษาค้นคว้า
ภายในสถาบันการศึกษาและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ วิธีการสื บค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ การรวบรวม
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรู ปแบบ
มาตรฐาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

34

GEHS1101 สุ นทรียภาพของชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ ทางดนตรี นาฏศิลป์ และ
ศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิ ดความซาบซึ้ งและเห็ นคุ ณค่าของศาสตร์ ทางความงาม สามารถ
วิเคราะห์ คุณค่าทางสุ นทรี ยศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู้เชิงคุณค่า อันเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนารสนิยม สามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
GEHS1102 การพัฒนาตนเพือ่ ความสุ ขของชีวติ
3(3-0-6)
Self-development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทางสรี รวิทยา
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย การศึกษาตนเอง และการประเมิน
ตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การเสริ มสร้าง
บุคลิกภาพ มนุ ษย์สัมพันธ์ในการทํางาน สุ ขภาพจิตและการจัดการความเครี ยด การสร้างเสริ ม
ชีวติ ให้มีความสุ ข
GEHS1103 จริยธรรมทางสั งคมและการใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้ นฐานของมนุ ษ ย์ โลกทัศน์ ชี วทัศน์ การส่ ง เสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม
การมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การพัฒนาปั ญญาตามหลักศาสนธรรม การใช้เหตุผลอย่างสร้างสรรค์
เพื่อการดํารงชีวติ ในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม
GEJP1101 ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Japanese for Communication
ทัก ษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่ นเบื้องต้นด้า นการฟั ง พูด อ่ า น เขี ยน ในหัวข้อที่ ใ ช้ใ น
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุ ณ กล่ าวขอโทษ กล่ าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
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GEKM1101 ภาษาเขมรเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Khmer for Communication
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาเขมรเบื้ อ งต้น ด้า นการฟั ง พูด อ่ า น เขี ย น ในหัว ข้อ ที่ ใ ช้ใ น
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่ าวขอบคุ ณ กล่ าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Korean for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลี เบื้ องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่ าวขอบคุ ณ กล่ าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEPA1001 การออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
1(0-2-1)
Exercises for Health
หลั ก การออกกํา ลัง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ การออกกํา ลัง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต ตลอดจน
สามารถนําการออกกําลังกายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชี วติ
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
ทักษะการเล่นกี ฬา และมารยาทการเล่ นกี ฬาประเภทบุ คคลตามความสนใจและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อการพัฒนา ร่ างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ให้สามารถนําเอาการเล่นกี ฬาเป็ น
ทักษะทางสังคม และการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช้งาน
โปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่าง ๆ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน และประยุกต์ใช้งานในชี วิตประจําวันอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยเคารพในสิ ทธิ ทางปั ญญาจริ ยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Sciences for Life
กระบวนการและการพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ต
ความสั มพันธ์ ข องสุ ข ภาพกับ อาหาร การออกกํา ลัง กาย ยาและสมุ นไพร การใช้ ส ารเคมี ใ น
ชีวิตประจําวันอย่าง ถูกต้องและเหมาะสม ความสําคัญของพลังงานต่อโลกและชี วิต ความปลอดภัย
ในการดําเนินชีวิต การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและการป้ องกันสารเสพติด
GESC1103 พืชพรรณเพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวิต และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการอนุ รักษ์
พันธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ ชีวติ
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม การอนุรักษ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้า
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ ชี วภาพ และการดํารงชีวิตของ
มนุ ษย์การมีส่วนร่ วมในการจัดการฟื้ นฟู ส่ งเสริ ม บํารุ งรักษา คุม้ ครองทรัพยากร ตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ ส่ิ งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
GESC1105 ชี วติ กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้า วหน้า และการพัฒ นาเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บ ัน และอนาคต บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่ อ วิถี ชี วิต เทคโนโลยีด้า นเทคโนโลยีชี ว ภาพ นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพ ลัง งาน เทคโนโลยีสุ ข ภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีส ะอาด และการใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
GESC1106 การคิดและคณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
การคิ ด และกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ รู ป แบบการคิ ด กระบวนการคิ ด ทาง
คณิ ตศาสตร์ และการให้เหตุ การแปลความหมายและการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ การเปรี ยบเทียบ
หน่วยวัด อัตราการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ดอกเบี้ย ภาษี การประยุกต์คณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื่อ
การตัดสิ นใจ การคาดการณ์ และการแก้ใขปั ญหาในชีวติ ประจําวัน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GESO1001 พลวัตสั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ นมาและวิวฒั นาการของสังคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสําคัญที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังแนวทางการดําเนิ นชี วิตในสังคมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาและส่ งเสริ มคุณค่าความเป็ นไทย
GESO1101 พลวัตสั งคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวฒั นาการของมนุ ษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิ จ และ
ระบบเมือง การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตยเน้นหลักสิ ทธิ
เสรี ภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้รู้จกั เข้าใจ และสามารถดํารงชี วิตได้
อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปั จจุบนั และอนาคตได้อย่างมีสํานึกและความรับผิดชอบ
ต่อความเป็ นสังคมพลเมือง (Civil Society) ทั้งในระดับชาติและระดับโลกต่อไป
GESO1102 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่ งแวดล้อมและปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
ดํา รงชี วิตของมนุ ษ ย์ เพื่ อ สร้ า งจิ ตสํา นึ ก สาธารณะในการอนุ รั ก ษ์ การจัด การและการพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคม
GESO1103 กฎหมายในชี วิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
กฎหมายสําคัญๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นชี วิตประจําวันที่พึงทราบ ทั้งในระดับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสารบัญญัติ
และวิธีสบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชี วิตประจําวัน เห็นความสําคัญของกฎหมายในฐานะที่
เป็ นกติกาของสังคม และปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติในฐานะที่เป็ นสมาชิกที่ดี
ของสังคม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ใช้
3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Applications
แนวทางการศึ กษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิ จ เพื่อนําไปสู่ การวิเคราะห์
วิวฒั นาการของสัง คมและเศรษฐกิ จที่ เกิ ดขึ้ นในประเทศไทย โดยเน้นให้เห็ นถึ งอิ ท ธิ พลของ
วัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และวิธีการนําไปประยุกต์ใช้กบั เศรษฐกิ จและสังคมไทย เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและมี
ภูมิคุม้ กัน นอกจากนี้การศึกษายังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ กรณี ศึกษา (Case Studies)
ต่างๆ ที่มีการนําแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปใช้กบั เหตุการณ์จริ ง
GESO1105 ธุรกิจสํ าหรับชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Business for Daily Life
ลักษณะพื้นฐานและโครงสร้างของธุ รกิจประเภทต่างๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ประกอบธุ รกิจ ได้แก่การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล การบริ หาร
สํา นัก งาน การบริ ห ารการผลิ ต ซึ่ งครอบคลุ ม ถึ ง เอกสารธุ ร กิ จ ประเภทต่ า งๆ แนวทางการ
ประกอบธุ รกิจ ตลอดจนศึกษาปั ญหาและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิ นธุ รกิจ จรรยาบรรณ
นักธุ รกิจเพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวติ
GETH1001 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทัก ษะทางภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารและทัก ษะการเขี ย นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ชี วิต ประจํา วัน
โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Vietnamese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่ าวขอบคุ ณ กล่ าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GOHI1202 ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai History and Culture
ประวัติ ค วามเป็ นมาของไทย เมื อ งสํา คัญ สถานที่ สํ า คัญ บุ ค คลสํา คัญ ของไทย
ประวัติ ศ าสตร์ แ ละตํา นานท้อ งถิ่ น ศิ ล ปวัฒ นธรรมของคนไทยโดยส่ ว นรวมและท้อ งถิ่ น
การละเล่นในท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทย วิวฒั นาการการดํารงชีวิต ให้มีความรู้จนสามารถอธิ บาย
ความเป็ นมาแสดงความคิดเห็นและให้ทศั นวิจารณ์ได้
GOHI2103 ภูมิศาสตร์ การท่ องเทีย่ วไทย
3(3-0-6)
Geography of Thai Tourism
สภาพทางภูมิศาสตร์ ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ต้ งั การเข้าถึ งเส้นทาง
คมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการกําเนิดของแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและประวัติ ประเภท
ของแหล่งท่องเที่ยวองค์ประกอบที่เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวสถานบริ การและหน่ วยงานการ
ท่องเที่ยว การวางแผนการจัดการท่องเที่ยวและฝึ กปฏิบตั ิงานภาคสนาม
HOME3112 ความรู้ เกีย่ วกับอาหารไทย
3(2-3-4)
Knowledge of Thai Food
รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ หลักสู ตรอืน่ ทีต่ ้ องมาเรียน
ความสํ า คัญ และคุ ณ ค่ า ของอาหารไทย เอกลัก ษณ์ ข องอาหารไทยวัต ถุ ดิ บ และ
กรรมวิธีในการปรุ ง การจัดรายการอาหารไทย อาหารประจําภาค หลักการจัดอาหารให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมไทย การตกแต่งและจัดเสิ ร์ฟ
JPAN1101

ภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(3-0-6)
Japanese 1
ทักษะ 4 อย่างบูรณาการ โดยฝึ กทักษะการฟัง การออกเสี ยง การพูดขั้นพื้นฐานที่ใช้
ในชี วิตประจําวัน ฝึ กทักษะการเขียนประโยคง่ายๆ ทักษะการอ่านข้อความสั้นๆ และศัพท์ที่
ใช้ในชีวติ ประจําวัน รวมทั้งศึกษาและฝึ กฝนตัวอักษรฮิรางานะ คาตะตานะ และตัวอักษรคันจิ
ระดับต้น ประมาณ 40 ตัว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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JPAN1102

ภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(3-0-6)
Japanese 2
วิชาบังคับก่ อน : JPAN1101 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ทักษะ 4 อย่างต่อเนื่ องจากภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 ในแวดวงชีวิตที่กว้างขวางขึ้น ศึกษา
และฝึ กฝนภาษาคันจิเพิ่มเติมประมาณ 80 ตัว ซึ่ งเมื่อเรี ยนจบแล้ว ผูเ้ รี ยนจะมีความรู้ในอักษร
คันจิในระดับเบื้องต้นอันจะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาตัวอักษรคันจิในระดับสู งต่อไป

JPAN3721

ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 1
3(3-0-6)
Japanese for Tourism 1
ทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสํานวนที่ใช้ในการบริ การ และสนทนากับ
นักท่องเที่ยวโดยจัดสถานการณ์จาํ ลองในการปฏิบตั ิงาน เช่น สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร
ร้านค้า เป็ นต้น

JPAN3722

ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 2
3(3-0-6)
Japanese for Tourism 2
วิชาบังคับก่ อน : JPAN3721ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การท่องเทีย่ ว 1
การใช้ภาษาต่อจากภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1ในการปฏิบตั ิงานตามสถานที่ต่าง ๆ
เช่นสถานที่ท่องเที่ยว บริ ษทั นําเที่ยว ฝึ กพูดโทรศัพท์ในธุรกิจท่องเที่ยว

TRHM1101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Human Resource Management in Tourism Industry
สภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวระบบ
หน้าที่ การจัดการบุคคล การวางแผน การออกแบบลักษณะงานให้ตรงกับความต้องการ
การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แรงงานสัมพันธ์ การสร้างทีม และ
ควบคุม การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าและความขัดแย้ง โดยประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีมา
ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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TRHM1102

ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 1
3(3-0-6)
English for Tourism 1
คํา ศัพ ท์ สํา นวนภาษาและบทสนทนาที่ จ าํ เป็ น ในการติ ดต่ อ สื่ อสารในงานการ
บริ การและการท่องเที่ยว และความรู ้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศ เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ใช้
ในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วโดยใช้ ค ํ า ศั พ ท์ เ ฉพาะเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปกรรมด้ า นสถาปั ตยกรรม
ประติมากรรม และจิตรกรรม และลักษณะการทํางานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

TRHM1103

ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 2
3(3-0-6)
English for Tourism 2
วิชาบังคับก่ อน : TRHM1102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว 1
คํา ศัพ ท์ สํ า นวนภาษาและบทสนทนาภาษาอัง กฤษ ที่ ใ ช้ใ นการบริ ก ารและการ
ท่องเที่ยวในระดับที่สูงขึ้น และเน้นฝึ กทักษะการบรรยายสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
สําคัญ ทั้งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด

TRHM1104

การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
Personality Development for Hospitality Industry
ความหมายและขอบเขตของบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่ทาํ ให้มนุ ษย์มีบุคลิ กภาพที่
แตกต่างกัน บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริ การ การปรับพฤติกรรม ความหมาย
และความสํ า คัญ ของมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ เทคนิ ค ในการติ ด ต่ อ สื่ อสารที่ ดี ก ั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ความหมายและความสําคัญของวาทศิลป์ การเตรี ยมและการจัดเรื่ อง มารยาทการพูดและการ
รับฟัง ศิลป์ และศาสตร์ แห่งการพูดอย่างสร้างสรรค์

TRHM1301

ภาษาเกาหลีเพือ่ การบริการ 1
3(3-0-6)
Korean for Hospitality 1
ทักษะเบื้องต้นของภาษาเกาหลีในด้านการฟัง การพูด ฝึ กฟั งบทสนทนา และข้อความ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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TRHM1302

ภาษาเกาหลีเเพือ่ การบริการ 2
3(3-0-6)
Korean for Hospitality 2
วิชาบังคับก่ อน : TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพือ่ การบริการ 1
เทคนิ ค การอ่ า นงานเขี ย นภาษาเกาหลี โ ดยเน้น การอ่ า นเพื่ อ จับ ใจความ สั ง เกต
โครงสร้างทางไวยากรณ์และคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ

TRHM1401

ภาษาเยอรมันเพือ่ การบริการ 1
3(3-0-6)
German for Hospitality 1
ทักษะเบื้องต้นของภาษาเยอรมันในด้านการฟัง การพูด ฝึ กฟังบทสนทนา และ
ข้อความต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ

TRHM1402

ภาษาเยอรมันเพือ่ การบริการ 2
3(3-0-6)
German for Hospitality 2
วิชาบังคับก่ อน : TRHM1401 ภาษาเยอรมันเพือ่ การบริการ 1
เทคนิ ค การอ่ า นงานเขี ย นภาษาเยอรมัน โดยเน้น การอ่ า นเพื่ อ จับ ใจความ สั ง เกต
โครงสร้างทางไวยากรณ์และคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ

TRHM1501

ภาษารัสเซียเพือ่ การบริการ 1
3(3-0-6)
Russian for Hospitality 1
ทักษะเบื้องต้นของภาษารัสเซียในด้านการฟัง การพูด ฝึ กฟังบทสนทนา และข้อความ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ

TRHM1502

ภาษารัสเซียเพือ่ การบริการ 2
3(3-0-6)
Russian for Hospitality 2
วิชาบังคับก่ อน : TRHM1501 ภาษารัสเซียเพือ่ การบริการ 1
เทคนิ ค การอ่ า นงานเขี ย นภาษารั ส เซี ย โดยเน้ น การอ่ า นเพื่ อ จับ ใจความสั ง เกต
โครงสร้างทางไวยากรณ์และคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ

TRHM1601

กลุ่มภาษาอาเซียนเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 1(เวียดนาม1)
3(3-0-6)
Asean Language for Tourism (Vietnamese 1)
ทัก ษะเบื้ องต้น ของภาษาเวี ย ดนามในด้า นการฟั ง การพูด ฝึ กฟั ง บทสนทนา และ
ข้อความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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TRHM1602

กลุ่มภาษาอาเซียนเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 2 (เวียดนาม1)
3(3-0-6)
Asean Language for Tourism (Vietnamese 1)
วิชาบังคับก่ อน : TRHM1601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่ องเที่ยว (เวียดนาม1)
เทคนิ ค การอ่ า นงานเขี ย นภาษาเวีย ดนามโดยเน้น การอ่ า นเพื่ อ จับ ใจความสัง เกต
โครงสร้างทางไวยากรณ์และคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ

TRHM2201

จิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
Service Psychology
ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล ด้านเจตคติ แรงจูงใจ ค่านิ ยมเกี่ ยวกับการ
ทํา งานและการพักผ่อน การนําเอาหลักการทางจิ ตวิท ยาไปใช้ใ นการให้บริ ก าร การสร้ า ง
จิ ตสํา นึ ก ในการบริ ก ารและปฏิ บ ตั ิง านระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชา และเพื่อน
ร่ วมงาน

TRHM2202

อุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Industry
ระบบการท่องเที่ยว ต้นกําเนิดและพัฒนาการท่องเที่ยว ความหมายและความสําคัญ
ของการท่องเที่ยว องค์ประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความรู ้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การจัดการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ การดําเนินงานธุ รกิจท่องเที่ยว
ประเภทของนักท่องเที่ยว ตลอดจนปั จจัยต่าง ๆ ที่ เป็ นองค์ประกอบของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว การบริ การด้านโรงแรม การนําเที่ยว การขนส่ ง ภัตตาคาร ร้านขายของที่ระลึก และ
สถานบันเทิง

TRHM2203

ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการโรงแรม
3(2-2-5)
Introduction to Hotel Management
วิวฒั นาการโรงแรมของไทยและต่างประเทศ ประเภทของโรงแรม รู ปแบบการ
บริ หารธุ รกิจโรงแรมแบบต่างๆ การบริ หารโรงแรมในระบบเครื อข่าย ระบบแฟรนไชน์ ระบบ
สัญญาการจัดการ และอื่นๆ โครงสร้างการบริ หารงาน การแบ่งสายงานการบังคับบัญชา และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกต่างๆในโรงแรม เทคนิ คการปฏิบตั ิงานในแผนกหลักของ
โรงแรม แผนกบริ การส่ วนหน้า แผนกแม่บา้ น แผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม แนวโน้มและปั ญหาในการประกอบธุ รกิ จ
โรงแรม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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TRHM2204

