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คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2.ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
: Bachelor of Arts Program in Tourism Industry

:
:
:
:

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

3.วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้าไม่มีไม่ต้องระบุ)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.2 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พ.ศ. 2559 เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563
สภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 /2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในลักษณะการประกอบวิชาชีพอิสระหรือการเข้าทางานในองค์กร
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1. มัคคุเทศก์
2. ผู้นาเที่ยวต่างประเทศ
3. พนักงานโรงแรม
4. พนักงานในบริษัทนาเที่ยว
5. พนักงานในธุรกิจการบิน
6. นักพัฒนาการท่องเที่ยวในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมการท่องเที่ยว ททท. อบต. เป็นต้น
7. ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว
8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่ ตาแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
นางฐิตาภา บารุงศิลป์
1 ผู้ช่วย

คุณวุฒิ สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่
จบ

มหาวิทยาลัยพะเยา
Mahidol University

2559
2543

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
University of Queensland,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
Guang Xi Normal
University,China
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2538
2546
2537
2525

2 ผู้ช่วย

นางพิศมัย จัตุรัตน์

ศาสตราจารย์
3 รอง
ศาสตราจารย์

นายเลิศพร ภาระสกุล

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว
M.M. General Management
(International Program)
ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม
บธ.ม. การจัดการ
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Ph.D. Sociology

นางสาวชิสา เจิมวรายุกร

สค.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.
M.A.

ศาสตราจารย์

4 อาจารย์
5 อาจารย์

สังคมวิทยา
ภาษาอังกฤษ
สุขาภิบาล
Tourism Management

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
นายฉัตรมงคล จันทราทิพย์ วท.ม. การวางแผนและการจัดการการ
ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