การจัดการส่ วนหน้ า
3(3-0-6)
Front Management
ความรู ้ และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานบริ การส่ วนหน้าโรงแรม ทั้งงานรับจองห้องพัก
งานต้อนรับและลงทะเบียน งานรับโทรศัพท์ งานบริ การบริ เวณห้องโถง การเงินส่ วนหน้า
เอกสารที่ใช้ในการประสานงานของงานบริ การส่ วนหน้า และการเขียนรายงานประจําวัน

TRHM2301

ภาษาเกาหลีเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 1
3(3-0-6)
Korean for Tourism 1
วิชาบังคับก่ อน : TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพือ่ การบริการเบือ้ งต้ น 2
คําศัพ ท์และสํา นวนเกี่ ย วกับ การท่ องเที่ ย วของประเทศไทย ในด้า นสัง คม ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เป็ นภาษาเกาหลีได้

TRHM2302

ภาษาเกาหลีเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 2
3(3-0-6)
Korean for Tourism 2
วิชาบังคับก่ อน : TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพือ่ การท่ องเที่ยว 1
ทักษะทางภาษาเกาหลีที่ใช้ในการให้ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ ยวข้องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และการโรงแรม การใช้ภาษาเกาหลีในการอธิ บาย และให้ขอ้ มูลสําหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีไทย

TRHM2401

ภาษาเยอรมันเพือ่ การท่ องเที่ยว 1
3(3-0-6)
German for Tourism 1
วิชาบังคับก่ อน : TRHM1402 ภาษาเยอรมันเพือ่ การบริการเบือ้ งต้ น 2
คํา ศัพ ท์ แ ละสํ า นวนเกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทย ในด้ า นสั ง คม
ศิลปะวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เป็ นภาษาเยอรมันได้

TRHM2402

ภาษาเยอรมันเพือ่ การท่ องเที่ยว 2
3(3-0-6)
German for Tourism 2
วิชาบังคับก่ อน : TRHM2401 ภาษาเยอรมันเพือ่ การท่องเทีย่ ว 1
ทักษะทางภาษาเยอรมันที่ใช้ในการให้ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และการโรงแรม การใช้ภาษาเยอรมันในการอธิ บาย และให้ขอ้ มูลสําหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีไทย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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TRHM2501

ภาษารัสเซียเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 1
3(3-0-6)
Russian for Tourism 1
วิชาบังคับก่ อน : TRHM1502 ภาษารัสเซียเพือ่ การบริการเบือ้ งต้ น 2
คํา ศัพ ท์ แ ละสํ า นวนเกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทย ในด้ า นสั ง คม
ศิลปะวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เป็ นภาษารัสเซียได้

TRHM2502

ภาษารัสเซียเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 2
3(3-0-6)
Russian for Tourism 2
วิชาบังคับก่ อน : TRHM2501 ภาษารัสเซียเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 1
ทักษะทางภาษารัสเซี ยที่ใช้ในการให้ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และการโรงแรม การใช้ภาษารัสเซี ยในการอธิ บาย และให้ขอ้ มูลสําหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีไทย

TRHM2601

กลุ่มภาษาอาเซียนเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 3 (มาเลย์ 1)
3(3-0-6)
Asean Language for Tourism 3 (Malay 1)
ทักษะเบื้องต้นของภาษามาเลย์ในด้านการฟัง การพูด ฝึ กฟังบทสนทนา และข้อความ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ

TRHM2602

กลุ่มภาษาอาเซียนเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 4 (มาเลย์ 2)
3(3-0-6)
Asean Language for Tourism 4 (Malay 2)
วิชาบังคับก่ อน : TRHM2601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพือ่ การท่องเที่ยว 3 (มาเลย์ 1)
เทคนิ ค การอ่ า นงานเขี ย นภาษามาเลย์โ ดยเน้ น การอ่ า นเพื่ อ จับ ใจความ สั ง เกต
โครงสร้างทางไวยากรณ์และคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ

TRHM3101

การจัดการการท่ องเทีย่ วเชิงสุ ขภาพ
3(3-0-6)
Health Tourism Management
ความรู ้และวิธีในการบริ การของธุ รกิ จเพื่อสุ ขภาพประเภทต่างๆ องค์ประกอบของ
การบริ การเพื่อสุ ขภาพ สถานออกกําลังกาย สปา นวดแผนโบราณ ร้านอาหารความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การและประยุกต์หลักในการบริ การไปใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ ม
มารยาทและการปฏิ บตั ิตนของพนักงานในธุ รกิจเพื่อสุ ขภาพ เพื่อการให้บริ การอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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TRHM3102

ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
3(3-0-6)
Airline Business and Ticketing
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับธุ รกิจการบิน ภูมิศาสตร์ การบิน กฎและระเบียบการจราจรทาง
อากาศ ตารางเวลา กําหนดการบิน ชนิดเครื่ องบินและประสิ ทธิ ภาพการบิน งานบริ การบน
เครื่ องบินและภาคพื้นดิน การคิดคํานวณค่าโดยสาร การสํารองที่นงั่ ระเบียบพิธีการเข้าออก
ระหว่างประเทศ การขนส่ งและพัสดุ ภณ
ั ฑ์ การจองตัว๋ และการสํารองที่นั่ง การใช้
ตารางเวลา ตารางการบิน เส้นทางของสายการบินต่างๆ รวมทั้งสายการบินภายในประเทศ
การบริ การผูโ้ ดยสารภาคพื้นดิน ระบบการสํารองที่นงั่ วิธีการเขียนบัตรโดยสารเครื่ องบิน

TRHM3103

จรรยาบรรณวิชาชี พและกฎหมายสํ าหรับการท่องเทีย่ วและการโรงแรม
3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
คุ ณ ธรรมและคุ ณ ค่ า ของจริ ยธรรม ปั ญ หาและการแก้ ปั ญ หาจริ ยธรรมของ
ผูป้ ระกอบการด้า นการท่องเที่ ย ว และการปฏิ บ ตั ิ ที่ มีคุณธรรมตามค่ า นิ ย มของสัง คมไทย
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และพระราชบัญญัติโรงแรม ความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของผูป้ ระกอบการและผูใ้ ห้บริ การ

TRHM3104

การจัดการประชุ ม นิทรรศการ และการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็ นรางวัล
3(3-0-6)
MICE Management
วิวฒั นาการ แนวคิ ด บทบาทและผลกระทบของธุ รกิ จ MICE (การจัดประชุ ม
นานาชาติ การจั ด แสดงนิ ท รรศการ และการจัด ท่ อ งเที่ ย วเป็ นรางวัล )การวางแผน
การดําเนิ นงาน การกําหนดกลยุทธ์ และการประเมินผลงานของธุ รกิจMICE แนวโน้มและ
การพัฒนาธุ รกิจMICE ปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาของ ธุรกิจ MICE

TRHM3201

พฤติกรรมนักท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Tourist Behavior
ความหมายและความสําคัญของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ความแตกต่างของพฤติกรรม
นักท่องเที่ ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติ การจําแนกประเภทของนักท่องเที่ยวตามวัย เพศ
ศาสนา วัตถุประสงค์ การศึกษา ตลอดจนลักษณะอุปนิ สัย รสนิ ยม และวัฒนธรรมของ
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
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TRHM3202

หลักการมัคคุเทศก์ 1
3(3-0-6)
Tour Guiding 1
วิชาบังคับก่ อน : GOHI1202 ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย
ความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก์ บทบาทและหน้าที่ของมัคคุ เทศก์ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จาํ เป็ นของมัคคุเทศก์ บทบาทและมารยาทในการ
วางตัว การสื่ อสาร ศิลปะการนําชมแหล่งท่องเที่ยว และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ตลอดจน
ศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ในด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีไทย พุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ โดยรวมของแต่ละ
ภาคในประเทศไทย แบบฝึ กหัดและฝึ กปฏิบตั ิภาคสนามในกรุ งเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง

TRHM3203

หลักการมัคคุเทศก์ 2
3(3-0-6)
Tour Guiding 2
วิชาทีบ่ ังคับก่ อน : TRHM3202 หลักการมัคคุเทศก์ 1
การปฏิ บตั ิหน้าที่ของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ เที่ยวศึกษาความรู้ ที่
เกี่ ยวข้องกับงานมัคคุ เทศก์ ความรู้ เกี่ ยวกับการทํา หนัง สื อเดิ นทางเอกสารประกอบการ
เดิ นทาง การตรวจลงตราระเบียบพิธีทางศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง การควบคุม และการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา การสร้างความปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยว การป้ องกันอุบตั ิเหตุ มีการฝึ ก
ปฏิบตั ิภาคสนาม

TRHM3204 นันทนาการเพือ่ การท่ องเที่ยว
3(3-0-6)
Recreation for Tourism
ทฤษฎีและลักษณะภาวะผูน้ าํ ความสําคัญ ประโยชน์ และวิธีการสร้าง มนุษยสัมพันธ์
ในการจัดเกมและกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว วิธีสร้างความคุน้ เคยและบรรยากาศ
การสร้ างความสนุ กสนานและความบันเทิง การประยุกต์ในการจัดเกมแก่ผเู้ ดินทางแต่ละ
ประเภทได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
TRHM3205

เทคโนโลยีสารสนเทศสํ าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(2-2-5)
Information Technology for Tourism and Hotel
โครงสร้ า งของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศด้า นการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม
ประเภทของสารสนเทศในการท่องเที่ยวและการโรงแรม การนําระบบสารสนเทศต่างๆ มา
ใช้ในการจัดการข้อมูลด้านระบบการจัดจําหน่ายแบบเบ็ดเสร็ จ และระบบ e – Tourism

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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TRHM3206

การตลาดการท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Tourism Marketing
ความหมายและความสําคัญของการจัดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ส่ วนประกอบของ
ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว การจัดลําดับความสําคัญของตลาดกลุ่มเป้ าหมาย การกําหนดตําแหน่ง
ทางการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวางแผน
ตลอดจนการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

TRHM3207

การจัดการธุรกิจนําเทีย่ วและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tour Business and Travel Agency Management
ความหมาย ความสํา คัญ ลัก ษณะและบทบาทของธุ ร กิ จนํา เที่ ย วและตัวแทนการ
เดิ นทางท่องเที่ยว การจัดตั้ง ประเภทโครงสร้างขององค์กร การดําเนิ นงานด้านต่างๆ ของ
ธุ รกิจนําเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว

TRHM3208

การสื่ อสารข้ ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross Cultural Communication
ลักษณะอุปนิสัย พฤติกรรม มารยาท และศิลปะการต้อนรับนักท่องเที่ยว แนวคิดและ
ทฤษฎี ในการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีผลต่อการท่องเที่ยวที่เกี่ ยวเนื่ องกับกลุ่มวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน และผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยว การติดต่อสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม ปั ญหา
และแนวทางการแก้ไขวัฒนธรรมสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวฒั น์ แนวทางในการบริ หารจัดการ
วัฒนธรรมข้ามชาติที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน

TRHM3209

การบัญชีและการเงินสํ าหรับธุรกิจนําเที่ยว
3(3-0-6)
Accounting and Finance for Tour Business
ทฤษฏี แนวคิ ด และหลัก การบัญชี และการเงิ น วิธี ก ารบันทึ ก บัญชี ตลอดจนการ
รายงานทางการเงิ น เพื่อวัดผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงินของธุ รกิ จนําเที่ยว การ
วิเคราะห์ตน้ ทุน ตลอดจนการจัดการการเงินของธุ รกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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TRHM3301

ภาษาเกาหลีสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3(3-0-6)
Korean for Tour Guiding 1
วิชาบังคับก่ อน : TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพือ่ การท่ องเที่ยว 2
พัฒนาทัก ษะภาษาเกาหลี คํา ศัพ ท์ สํา นวน และประโยคการสนทนา การบริ ก าร
สําหรับมัคคุ เทศก์การต้อนรับนักท่องเที่ยว การจัดตารางการท่องเที่ยว การสอบถามข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยว การขอวีซ่า การตรวจลงตราและศุลกากร การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การสํารอง ที่นงั่ ร้านอาหาร และสถานที่พกั แรม โดยฝึ กจากสถานการณ์จาํ ลอง

TRHM3302

ภาษาเกาหลีสําหรับมัคคุเทศก์ 2
3(3-0-6)
Korean for Tour Guiding 2
วิชาบังคับก่ อน : TRHM3301 ภาษาเกาหลีสําหรับมัคคุเทศก์ 1
ประโยคสนทนา และอ่านเรื่ องราวประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมไทย ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวประเภท
ต่างๆ เป็ นภาษาเกาหลี ฝึ กปฏิบตั ิ บรรยายจากสถานการณ์จริ ง

TRHM3401

ภาษาเยอรมันสํ าหรับมัคคุเทศก์ 1
3(3-0-6)
German for Tour Guiding 1
วิชาบังคับก่ อน : TRHM2402 ภาษาเยอรมันเพือ่ การท่องเทีย่ ว 2
พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน คําศัพท์ สํานวน และประโยคการสนทนา การบริ การ
สําหรับมัคคุ เทศก์การต้อนรับนักท่องเที่ยว การจัดตารางการท่องเที่ยว การสอบถามข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยว การขอวีซ่า การตรวจลงตราและศุลกากร การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การสํารองที่นงั่ ร้านอาหาร และสถานที่พกั แรม โดยฝึ กจากสถานการณ์จาํ ลอง

TRHM3402

ภาษาเยอรมันสํ าหรับมัคคุเทศก์ 2
3(3-0-6)
German for Tour Guiding 2
วิชาบังคับก่ อน : TRHM3401 ภาษาเยอรมันสํ าหรับมัคคุเทศก์ 1
ประโยคสนทนา และอ่านเรื่ องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวประเภท
ต่างๆ เป็ นภาษาเยอรมัน ฝึ กปฏิบตั ิ บรรยายจากสถานการณ์จริ ง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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TRHM3501

ภาษารัสเซียสํ าหรับมัคคุเทศก์ 1
3(3-0-6)
Russian for Tour Guiding 1
วิชาบังคับก่ อน : TRHM2502 ภาษารัสเซียเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 2
พัฒนาทักษะภาษารั ส เซี ย คํา ศัพ ท์ สํา นวน และประโยคการสนทนา การบริ ก าร
สําหรับมัคคุ เทศก์การต้อนรับนักท่องเที่ยว การจัดตารางการท่องเที่ยว การสอบถามข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยว การขอวีซ่า การตรวจลงตราและศุลกากร การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การสํารองที่นงั่ ร้านอาหาร และสถานที่พกั แรม โดยฝึ กจากสถานการณ์จาํ ลอง

TRHM3502

ภาษารัสเซียสํ าหรับมัคคุเทศก์ 2
3(3-0-6)
Russian for Tour Guiding 2
วิชาบังคับก่ อน : TRHM3501 ภาษารัสเซียสํ าหรับมัคคุเทศก์ 1
ประโยคสนทนา และอ่านเรื่ องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวประเภท
ต่างๆ เป็ นภาษาเกาหลี ฝึ กปฏิบตั ิ บรรยายจากสถานการณ์จริ ง

TRHM3601

กลุ่มภาษาอาเซียนเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 5 (อินโดนีเซีย 1)
3(3-0-6)
Asean Language for Tourism (Bahasa 1)
ทัก ษะเบื้ อ งต้น ของภาษาอิ น โดนี เ ซี ย (บาฮาซา)ในด้า นการฟั ง การพูด ฝึ กฟั ง บท
สนทนา และข้อความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ

TRHM3602

กลุ่มภาษาอาเซียนเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 6 (อินโดนีเซีย 2)
3(3-0-6)
Asean Language for Tourism (Bahasa 2)
วิชาบังคับก่ อน : TRHM3601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพือ่ การท่องเที่ยว5 (อินโดนีเซีย 1)
เทคนิ คการอ่านงานเขียนภาษาอินโดนี เซี ย(บาฮาซา)โดยเน้นการอ่านเพื่อจับใจความ
สังเกตโครงสร้างทางไวยากรณ์และคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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TRHM3703

ภาษาญีป่ ุ่ นสํ าหรับมัคคุเทศก์ 1
3(3-0-6)
Japanese for Tour Guiding 1
วิชาบังคับก่ อน : JPAN3722 ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การท่องเทีย่ ว 2
พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ สํานวน และประโยคสนทนา การบริ การสําหรับ
มัคคุเทศก์ การต้อนรับนักท่องเที่ยว การจัดตารางการท่องเที่ยว การสอบถามข้อมูล การขอ
วีซ่า การตรวจลงตราและศุล กากร การแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่า งประเทศ การสํา รองที่ น่ัง
ร้านอาหาร และสถานที่พกั แรม โดยฝึ กจากสถานการณ์จาํ ลอง

TRHM3704

ภาษาญีป่ ุ่ นสํ าหรับมัคคุเทศก์ 2
3(3-0-6)
Japanese for Tour Guiding 2
วิชาบังคับก่ อน : TRHM3601 ภาษาญีป่ ุ่ นสํ าหรับมัคคุเทศก์ 1
ประโยคสนทนา และอ่านเรื่ องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวประเภท
ต่างๆ เป็ นภาษาญี่ปุ่น ฝึ กปฏิบตั ิ บรรยายจากสถานการณ์จริ ง

TRHM3901

วิธีวจิ ัยวิทยาทางการท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Research Methodology in Tourism
รู ปแบบระเบี ยบวิธีวิจยั ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับด้านท่องเที่ยว ประเภทของ
การวิจยั ขั้นตอนการวิจยั การเลือกปั ญหาการวิจยั การกําหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคําถาม
การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และ เทคนิ คการตั้งสมมติฐาน การเลือก
รู ปแบบการวิจยั เครื่ องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ฝึ ก
ปฏิบตั ิในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการเตรี ยมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนเค้า
โครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั และประเมินผลการวิจยั

TRHM4201

การท่ องเที่ยวเชิ งนิเวศ
3(3-0-6)
Eco-Tourism
องค์ประกอบและประเภทของระบบนิ เวศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิ เวศกับ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ลักษณะความต้องการ และพฤติกรรม
ของนัก ท่ องเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ รู ป แบบและการสื่ อความหมายทางธรรมชาติ ตลอดจนศึ ก ษา
เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากสิ่ งอํานวยความสะดวกของนักท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ ของนักท่องเที่ยว ในเขตอุทยานแห่งชาติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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TRHM4202

การวางแผนและการจัดนําเที่ยว
3(3-0-6)
Tour Planning and Organizing
องค์ประกอบที่สาํ คัญของการนําเที่ยว การสํารวจเส้นทาง การจัดรายการนําเที่ยว
หลักการเขียนและการคิดราคารายการนําเที่ยว การวางแผนการใช้งบประมาณ การดําเนินการ
ผลกําไรทางธุ รกิจ การจัดแผนการท่องเที่ยวโดยเน้นความปลอดภัย ปั ญหาและอุปสรรคและ
ความสัมพันธ์กบั กฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

TRHM4203

หลักการนําเที่ยว
3(3-0-6)
Principle for Conducting Tour
รู ปแบบ หลักการนําเที่ยว กลวิธีและเทคนิ คที่ใช้ในการนําเที่ยว การแก้ปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจเกิดระหว่างการนําเที่ยว การจัดสิ่ งของสัมภาระ การติดต่อกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง : โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร มีการฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม

TRHM4204

การท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Tourism
ความหมาย ความเป็ นมาของการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ง ยื น วิ เ คราะห์
สถานการณ์และแนวโน้ม องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน หลักการและ
การดําเนิ นการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน การวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ข้อกําหนดและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน

TRHM4205

การวางแผนและพัฒนาการท่ องเทีย่ ว
3(3 -0-6)
Tourism Planning and Development
ความเป็ นมา ความหมาย รู ปแบบ และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยวแนวคิด
องค์ประกอบ วิธีการ และเทคนิคการทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่ งก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วม
และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุ มชนท้องถิ่น
แนวโน้มนโยบายการท่องเที่ยวระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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TRHM4206

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Tourism Resource Development
แนวคิด ประเภท และลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว ความหมายและประเภท
ของระบบนิ เวศ ความสัม พันธ์ ระหว่า งระบบนิ เวศกับ ทรั พ ยากรการท่องเที่ ยว ความ
หลากหลายทางชี วภาพ การอนุ รักษ์และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวแต่ละประเภท การ
สื่ อความหมายธรรมชาติ การประเมินศักยภาพ และการพัฒนาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่
สําคัญ บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

TRHM4207

การจัดนําเทีย่ วต่ างประเทศ
3(3-0-6)
Conducting Outbound Tour
คุณค่าองค์ประกอบการจัดนําเที่ยวต่างประเทศระบบธุ รกิจการท่องเที่ยว
ความ
ต้องการของตลาด การผลิตโปรแกรมและการประชาสัมพันธ์ การให้ความสะดวกในการทํา
หนัง สื อเดิ นทางและวีซ่ า การประกันความปลอดภัย ในการเดิ นทาง กฎระเบี ย บการเดิ น
ทางเข้าประเทศของต่างประเทศ มีการฝึ กปฏิบตั ิการจัดนําเที่ยวไปต่างประเทศ และการแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้าในต่างประเทศ

TRHM4208

โลจิสติกส์ สําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
ความสําคัญ ปั ญหา และประเภทของผูโ้ ดยสารเพื่อการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ การจัดการ การตลาดและการเงินของการขนส่ งผูโ้ ดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
ระบบโลจิสติกส์สาํ หรับการท่องเที่ยว นวัตกรรมทางด้านโลจิสติกส์ และระบบโลจิสติกส์เพื่อ
การเดินทางและการท่องเที่ยว

TRHM4801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
2(90)
Preparation of Occupational Practicum in Tourism Industry
กิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พในด้าน
การรับความรู ้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ สังเกตและมีส่วนร่ วมในการ
ฝึ กปฏิบตั ิดา้ นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบครบวงจร การจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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TRHM4802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทางอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
5(400)
Occupational Practicum in Tourism Industry
วิชาบังคับก่ อน : TRHM4801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพทาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จัดให้นักศึ กษาได้ฝึกประสบการณ์ วิชาชี พด้านการท่ องเที่ ยวในหน่ วยงานรั ฐบาล
รัฐวิสาหกิ จ หรื อธุ รกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยนําความรู้ ท้ งั ทางภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริ ง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึ ก
ประสบการณ์ และจัดให้มีการปั จฉิ มนิ เทศ เพื่ออภิปรายปั ญหาการฝึ กประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้สาํ เร็ จ โดยจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้งั หมด

TRHM4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
1(45)
Preparation for Co-operative Education in Tourism Industry
การจัดกิ จกรรมเตรี ย มความพร้ อมให้ผูเ้ รี ย นก่ อนเข้า สู่ ส หกิ จ ศึ ก ษา ด้า นการรั บ รู้
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุ ณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชี พ ศึกษา สังเกต และมีส่วนร่ วมก่อนการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานด้านการท่องเที่ยวในสถานการณ์จริ ง

TRHM4804

สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
6(540)
Co-operative Education in Tourism Industry
วิชาบังคับก่ อน : TRHM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การฝึ กงานวิชาชีพที่เน้นการปฏิบตั ิในสถานประกอบการ โดยความร่ วมมือของสถาน
ประกอบการและสถานศึ ก ษาร่ ว มกัน มี ก ารคัด เลื อ กนัก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ง านจริ ง เพื่ อ เรี ย นรู้
ประสบการณ์ ป ฏิ บ ัติ ง านจริ งคุ ณ สมบัติ ข องบัณ ฑิ ต ตรงตามความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานไม่ต่าํ กว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผล
และนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา

TRHM4901

สั มมนาทางการท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Seminar in Tourism
วิชาบังคับก่ อน : วิชาเอกของสาขาการท่องเที่ยวไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต
วิเคราะห์กรณี ศึกษา แสดงความคิดเห็น อภิปรายปั ญหา และตัดสิ นใจตามหลักการ
ทฤษฎีและความเหมาะสมของสถานการณ์ ในประเด็นด้านการท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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TRHM4902

การวิจัยทางการท่ องเที่ยว
3(0-6-3)
Research studies in Tourism
วิชาบังคับก่ อน : TRHM3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางการท่องเที่ยว
แนวคิ ดและรู ป แบบการวิจยั ทางการท่ องเที่ ย วเลื อกหัว ข้อ ที่ จะทํา วิ จยั เสนอเค้า
โครงการวิจยั ดําเนินการวิจยั และเสนอผลการวิจยั

3.2 ชื่ อ สกุล ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ที่

ตําแหน่ ง/ชื่อ – สกุล

1

ผศ.พิศมัย จัตุรัตน์*

2

นายฉัตรมงคล จันทราทิพย์

คุณวุฒิ

บธ.ม.
ศศ.บ.
วท.ม.

ศศ.บ.
3

นางสาวสิ ริกร เลิศลัคธนาธาร

วท.ม.
ศศ.บ.

4.

นางฐิตาภา บํารุ งศิลป์

M.M.
ศศ.บ.

5.

นางสาวนิสา บุญทะสอน

M.A.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

การจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การวางแผนและการ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
การวางแผนและการ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สื่ อสารมวลชน
Master of Management
(International Program)
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
Tourism Management
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ภาระ
การสอน
ชม.ต่ อปี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
24

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

30

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

30

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Mahidol University

30

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Guangxi Normal
University,China
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม

30

หมายเหตุ * ประธานหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ที่

ตําแหน่ ง/ชื่อ – สกุล

1

ผศ.พิศมัย จัตุรัตน์

2

นายฉัตรมงคล จันทราทิพย์

3

4

5.

6.

นางสาวสิ ริกร เลิศลัคธนาธาร

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ปธานราษฏร์

นางฐิตาภา บํารุ งศิลป์

นางสาวนิสา บุญทะสอน

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ที่

ตําแหน่ ง/ชื่อ – สกุล

1

นายวิรัต บางเจริ ญทรัพย์

คุณวุ
ฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

บธ.ม. การจัดการ
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วท.ม. การวางแผนและการจัดการ
การท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม
ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
วท.ม. การวางแผนและการจัดการ
การท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม
ศศ.บ. สื่ อสารมวลชน
Ph.D. Philosophy of Education
Administration
M. Ed Teacher Education
ค.บ การโรงแรมและภัตตาคาร
M.M. Master of Management
(International Program)
ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
M.A. Tourism Management
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คุณวุ
ฒิ

สาขาวิชา

30

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

30

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Sardar Patel University

24

Sardar Patel University
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช
Mahidol University

30

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Guangxi Normal
University,China
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถาบัน

วท.ม. การจัดการนันทนาการ
การท่องเที่ยว
ค.บ. ธุรกิจศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ภาระการ
สอนชม.
ต่ อปี
24

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

30

ภาระการ
สอนชม.
ต่ อปี
18

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.1.1 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทฤษฏี และหลักการ ในการทํางานในวิชาชีพได้ และมีเจตคติที่ดีต่อธุ รกิจ
บริ การและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4.1.2 ปฏิ บตั ิ งานด้วยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต รู้ จกั คิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และยึดมัน่ ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.3 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทํางาน และปรับตัวได้ดีในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4.1.4 สื่ อสารกับผูม้ าใช้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ
ได้เหมาะสมกับการทํางาน
4.2 ช่ วงเวลา
4.2.1 ภาคฤดูร้อนของปี การศึกษาที่ 2 และ 3 จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง
4.2.2 ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4 จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 400 ชัว่ โมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จัดในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ์
4.3.2 การฝึ กปฏิบตั ิงานฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 2 และ 3 ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดใน
เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
การทําโครงงาน หรื อ การวิจยั ไม่ได้เป็ นข้อบังคับในหลักสู ตร แต่สนับสนุนให้นกั ศึกษาลงทะเบียน
เรี ยนในรายวิชาต่อไปนี้ วิธีวิจยั วิทยาทางการท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เพื่อให้นกั ศึกษามี
โอกาสใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเอง โดยมีการจัดทําเป็ นรายงานมีรูปเล่มเป็ นมาตรฐานในรู ปแบบที่เป็ น
มาตรฐานและภายในเวลาที่กาํ หนด
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
โครงงาน หรื อ การวิจยั หมายถึ ง การให้นกั ศึกษาเป็ นผูก้ าํ หนดหัวข้อเรื่ องที่จะศึกษาค้นคว้าหรื องาน
สร้ างสรรค์ด้วยตนเอง มีขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสมสามารถทําเสร็ จภายในระยะเวลาที่ก าํ หนดนักศึกษา
ได้รับประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้า
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
5.2.1 นักศึกษามีองค์ความรู ้จากการวิจยั
5.2.2 นักศึกษาสามารถแก้ไขปั ญหาโดยวิธีวจิ ยั
5.2.3 นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5.2.4 นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์สถิติขอ้ มูลและอภิปรายผล
5.2.5 นักศึกษาสามารถปรับตัวในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5.2.6 นักศึกษาสามารถนําเสนอและสื่ อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปี การศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มีการจัดทําข้อมูลเพื่อกําหนดรายละเอียดในการจัดทํารู ปเล่มสําหรับงานวิจยั
5.1.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาํ แนะนํานักศึกษา โดยให้นกั ศึกษาเป็ นผูเ้ ลื อกอาจารย์ที่ปรึ กษาและหัวข้อ
หรื อโครงงานที่นกั ศึกษาสนใจ
5.1.3 อาจารย์ที่ปรึ กษาจัดตารางเวลาการให้คาํ ปรึ กษาและการติดตามการทํางานของนักศึกษา
5.1.4 จัดเตรี ย มวัสดุ อุปกรณ์ สิ่ง อํา นวยความสะดวกในการทํางานโครงงานวิจยั เช่ น คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือ อุปกรณ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น คุ ณ ภาพการทํา วิ จ ัย หรื อ โครงงาน ความก้า วหน้า ในระหว่ า งการทํา วิ จ ัย หรื อ โครงงาน
การนําเสนอรายงานผลการวิจยั หรื อ ผลงานโครงการของนักศึกษาในภาพรวม โดยอาจารย์ประจําวิชาและ
อาจารย์ที่ปรึ กษา โดยกําหนดเกณฑ์และการประเมินที่เป็ นมาตรฐานครบถ้วน สมบูรณ์ โดยให้มีคะแนนเป็ น
สัดส่ วนตามระบบการวัดและประเมินผลของคณะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. ผลการเรียนรู้ 5 ด้ านจากหลักสู ตรหมวดวิชาเฉพาะสู่ รายวิชา
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (หมวดวิชาเฉพาะ)
คุณลักษณะพิเศษ
1. ทางกาย
การแต่งกายที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิงานใช้ท่าทางในการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม การสร้างบุคลิกภาพในการ
เคลื่อนไหวที่ประทับใจ การเรี ยนรู ้มารยาท
สากล และการแสดงออกของสี หน้า
2. ทางวาจา
ใช้วาจาสุ ภาพตลอดเวลา รู ้จกั กาละเทศะในการ
พูดตามสถานการณ์ มีความสามารถในการ
อธิบายหรื อสื่ อสาร เรี ยนรู ้ความเหมาะควรใน
การพูดกับบุคคลทุกระดับ
3. ทางใจ
มีจิตสํานึกในการบริ การ เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและรู ้จกั ให้อภัย มีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง
4. ศักยภาพอื่น
แสวงหาความรู ้ ช่างสังเกตตัดสิ นปั ญหาเฉพาะ
หน้าได้ดี มีเทคนิคในการต่อรองและแก้ปัญหา
ร้องเรี ยน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กลยุทธ์ การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา
- ฝึ กการแสดงออกในห้องเรี ยน
- ฝึ กแสดงท่าทางและการเคลื่อนไหว
- บรรจุคาํ สอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
- ฝึ กและแสดงบทบาทในห้องเรี ยน