*หมายเหตุ อาจารย์ลาดับที่ 4 เปลี่ยนชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข 10
** หมายเหตุ เนื่องจาก รศ.เลิศพร ภาระสกุล มีวุฒิการศึกษาจบไม่ตรงสาขาแต่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการด้าน
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน (ต้องระบุที่เปิดสอนทุกแห่ง)
ห้องเรียนทฤษฏีและห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
นโยบาย Thailand 4.0 เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณปี 2558 โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทาวิสัยทัศน์
และออกแบบอนาคตประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช) ซึ่งนโยบาย Thailand 4.0 เป็นนโยบายที่สาคัญของ
การพัฒนาและปฏิรูปประเทศ สภาปฏิรูปประเทศใน 3 ประเด็นหลักที่สาคัญ คือเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี เป็นแนวทางในการ Reform in Action ที่ผลักดันให้มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การวิจัยและการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2530
2513
2554
2551
2552
2542
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พัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมกันและยังเป็นการผนึกกาลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ”
ด้วยเช่นนี้ ทาให้ นโยบาย Thailand 4.0 ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง
สู่ประเทศรายได้สูงเดินทางคู่ขนาน และนอกจากนี้ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยระยะ 20 ปี( 2560-2579)
ได้มีการกาหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับยุคการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศในการนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก่อให้เกิดการแข่งขันของธุรกิจและองค์กร
ต่างๆที่มุ่งหวังทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพที่ดีมีทักษะความสามารถในการทางานสูง และมีความรอบรู้ในการทางาน
กับการศึกษาไทยยุค 4.0
วิสัยทัศน์ของสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีไว้ว่า พร้อมรับประชาคมอาเซียน คือ การเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง
เทคโนโลยี ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของอาเซี ยนที่ มี ค วามส าคัญ และส่ งผลต่อ การผลิ ต แรงงานให้ รองรับ การเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในโลกปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งเป็นกลุ่ม
ประเทศขนาดเล็กตั้งแต่เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economics Community ( AEC ) เต็มรูปแบบใน
ปี 2558 ประเทศสมาชิกทั้ ง 10 ประเทศ ใช้น โยบายทางเศรษฐกิจเดีย วกัน ภายใต้กรอบความร่ว มมื อทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก กลุ่มอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ และฝีมือแรงงานรวมถึงการลงทุน
ต่างๆ ได้อย่างเสรี ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ตั้งอยู่ในตาแหน่งศูนย์กลางอาเซี ยน มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและการบิน รวมถึงปัจจุบันนี้สถานการณ์การ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของ ธุรกิจไมซ์ที่มีบทบาทสาคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถช่วยกระจายรายได้ไปยังธุรกิจ
อื่น ๆได้ ซึ่งถือเป็ น การพั ฒ นาประเทศในด้านเศรษฐกิจได้เป็น อย่างดีจากการช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ กับ
บุคลากรภายในประเทศด้วยกัน และที่สาคัญเป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพอีกด้วยเมื่อตลาด
ธุรกิจไมซ์ขยายตัวจะนาไปสู่การต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ผู้คนนิยมการเดินทางเพื่อเสาะแสวงหาสังคม
และวั ฒ นธรรมที่ มี ค วามแตกต่ างจากความเป็ น อยู่ เดิ ม ซึ่ งการท่ อ งเที่ ย วเป็ น เครื่อ งมื อ ในการแลกเปลี่ ย นทาง
วัฒนธรรมซึ่งนาไปสู่สัมพันธภาพที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างไร้พรมแดน
ปัจจุบันนี้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีความหลากหลายของวัฒนธรรม
ทาให้สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
อีกทั้งในยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการท่องเที่ยวได้เน้นการนาเอาวั ฒ นธรรมของประเทศ เช่น วัฒ นธรรมใน
ท้องถิ่น ต่าง ๆ ของแต่ล ะภูมิภ าคมาเป็น จุดดึงดู ดนักท่องเที่ยวให้ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนาไปสู่ การพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ทาให้ชุมชนเกิดความรักความหวงแหน ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุของ
ท้องถิ่นของชาติและเป็นการสร้างจิตสานึกของความเป็นไทย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ดังนั้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และสอดคล้ อ งกั บ แนวทางพั ฒ นาประเทศที่ เน้ น การบู รณาการการเรี ย นการสอนให้ มี ค วามพร้อ มรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในวิชาชีพของศตวรรษที่ 21
11.3 สถานการณ์ด้านความต้องการการตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
จากการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านการท่องเที่ยวในยุค AEC ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนมีข้อตกลงยอมรับร่วม
ในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน MRAs ( ASEAN Mutual Recognition Arrangement ) คือ เป็นข้อตกลง
เกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเรื่องคุณสมบัติของผู้ทางานด้านบริการ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นนักวิชาชีพ คือ
การช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ ายเข้าไปทางานในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกมากขึ้น สามารถยื่น
คาขอใบอนุญาต โดยไม่เสียเวลาตรวจสอบคุณสมบัติซ้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปทางาน เช่น การสอบ การขึ้นทะเบียน การขอใบอนุญาตทางาน เป็นต้ น
ประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพแล้ว 7 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นัก
บัญ ชี วิศวกร สถาปนิ ก ช่างสารวจ ส่วนวิช าชีพท่องเที่ยวอาเซียนซึ่งเป็ นอีกสาขาที่อาเซียนให้ ความสาคัญ และ
สมาชิก 10 ประเทศในอาเซียนมีการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน
ปั จ จุ บั น ได้ จั ด ท ามาตรฐานสมรรถนะ ( Competency standard ) และหลั ก สู ต รอบรมเพื่ อ รองรั บ
สมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวใน 32 ตาแหน่ง การที่ประเทศไทยได้มีการลงนามกับ
ประเทศอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายแรงงานด้านวิชาการท่องเที่ยวซึ่งมีถึง 32 ตาแหน่งงานที่ได้มีการลง
นามให้มีการยอมรับ บุ คคลากรวิชาชีพเหล่านี้ ให้ ทางานในประเทศอาเซียนได้ แต่ต้องผ่านการทดสอบเบื้องต้น
รวมทั้งมีสมรรถนะขั้นพื้นฐานตรงตามมาตรฐานที่ประชาคมอาเซียนกาหนด ซึ่งรายละเอียดสาหรับบุ คลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยว อาเซียนประกอบด้วย 2 สาขาหลัก คือ สาขาที่พัก ( Hotel Services ) 4 แผนก 23 ตาแหน่งงาน และ
สาขาการเดิ น ทาง ( Travel Services ) 2 แผนก 9 ต าแหน่ งงานรวม 32 ต าแหน่ งงาน โดยทางกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อทาความเข้าใจในเรื่อง 32 ตาแหน่ง
งานนี้ทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการพัฒ นา หลักสูตรในหลายมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒ นาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะ
ทางานในประเทศอาเซียนได้ ( ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์. 2557 )
การเตรียมพร้อมแรงงานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียนของไทยนั้ นควรเน้นชูจุดแข็ง เสริมจุดอ่อนและพัฒนาคน
ให้ ถูกกลุ่ มจึ งจะสร้างความสมดุล ในตลาดแรงงานด้า นนี้ ทั้งภายในประเทศและเพิ่ มโอกาสการแข่งขัน ในตลาด
อาเซียนได้ เช่น บุคคลที่ทางานสาขาท่องเที่ยวต้องได้รับการเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ที่ใช้ใน
อาเซียน ส่วนผู้ทางานสาขาเดินทาง เช่น คนที่เป็นผู้แนะนาการเดินทางหรือผู้จัดการท่องเที่ยว ควรยกระดับความรู้
เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการสื่อกา และสามารถทางานการนาเที่ยว
ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้
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ภาพที่ 11.2 บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว 32 ตาแหน่งงานภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
ที่มา : Mark Hefner. Online. 2013
จากความส าคั ญ ดั งที่ ก ล่ าวข้างต้น จะเห็ น ได้ ว่าประเทศไทยได้ ให้ ค วามส าคั ญ กับ การท่ องเที่ ยวดั งนั้ น
หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยผลิตบัณฑิตให้ตรงกับตลาดแรงงานให้ความสาคัญกับวิชาชีพและตอบสนองต่อความ
ต้องการในตลาดแรงงานของ AEC