- บรรจุในวิชาจรรยาบรรณ
- แสดงบทบาทในห้องเรี ยนโดยสมมุติสถานการณ์
- ฝึ กพูดอธิ บายโดยการเล่าเรื่ อง
- ฝึ กโดยใช้บทบาทในห้องเรี ยน
- ฝึ กภาษาในห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
- บรรจุในรายวิชาจิตวิทยาการบริ การ
- สอนในรายวิชาจรรยาบรรณ
- สอนประวัติของผูม้ ีชื่อเสี ยงในด้านการบริ การที่
ประสบความสําเร็ จหรื อเชิ ญวิทยากรที่ประสบ
ความสําเร็ จในงานวิชาชีพมาพูด
สอบภาคปฏิบตั ิในห้องเรี ยน
สอนเชิงวิชาการและกรณี ศึกษา
ฝึ กโดยใช้กรณี ศึกษา
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2.การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 คุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และสามารถจัดการปั ญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับ
กับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่ งคุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานและการ
ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นอย่างสมํ่าเสมอ
(3) มี ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็ นสมาชิ กที่ดี และมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมเพื่อการพัฒนามี
ภาวะผูน้ าํ และเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่น
(4) มีวนิ ยั ในการทํางาน และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) กําหนดให้มีวชิ าจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และทํารายงาน
(2) สอนคุณธรรม จริ ยธรรมสอดแทรกในบทเรี ยนวิชาเฉพาะ
(3) สอนโดยใช้กรณี ศึกษาและอภิปรายร่ วมกัน
(4) สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (ethic code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
(5) การบรรยายพิเศษโดยผูม้ ีประสบการณ์หรื อพระในศาสนาต่าง ๆ
(6) การแสดงออกอันเป็ นแบบอย่างที่ดีของผูส้ อน
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริ ยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
(2) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผูเ้ รี ยนร่ วมกันและกับผูส้ อนทุกคน
(3) ทํางานเป็ นกลุ่ม และรายงานผลงาน
(4) กําหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริ ยธรรมให้พดู แสดงออก
(5) ผลการประเมินจากการฝึ กงานโดยองค์กรที่ผเู ้ รี ยนเข้าฝึ กงาน
(6) สร้างแบบสอบถามให้ผปู ้ กครองตอบ สํารวจความคิดเห็นของผูป้ กครอง
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
(1) มีความรู ้ ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิอย่าง
กว้างขวาง เป็ นระบบ เป็ นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
(2) มีความรู ้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีความรู ้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาและต่อยอด องค์ความรู้ใน
งานอาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
(1) การบรรยายภายในชั้นเรี ยน และการถาม-ตอบ
(2) มอบหัวข้อเรื่ องให้คน้ คว้าและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
(3) ทํารายงานเปรี ยบเทียบความรู ้จากห้องเรี ยนกับการทํางานจริ ง ภาคปฏิบตั ิ
(4) อภิปรายเป็ นกลุ่ม โดยให้ผสู ้ อนตั้งคําถามตามระบบการสอนยึดผูเ้ รี ยนเป็ น ศูนย์กลาง
(5) การศึกษานอกสถานที่และทํารายงาน
(6) สอนโดยการสาธิ ตและฝึ กภายในห้องปฏิบตั ิการ
(7) สอนโดยการติว (Tutorial Group)
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
(1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน
(2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินผลจากการทํางานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน
(4) ประเมินจากรายงานที่ให้คน้ คว้า
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปั ญญา
(1) มี ค วามสามารถประมวล และศึ ก ษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หาและความ
ขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
(2) มี ค วามสามารถประยุก ต์ใ ช้ค วามรู้ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บ ัติไ ปใช้ป ระโยชน์ ใ นการฝึ ก
ประสบการณ์ ภาคสนาม และการปฏิบตั ิงานจริ งตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุ รกิจ และจากศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องเพื่อ
พัฒนาทักษะการทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ผล
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา
(1) กรณี ศึกษาเกี่ยวกับธุ รกิจนําเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และการวิจยั
(2) การอภิปรายเป็ นกลุ่ม
(3) การทํางานที่ได้รับมอบหมายให้คน้ คว้าหรื องานเกี่ยวกับการพัฒนา
(4) การบรรยายโดยผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูป้ ระกอบการที่มีความสําเร็ จในอาชีพ
(5) กําหนดให้มีรายวิชาที่ตอ้ งใช้ทกั ษะการคํานวณ เช่น การจัดการการบริ การ การ
ควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา
(1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทาํ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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(2) การสอบข้อเขียน
(3) การเขียนรายงาน
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่ งส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จกั มาก่อน คนที่มา
จากสถาบันอื่นๆ คนที่จะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา คนที่จะมาอยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้า
กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เป็ นเรื่ องจําเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้นอาจารย์ตอ้ งสอดแทรกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบในการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อให้นกั ศึกษามีคุณสมบัติต่างๆดังนี้
(1) มี ค วามสามารถในการปฏิ บ ัติแ ละรั บ ผิด ชอบงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายตามหน้า ที่ แ ละ
บทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ ผูร้ ่ วมงานและแก้ไขปั ญหา
กลุ่ม
(2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชี พให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่ อง และตรง
ตามมาตรฐานสากล
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานที่ตอ้ งประสานงานกับ
ผูอ้ ื่น การทํางานเป็ นทีม โดยจัดกิจกรรมร่ วมกันในวาระและโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวัฒนธรรม ประเพณี
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพื่อนักศึกษาจะได้มีความสามารถดังนี้
(1) สามารถทํางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
(2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมาย ตรงเวลา เสี ยสละ อดทน ซื่ อสัตย์ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคคลอื่น และมุ่งมัน่ ในผลสําเร็ จของงานเป็ นหลัก
(3) สามารถเข้าใจคนอื่น เข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมท้องถิ่น
และมารยาทสังคมโดยทัว่ ไป
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรี ยน
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่างๆและความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตํ่าดังนี้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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(1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการสรุ ปประเด็นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) มี ค วามสามารถในการสื่ อสารกับ ชาวต่า งชาติ ไ ด้อย่า งเหมาะสมตามสถานการณ์ และ
วัฒนธรรม
(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่ อสาร รู้จกั เลือก รู ปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่ อง และผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
(4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่างๆ ให้นกั ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์จาํ ลองและ
สถานการณ์เสมือนจริ ง และนําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เทคนิค การประยุกต์ท้งั ด้านการใช้สถิติและคณิ ตศาสตร์ ในการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และเทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากการให้นกั ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และนําเสนอแนวคิดพร้อมกับรายงานผลของ
การแก้ปัญหา ที่ใช้เครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในชั้นเรี ยน
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 ผลการเรี ยนรู ้ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จาก
หลักสู ตรสู่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มีความหมายดังนี้
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
2. ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัด พอเพียง
3. มีวนิ ยั รู ้หน้าที่ ตรงเวลา รับผิดชอบ รู ้กาลเทศะ
4. เสี ยสละ มีน้ าํ ใจ มีจิตสาธารณะ
5. กตัญ�ู มีจิตสํานึก รักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
6. สุ ภาพ อ่อนน้อม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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7. รู ้รักสามัคคี และมีจิตสํานึ กประชาธิ ปไตย
8. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3.1.2 ความรู้
3.2.1 มีความรู ้และประสบการณ์ ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่ รู ้ในสถานการณ์ต่างๆ
3.2.2 มีความรู ้ในหลักการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
3.2.3 มีความรู ้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทํางานได้
3.1.3 ทักษะทางปั ญญา
1. ความค้นคว้าความรู ้ขอ้ เท็จจริ ง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
2. สามารถใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการค้นคว้ามาศึกษาปั ญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถใช้ความรู ้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมาใช้ปฏิบตั ิในงานประจําและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจําได้อย่างเหมาะสม
3.1.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2. มีภาวะผูน้ าํ ในการทํางานของกลุ่ม
3. มีความคิดริ เริ่ ม ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของกลุ่ม
4. มีความรับผิดชอบต่ออาชี พ มีน้ าํ ใจและเสี ยสละ พร้อมอุทิศตนในการทํางาน เพื่อส่ วนรวม
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์อย่าง
มีวจิ ารณญาณ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพ
2. มีความรู ้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. มีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแสวงหาความรู ้ เพื่อนําไปใช้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1
2
3
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์

GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3











































GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ































































































































GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
GESC1106 การคิดและ
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และการสื่ อสาร

และสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวิต

คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
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1

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4































































































































GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความ











































GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการ











































GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการ



















































































































































































































หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา ภาษา

GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร

GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ขั้นสูง

พร้อมสําหรับการสมัครงาน
สื่ อสาร
สื่ อสาร

GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร

GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร

GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อ
การสื่ อสาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4









































































































































































GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการ
เรี ยนรู้

GEHS1101 l สุนทรี ยภาพของชีวิต
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อ

ความสุขของชีวิต

GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและ

การใช้เหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1 2
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์

GESO1001 พลวัตสังคมไทย
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
GESO1102 มนุษย์กบั

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3































































































































GESO1103 กฎหมายใน











































GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียง











































GESO1105 ธุรกิจสําหรับ































































































































สิ่ งแวดล้อม

ชีวิตประจําวัน

และการประยุกต์ใช้

ชีวิตประจําวัน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา พลานามัย

GEPA1001 การออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ

GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2 ผลการเรีนรู้ ในตารางแผนทีแ่ สดงการรกะจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตร
สู่ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และสามารถจัดการปั ญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับ
กับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่ งคุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานและการ
ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นอย่างสมํ่าเสมอ
3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็ นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะ
ผูน้ าํ และเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่น
4. มีวนิ ยั ในการทํางาน และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
3.2.2. ด้ านความรู้
1. มี ค วามรู ้ ใ นสาขาวิ ช าการท่ องเที่ ย วและการโรงแรม ทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บ ตั ิ อ ย่า ง
กว้างขวาง เป็ นระบบ เป็ นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2. มีความรู ้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู ้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาและต่อยอด องค์ความรู้ในงาน
อาชีพ
3.2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหาและความ ขัดแย้ง
รวมทั้งหาแนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
2. มี ค วามสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ภ าคทฤษฎี ภาคปฏิ บ ัติ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการฝึ ก
ประสบการณ์ ภาคสนาม และการปฏิบตั ิงานจริ งตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุ รกิจ และจากศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ทักษะการทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ผล
3.2.4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของ
ตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ ผูร้ ่ วมงานและแก้ไขปั ญหากลุ่ม
2. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชี พให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตาม
มาตรฐานสากล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2.5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการสรุ ปประเด็นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารกับ ชาวต่ า งชาติ ไ ด้อ ย่า งเหมาะสมตามสถานการณ์ และ
วัฒนธรรม
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่ อสาร รู้จกั เลือก รู ปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่ อง และผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
4. มี ความสามารถในการใช้เทคนิ คพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติในการประมวล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ขอ้ มูล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน 36 หน่ วยกิต

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

o

o

o

o

•

o

o

o

•

•

o

BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

o

o

o

o

•

o

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

o

o

o

o

•

•

o

•

o

•

o

o

•

•

o

•

•

•

•

o

•

TRHM2202 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

o

•

o

o

•

TRHM2203 ความรู ้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการโรงแรม

•

o

o

•

o

TRHM1101 การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว 1
TRHM1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2
TRHM2201 จิตวิทยาการบริ การ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

•

•

•

o

o

o

•

•

•

o

o

•

•

•

o

o

•

o

•

o

•

•

•

•

o

o

•

•

o

•

•

•

•

o

o

o

•

•

o

•

•

o

o

o

o

•

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

•

o

o

o

•

o

•

o

o

o

•
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

TRHM3103 จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายสําหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

•

•

•

•

o

•

o

•

•

o

•

o

o

o

o

o

TRHM3201 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

•

•

o

o

•

•

o

o

•

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

o

•

•

o

•

o

•

o

o

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

o

TRHM3205 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
TRHM3208การสื่ อสารข้าม
วัฒนธรรม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 33 หน่ วยกิต
TRHM3102 ธุรกิจการบินและการ
ออกบัตรโดยสาร

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4

o

o

o

•

•

o

o

o

•

o

•

o

•

o

•

•

TRHM3202 หลักการมัคคุเทศก์ 1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TRHM3203 หลักการมัคคุเทศก์ 2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

o

o

•

•

•

o

o

•

o

o

o

o

•

•

•

•

o

•

•

o

o

o

o

•

•

o

o

o

•

•

•

o

o

o

•

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

TRHM3206 การตลาดการท่องเที่ยว
TRHM3207 การจัดการธุรกิจนํา
เที่ยวและตัวแทนการเดินทาง
ท่องเที่ยว
TRHM3209 การบัญชีและการเงิน
สําหรับธุรกิจนําเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

•

73

74

รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
TRHM3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางการ
ท่องเที่ยว
TRHM4202 การวางแผนและการ
จัดนําเที่ยว
TRHM4204 การท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืน
TRHM4205 การวางแผนและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
TRHM4208 โลจิสติกส์เพื่อการ
ท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4

•

o

o

o

•

o

•

•

o

•

o

•

o

o

o

o

o

o

•

o

•

o

o

o

•

•

o

•

o

o

•

•

•

o

•

o

•

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

•

o

•

•

o

o

•

o

•

o

o

•

•

o

o

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

•

•

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

•

74

75

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกเลือก 18 หน่ วยกิต

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4

ARTD2403 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

o

•

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

GOHI1202 ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมไทย

o

•

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

GOHI2103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

o

•

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

HOME3112ความรู ้เกี่ยวกับอาหารไทย

o

•

o

o

o

•

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

TRHM1104 การพัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมบริ การ

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

o

o

•

o

TRHM2204 การจัดการส่วนหน้า

•

o

o

•

•

•

o

o

•

o

•

•

•

•

o

o

TRHM3101 การจัดการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

o

•

o

o

•

o

o

o

•

o

o

•

•

o

o

o

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

75

76

รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
TRHM3104 การจัดการประชุม
นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ น
รางวัล
TRHM3210 นันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยว
TRHM4201 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4

o

o

•

•

o

•

•

o

•

•

•

o

o

o

•

•

o

o

•

o

o

•

o

o

•

o

•

o

o

o

o

o

•
•

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

o

•

o

•

•

o

•

o

•
•

o

o

•
•

•

•

•

o

o

TRHM4206 การพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว

o

o

•

o

o

•

o

o

•

o

o

•

o

o

•

o

TRHM4207 การจัดนําเที่ยวต่างประเทศ

o

•

•

o

•

•

o

o

•

o

•

•

o

•

•

o

TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเที่ยว

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TRHM4902 การวิจยั ทางการท่องเที่ยว

•

o

o

o

•

o

•

•

o

•

o

•

o

o

o

•

TRHM4203 หลักการนําเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

76

77

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่ างประเทศ ไม่ น้อยกว่ า
15 หน่ วยกิต

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

CHIN1101 ภาษาจีนพื้นฐาน 1

o

•

o

o

•

o

o

o

o

•

•

CHIN1102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2

o

•

o

o

•

o

o

o

o

•

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

•

o

o

•

o

o

CHIN4721 ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 1
CHIN4722 ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 2
CHIN4723 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์ 1
CHIN4724 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์ 2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

•

•

•

o

o

•

•

•

•

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

77

78

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2

หมวดวิชาเฉพาะ

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

JPAN1101 ภาษาญี่ปุ่น 1

o

•

o

o

•

o

o

o

o

•

•

JPAN1102 ภาษาญี่ปุ่น 2

o

•

o

o

•

o

o

o

o

•

JPAN3721 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1

o

•

o

o

•

o

o

o

o

JPAN3722 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2

o

•

o

o

•

o

o

o

TRHM 3703 ภาษาญี่ปุ่นสําหรับ
มัคคุเทศก์ 1

o

•

o

o

•

o

o

TRHM3704 ภาษาญี่ปุ่นสําหรับมัคคุเทศก์ 2

o

•

o

o

•

o

FREN1701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1

o

•

o

o

•

FREN2702 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2

o

•

o

o

FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3

o

•

o

FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4

o

•

o

•

FREN3725 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

•

•

•

o

o

•

•

•

•

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

•

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

•

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

o

•

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

o

•

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

78

79

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2

หมวดวิชาเฉพาะ

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

FREN4716 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6

o

•

o

o

•

o

o

o

o

•

•

o

•

o

o

•

o

o

o

o

•

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

•

•

o

•

•

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

•

o

o

•

o

o

•

o

o

•

o

•

o

o

o

•

o

o

TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริ การ 1
TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริ การ 2
TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
1
TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
2
TRHM3301 ภาษาเกาหลีสาํ หรับมัคคุเทศก์
1
TRHM3302 ภาษาเกาหลีสาํ หรับมัคคุเทศก์
2
TRHM1401 ภาษาเยอรมันเพื่อการบริ การ 1
TRHM1402 ภาษาเยอรมันเพื่อการบริ การ2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

•

•

•

o

o

•

•

•

•

o

o

•

•

•

•

•

o

o

•

o

•

•

o

o

•

o

•

o

o

•

•

•

o

o

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

•

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

•

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

79

80

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
TRHM2401 ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว
1
TRHM2402 ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว
2
TRHM3401 ภาษาเยอรมันสําหรับ
มัคคุเทศก์ 1
TRHM3402 ภาษาเยอรมันสําหรับ
มัคคุเทศก์ 2

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

o

•

o

o

•

o

o

o

o

•

•

o

•

o

o

•

o

o

o

o

•

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

TRHM1501 ภาษารัสเซียเพื่อการบริ การ 1

o

•

o

o

•

o

o

TRHM1502 ภาษารัสเซียเพื่อการบริ การ 2

o

•

o

o

•

o

o

•

o

o

•

o

•

o

o

•

TRHM2501 ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว
1
TRHM2502 ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว
2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

•

•

•

o

o

•

•

•

•

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

80

81

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
TRHM3501 ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก์
1
TRHM3502 ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก์
2
TRHM1601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 1 (เวียดนาม 1)
TRHM1602 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2 (เวียดนาม 2)
TRHM2601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 3 (มาเลย์ 1)
TRHM2602 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 4 (มาเลย์ 2)
TRHM3601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 5 (อินโดนีเซีย 1)
TRHM3602 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 6 (อินโดนีเซีย 2)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ /
สหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่ า 7หน่ วยกิต
TRHM4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM4802 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM4804 สหกิจศึกษาทาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
ตามข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ จันทรเกษมว่า ด้วยการจัดการศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.2 เปรี ยบเทียบการให้คะแนนสอบในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด เพื่อให้ผสู้ อนมีมาตรฐานการให้
คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผสู ้ อนหลายคน
2.3 จัดทําข้อสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณี ที่มีผสู ้ อนหลายคน
2.4 สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคําถามในข้อสอบจากผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1)
3.2 ผ่านการฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม / ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพตามที่กาํ หนดของสาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 จัดหลักสู ตรการอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ซ่ ึ งอาจจัดขึ้นสําหรับมหาวิทยาลัย หรื อคณะ
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
1.3 จัดระบบแนะนํา/ระบบพี่เลี้ยง แก่อาจารย์ใหม่
1.4 จัดเตรี ยมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่
1.5 จัดปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ เรื่ องบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสู ตรและการจัดทํา
ประมวลรายวิชา (course syllabus)
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน
และการวัดการประเมินผลในรายวิชานั้น
2.1.2 สนับสนุ นให้ผสู ้ อนร่ วมสัมมนาเชิ งวิชาการในด้านการเรี ยนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะความ
คิดเห็นกับผูส้ อนอื่นหรื อผูช้ าํ นาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ผสู ้ อนทํางานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
2.2.2 พัฒนาให้ผสู ้ อนได้ศึกษาต่อเมื่อทํางานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น
2.2.3 ให้ผสู ้ อนมีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตร ปรับปรุ งรายวิชา หรื อพัฒนาหลักสู ตรใหม่
2.2.4 สนับ สนุ น ให้ ผูส้ อนได้รั บ ประสบการณ์ จ ริ ง โดยส่ ง ไปฝึ กงานในสถานประกอบการและ
จัดสวัสดิการในการฝึ กงานให้ตามสมควร
2.2.5 สนับสนุ นให้ผสู ้ อนไปให้บริ การทางวิชาการที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
เพื่อให้สามารถนําประสบการณ์มาพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.2.6 เปิ ดโอกาสหรื อจัดงบประมาณให้ผสู ้ อนซื้ อตําราเรี ยนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน รวมทั้ง
อํานวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบตั ิการให้เพียงพอ
2.2.7 จัดโครงการเยีย่ ม-ศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ
2.2.8 มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพื่อธํารงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร :
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสู ตร มีหน้าที่ในการกํากับดูแลและให้
คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายในการบริ หารหลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีแนวทางใน
การดําเนินงาน ดังนี้
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดย 1.จัดให้หลักสู ตรมีความสอดคล้องกับ
1.หลักสู ตรที่สามารถ
อ้างอิงกับเงื่อนไขของ
คณาจารย์ในหลักสู ตรและนักศึกษา วิชาชีพมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยวใน
สามารถก้าวทันหรื อเป็ นผูน้ าํ ในการ 2.ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรทุก ๆ 5 ปี
การขอรับ
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ทางด้าน
การท่องเที่ยว
3.จัดรู ปแบบในการเรี ยนในวิชาเรี ยนให้มีท้งั ประกาศนียบัตร
มัคคุเทศก์มีความ
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู้ ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ และมีแนว
ทันสมัยและมีการ
มีแนวทางการเรี ยนที่สร้างทั้งความรู ้ ทางการเรี ยนหรื อกิจกรรมประจําวิชาให้
ปรับปรุ งสมํ่าเสมอ
ความสามารถในด้านวิชาการและ นักศึกษาได้ศึกษาความรู ้ที่ทนั สมัยด้วย
ตนเอง
วิชาชีพที่ทนั สมัย
2. จํานวนวิชาเรี ยนที่มี
3. ตรวจสอบและปรับปรุ งหลักสู ตร 4.จัดให้มีผสู้ นับสนุนการเรี ยนรู้ และ หรื อ
ภาคปฏิบตั ิและวิชา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ผูช้ ่วยสอนเพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความ เรี ยนที่มีแนวทางให้
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
นักศึกษาได้ศึกษา
ใฝ่ รู้
หลักสู ตรอย่างสมํ่าเสมอ
ค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้
5. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนในหลักสู ตรมี
ด้วยตนเอง
คุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโทหรื อเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์
3. จํานวนและรายชื่ อ
6. มีจาํ นวนอาจารย์ประจําในหลักสู ตรไม่
คณาจารย์ ประวัติและ
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
คุณวุฒิพร้อมทั้ง
ประสบการณ์และการ
7. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนเป็ นผูน้ าํ
อบรมและพัฒนาของ
ในทางวิชาการ
8. ส่ งเสริ มให้อาจารย์ประจําในหลักสู ตรให้ คณาจารย์
ไปดูงานในหลักสู ตรหรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง 4. จํานวนบุคลากร
ทั้งในและต่างประเทศ
ผูส้ นับสนุนการสอน
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เป้าหมาย

การดําเนินการ
9.มีการประเมินหลักสู ตรโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายใน
ทุกปี และภายนอกอย่างน้อยทุก
4 ปี
10.จัดทําฐานข้อมูลทางด้าน
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์
เครื่ องมือวิจยั งบประมาณ ความ
ร่ วมมือกับต่างประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อ
เป็ นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ
11.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสู ตรในการเรี ยนการสอน
โดยบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา

การประเมินผล
5.การเรี ยนรู้และบันทึก
กิจกรรมในการสนับสนุน
การเรี ยนรู้
6.ผลของการประเมินการ
เรี ยนการสอน อาจารย์
ผูส้ อน และการสนับสนุน
การเรี ยนรู้ของผูส้ นับสนุน
การเรี ยนรู ้โดยนักศึกษา
7. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะฯทุก 2 ปี
8. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก ๆ 4 ปี
9. ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทุกๆ 2 ปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
หลักสู ตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี จากคณะ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
รายได้ เพื่อดําเนิ นโครงการพัฒนาอาจารย์และพัฒนานักศึกษา ตลอดจนสนับสนุ นการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
หลักสู ตรได้ใช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทั้ง หนังสื อ ตําราและการสื บค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูล
จากสํานักวิทยบริ การ และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และคณะวิชาฯ เช่ น ห้องสมุด ห้องบริ การ
คอมพิวเตอร์ สื่ ออิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ห้อง E – Learning นอกจากนี้ ก็ยงั มี ห้องปฏิ บ ตั ิ การของหลัก สู ตร คื อ
ห้องปฏิบตั ิการโรงแรม และห้องปฎิบตั ิการวิชาชีพท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้ อหนังสื อ ตําราและสื่ อ
การสอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริ การให้กบั อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อ ทางหลักสู ตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผูส้ อนในรายวิชาจะเป็ นผูค้ ดั เลือกให้
เหมาะสมกับภาวะการณ์ ในปั จจุบนั นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิ ญมาสอนในบางรายวิชายังมีส่วนร่ วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสื อหรื อตําราที่เกี่ยวข้องให้สาํ นักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้ อหนังสื อ
ในส่ วนของคณะวิชาฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี ในการจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการ
สอน ตํารา วารสารทางวิชาการ คอมพิวเตอร์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทํา
ข้อเสนองบประมาณครุ ภณ
ั ฑ์ และอุ ป กรณ์ ส่ง เสริ มการเรี ย นการสอนทั้งในห้องเรี ย นและการฝึ กปฎิ บตั ิ การ
มัคคุเทศก์ภาคสนาม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
มีทรัพยากรการเรี ยนการสอน
มีการสํารวจความต้องการทรัพยากรการ สรุ ปผลการประเมินความ
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
เรี ยนการสอนเป็ นประจําทุกปี จากผูเ้ รี ยน พอเพียงของทรัพยากรการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยผูเ้ รี ยน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
3.1.1 การกําหนดคุณสมบัติ
(1) คุณสมบัติทว่ั ไปเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) คุณสมบัติของผูส้ มัคร
- สําเร็ จการศึก ษาไม่ต่ าํ กว่าระดับปริ ญญาโทด้านการท่องเที่ยว และ/หรื อมีผลงานทางวิชาการหรื อ
ผลงานวิจยั ด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
- มีประสบการณ์การสอน หรื อเป็ นวิทยากรเชิงวิชาการด้านการท่องเที่ยวในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย
2 ปี
- มีประสบการณ์การทํางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรงอย่างต่อเนื่ องอย่างน้อย 2 ปี
3.1.2 การคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบสอนโดยคณะกรรมการที่คณบดีแต่งตั้ง
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ประจําปี

3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
3.2.1 จัดประชุ มอาจารย์ในหลักสู ตรสาขาวิชาเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน

3.2.2 มีการสํารวจความต้องการจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิ ญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา ที่ตอ้ งการความ
เชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน มี ประสบการณ์ จริ ง หรื อมี ผลงานทางวิชาการ เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ได้การยอมรับในสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็ นต้น
3.3.2 ขออนุมตั ิการเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.3.3 อาจารย์พิเศษต้องมีแผนการสอนตามคําอธิ บายรายวิชาที่หลักสู ตรสาขาวิชาได้จดั ทําไว้ประกอบการ
สอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบของหลักสู ตรในรายวิชานั้นๆ
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบก่อนการรับเข้า
ทํางาน
4.1.2 ต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ความสําคัญ
ต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามตําแหน่ง มีทศั นคติที่ดีและมีใจรักในงานบริ การยินดีและพร้ อมให้บริ การ
กับอาจารย์และนิสิต นักศึกษา
4.1.3 มหาวิทยาลัยออกกฎ ระเบียบในการบริ หารทรัพยากรบุคคลสนับสนุ นการเรี ยนการสอนให้ครบ
วงจร(รับสมัคร คัดเลือก บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรมพัฒนาบุคลากร และมีระบบการพิจารณาความดีความชอบ)
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
4.2.1 มีการจัดฝึ กอบรมด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
การทํางานร่ วมกันและระหว่างหน่วยงานอื่น
4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่ นักศึกษา
5.1.1 คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุ น ให้คาํ แนะนําและ
กํากับดูแลการทํางานของอาจารย์ที่ปรึ กษา
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5.1.2 จัดให้อาจารย์ทุกคนทําหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการและกิจกรรมแก่นักศึกษาและจัด
ตารางเวลาให้เข้าพบหรื อขอคําปรึ กษาในเรื่ องต่างๆได้ เช่น มีการแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกและวางแผนสําหรับ
อาชีพให้กบั นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่ องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่ อง
เกี่ยวกับวิชาการ โดยกําหนดเป็ นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณ์เหล่านั้น
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 มีการจัดสํารวจความต้องการในตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตก่อนการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
6.2 มีการสํารวจติดตามภาวะการได้งานทําของบัณฑิต และรายงานผลการสํารวจความต้องการด้าน
แรงงานของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรมที่เกี่ยวข้อง
6.3 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตร พัฒนาส่ งเสริ ม
ทัก ษะของนัก ศึ ก ษาให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของอุ ต สาหกรรมการท่อ งเที่ ย ว ซึ่ งเปลี่ ย นแปลงตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการแข่งขันทางด้านธุ รกิจบริ การ
6.4 ปั จจัยความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ภาษาต่างประเทศ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพ
ในการทํางาน ความรู ้ในวิชาชีพ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความสามารถในการเรี ยนรู ้และศักยภาพในการ
ตัดสิ นใจ ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธ์ ในการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม และการเป็ นผูน้ าํ
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)ของหลักสู ตร
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม
ในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
x
ดําเนินงานหลักสู ตร
2. มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ. 2
x
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
x
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
x
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตาม x
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
x
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ หรื อ
x
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9.อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
x
หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี)
x
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)
1-5
ตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวม (ข้อ)
8

ปี ที่ 2
x

ปี ที่ 3
x

ปี ที่ 4
x

ปี ที่ 5
x

x

x

x
10
1-5
8

10
1-5
8

11
1-5
9

12
1-5
10

เกณฑ์ ประเมิน : หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้ บงั คับ
(ตัวบ่งชี้ ที่ 1 – 5) มีผลดําเนิ นการบรรลุเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ย
กว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 จัด การประชุ ม ร่ ว มกัน ของอาจารย์ใ นแต่ ล ะสาขาวิช า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ขอคําแนะนํา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อนําไปวางแผนแนว
การสอนแต่ละรายวิชาที่ผสู ้ อนรับผิดชอบ
1.1.2 จัดทําแบบสอบถามนักศึกษาถึงประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู้จากวิธีการสอน โดยใช้แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ สนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน โดยอาจารย์ผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมิน
การเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาจากพฤติก รรมการแสดงออก การทํากิ จกรรมทั้ง ในและนอกห้องเรี ยน การลงพื้นที่
ภาคสนามออกฝึ กปฎิบตั ิการมัคคุเทศก์ และผลการสอบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย
1.1.3 คณะจัดให้มี peer evaluation โดยทีมผูร้ ่ วมสอนในกลุ่มวิชาเดียวกันและต่างกลุ่มวิชาเพื่อประเมิน
การสอนตาม แบบการประเมินที่อา้ งอิงกระบวนการ Clinical supervision ซึ่ งคณะจะต้องประกาศให้อาจารย์
ทุกคนทราบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 ผูเ้ รี ยนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้ นสุ ดในแต่ละรายวิชา และส่ งตรงต่อคณะโดยใช้
แบบประเมินการสอนตามที่กาํ หนด
1.2.2 ผลการประเมิน ( feedback) ส่ งตรงต่ออาจารย์ และคณะรวบรวมผลการประเมินที่ได้เพื่อปรับปรุ ง
ทักษะการสอนและวางแผนการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอนในแต่ละรายวิชาต่อไป
1.2.3 การประเมินการสอนของอาจารย์ได้จากการสังเกตในชั้นเรี ยนถึงวิธีการสอน กิ จกรรม งานที่
มอบหมายแก่นกั ศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของคณะ
1.2.4 มีการประเมินการสอนโดยผูส้ อน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสู ตรที่ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาทุกกลุ่มวิชา ตัวแทนผูเ้ รี ยน
ปัจจุบนั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายประเมินหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบ
2.1.2 จัดสํารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสู ตรจากผูเ้ รี ยนปั จจุบนั ในทุกชั้นปี และประเมินจาก
บัณ ฑิ ตที่ จบตามหลักสู ตร โดยใช้แบบสอบถามนัก ศึก ษาทุ ก ชั้นปี วันปั จฉิ ม นิ เทศ จัดสัม ภาษณ์ ตวั แทนของ
นักศึกษา/บัณฑิต ตัวแทนคณาจารย์ และเปิ ดเว็บไซต์ (web site) เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิตและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรื อจากผู้ประเมินภายนอก
2.2.1 คณะกรรมการประเมินหลักสู ตร ทําการวิเคราะห์และประเมินหลักสู ตรในภาพรวมโดยใช้ขอ้ มูล
ย้อนกลับของผูเ้ รี ยน ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
2.2.2 รับฟั งการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ และ/หรื อผูป้ ระเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง
ของผูส้ อน รายงานผลการดําเนินการหลักสู ตร และการเข้าเยีย่ มชม
2.3 โดยผู้ใช้ บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยอืน่ ๆ
2.3.1 จัดสํารวจและติดตามบัณฑิ ตใหม่โดยสอบถามข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรื อผูบ้ งั คับบัญชาโดย
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
2.3.2 สรุ ปผลการสํารวจจากนายจ้างหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในธุ รกิจโรงแรมและธุ รกิ จท่องเที่ยว โดย
ประเมินจากความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต จัดให้มีการวิพากษ์หลักสู ตร และสํารวจอัตราการว่าจ้าง
แรงงานและรายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วในทุกปี
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
จัดประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามตัวบ่งชี้ ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็ น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) ที่แต่งตั้งโดยคณบดี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบระหว่าง
ภาคการศึกษา และปรับปรุ งทันทีเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลที่จาํ เป็ น และเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการรายวิชาเสนอคณบดี
4.2 คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในหลักสู ตรสาขาวิชา
4.3 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในหลักสู ตรสรุ ปผลการดําเนินงานของหลักสู ตรประจําปี โดยรวบรวมจากข้อมูล
การประเมินประสิ ทธิ ผลของการสอน รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม รายงาน
ผลการประเมินการสอนและสิ่ งอํานวยความสะดวก รายงานผลการประเมินหลักสู ตร รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน และสรุ ปข้อคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒินาํ เสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านคณบดี
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ภาคผนวก
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เอกสารหมายเลข 1
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
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การเปรี ยบเทียบหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549 กับหลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

จํานวนหน่ วยกิต รวม

139
หน่ วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หน่ วยกิต
103 หน่ วย 2.หมวดวิชาเฉพาะ
กิต
33
2.1 กลุ่มวิชาวิชาแกน
หน่ วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

จํานวนหน่ วยกิต รวม

เหตุผล

145
หน่ วยกิต

-

30 หน่ วยกิต

-

109
หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต

เพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก
33 นก. เป็ น 36 นก.

ARTI2108 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3 (3-0-6)

ARTD2403ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

3 (3-0-6)

ENGL1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3 (3-0-6)

BENG1101ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 1

3 (3-0-6)

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกเลือก
- เปลี่ยนรหัสวิชา

ENGL1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3 (3-0-6)

BENG1102 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 2

3 (3-0-6)

- เปลี่ยนรหัสวิชา

ENGL2721 ภาษาอังกฤษสําหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1

3 (3-0-6)

TRHM1102 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว 1

3 (3-0-6)

- เปลี่ยนชื่อ/รหัสวิชาใหม่
- เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาใหม่

ENGL2722 ภาษาอังกฤษสําหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2

3 (3-0-6)

TRHM1103 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว 2

3 (3-0-6)

- เปลี่ยนชื่อ/รหัสวิชาใหม่
- เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาใหม่

ENGL2711 ภาษาอังกฤษสําหรับ
อุตสาหกรรมโรงแรม 1

3 (3-0-6)

-

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- ตัดวิชาออก
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

เหตุผล

ENGL3733 ภาษาอังกฤษสําหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3

3 (3-0-6)

- ตัดวิชาออก

GOHI3118 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
ไทย

3 (3-0-6)

GOHI2103 ภูมิศาสตร์
การท่องเที่ยวไทย

3(3-0-6)

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่
- ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกเลือก

GOHI1202 ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมไทย

3(3-0-6)

GOHI1202 ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมไทย

3(3-0-6)

- ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกเลือก

HOME3112 ความรู ้เกี่ยวกับอาหารไทย

3(2-3-4)

HOME3112 ความรู ้
เกี่ยวกับอาหารไทย

3(2-3-4)

- ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกเลือก

LAWS3702 กฎหมายเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TRHM3103 จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกฎหมาย
สําหรับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
TRHM1101 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- เปลี่ยนชื่อใหม่/รหัสวิชาใหม่
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม่- ย้ายไปกลุ่มวิชาแกน
3 (3-0-6)

- รายวิชาใหม่ตามบังคับ
มคอ.1
- เปลี่ยนชื่อใหม่/รหัสวิชาใหม่
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม่
ตาม มคอ.1, กรมการท่องเที่ยว
- เปลี่ยนชื่อใหม่/รหัสวิชาใหม่
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม่

PHYC2210 จิตวิทยาบริ การ

3(3-0-6)

TRHM2201 จิตวิทยาการ
บริ การ

3 (3-0-6)

BCOM4103 การจัดการสารสนเทศเพื่อ
การท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TRHM3205 เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม

3 (3-0-6)

TRHM3208 การสื่ อสาร
ข้ามวัฒนธรรม

3 (3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
TRHM1101 การพัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมบริ การ

30 หน่ วย 2.2กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กิต
3 (3-0-6) TRHM1104 การพัฒนา
บุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมบริ การ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

33 หน่ วยกิต

- รายวิชาใหม่ตามบังคับ
มคอ.1
เพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก 30
นก. เป็ น 33 นก.
- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ย้ายไปอยูก่ ลุ่มวิชาเอกเลือก

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

เหตุผล

TRHM1102 อุตสาหกรรมบริ การ

3(3-0-6)

-

TRHM2202 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TRHM2202 อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

3(3-0-6)

- ย้ายไปกลุ่มวิชาแกน

TRHM2301 หลักการโรงแรม

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

-ย้ายไปกลุ่มวิชาแกน
-เปลี่ยนชื่อวิชาตาม มคอ.1

TRHM3102 ธุรกิจการบิน

3(3-0-6)

3(3-0-6)

TRHM3201 พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TRHM2203 ความรู ้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
โรงแรม
TRHM3102 ธุรกิจการ
บินและการออกบัตร
โดยสาร
TRHM3201 พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว

-เปลี่ยนชื่อใหม่/
-ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม่
ตาม มคอ.1
- ย้ายไปกลุ่มวิชาแกน