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในการพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมและยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) โดยมุ่งให้พัฒนาอุตสาหกรรมบริการและผู้สูงอายุ
ประกอบกับวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คือ พร้อมรับประชาคมอาเซียน คือ
การเตรียมความพร้อมให้นั กศึกษาเป็ นบั ณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติเชิงบวกต่อความสั มพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สอดคล้องกับนโยบายของอาเซียนที่ให้ความสาคัญต่อการผลิตแรงงานให้รองรับ
การเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ASEAN Economics Community ( AEC ) โดยประเทศสมาชิ ก ทั้ ง 10
ประเทศได้ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจเดียวกันภายใต้กรอบความร่วมมื อทางด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก กลุ่ม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ และฝีมือแรงงานรวมถึงการลงทุนต่างๆ ได้อย่างเสรี ประเทศไทยได้รับ
ประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมากเนื่องจากตั้งอยู่ในตาแหน่งศูนย์กลางอาเซียนมีความ
พร้อมด้านการท่องเที่ยว
ประกอบกั บ แนวโน้ ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของผู้ สู งอายุ ในประเทศไทยที่ มี ค วามต้ อ งการในการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว โดยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่สร้างโอกาสให้กับบริษัทธุรกิจนาเที่ยว ซึ่งยังมีความต้องการและมี
ความจ าเป็ น ในการใช้ บ ริ การจากบริ ษั ท น าเที่ ยวและผู้ บ ริการน าเที่ ย วเพื่ อ อานวยความสะดวกในการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ในการพั ฒ นาหลั กสู ตรได้มี การสอบถามความต้อ งการของสถานประกอบการที่ มี ต่ อ
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ มีระดับความต้องการมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้ความสามารถที่ ส่ งผลต่อการทางาน ด้านบุ คลิกภาพ และด้านคุณ ธรรมจริยธรรมตามลั กษณะวิชาชีพ
ตามลาดับ จากผลการสอบถามดังกล่าวหลักสูตรฯ จึงได้นามาเป็นแนวในการจัดทารายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ โดยเน้ น ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เน้นการฝึกฝนด้าน บุคลิกภาพให้
เหมาะสมกับงานบริการและปลูกจิตสานึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ท าให้ ห ลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วเป็ น หลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจดิจิทัลและผู้สูงอายุ โดยหลักสูตร
จะมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านการท่องเที่ยวและการบริการในยุคดิจิทัล การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ท่องเที่ ยว เน้ น ทักษะภาษาต่างประเทศ การเป็น ผู้ป ระกอบการการท่องเที่ยว และการเป็นนักวางแผนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ในการพัฒนาหลักสูตร ได้มีการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ มี คุ ณ ธรรม และบุ ค ลิ ก ภาพตามมาตรฐานวิ ช าชี พ อั น เป็ น ที่ ต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) ให้บัณฑิตมีความรู้ด้านการวิจัย สามารถนาองค์ความรู้ไปถ่ายทอดเป็นแนวทางในการพัฒ นาชุมชนและ
สังคม
3) เป็นผู้นาวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการพัฒนา
4) ส่งเสริมให้บัณฑิตอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งใน
และต่างประเทศได้
5) นาความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราโชบาย
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
(1) ENGL2702 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมโรงแรม
(2) ENGL2703 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(3) ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
(4) ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
(5) ENGL3715 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับมัคคุเทศก์
(6) วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 5 วิชาภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอาเซียน
(7) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มภาษา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลานามัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
- ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนกลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตรทาหน้าที่กากับดูแลโดยประสานงานกับสานักงานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพื่อประสานการจัดทาแผนการสอน ตารางสอน ตารางสอบ และควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา
13.3.2 มีการสารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมกันกับ
ผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.3.3 มีการทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็นระยะเพื่อแสวงหาลู่ทางใน
การปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1.1 ปรัชญา
ความรู้แม่นยา คุณธรรมเป็นเลิศ เชิดชูบริการ สืบสานวัฒนธรรม นาสู่สากล
1.2 วัตถุประสงค์
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต มี
คุณลักษณะดังนี้
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ใจรั ก ในงานบริ ก ารและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ผลิตบัณฑิตที่สามารถนาความรู้ไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม
3. ผลิตบัณฑิตทีส่ ามารถประยุกต์สารสนเทศไปใช้ในการประกอบอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการได้
4. ผลิตบัณฑิตที่สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงได้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรนี้จะดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา (5 ปี)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ 1. มคอ.2
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการ
มาตราฐานคุณวุฒิการศึกษา
ท่องเที่ยวและการโรงแรมโดย
2. ติดตามและประเมินผล
2. รายงานผลการดาเนินงานของ
สอดคล้องตามความต้องการของ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
หลักสูตร มคอ.7
ตลาดแรงงาน
3. สารวจความคิดเห็นของ
3. รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อบัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ
หลักสูตร
4. จานวนหน่วยงาน
4. เอกสารความร่วมมือ(MOU)
ต่างประเทศที่ทาความร่วมมือ
ทางวิชาการและแลกเปลี่ยน
นักศึกษาไม่น้อยกว่าสาม
หน่วยงาน 1.ฮังการี 2.กวางซี
นอร์มอล 3.หัวเฉียว
2. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียน 1. สารวจความต้องการปัจจัย 1. รายงานผลการสารวจความ
การสอน
สนับสนุนการเรียนการสอนของ ต้องการด้านปัจจัยสนับสนุน
นักศึกษาและผู้สอน
3. การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรด้าน 1. สนับสนุนบุคลากรในด้าน
1. รายงานการอบรม
การเรียนการสอน การวิจัยและการ
การเรียนการสอน การทางาน 2. รายงานการวิจัยหรือบทความที่
บริการวิชาการ
วิจัยและการบริการวิชาการ
ตีพิมพ์
3. รายงานการถอดบทเรียนของการ
บริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ขึ้นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2564 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2 . การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน (รับตรง)
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2564 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นั ก ศึ กษามี พื้ น ฐานการในใช้ภ าษาต่ างประเทศไม่ เท่ ากั น และไม่ส ามารถสื่ อ สารได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3.2 นักศึกษาบางส่วนยังขาดทักษะและการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
2.3.3 นักศึกษาบางส่วนมีทัศนคติและคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของงานบริการ
2.3.4 นักศึกษาบางส่วนมีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพไม่เหมาะสมกับงานบริการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 ทางสาขาวิชามีการจัดอบรมเสริมให้แก่นักศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศ โดยทางสถาบันจัด
ให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ
2.4.2 ทางสาขาวิชามีการกาหนดให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสถาบันที่มีจานวนเหมาะสมกับผู้เรียน
2.4.3 กาหนดให้แต่ละรายวิชาสอดแทรกความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมและการปรับทัศนคติ
ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมบริการ
2.4.4 ทางสาขาวิชาจัดให้มีวิชาพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานบริการ
2.4.5 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
2.5.1 นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาภาคปกติ
จานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ (คน)

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2564

2565

2566

2567

2568

1
2
3
4

80
-

80
70
-

80
70
65
-

80
70
65
60

80
70
65
60

รวม

80

150

215

275

275

จานวนนักศึกษา
ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

-

-

-

60

60

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายการ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อภาคเรียน / คน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2564

2565

2566

2567

2568

456,000
352,000

912,000
704,000

1,368,000
1,056,000

1,824,000
1,408,000

1,824,000
1,408,000

808,000

1,616,000

2,424,000

3,232,000

3,232,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายการ

2564

2565

2566

2567

2568

ก.งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่าย
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

2,579,760
229,400
-

2,708,748 2,844,185 2,986,394
240,870
252,914
265,560
-

3,135,714
278,838
-

รวม (ก)

2,809,160 2,949,618 3,097,099 3,251,954

3,414,552

ข. งบลงทุน

ค่าคุรุภัณฑ์

-

-

-

-

-

รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)

2,809,160 2,949,618 3,097,099 3,251,954

จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

3,414,552

80

150

215

275

275

23,410

12,824

9,385

7,743

8,130

2.7 ระบบการจัดการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2564 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาแกน
(2) กลุ่มวิชาเอก
(2.1) วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า
(2.2) วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
(2.3) วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
3) หมวดวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า
4) หมวดวิชาเลือกเสรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

126 หน่วยกิต
30
84
24
60
30
15
15
6
6
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาบังคับ
(1.1) กลุ่มวิชาบูรณาการ
GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
Thailand in a Changing World
GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
Citizenship in Contemporary World
(1.2) กลุ่มวิชาภาษา
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
English for Work
กลุ่มวิชาเลือก
(1.3) กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
GEHP1101 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
GEHP1102 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
Physical Fitness Promotion for Health
(1.4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning
(1.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Sciences for Life
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3(3-0-6)
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GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวิต
Thinking and Numeral Analysis for Living
(1.6) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GESO1101 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
GESO1102 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1104 กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต
Law for Living
(1.7) กลุ่มวิชาภาษาที่สาม
GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
Chinese in Daily Life
GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
French in Daily Life
GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
Japanese in Daily Life
GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
Korean in Daily Life
GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน
Khmer in Daily Life
GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
Vietnamese in Daily Life

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
84 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกน
24 หน่วยกิต
TRHM1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6)
Introduction to Tourism and Hotel
TRHM1102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Cross Cultural Communication and Tourist behavior
TRHM1201 การพัฒนาบุคลิกภาพและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6)
Personality Development and Human Resource Management
for Hospitality Industry
TRHM2103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
TRHM2106 การตลาดการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Tourism Marketing
TRHM2201 ศิลปะการต้อนรับและจิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
Hospitality and Service Psychology
TRHM3111 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
TRHM3115 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและโรงแรมอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Information Technology for Smart tourism and Smart hotel
(2) กลุ่มวิชาเอก
60 หน่วยกิต
(2.1) วิชาเอกบังคับ
30 หน่วยกิต
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
English for Specific Career Purposes
TRHM3107 หลักการมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
Principles of Tour Guiding
TRHM3108 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนเดินทางท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Tour Business and Travel Agency
TRHM3109 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Tourism Resource Development
TRHM3110 การวางแผนและการดาเนินการจัดนาเที่ยว
3(3-0-6)
Tour Planning and Tour Operation
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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TRHM3114 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
Airline Business and E-Ticketing
TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว
Research Methodology in Tourism
TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเที่ยว
Seminar in Tourism
TRHM4902 การวิจัยทางการท่องเที่ยว
Research in Tourism
(2.2) วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
TRHM2104 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Health Tourism
TRHM2105 การท่องเที่ยวผู้สูงวัย
Senior Tourism
TRHM3112 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism
TRHM3113 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
Recreation for Tourism
TRHM3116 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
Gastronomic Tourism
TRHM4116 หลักการนาเที่ยว
Principles of Tour Operation
TRHM4117 การท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์
Community’ Base Tourism and Homestay
TRHM4118 การจัดนาเที่ยวระหว่างประเทศ
Out - bound Tourism Operator
TRHM4119 การเดินทางในยุคดิจิทัล
Digital Traveling
(2) กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ
TRHM2203 ธุรกิจโรงแรม
Hotel Business
TRHM3204 การจัดการการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
MICE Management
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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(2-2-5)
3(3-0-6)
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TRHM3205 การดาเนินงานและบริการส่วนหน้า
Front Office Operation
TRHM3206 การดาเนินงานและงานแม่บ้าน
Housekeeping Operation
TRHM3207 การดาเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service and Operation
(3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ENGL2702 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมโรงแรม
English for Hotel Industry
ENGL2703 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
English for Tourism Industry
ENGL3715 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับมัคคุเทศก์
English for Communication as Tourist Guides