TRHM3202 หลักการมัคคุเทศก์

3 (3-0-6)

TRHM3202 หลักการ
มัคคุเทศก์1

3(3-0-6)

TRHM4201 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3 (3-0-6)

TRHM4201 การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ

3(3-0-6)

TRHM4202 การวางแผนและการจัด
รายการนําเที่ยว

3 (3-0-6)

TRHM4202 การวางแผน
และการจัดนําเที่ยว

3(3-0-6)

TRHM3203 หลักการ
มัคคุเทศก์2

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาตามมาตรฐาน
กรมการท่องเที่ยว

TRHM3206 การตลาด
การท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TRHM3207 การจัดการ
ธุรกิจนําเที่ยวและตัวแทน
การเดินทางท่องเที่ยว
TRHM3209 การบัญชี
และการเงินสําหรับธุรกิจ
นําเที่ยว

3(3-0-6)

- เปลี่ยนชื่อใหม่/รหัสวิชาใหม่
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม่
ตาม มคอ.1
- เพิ่มวิชาตาม มคอ.1

3(3-0-6)

-เพิ่มวิชาตาม มคอ.1

MKRT3104 การตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- ตัดวิชาออก

3(3-0-6)

- เปลี่ยนชื่อใหม่
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม่
ตามมาตรฐานกรมการ
ท่องเที่ยว
- ปรับคําอธิบายรายวิชา ตาม
มาตรฐานกรมการท่องเที่ยว
- ย้ายกลุ่มวิชาเอกเลือก
- เปลี่ยนชื่อใหม่ ตาม มคอ.1

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

เหตุผล

TRHM4204 การท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน

3(3-0-6)

-เพิ่มวิชาตาม มคอ.1

TRHM4208 โลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเที่ยว

3(3-0-6)

-เพิ่มวิชาตาม มคอ.1

3(3-0-6)

-ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกเลือก

TRHM4203 หลักการนําเที่ยว

3(3-0-6)

TRHM4203 หลักการนํา
เที่ยว

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก

30
หน่ วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก

BCOM4103 การจัดการสารสนเทศเพื่อ
การท่องเที่ยว

3(2-2-5)

-ตัดวิชาออก

MKRT3104 การตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยว

3(3-0-6)

-ตัดวิชาออก

PHED4416 กิจกรรมนันทนาการเพื่อ
การท่องเที่ยว

3(2-2-5)

TRHM3210 นันทนาการเพื่อ
การท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TRHM3101 หลักการบริ การในธุรกิจ
เพื่อสุขภาพ

3(3-0-6)

TRHM3101 การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

3(3-0-6)

TRHM3204 ประเพณี และเทศกาล
ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

-ปลี่ยนรหัสวิชา/เปลี่ยนชื่อวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม่
ตาม มคอ.1
-เปลี่ยนชื่อวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม่ตาม
มคอ.1
-ตัดวิชาออก

TRHM3205 การอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่น

3(3-0-6)

-ตัดวิชาออก

TRHM3207 การบริ การเพื่อ
การเดินทางอย่างครบวงจร

3(3-0-6)

-ตัดวิชาออก

TRHM3209 การพัฒนาการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

18 หน่ วยกิต

TRHM4205 การวางแผน
และพัฒนาการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

- ลดจํานวนหน่วยกิตจาก 30
นก.เป็ น 18 นก.

- เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
-ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกบังคับ ตาม
มคอ.1

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

เหตุผล

TRHM3210 การขนส่งผูโ้ ดยสาร

3(3-0-6)

-ตัดวิชาออก

TRHM3211 การมาตรฐานและคุณภาพ
ในการบริ การ

3(3-0-6)

-ตัดวิชาออก

TRHM4203 หลักการจัดการของ
ผูป้ ระกอบการตัวแทนจําหน่ายธุรกิจ
ท่องเที่ยว
TRHM4204 การส่งเสริ มการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

-ตัดวิชาออก

3(3-0-6)

-ตัดวิชาออก

TRHM3901 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการ
ท่องเที่ยว

3(3-0-6) TRHM3901 วิธีวจิ ยั วิทยา
ทางการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเที่ยว

1(0-2-1) TRHM4901 สัมมนาทางการ
ท่องเที่ยว

3(2-2-5)

TRHM4902 การวิจยั ทางการท่องเที่ยว

3(0-6-3) TRHM4902 การวิจยั ทางการ
ท่องเที่ยว

3(0-6-3)

-

TRHM2302 การจัดการส่วน
หน้า

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชา

-

TRHM3104 การจัดการ
ประชุมนิทรรศการและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชา ตาม มคอ.1 ,
กรมการท่องเที่ยว

-

TRHM4206 การพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชา ตาม มคอ.1 , กรมการ
ท่องเที่ยว

-

TRHM4207 การจัดนําเที่ยว
ต่างประเทศ

3(3-0-6)

- เพิม่ วิชา ตามมาตรฐาน
กรมการท่องเที่ยว

2.3.2กลุ่มวิชาเอกเลือก
ภาษาต่ างประเทศ
เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษา
ใดภาษาหนึ่งต่ อไปนี้

15 หน่ วยกิต

2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่ างประเทศ
เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง
ต่ อไปนี้

18
หน่ วยกิต
18
หน่ วยกิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- เปลี่ยนชื่อวิชา
-คําอธิบายรายวิชา ตาม
ข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย
-ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกบังคับ
- เพิ่มหน่วยกิต ตามข้อกําหนด
ของมหาวิทยาลัย
-

ไม่ น้อยกว่ า 15
หน่ วยกิต

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

ภาษาญี่ปนุ่

เหตุผล

ภาษาญี่ปนุ่

JPAN1101 ภาษาญี่ปุ่น 1

3 (3-0-6)

JPAN1101 ภาษาญี่ปุ่น 1

3 (3-0-6)

JPAN1102 ภาษาญี่ปุ่น 2

3 (3-0-6)

JPAN1102 ภาษาญี่ปุ่น 2

3 (3-0-6)

JPAN2103 ภาษาญี่ปุ่น 3

3 (3-0-6)

JPAN2103 ภาษาญี่ปุ่น 3

3 (3-0-6)

-ตัดวิชาออก

JPAN2104 ภาษาญี่ปุ่น 4

3 (3-0-6)

JPAN2104 ภาษาญี่ปุ่น 4

3 (3-0-6)

-ตัดวิชาออก

JPAN3721 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
การท่องเที่ยว1

3 (3-0-6)

JPAN3721 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
การท่องเที่ยว1

3 (3-0-6)

JPAN3722 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
การท่องเที่ยว2

3 (3-0-6)

JPAN3722 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
การท่องเที่ยว2

3 (3-0-6)

-

TRHM3801 ภาษาญี่ปุ่น
สําหรับมัคคุเทศก์1

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

-

TRHM3802 ภาษาญี่ปุ่น
สําหรับมัคคุเทศก์2

3(3-0-6)

-เพิม่ วิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

ภาษาจีน

ภาษาจีน

CHIN1101 ภาษาจีนพื้นฐาน 1

3(3-0-6)

CHIN1101
ภาษาจีนพื้นฐาน 1

3(3-0-6)

CHIN1102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2

3(3-0-6)

CHIN1102
ภาษาจีนพื้นฐาน 2

3(3-0-6)

CHIN2103 ภาษาจีนพื้นฐาน 3

3(3-0-6)

CHIN2103
ภาษาจีนพื้นฐาน 3

3(3-0-6)

-ตัดวิชาออก

CHIN1201 การฟังและการพูดภาษาจีน

3(3-0-6)

CHIN1201 การฟังและการพูด
ภาษาจีน

3(3-0-6)

-ตัดวิชาออก

CHIN4731 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
การท่องเที่ยว 1

3(3-0-6)

CHIN4721 ภาษาจีนสําหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1

3(3-0-6)

CHIN4722 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
การท่องเที่ยว 2

3(3-0-6)

CHIN4722 ภาษาจีนสําหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2

3(3-0-6)

CHIN4723 ภาษาจีนสําหรับสําหรับ
มัคคุเทศก์ 1

3(3-0-6)

CHIN4723 ภาษาจีนสําหรับ
มัคคุเทศก์1

3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

CHIN4724 ภาษาจีนสําหรับ
สําหรับมัคคุเทศก์ 2

3(3-0-6)

ภาษาฝรั่งเศส

เหตุผล

CHIN4724 ภาษาจีนสําหรับสําหรับ 3(3-0-6)
มัคคุเทศก์ 2
ภาษาฝรั่งเศส

FREN1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1

3(3-0-6)

FREN1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1

3(3-0-6) -ตัดวิชาออก

FREN1102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2

3(3-0-6)

FREN1102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2

3(3-0-6) -ตัดวิชาออก

FREN1401 ความเข้าใจด้านการ
ฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1

3(2-2-5)

FREN1401 ความเข้าใจด้านการฟังการพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1

3(3-0-6) -ตัดวิชาออก

FREN1402 ความเข้าใจด้านการ

2(2-2-5)

FREN1402 ความเข้าใจด้านการฟังการพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2

3(3-0-6) -ตัดวิชาออก

FREN2721 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ยว 1

3(2-2-5)

FREN2721 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ยว 1

3(3-0-6) -ตัดวิชาออก

FREN4722 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2

3 (2-2-5)

FREN4722 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2

3(3-0-6) -ตัดวิชาออก

ฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2

-

3(3-0-6) -เปลี่ยนตามหลักสู ตร
FREN2702 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2 3(3-0-6) สาขาวิชาฝรั่งเศสธุ รกิจ
FREN1701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3

3(3-0-6)

-

FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 4

3(3-0-6)

-

FREN3725 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 5

3(3-0-6)

-

FREN4716 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 6 3(3-0-6)

ภาษาเกาหลี
-

TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพื่อการ
บริ การ 1

3(3-0-6) - เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

-

TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพื่อการ
บริ การ 2

3(3-0-6) - เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

เหตุผล

-

TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพื่อ
การท่องเที่ยว 1

3(3-0-6)

- เพิม่ วิชาเพื่อเพิม่ ทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

-

TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพื่อ
การท่องเที่ยว 2

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

-

TRHM3301 เกาหลีสาํ หรับ
มัคคุเทศก์1

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

-

TRHM3302 เกาหลีสาํ หรับ
มัคคุเทศก์2
ภาษาเยอรมัน

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

-

TRHM1401 ภาษาเยอรมัน
เพื่อการบริ การ 1

3(3-0-6)

-เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

-

TRHM1402 ภาษาเยอรมัน
เพื่อการบริ การ 2

3(3-0-6)

-เพิม่ วิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

-

TRHM2401 ภาษาเยอรมัน
เพื่อการท่องเที่ยว 1

3(3-0-6)

-เพิม่ วิชาเพื่อเพิม่ ทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

-

TRHM2402 ภาษาเยอรมัน
เพื่อการท่องเที่ยว 2

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

-

TRHM3401 ภาษาเยอรมัน
สําหรับมัคคุเทศก์1

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

-

TRHM3402 ภาษาเยอรมัน
สําหรับมัคคุเทศก์2

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

TRHM1502 ภาษารัสเซียเพื่อ
การบริ การ 2

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

TRHM2501 ภาษารัสเซียเพื่อ
การท่องเที่ยว 1

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

TRHM2502 ภาษารัสเซียเพื่อ
การท่องเที่ยว 2

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

ภาษารัสเซีย
TRHM1501 ภาษารัสเซียเพื่อ
การบริ การ 1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

เหตุผล

TRHM3301 ภาษารัสเซีย
สําหรับมัคคุเทศก์1

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

TRHM3302 ภาษารัสเซีย
สําหรับมัคคุเทศก์2

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

TRHM1601 กลุ่มภาษา
อาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 1

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

TRHM1602 กลุ่มภาษา
อาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 2

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

TRHM2601 กลุ่มภาษา
อาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 3

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

TRHM2602 กลุ่มภาษา
อาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 4

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

TRHM3601 กลุ่มภาษา
อาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 5

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

TRHM3602 กลุ่มภาษา
อาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 6

3(3-0-6)

- เพิ่มวิชาเพื่อเพิ่มทักษะภาษา
ในวิชาชีพ

กลุ่มภาษาอาเซียน

2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ

7 หน่ วยกิต 2.4 กลุ่มวิชาฝึ ก
ประสบการณ์ วชิ าชีพ

7 หน่ วยกิต

-

TRHM4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

2 (90)

TRHM4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2 (90)

-

TRHM4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

5(225)

TRHM4802 การฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

5(400)

-เพิม่ จํานวนชัว่ โมงฝึ กงาน ตาม
มคอ.1

-

-

TRHM4803 การเตรี ยมสหกิจ
ศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1(45)

TRHM4804 สหกิจศึกษา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

6(540)

-เพิม่ วิชาตามข้อกําหนด
มหาวิทยาลัย
-เพิ่มวิชาตามข้อกําหนด
มหาวิทยาลัย

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

6 หน่ วยกิต - คงเดิม
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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เอกสารหมายเลข 2
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------