CHIN1101
CHIN1102
CHIN4721
CHIN4722
CHIN4723

JPAN1101
JPAN1102

(2.3) วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาต่อไปนี้เพียงกลุ่มภาษาเดียว
ภาษาจีน
ภาษาจีนระดับต้น 1
Basic Chinese 1
ภาษาจีนระดับต้น 2
Basic Chinese 2
ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
Chinese for Tourism Industry 1
ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
Chinese for Tourism Industry 2
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
Chinese for Tourist Guide
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese 1
ภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese 2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

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

15 หน่วยกิต

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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)
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JPAN3721 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
Japanese for Tourism 1
JPAN3722 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2
Japanese for Tourism 2
JPAN3723 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับมัคคุเทศก์
Japanese for Tourist Guide
ภาษาฝรั่งเศส
FREN1701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
French for Communication 1
FREN2702 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
French for Communication 2
FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3
French for Communication 3
FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4
French for Communication 4
FREN3725 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5
French for Communication 5
ภาษาเกาหลี
TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 1
Korean for Hospitality 1
TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 2
Korean for Hospitality 2
TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
Korean for Tourism 1
TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2
Korean for Tourism 2
TRHM3301 ภาษาเกาหลีสาหรับมัคคุเทศก์
Korean for Tourist Guide
กลุ่มภาษาอาเซียน
TRHM1601 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 1
Vietnamese for Tourism 1
TRHM1602 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 2
Vietnamese for Tourism 2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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)

20

TRHM2601 ภาษามาเลเซียเพื่อการท่องเที่ยว 1
Malaysia for Tourism 1
TRHM2602 ภาษามาเลเซียเพื่อการท่องเที่ยว 2
Malaysia for Tourism 2
TRHM3601 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท่องเที่ยว
Indonesia for Tourism
3) หมวดวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3.1 หรือ 3.2
(3.1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Preparation ofOccupationalPracticumin Tourism Industry
TRHM4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Occupational Practicum in Tourism Industry
(3.2) สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Preparation for Co-operative Educationin Tourism Industry
TRHM4804 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Co-operative Education in Tourism Industry

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

6 หน่วยกิต

2 (90)
5 (450)

2 (90)
6 (540)

4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาเลือกเสรี อย่างน้อยจานวน 6 หน่วยกิต ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ
หรืออยู่ในความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่ใช่รายวิชาในหลักสูตรที่เป็นวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก และรายวิชา
ที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรของสาขาวิชา และต้องไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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3.1.4 แผนการศึกษา
(1) ภาคปกติ
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
6

TRHM1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเทีย่ วและการโรงแรม
TRHM1102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว
TRHM1201 การพัฒนาบุคลิกภาพและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรมบริการ

2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2)วิชาเอกเลือก
2.3) กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ
(3) หมวดวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

3
3
3
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ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2)วิชาเอกเลือก
2.3) กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ
(3) หมวดวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
6

TRHM2201 ศิลปะการต้อนรับและจิตวิทยาการบริการ
TRHM3111 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3
3

ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3

18
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2) วิชาเอกเลือก
2.3) กลุ่มวิชาเลือกภาษา
ต่างประเทศ
(3) หมวดวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
6

TRHM2106

การตลาดการท่องเที่ยวในยุคดิจิทลั

3

ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ

3
3
3
-
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2) วิชาเอกเลือก
2.3) กลุ่มวิชาเลือกภาษา
ต่างประเทศ
(3) หมวดวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
6

TRHM2103

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

3

TRHM3114

ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3

3
18

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

23

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

TRHM3107
TRHM3108

ชื่อรายวิชา

หลักการมัคคุเทศก์
การเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนการ
เดินทางท่องเที่ยว

2.2) วิชาเอกเลือก
2.3) กลุ่มวิชาเลือกภาษา
ต่างประเทศ
(3) หมวดวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3

3
3
3
3

3
18

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

TRHM3109
TRHM3110
TRHM3901

ชื่อรายวิชา

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การวางแผนและการดาเนินการจัดนาเที่ยว
วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว

2.2) วิชาเอกเลือก
2.3) กลุ่มวิชาเลือกภาษา
ต่างประเทศ
(3) หมวดวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยกิต
3

3
3
3
3

3
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ

2.2) วิชาเอกเลือก
2.3) กลุ่มวิชาเลือกภาษา
ต่างประเทศ
(3) หมวดวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
-

TRHM3115

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมอัจฉริยะ

3

TRHM4901
TRHM4902

สัมมนาทางการท่องเที่ยว
การวิจัยทางท่องเที่ยว

3
3
6

TRHM4801
TRHM4803

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวหรือ
การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

2
2
17

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2) วิชาเอกเลือก
2.3) กลุ่มวิชาเลือกภาษา
ต่างประเทศ
(3) หมวดวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

TRHM4802
TRHM4804

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หรือสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

5
6

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5/6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
CHIN1101

ภาษาจีนระดับต้น 1
3(2-2-5)
Basic Chinese 1
การออกเสี ย งตามส าเนียงภาษามาตรฐานปั กกิ่ง ระบบพินยิน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
อักษรจีน ศัพท์ สานวน ไวยากรณ์พื้นฐานจากบทสนทนา

CHIN1102

ภาษาจีนระดับต้น 2
3(2-2-5)
Basic Chinese 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: CHIN1101 ภาษาจีนระดับต้น 1
การอ่ านแบ่ งวรรคตอน ศัพ ท์ ส านวนไวยากรณ์ ในบทสนทนาที่ ยากขึ้ น สนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ และเขียนข้อความสั้นๆ

CHIN4721

ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
3(3-0-6)
Chinese for Tourism Industry 1
คาศัพท์ สานวนและบทสนทนาที่จาเป็นในการติดต่อสื่อสารในธุรกิจท่องเที่ยว ตั้งแต่
คาศัพท์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

CHIN4722

ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
3(3-0-6)
Chinese for Tourism Industry 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: CHIN4721 ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
ทักษะทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ภาษาจีน เพื่อเตรียมในการทางานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว

CHIN4723

ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
Chinese for Tourist Guide
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและบทสนทนาที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ ได้แก่ การบรรยายสถานที่
ท่องเที่ยว การวางแผนการเดินทาง

ENGL2702

ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมโรงแรม
3(3-0-6)
English for Hotel Industry
ศึกษาคาศัพท์สานวนภาษาและบทสนทนาที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรมอธิบายประเภท
โรงแรมและห้ องพักต่างๆ ขั้นตอนการเข้าพักในโรงแรมการกล่าวทักทายต้อนรับผู้ เข้าพั กการ
ติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ENGL2703

ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
English for Tourism Industry
ศึกษาคาศัพท์ สานวนภาษา และบทสนทนาที่จาเป็นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้น
ฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั งกฤษและความรู้ เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ และ
ต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ แหล่ งท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ เช่ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ส ถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี การบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทที่
พัก ประเภทการเดินทาง การเตรียมตัวและวางแผนการเดินทาง

ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
คาศัพท์ ไวยากรณ์ และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานวิชาการและการศึกษาขั้นสูงใน
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิช า เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในเชิงวิชาการ การอ่านและ
ตีความ หนั งสื อ ตารา รายงานวิจัย บทคัดย่องานวิจัย บทความวิช าการ หรือผลงานวิช าการ
รูปแบบต่าง ๆ

ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
English for Specific Career Purposes
ศึก ษาคาศั พ ท์ ไวยากรณ์ แ ละส านวนภาษาอั งกฤษ ที่ ใช้ ส าหรับ การประกอบอาชี พ
เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลายใน
การปฏิบัติงาน ตามบริบทของงานในสาขาวิชาชีพของศาสตร์นั้น ๆ

ENGL3715

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
English for Communication as Tourist Guides
ศึกษาคาศัพท์สานวนโครงสร้างทางภาษาอังกฤษและบทสนทนาภาษาอังกฤษสาหรับ
มัคคุเทศก์ที่ใช้ในการบริการและการนาเที่ยว และเน้นการฝึกทักษะการบรรยายเพื่อสื่อความหมาย
เกี่ยวกับ สถาปัตยกรรม จิตรกรรมและประวัติความเป็นมา ความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยวที่
สาคัญทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

FREN1701

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
French for Communication 1
ทักษะการฟัง พูดอ่าน เขียน ในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวันการแนะนาตนเองการ
ทักทาย การกล่าวขอบคุณกล่าวคาขอโทษถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาดินฟ้าอากาศบรรยาย
รูปร่างลักษณะบุคคลและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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FREN2702

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
French for Communication 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FREN1701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
หรือ GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
ทักษะสัมพันธ์ทั้งการฟังพูด อ่าน เขียน สาหรับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันการ
อ่านและการเขียนไปรษณี ยบัตรบัตรอวยพรบัตรเชิญประกาศจดหมายแบบฟอร์มต่าง ๆเล่าเรื่อง
แบบง่าย ๆ

FREN2703

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3
3(3-0-6)
French for Communication 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FREN2702 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆโดยการสร้างสถานการณ์สมมุติทักษะการฟัง การ
พูดในสถานการณ์จากสื่อวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์วิดีโอ ซีดีรอมอินเทอร์เน็ตศัพท์สานวนเฉพาะด้าน
เพื่อการโต้ตอบทางโทรศัพท์การเชื้อเชิญการตอบรับ -ตอบปฏิเสธคาเชื้อเชิญการแนะนาและการ
เสนอแนะ การแสดงความคิดเห็นและการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน

FREN3704

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4
3(3-0-6)
Frenchfor Communication 4
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3
สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสในวงการอาชีพธุรกิจ งานบริษัทและสานักงาน
ต่างๆ สามารถนาภาษาฝรั่งเศสมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
รวมทั้งสามารถแนะนาบริษัท แผนกต่างๆ และกิจการของบริษัทได้

FREN3725

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5
3(3-0-6)
French for Communication 5
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4
สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสในวงการอาชีพธุรกิจท่องเที่ยว งานการบริการ
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในสถานการณ์หลากหลาย ซับซ้อนมากขึ้น ศัพท์และสานวนภาษาฝรั่งเศสที่
ใช้ในวงการธุรกิจการท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสามารถจั ดทาเอกสารเอกสารเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเป็นภาษาฝรั่งเศส