โด ย ที่ เ ป็ นก า ร ส ม ค วร อ อ ก ข้ อ บั ง คั บ เ กี่ ย ว กั บ ก า รจั ด ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา
๒๕๔๘ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“การจัด การศึ ก ษา” หมายถึ ง การจัด การศึ ก ษาภาคปกติ ต ามหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลัย
หรื อหลักสู ตรอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาที่กาํ หนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสู ตร ระยะเวลา
การศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขของการสําเร็ จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็ จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสู ตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุ่ม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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“การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ” หมายถึ ง การศึก ษาที่ให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ยนรู้ ด้วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้ อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อมสื่ อหรื อแหล่งความรู้
อื่นๆ
“อาจารย์ที่ปรึ กษา” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาดูแลสนับสนุ น
ทางวิช าการ วิธี ก ารเรี ย น ควบคุ ม โปรแกรมการเรี ยน และมี ส่ วนช่ วยประเมิ นความก้า วหน้า ในการเรี ย นของ
นักศึกษา
“นัก ศึ ก ษา” หมายถึ ง นัก ศึ ก ษาภาคปกติ ที่ ศึ ก ษาในวัน ทํา การปกติ ข องมหาวิท ยาลัย และหรื อ
วันเวลาอื่นใด ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
“ศูนย์การศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จดั การศึกษา
“วิทยาเขต” หมายถึ ง เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่ วน
ราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่ วนราชการขึ้นไป ตั้งอยูใ่ นเขตการศึกษา
นั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“การเรี ยนโดยสื่ อประสม” หมายถึง วิธีการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับรายวิชาในหลักสู ตร โดย
ผูเ้ รี ยนอาศัยวิธีเรี ยนจากชุดวิชาและสื่ อต่างๆ
“ระบบการศึกษาทางไกล” หมายถึง วิธีการจัดการศึกษาสําหรับรายวิชาในหลักสู ตรมหาวิทยาลัย
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่างๆ เป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอดความรู ้
“สหกิจศึกษา” หมายถึง ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
“อธิ การบดี” หมายถึง อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข้อ ๔ ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษา คุณสมบัติและการสมัคร
๔.๑ ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๔.๑.๑ หลักสู ตรปริ ญญาตรี จะต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรื อเทียบเท่า
๔.๑.๒ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) จะต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อเทียบเท่าหรื อระดับอนุปริ ญญา (๓ ปี ) หรื อเทียบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ของทบวงมหาวิทยาลัยหรื อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอนุ ปริ ญญา
พ.ศ. ๒๕๔๘
๔.๒ ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ ๔.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของสาขาวิชา
ที่สมัครเข้าศึกษา
๔.๓ การสมัครและการรับเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๕ ระบบการศึกษา
๕.๑ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปี การศึกษาจัดการศึกษา แบ่งเป็ น ๒
ภาคการศึ กษาปกติ ๑ ภาคการศึ กษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจจัดการศึกษาภาค
การศึกษาฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหน่วยกิตมีสัดส่ วนเทียบเคียงได้กบั การศึกษาภาคการศึกษาปกติ
การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๕.๒ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary System) โดย
คณะหรื อภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใด ให้มีหน้าที่อาํ นวยการศึกษาและวิจยั ในสาขาวิชานั้นๆ แก่นกั ศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนรายวิชาซํ้าซ้อนกัน
โครงสร้ างหลักสู ตร จํานวนหน่วยกิต ให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๖ ระยะเวลาการศึกษา
๖.๑ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี การศึกษาและสําเร็ จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๒ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปี การศึกษาและสําเร็ จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๓ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๖ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษาและสําเร็ จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๔ หลัก สู ตรปริ ญญาตรี (ต่อ เนื่ อง) ใช้เ วลาศึ ก ษาไม่เ กิ น ๔ ปี การศึ ก ษาและสํา เร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
ข้อ ๗ การลงทะเบียนเรี ยน
๗.๑ การลงทะเบียนเรี ยน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน
๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สํา หรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ นให้ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ไ ม่ เ กิ น
๙ หน่วยกิต
การลงทะเบียนเรี ยน ที่มีจาํ นวนหน่วยกิตมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่กาํ หนดอาจทําได้ หากมี
เหตุ ผลและความจํา เป็ น แต่ตอ้ งได้รับ อนุ ม ตั ิจากคณบดี หรื อผูท้ ี่ค ณบดี มอบหมาย โดยผ่า นความเห็ นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
หน่วยกิตขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้ ไม่ใช้บงั คับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกวิชาตาม หลักสู ตรของ
สาขาวิชานั้นๆ แต่ยงั มีวชิ าที่สอบตก หรื อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาํ หนด หรื อภาคการศึกษาที่คาดว่าจะ
เป็ นภาคการศึกษาสุ ดท้ายก่อนที่จะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
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๗.๒ ในการลงทะเบียนเรี ยน หากวิชาใดมีขอ้ กําหนดในหลักสู ตรว่า ต้องเคยศึกษาวิชา
ใดมาก่อน (Pre-requisite) นักศึกษาก็จะต้องเคยศึกษาและสอบไล่ได้วชิ านั้นแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ ลงทะเบียนเรี ยน
๗.๓ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่อง จะลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาซํ้า
กับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริ ญญาไม่ได้
๗.๔ การลงทะเบียนเรี ยนปกติ จะกระทําได้ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาแต่ละภาค การ
ลงทะเบียนล่าช้าจะกระทําได้ไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติหรื อ ไม่เกิ น ๗ วัน นับจากวันเปิ ด
ภาคการศึกษาฤดูร้อน และจะต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๗.๕ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อ
ภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะหมดสิ ทธิ์ ในการลงทะเบียนเรี ยนสําหรับภาคการศึกษานั้น
เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็ น โดยได้รับอนุมตั ิ จากคณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมาย โดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกิน ๒๘ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ด
ภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยเสี ยค่าปรับตามระเบียบ
๗.๖ ในภาคการศึ กษาปกติใดหากนัก ศึก ษาไม่ไ ด้ลงทะเบีย นเรี ยน จะต้องขอลาพัก
การศึ กษาสําหรับภาคการศึกษานั้น เพื่อรั กษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิ ดภาค
การศึกษา โดยต้องชําระค่าธรรมเนี ยมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา หากไม่ปฏิบตั ิตามมหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั จากทะเบียนนักศึกษา
๗.๗ อธิ การบดี อาจอนุ มตั ิให้นกั ศึกษาที่ ถูกถอนชื่ อตามข้อ ๗.๖ กลับเข้าเป็ นนักศึกษา
ใหม่ได้ ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือว่าระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเป็ นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่คา้ งชําระเสมือนเป็ นผูล้ าพักการศึกษา
อธิ การบดีจะไม่อนุมตั ิให้กลับเข้าเป็ นนักศึกษาตามวรรคหนึ่ ง หากพ้นกําหนดเวลา
สองปี นับจากวันที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ถูกถอนชื่อจากทะเบียน
๗.๘ การลงทะเบียนเรี ยนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนนั้นต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การเพิ่มและถอนรายวิชา
การเพิ่ ม และถอนรายวิช า ต้องได้รั บ ความยิน ยอมจากอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา ทั้ง นี้ ให้ยื่น
หลักฐานการยินยอมนั้นต่อมหาวิทยาลัย
๘.๑ การเพิ่มรายวิชา จะกระทําได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกนับจากวัน เปิ ดภาคการศึกษา
ปกติ หรื อภายใน ๑ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน
๘.๒ การถอนรายวิชา จะกระทําได้ก่ อนกําหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒
สัปดาห์ สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ หรื อก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ สําหรับ
การศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
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การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W
(Withdraw) ในระเบียนผลการเรี ยน และจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน แต่ถา้ ถอนรายวิชา หลังกําหนดเวลาการเพิ่ม
รายวิชา นักศึกษาจะได้รับอักษร W และจะไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
๘.๓ ขั้นตอนปฏิบตั ิในการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การเรี ยนการสอน
๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนย์การศึกษาและวิทยาเขตได้ตามความเหมาะสม
๙.๒ การจัดการเรี ยนการสอนอาจทําได้ท้ งั ในเวลาราชการ และนอกเวลา ราชการ และ
อาจจัดการเรี ยนโดยสื่ อประสมหรื อระบบการศึกษาทางไกล ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๓ กําหนดวันเปิ ดและปิ ดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดงั นี้
ภาคการศึกษาที่ ๑
วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนมิถุนายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒
วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤศจิกายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนเมษายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปิ ดและวันปิ ดภาคการศึกษาที่แตกต่างจากวรรคหนึ่ งก็ได้ แต่
ต้องเป็ นไปตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น และต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตร
และให้ทาํ เป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๔ การเปิ ดสอนสาขาวิชาใด ระดับใด ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตร
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้ นปี การศึกษา
๙.๕ ให้อาจารย์ผสู ้ อนจัดทําแนวการสอน เอกสารประกอบการสอนหรื อเอกสารคําสอน
หรื อกําหนดตําราหลักทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนให้แก่นกั ศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
๙.๖ รายวิชาใดที่เปิ ดสอนมากกว่า ๑ กลุ่ม ในภาคเรี ยนเดียวกัน ให้อาจารย์ผสู้ อนใช้แนว
การสอน ข้อสอบ และใช้เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเดียวกัน
๙.๗ ตําราหลักในรายวิชาที่เปิ ดสอน อาจเรี ยบเรี ยงโดยอาจารย์ของ มหาวิทยาลัย หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกก็ได้ โดยจะต้องมีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมหลักสู ตรและระดับการศึกษา
๙.๘ มหาวิ ท ยาลัย ต้อ งสนับ สนุ น การจัด หาหรื อ ผลิ ต สื่ อ เพื่ อ ใช้ป ระกอบการเรี ย น
การสอน และพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์พ้นื ฐาน สื่ อการเรี ยนการสอนให้มีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
๙.๙ ให้สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิ ลปะและวัฒนธรรม
อํานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาในรู ปแบบต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีโอกาสศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และ
ประสบการณ์เพิม่ ขึ้น
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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๙.๑๐ การนิเทศการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ สหกิจศึกษา ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทําหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนินการกํากับ และควบคุมการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พและสหกิจศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
คุณภาพ
๙.๑๑ คณะต้องจัดอาจารย์ที่ ปรึ ก ษา ทําหน้าที่ ให้คาํ ปรึ ก ษาด้านวิชาการวิธี การเรี ย น
ควบคุมแผนการเรี ยน และติดตามความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักศึกษา
๙.๑๒ ให้ ค ณะกรรมการประจํา คณะ ทํา หน้า ที่ ก ลั่น กรอง ตรวจสอบและให้ค วาม
เห็นชอบการประเมินผลการเรี ยน
๙.๑๓ ให้มีการโอนผลการเรี ยน และการยกเว้นการเรี ยนในรายวิชาที่ได้ศึกษาแล้วใน
ระดับเดียวกัน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บตั ิในการขอโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยนในรายวิชา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยนในรายวิชา และตาม
ข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา
ข้อ ๑๐ ให้มีการวัดผลการศึกษาระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยนในทุกรายวิชาที่มีการเรี ยน
การสอนในแต่ละภาคเรี ยน
การวัดผลระหว่างภาคเรี ยน ใช้วิธีสอบย่อยและหรื อการทํารายงานและหรื อการสอบ
ปฏิบตั ิและหรื อทํากิจกรรมตามที่กาํ หนดและหรื อการสอบกลางภาคเรี ยน โดยมีคะแนนเก็บระหว่างร้อยละ ๔๐๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
การวัดผลปลายภาคเรี ยน ใช้วิธีสอบข้อเขียนและหรื อสอบปฏิ บตั ิ โดยมี คะแนนอยู่
ระหว่างร้อยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
ข้อ ๑๑ ให้ใช้การประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสู ตร เป็ น ๒ ระบบ ดังนี้
(๑) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่ าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
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ระบบนี้ ใช้สาํ หรับการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสู ตรค่าระดับคะแนน
ที่ถือว่าสอบได้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า “D”
นัก ศึ ก ษาได้ค่ า ระดับ คะแนนรายวิช าบัง คับ เป็ น “F” ต้องลงทะเบี ย นและเรี ย นใหม่
จนกว่าจะสอบได้ และให้บนั ทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรับวิชาเลื อกถ้าได้ค่าระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้าอีกหรื อเลือก
รายวิชาอื่นแทนได้ และบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรับวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู จะต้องได้ค่าระดับคะแนน ไม่ต่าํ กว่า “C”
(๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการเรียน
PD
ผ่านดีเยีย่ ม (Pass with Distinction)
P
ผ่าน (Pass)
NP
ไม่ผา่ น (No Pass)

ค่ าร้ อยละ
๙๐-๑๐๐
๕๐-๘๙
๐-๔๙

ระบบนี้ ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ รายวิชาการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาที่หลักสู ตรบังคับให้เรี ยนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะและรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่จนกว่าจะผ่านการ
ประเมิน สัญลักษณ์อื่น มีดงั นี้
Au (Audit) ใช้สาํ หรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟัง โดยไม่นบั หน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สํา หรั บ การบันทึ ก หลัง จากได้รับ อนุ มตั ิ ใ ห้ถ อนรายวิช านั้นก่ อน
กําหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัป ดาห์ รวมทั้ง กรณี ที่นักศึก ษาลาพักการศึ กษาหรื อ ถูก สั่งให้พ กั
การศึกษา หลังจากลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ได้รับอนุ มตั ิให้ไปเรี ยนรายวิชาอื่น
แทน
I (Incomplete) ใช้สําหรับ บันทึกการประเมินที่ไ ม่ส มบูรณ์ ในรายวิชาที่นักศึ กษายัง
ทํางานไม่เสร็ จตามกําหนด โดยมีเหตุผลสมควร เมื่อสิ้ นภาคเรี ยน โดยผูส้ อนต้องส่ งคะแนนที่มีอยู่พร้อมแนบ
เกณฑ์การประเมินผล
นักศึ กษาที่ ได้ “I” ต้องดําเนิ นการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ ยนระดับค่าคะแนนให้
เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนถัดไป ถ้านักศึกษายังทํางานไม่เสร็ จ คณะกรรมการประจําคณะจะพิจารณาผลงานที่คา้ ง
อยูเ่ ป็ นศูนย์ และประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยูแ่ ล้ว ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา
FM (Final Missing) ใช้บนั ทึกการประเมินในรายวิชาที่นกั ศึกษาขาดสอบปลายภาค โดย
ผูส้ อนต้องส่ งคะแนนที่มีอยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
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นักศึ กษาที่ขาดสอบปลายภาค จะต้องสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนี ยม รายวิชาละ
๓๐๐ บาท ภายใน ๑๔ วัน หลังจากเสร็ จสิ้ นการสอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ขาดสอบและไม่
สมัค รสอบตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย กํา หนด หรื อ สมัค รและชํา ระเงิ น แต่ ไ ม่ ม าสอบตามที่ ม หาวิท ยาลัย กํา หนด
คณะกรรมการประจําคณะจะปรับคะแนนส่ วนที่เหลืออยูเ่ ป็ นศูนย์ แล้วประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยู่ ตาม
เกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา และในการยืน่ คําร้องขอสอบปลายภาค ให้นกั ศึกษายื่นคําร้องที่สํานักงานคณบดีใน
รายวิชาที่ตนเองเรี ยนอยูเ่ พื่อคณบดีพิจารณาต่อไป
กรณี มหาวิทยาลัยมีความจําเป็ นหรื อนักศึกษาเจ็บป่ วยจนไม่สามารถทําการสอบปลาย
ภาคได้ คณบดีอาจพิจารณายกเว้นการชําระค่าธรรมเนียมการสอบได้
ข้อ ๑๒ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน ตามข้อบังคับว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและยกเว้น
ผลการเรี ยนให้ได้ผลการเรี ยนดังนี้
๑๒.๑ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษาในระบบให้ได้รับผลการเรี ยน
“P”
๑๒.๒ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษานอกระบบและหรื อการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้ได้ผลการเรี ยน ดังนี้
CS (Credits from Standardized Test) กรณี ได้หน่ วยกิ ตจากการทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized Test)
CE (Credits from Exam) กรณี ได้หน่ วยกิต จากการทดสอบด้วยการสอบที่
ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
CT (Credits from Training) กรณี ได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรม
ที่จดั โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored Training)
CP (Credits from Portfolio) กรณี ได้หน่วยกิต จากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
(Portfolio)
ข้อ ๑๓ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็ นเลขทศนิยม
๒ ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ผลการเรี ยนเป็ น “I” หรื อ “FM” ไม่นาํ หน่วยกิตมารวมเป็ นตัวหาร
เฉลี่ย
๑๓.๑ กรณี ที่สอบตกและต้องเรี ยนซํ้าในรายวิชาบังคับ ให้นบั รวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตก
และเรี ยนซํ้าเพื่อใช้เป็ นตัวหาร
สําหรับรายวิชาเลื อก อาจเลื อกเรี ยนวิชาเดิมหรื อวิชาอื่นแทนได้ และให้นับ
หน่วยกิตที่สอบตกเป็ นตัวหารด้วย
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๑๓.๒ กรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาซํ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรื อเรี ยนวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสู ตรที่เทียบเท่า ให้นบั หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๑๔ ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๔.๑ มีความประพฤติดี
๑๔.๒ สอบผ่านในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด
๑๔.๓ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า ๒.๐๐
๑๔.๔ มีระยะเวลาศึกษา ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๕ วันสําเร็ จการศึกษากําหนด ๑๔ วัน หลังจากการสอบปลายภาควันสุ ดท้าย
ข้อ ๑๖ การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
๑๖.๔ ปฏิ บตั ิ ตนผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พน้ สภาพ
การเป็ นนักศึกษา
๑๖.๕ เมื่ อพ้นกําหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคเรี ยนแล้วยังไม่มาลงทะเบียนเรี ยน
หรื อไม่ได้มารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาที่พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาได้
โดยได้รับอนุมตั ิจากอธิ การบดีหรื อผูท้ ี่อธิ การบดีมอบหมาย
๑๖.๖ นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกํา หนด และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐
๑๖.๗ เรี ยนครบหลักสู ตรและได้รับอนุมตั ิให้สาํ เร็ จการศึกษาตามข้อ ๑๔
๑๖.๘ มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้ นภาคเรี ยนปกติ
ภาคเรี ยนที่ ๒ นับแต่วนั เริ่ มเข้าเรี ยน
๒) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรี ยนปกติที่ ๔ ที่
๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๔ นับแต่วนั เริ่ มเข้าเรี ยน
๓) นักศึกษาไม่ผา่ นการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเป็ นครั้งที่ ๒
๑๖.๙ มีระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนดเวลาตามข้อ ๖
ข้อ ๑๗ เมื่ อนักศึ กษาเรี ยนได้หน่ วยกิต ครบตามที่ กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแล้วและได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนด ตามข้อ ๖
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ข้อ ๑๘ นัก ศึ ก ษาที่ ทุ จ ริ ต หรื อ ร่ ว มทุ จ ริ ต ในการสอบรายวิช าใดให้นัก ศึ ก ษาผู้น้ ัน ได้รั บ ผล
การเรี ยน F ในรายวิชานั้น และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๙ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑๙.๑ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ ยจากการศึกษาไม่น้อยกว่า
๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ ยจากการศึกษาไม่น้อยกว่า
๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ( ต่ อ เนื่ อ ง) สอบได้ร ะดับ คะแนนเฉลี่ ย จากระดับ
อนุ ปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า ๓.๗๕ และเรี ยน
ครบตามหลักสู ตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับ ๑
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) สอบได้ร ะดับ คะแนนเฉลี่ ย จากระดับ
อนุปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อประกาศนี ยบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ และเรี ยน
ครบตามหลักสู ตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับ ๒
๑๙.๒ สอบได้ใ นรายวิช าใดๆ ไม่ต่ าํ กว่า “C” ตามระบบค่า ระดับ คะแนน หรื อไม่ไ ด้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
๑๙.๓ มีระยะเวลาศึกษา
๑) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๔ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร ๒ ปี
๒) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร ๔ ปี
๓) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๑๐ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร ๕ ปี
๔) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๑๒ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร ๖ ปี
ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ขอยกเว้นผลการเรี ยนไม่มีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการประจําคณะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาทุกระบบทุกประเภท ให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ข้อ ๒๓ การประเมินผล
๒๓.๑ ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผสู้ อนทุกภาคการศึกษาเพื่อให้อาจารย์
ผูส้ อนพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการสอน
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๒๓.๒ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย มี ก ารประเมิ น ผลการจัด การศึ ก ษาทุ ก ๆ ระยะ ๔ ปี เพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาหลักสู ตร
ข้อ ๒๔ ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอาํ นาจออกระเบียบ ประกาศหรื อคําสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ ให้อธิ การบดีมีอาํ นาจตีความ และวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตรี
(สนัน่ ขจรประศาสน์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

117

เอกสารหมายเลข 3
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสู ตรกับองค์ ความรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชี พ
ลําดับ
1.

2.
3.
4.

รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ
(ตาม มคอ.1)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
ลักษณะและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว
จิตวิทยาการบริ การ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

องค์ ความรู้ ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ

รายวิชาในหลักสู ตร
- TRHM2202 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- TRHM2203 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การโรงแรม
- TRHM3201 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
สําหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม

- TRHM2201 จิตวิทยาการบริ การ
- TRHM1101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- TRHM3205 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
- TRHM3103 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสําหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
- TRHM3208 การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว (Tourism) ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการวางแผนการจัดการและการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว (Tourism Planning, Management and Development)
ลําดับ
1.

รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ
(ตาม มคอ.1)
การวางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

2.
3.

การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
การสํารวจและวิจยั สําหรับการ
ท่องเที่ยว

4.

โลจิสติกส์สาํ หรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

องค์ ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ

รายวิชาในหลักสู ตร
- TRHM4205 การวางแผนและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
- TRHM4204 การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
- TRHM3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางการ
ท่องเที่ยว
- TRHM4902 การวิจยั ทางการท่องเที่ยว
- TRHM4208 โลจิสติกส์สาํ หรับ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
- TRHM4205 การวางแผนและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
- TRHM3202 หลักการมัคคุเทศก์ 1
- TRHM3203 หลักการมัคคุเทศก์ 2

5.

การวางแผนและการจัดนําเที่ยว

6.

งานมัคคุเทศก์

7.

การตลาดการท่องเที่ยว

- TRHM3206 การตลาดการท่องเที่ยว

8.

การบัญชีและการเงินสําหรับธุ รกิจ
นําเที่ยว

9.

การจัดการธุ รกิจนําเที่ยว

10.

การออกบัตรโดยสาร

- TRHM3209 การบัญชีและการเงิน
สําหรับ
ธุ รกิจนําเที่ยว
- TRHM3207 การจัดการธุ รกิจนําเที่ยว
และตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
- TRHM3102 ธุรกิจการบินและการออก
บัตรโดยสาร
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
ลําดับ
1.

รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ
(ตาม มคอ.1)
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ

2.

การจัดการการประชุ ม นิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล

3.

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

4.
5.

การจัดการอาหารนานาชาติ/ท้องถิ่น
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว

องค์ ความรู้ ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ

รายวิชาในหลักสู ตร
- TRHM3101 การจัดการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพ
- TRHM3104 การจัดการประชุม
นิทรรศการและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
-TRHM3210 นันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยว
-HOME3112 ความรู ้เกี่ยวกับอาหารไทย
-TRHM4206 การพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
ลําดับ
1.

รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ
(ตาม มคอ.1)

องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

รายวิชาในหลักสู ตร

วิชาภาษาต่างประเทศที่มี
เนื้อหาสาระของความรู ้ และทักษะ
ที่ให้ผเู้ รี ยนสามารถนําไปใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานแบบมืออาชีพในธุ รกิจ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม โดย
กําหนดให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ภาษา

เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใด
ภาษาหนึ่งต่ อไปนีไ้ ม่ น้อยกว่า 15
หน่ วยกิต
-ภาษาญี่ปุ่น
-ภาษาจีน
-ภาษาฝรั่งเศส
-ภาษาเกาหลี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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-ภาษาเยอรมัน
-ภาษารัสเซี ย
-กลุ่มภาษาอาเซี ยน

วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ลําดับ

1.

รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ
(ตาม มคอ.1)

องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

รายวิชาในหลักสู ตร

เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิงานแบบสหกิจ
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๖ สัปดาห์หรื อ ๑
ภาคการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า ๖
หน่วยกิต สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ที่ใช้ระบบการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพแบบนับชัว่ โมง ต้องมี
ระยะเวลาในการฝึ กจํานวนไม่ต่าํ
กว่า ๔๐๐ ชัว่ โมงต่อเนื่องกัน และ
ควรพัฒนาระบบการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพให้เป็ น
แบบสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาที่
รับ
เข้าในรุ่ นต่อไป

- TRHM4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- TRHM4802 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- TRHM4803 การเตรี ยมสหกิจ
ศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- TRHM4804 สหกิจศึกษาทาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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เอกสารหมายเลข 4
การกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หมู่วชิ าธุรกิจบริการ (TRHM)
หมู่วชิ าธุ รกิจบริ การ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. การจัดบริ การ
2. ท่องเที่ยว
3. โรงแรม
4.
5.
6.
7.
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ การสัมมนา และการวิจยั

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(TRHM_1__)
(TRHM_2__)
(TRHM_3__)
(TRHM_4__)
(TRHM_5__)
(TRHM_6__)
(TRHM_7__)
(TRHM_8__)
(TRHM_9__)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หลักเกณฑ์ การใช้ รหัสวิชาในหลักสู ตร
ความหมายของเลขรหัสวิชาในหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน 4 ตัว และตัวเลข 4 หลัก มีความหมายดังนี้
ตัวอักษรโรมัน 4 ตัว
หมายถึง
หมวดวิชา
เลขตัวที่หนึ่ง
หมายถึง
ชั้นปี
เลขตัวที่สอง
หมายถึง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่สาม – สี่
หมายถึง
ลําดับก่อนหลัง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่ า
TRHM1101
TRHM1104 TRHM1101
TRHM1102
TRHM2201
PSYC2210
TRHM2202 TRHM2202
TRHM2203
THRM2203
TRHM2301
TRHM2204
TRHM3101
TRHM3101
TRHM3102
TRHM3102
TRHM3103

หมู่วชิ าอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
ชื่อวิชา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริ การ
อุตสาหกรรมบริ การ
จิตวิทยาการบริ การ
จิตวิทยาบริ การ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม
หลักการโรงแรม
การจัดการส่ วนหน้า
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
หลักการบริ การในธุ รกิจเพื่อสุ ขภาพ
ธุ รกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
ธุ รกิจการบิน
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
TRHM3104
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
เพื่อเป็ นรางวัล
TRHM3201
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
TRHM3201 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
TRHM3202
หลักการมัคคุเทศก์ 1
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่ วยกิต

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

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

126

TRHM3202 หลักการมัคคุเทศก์
TRHM3203
หลักการมัคคุเทศก์ 2
TRHM3203 การสํารองที่นงั่ และการจัดจําหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน
TRHM3204 ประเพณี และเทศกาลท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
TRHM3205
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
TRHM3205 การอนุ รักษ์แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่น
รหัสวิชา
หน่ วยกิต
รหัสใหม่
รหัสเก่ า
TRHM3206
การตลาดการท่องเที่ยว
MKRT3104 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
TRHM3207 TRHM4203 การจัดการธุ รกิจนําเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
TRHM3208
การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
TRHM3208 ศิลปะการต้อนรับและการสื่ อสารในงานบริ การ
TRHM3209
การบัญชีและการเงินสําหรับธุ รกิจนําเที่ยว
TRHM3210
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
TRHM3901 TRHM3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางการท่องเที่ยว
TRHM3901 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการท่องเที่ยว
TRHM4201 TRHM4201 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
TRHM4202
การวางแผนและการจัดนําเที่ยว
TRHM4202 การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
TRHM4203 TRHM3206 หลักการนําเที่ยว
TRHM3207 การบริ การเพื่อการเดินทางอย่างครบวงจร
TRHM4204
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
TRHM4205
การพัฒนาการท่องเที่ยว
TRHM3209 การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว
TRHM4206
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
TRHM4207
การจัดนําเที่ยวต่างประเทศ
TRHM4208
โลจิสติกส์สาํ หรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
TRHM3210 การขนส่ งผูโ้ ดยสาร
TRHM3211 การมาตรฐานและคุณภาพในการบริ การ
TRHM3212 การพัฒนาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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TRHM4204 การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
TRHM4801 TRHM4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM4802 TRHM4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM4803
เตรี ยมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM4804
สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่ า
TRHM4901

ชื่อวิชา

สัมมนาทางการท่องเที่ยว
TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเที่ยว
TRHM4902 TRHM4902 การวิจยั ทางการท่องเที่ยว
TRHM1102
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
TRHM1103
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
TRHM1301
ภาษาเกาหลีเพื่อการบริ การ 1
TRHM1302
ภาษาเกาหลีเพื่อการบริ การ 2
TRHM2301
ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
TRHM2302
ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2
TRHM3301
ภาษาเกาหลีสาํ หรับมัคคุเทศก์ 1
TRHM3302
ภาษาเกาหลีสาํ หรับมัคคุเทศก์ 2
TRHM1401
ภาษาเยอรมันเพื่อการบริ การ 1
TRHM1402
ภาษาเยอรมันเพื่อการบริ การ 2
TRHM2401
ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว 1
TRHM2402
ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว 2
TRHM3401
ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก์ 1
TRHM3402
ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก์ 2
TRHM1501
ภาษารัสเซี ยเพื่อการบริ การ 1
TRHM1502
ภาษารัสเซี ยเพื่อการบริ การ 2
TRHM2501
ภาษารัสเซี ยเพื่อการท่องเที่ยว 1
TRHM2502
ภาษารัสเซี ยเพื่อการท่องเที่ยว 2
TRHM3501
ภาษารัสเซี ยสําหรับมัคคุเทศก์ 1
TRHM3502
ภาษารัสเซี ยสําหรับมัคคุเทศก์ 2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
2(90)
5(400)
1(45)
6(540)
หน่ วยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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TRHM1601
TRHM1602
TRHM2601
TRHM2602
TRHM3601

กลุ่มภาษาอาเซี ยนเพื่อการท่องเที่ยว 1 (เวียดนาม1)
กลุ่มภาษาอาเซี ยนเพื่อการท่องเที่ยว 2 (เวียดนาม2)
กลุ่มภาษาอาเซี ยนเพื่อการท่องเที่ยว 3 (มาเลย์1)
กลุ่มภาษาอาเซี ยนเพื่อการท่องเที่ยว 4 (มาเลย์2)
กลุ่มภาษาอาเซี ยนเพื่อการท่องเที่ยว 5 (อินโดนีเซี ย1)

รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่ า
TRHM3601
TRHM3701
TRHM3702
TRHM3801
TRHM3802

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

กลุ่มภาษาอาเซี ยนเพื่อการท่องเที่ยว 6 (อินโดนีเซี ย2)
ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์ 1
ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์ 2
ภาษาญี่ปุ่นสําหรับมัคคุเทศก์ 1
ภาษาญี่ปุ่นสําหรับมัคคุเทศก์ 2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

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

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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เอกสารหมายเลข 5
ผลงานทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย จัตุรัตน์
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน
ปริ ญญาตรี ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปริ ญญาโท บธ.ม. (การจัดการ)
ปริ ญญาเอก
2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1 / 2554
ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา
TRHM3202
หลักการมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
TRHM3206
หลักการนําเที่ยว
3(3-0-6)
TRHM4202

การวางแผนและ
การจัดรายการนําเที่ยว

ปี พ.ศ. สํ าเร็จการศึกษา
2537
2546
-

ภาคเรียนที่ 2 / 2554
ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา
TRHM3202 หลักการมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
TRHM4202 การวางแผนและ
3(3-0-6)
การจัดรายการนําเที่ยว

3(3-0-6)

2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ผลงานวิจัย
พิ ศ มัย จัตุ รั ตน์ แ ละคณะ.(2552) การติ ด ตามผลการทํา งานของบั ณ ฑิต หลัก สู ต รสาขาวิช า
อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม .

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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____________. (2552) การศึ กษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่ อการฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พของนักศึกษาหลักสู ตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
2.4.2 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
พิศมัย จัตุรัตน์.(2551) การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม.
____________.(2551) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

2.4.3 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2537-2540
พ.ศ.2539-2540
พ.ศ.2545-ปั จจุบนั
พ.ศ.2548-ปั จจุบนั
พ.ศ.2552-ปั จจุบนั
พ.ศ.2547-2548
พ.ศ.2549-ปั จจุบนั

2.4.4 การฝึ กอบรม
พ.ศ.2554
พ.ศ.2553
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2554
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อาจารย์ประจําภาควิชาบริ หารธุรกิจและสหกรณ์
คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง (ราชบุรี)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพอาคารจอมพล
สถาบันราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ( ราชบุรี)
หัวหน้าฝ่ ายแม่บา้ น ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพจันทรเกษม
ปาร์ ค
กรรมการบริ หารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
กรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
ประธานโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประธานหลักสู ตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการอบรม เกณฑ์การจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
การอบรมการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
การอบรมวิธีการสอนแบบมีส่วนร่ วม
การอบรมเทคนิคการออกข้อสอบที่ดี
การอบรมการทําแผนกลยุทธ์
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พ.ศ.2553

การอบรมสัมมนาเรื่ องการจัดทําหลักสู ตรการอบรมมัคคุเทศก์
ทัว่ ไปไทยและต่างประเทศ

2. นายฉัตรมงคล จันทราทิพย์
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน
ปริ ญญาตรี ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการ
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
โรงแรม) เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริ ญญาโท วท.ม. (การวางแผนและการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม)
ปริ ญญาเอก
-

ปี พ.ศ. สํ าเร็จการศึกษา
2542
2546
2552

-

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1 / 2554
ภาคเรียนที่ 2 / 2554
จํานวนหน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)
TRHM3101 หลักการบริ การในธุ รกิจเพื่อสุ ขภาพ
TRHM2202
3(3-0-6)
TRHM4201 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 (3-0-6)
TRHM3201 พฤติกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
TRHM1104 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรม
บริ การ
3(3-0-6)
2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
2.4.2ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2543
อาจารย์ประจําโรงเรี ยนวชิ ราโปลีเทคนิค (สงขลา)
พ.ศ.2545
อาจารย์สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษา สงขลา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4.3 การฝึ กอบรม

พ.ศ.2547
พ.ศ.2550
พ.ศ.2552
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2554

ธุรกิจและการเขียนแผน
ผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
การบริ หารงานธุ รกิจสปา
การนวด นวดนํ้ามันหอมระเหย
เทคนิคการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
เทคนิคการออกข้อสอบ
Logistics : Strategy & Management

3. นางสาวสิ ริกร เลิศลัคธนาธาร
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสู ตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน
ปี พ.ศ. สํ าเร็จการศึกษา
2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาตรี ศศ.บ.
2546
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ป.บัณฑิต (การท่องเที่ยว)
2550
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปริ ญญาโท วท.ม.การวางแผนและการ
ปริ ญญาเอก จัดการการท่องเที่ยว
2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1 / 2554
ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา
TRHM1101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 (3-0-6)
TRHM3201 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3(3-0-6)
TRHM3208 ศิลปะการต้อนรับและการสื่ อสารใน
งานบริ การ
3(3-0-6)
TRHM3205 การอนุ รักษ์แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม
ท้องถิ่น3
(3-0-6)

ภาคเรียนที่ 2 / 2554
ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา
TRHM2201 จิตวิทยาบริ การการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
TRHM3208 การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)

2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ผลงานวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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สิ ริกร เลิศลัคธนาธาร.(2552). การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาโปรแกรมการท่ องเที่ยว
ทางนํา้ อย่ างยัง่ ยืน กรณีศึกษาแม่ นํา้ แควน้ อย จังหวัดกาญจนบุรี
สิ ริ ก ร เลิ ศ ลัค ธนาธารและคณะ.(2553) การสร้ า งและพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การ
การศึ กษาสํ าหรั บเด็ ก ด้ อยโอกาส ร่ วมกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กรุ งเทพฯ : องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย
__________. (2553) การพัฒนาโปรแกรมค้ นหาเด็กตกหล่ นและออกกลางคัน ร่ วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ กรุ งเทพฯ : องค์การยูนิเซฟแห่ ง
ประเทศไทย
__________.(2553) ผลการสร้ างโปรแกรมค้ นหาเด็กด้ อยโอกาส ร่ วมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ กรุ งเทพฯ : องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย
__________. (2554) โครงการวิจั ยเรื่ องการเรี ยนฟรี 15 ปี อย่ า งมีคุ ณภาพ ร่ วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ กรุ งเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ
__________.(2554) การพัฒนาเส้ นทางการท่องเทีย่ วเชิงสุ ขภาพสํ าหรับผู้สูงอายุในเขต
ภาคกลาง กรุ งเทพฯ : สํานักคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2542-2545
พ.ศ.2548-2551
พ.ศ.2551- ปั จจุบนั

2.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ศ.2552
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พนักงานประชาสัมพันธ์ฝ่ายบุคคลและบริ การ
บริ ษทั สหอีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วสิ ประเทศไทย จํากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างประเทศ บริ ษทั ครุ ยส์เอเชีย จํากัด
อาจารย์ประจําสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

การจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติข้ นั สู ง
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม
การอบรมวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
เทคนิคและความรู ้ในการทําธุ รกิจระหว่างประเทศและการ
ส่ งออก

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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4. นางฐิ ตาภา บํารุงศิลป์
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน
ปริ ญญาตรี ศศ.บ ( การท่องเที่ยวและการ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
โรงแรม)

ปี พ.ศ. สํ าเร็จการศึกษา
2538

2543
M.M ( General Management) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
International Program
2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1 / 2554
ภาคเรียนที่ 2 / 2554
จํานวนหน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ปริ ญญาโท

TRHM 3209 การพัฒนาการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TRHM 3201 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

TRHM 1104 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรม TRHM 4204 การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว 3 (3-0-6)
บริ การ
3 (3-0-6)
TRHM 1101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
TRHM 1104 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)
บริ การ
3 (3-0-6)
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 3(3-0-6) GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 3(3-0-6)
TRHM 3209 การพัฒนาการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TRHM 3208 การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ผลการเขียนตํารา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารประกอบการสอนบทที่4 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและทักษะ
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2539-2543
พนักงานปฏิบตั ิการ สังกัดฝ่ ายส่ งเสริ มธุ รกิจ ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ สํานักงานใหญ่
พ.ศ.2544- 2553
อาจารย์ประจําหลักสู ตรภาษาอังกฤษธุ รกิจ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2554-ปั จจุบนั
อาจารย์ประจําหลักสู ตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ศ.2551
-การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ประเทศฝรั่งเศส)
พ.ศ. 2552
-Wine Testing (ประเทศฝรั่งเศส)
- อบรมภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้ในชีวติ ประจําวัน
พ.ศ.2553
การอบรมการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
พ.ศ.2554
ประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2554
โครงการอบรม เกณฑ์การจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ.2554
การเตรี ยมความพร้อม สู่ ความเป็ นอาเซี ยนใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

5. นางสาวนิสา บุญทะสอน
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน
ปี พ.ศ. สํ าเร็จการศึกษา
ปริ ญญาตรี ศศ.บ (อุตสาหกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2551
ท่องเที่ยว)
ปริ ญญาโท M.A ( Tourism Management) GUANGXI NORMAL
2554
UNIVERSITY
2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1 / 2554
ภาคเรียนที่ 2 / 2554
จํานวนหน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
TRHM 2201 จิตวิทยาการบริ การ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3 (3-0-6)
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TRHM 2301 หลักการโรงแรม

3 (2-2-5)

2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ผลการเขียนตํารา
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2554-ปั จจุบนั
อาจารย์ประจําหลักสู ตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.4.3 การฝึ กอบรบ
พ.ศ.2554
โครงการอบรม เกณฑ์การจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ.2554
การเตรี ยมความพร้อม สู่ ความเป็ นอาเซี ยนใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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