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GEHP1101

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ รวมไปถึงหลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพตามหลักวิท ยาศาสตร์การออกกาลังกาย โดย
การเลือกปฏิบั ติกิจกรรมทางกายหรือการออกกาลังกายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเดิน การวิ่ง
และการเล่น กีฬาประเภทต่างๆ เช่น เทเบิล เทนนิส แบดมินตัน แชร์บอล เป็นต้น หลักโภชนา
ศาสตร์และหลักการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี รวมไปถึงการป้องกันการบาดเจ็บและการ
ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย

GEHP1102

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Physical Fitness Promotion for Health
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมายและความสาคัญ วิธีการทดสอบและประเมิน หลักการ
และวิธีการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬา การนาหลักการโภชนาการและคานวณปริมาณอาหารสาหรับการสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย

GEHS1101

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ทางดนตรี นาฏศิลป์
และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศาสตร์ทางความงาม สามารถ
วิเคราะห์ คุณค่าทางสุนทรียศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าอันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนารสนิยม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

GEHS1102

การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3(3-0-6)
Self-Development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทางสรีรวิทยาที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุ ษย์ทุกช่วงวัย การศึกษาตนเอง และการประเมิน
ตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน สุขภาพจิตและการจัดการความเครียด การสร้างเสริม
ชีวิตให้มีความสุข

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GEHS1103

จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมี
วินัย ความรับผิดชอบ การพัฒ นาปัญญาตามหลักศาสนธรรม การใช้เหตุผลอย่างสร้างสรรค์
เพื่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม

GEIG1001

ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
Thailand in a Changing World
รับรู้ความเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และการเมือง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบกายภาพของผืนพิภพ และสภาวะ
แวดล้อม จนผลกระทบสืบเนื่องมาจากรูปแบบการพัฒนาประเทศจวบจนปัจจุบัน และเข้าใจถึง
มิ ติ อ งค์ ก รในเชิ ง ของวิ วั ฒ นาการ โดยเฉพาะองค์ ก รภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ บริ ษั ท ข้ า มชาติ
พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) ตลอดจนธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprises)
และเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสของประเทศไทย และสังคมท้องถิ่นในโลก
และภูมิภาคอาเซียน เข้าใจถึงความจาเป็นในการปรับปรุงบทบาทของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง

GEIG1002

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
3(2-2-5)
Citizenship in Contemporary World
เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษย์ ต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก
ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึงความจาเป็นในการปรับบทบาทของตนเอง ในฐานะ
ความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global Thai Citizen) ตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่วม
แก้ ไขปั ญ หาสั งคมด้ ว ยการพั ฒ นาจิ ต ส านึ ก ด้ านจิต อาสา และงานในบริบ ทพหุ ช าติ พั น ธุ์ พหุ
วัฒนธรรม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคใหม่ ตลอดจนการใช้สารสนเทศ (ICT) ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการประกอบสัมมาชีพ

GELT1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเขียนที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

GELE1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พู ด อ่าน และเขียน เน้นการฟัง การพูด เพื่อ
การสื่ อสารขั้น พื้ น ฐานในสถานการณ์ ต่างๆ ให้ มีทั กษะในการอ่านสื่ อสิ่ งพิ มพ์ในชีวิตประจาวัน
สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและข้อความสั้นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GELE1002

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
English for Work
ศึ ก ษาค าศั พ ท์ แ ละภาษาที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน ที่ เกี่ ย วกั บ ต าแหน่ งงานต่ างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน ตลอดจนมารยาทในการปฏิบัติตนในสถานที่ทางาน การ
รับโทรศัพท์รวมถึงงานเอกสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกฝนตน
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในสานักงานของแต่ละประเทศในอาเซียน

GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ศึ ก ษาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
อินเตอร์เน็ ตและโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมระบบและโปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้งานกับการดาเนินชีวิตประจาวันอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญา และตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม และผลกระทบ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

GESC1102

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความสาคัญ
ของพลังงานต่อโลกและชีวิต การใช้สารเคมีในชีวิตประจาวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ยาและ
สารเสพติด สาธารณภัย การประเมินและวิ เคราะห์สุขภาพส่วนบุคคล การสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

GESC1103

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณ และค่ าของพื ช พรรณที่ มี ต่ อชี วิต และการจัด การทรัพ ยากรต่ าง ๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

GESC1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และการดารงชีวิตของ
มนุษย์ การมีส่วนร่วมในการจัดการฟื้นฟู ส่งเสริม บารุงรักษา คุ้มครองทรัพยากร ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GESC1105

ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต บทบาทและผลกระทบ
ของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

GESC1106

การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Thinking and Numeral Analysis for Living
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการให้เหตุผล อัตราส่วนและร้อยละ สกุลเงิน
และอั ต ราแลกเปลี่ ย น ดอกเบี้ ย ภาษี การแปลความหมายทางคณิ ต ศาสตร์ การประ ยุ ก ต์
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

GESO1101

พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ น มาและวิวัฒ นาการของสั งคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสาคัญ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เอกลักษณ์ของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังแนวทางการดาเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาและส่งเสริมความเป็นไทย

GESO1102

พลวัตสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวัฒ นาการของมนุษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และ
ระบบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเน้นหลักสิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ และสามารถดารงชีวิตได้
อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีสานึกและความรับผิดชอบ
ต่อความเป็นสังคมพลเมือง (Civil society) ทั้งในระดับชาติและระดับโลกต่อไป

GESO1103

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความหมาย ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
สร้างจิตสานึกสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อหลักการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GESO1104

กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต
Law for Living

3(3-0-6)

ศึกษากฎหมายที่สาคัญในการดาเนินชีวิต ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้ว ยบุ ค คล เอกเทศสั ญ ญา ทรัพ ย์สิ น ครอบครัว และมรดก กฎหมายอาญา กฎหมายข้อ มู ล
ข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเบื้องต้น
GETL1101

ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Chinese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
การแนะนาตัว การกล่าวทั กทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคาอาลา ถามและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

GETL1102

ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
French in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาฝรั่ ง เศสเบื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้ อ ที่ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การแนะนาตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคา
อาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

GETL1103

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Japanese in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาญี่ ปุ่ น เบื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้ อ ที่ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคา
อาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

GETL1104

ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Korean in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาเกาหลี เบื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ าน เขี ย น ในหั ว ข้ อ ที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันการกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคา
อาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GETL1105

ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Khmer in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาขแมร์ เบื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้ อ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคา
อาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

GETL1106

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Vietnamese in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาเวี ย ดนามเบื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้ อ ที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคา
อาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

JPAN1101

ภาษาญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
Japanese 1
ทักษะ 4 อย่างบูรณาการ โดยฝึกทักษะการฟัง การออกเสียง การพูดขั้นพื้นฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึ กทักษะการเขียนประโยคง่ายๆทักษะการอ่านข้อความสั้นๆและศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน รวมทั้งศึกษาและฝึกฝนตัวอักษรฮิรางานะ คาตะตานะและตัวอักษรคันจิระดับต้น
ประมาณ 40 ตัว

JPAN1102

ภาษาญี่ปุ่น 2
3(3-0-6)
Japanese 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: JPAN1101 ภาษาญี่ปุ่น 1
ทักษะ4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1ในแวดวงชีวิตที่กว้างขวางขึ้น ศึกษาและ
ฝึกฝนภาษาคันจิเพิ่มเติมประมาณ 80 ตัวซึ่งเมื่อเรียนจบแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในอักษรคันจิใน
ระดับเบื้องต้นอันจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาตัวอักษรคันจิในระดับสูงต่อไป

JPAN3721

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(3-0-6)
Japanese for Tourism 1
ทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสานวนที่ใช้ในการบริการและสนทนากับนักท่องเที่ยว
โดยจัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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JPAN3722

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(3-0-6)
Japanese for Tourism 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: JPAN3721ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
การใช้ภาษาต่อจากภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1 ในการปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ
เช่น สถานที่ท่องเที่ยว บริษัทนาเที่ยว ฝึกพูดโทรศัพท์ในธุรกิจท่องเที่ยว

JPAN3723

ภาษาญี่ปุ่นสาหรับมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
Japanese for Tourist Guide
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและบทสนทนาที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ สถานการณ์จาลองต่างๆ
เช่น การต้อนรับนักท่องเที่ยว การวางแผนการเดินทาง การแจ้งกาหนดการเดินทาง การส่ง
นักท่องเที่ยวกลับประเทศ

TRHM1101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Introduction to Tourism and Hotel
ต้นกาเนิดและพัฒนาการการท่องเที่ยว ความหมาย และความสาคัญของการท่องเที่ยว
องค์ประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
ประเภทของนักท่องเที่ยว ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริการด้าน
โรงแรมการน าเที่ยวการขนส่งภัต ตาคารร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

TRHM1102

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Cross Cultural Communication and Tourist behavior
ศึกษาลักษณะพฤติกรรม มารยาททางสังคมของนักท่ องเที่ยวในแต่ละประเทศ แนวคิด
และทฤษฎี ในการสื่ อสารข้ามวัฒ นธรรมที่ แตกต่ างกัน ผลกระทบด้านการท่อ งเที่ ยวที่มี ผ ลต่ อ
ปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกับคนในท้องถิ่น การเรียนรู้วิธีการติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษา
กายของแต่ละประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อทาให้เกิด
ประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทางานสู่ประชาคมกลุ่มอาเซียน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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TRHM1201

การพัฒนาบุคลิกภาพและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
Personality Development and Human Resource Management
for Hospitality Industry
ความหมายและขอบเขตของบุ ค ลิ ก ภาพ องค์ ป ระกอบที่ ท าให้ ม นุ ษ ย์ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่
แตกต่างกัน บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ ความหมายและความสาคัญของมนุษย์
สัมพันธ์ ความหมายและความสาคัญของวาทศิลป์ การเตรียมและการจัดเรื่องมารยาทการฟังและ
การพูดในการบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ ศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับระบบหน้าที่ การจัดการบุคคล การวางแผน การออกแบบลักษณะงานให้ตรงกับความ
ต้องการ

TRHM1301

ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 1
3(3-0-6)
Korean for Hospitality 1
ทักษะเบื้ องต้นของภาษาเกาหลีในด้านการฟัง การพูด ฝึ กฟังบทสนทนาและข้อความ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

TRHM1302

ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 2
3(3-0-6)
Korean for Hospitality 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 1
เทคนิ ค การอ่ า นงานเขี ย นภาษาเกาหลี เน้ น การอ่ า นเพื่ อ จั บ ใจความโครงสร้ า งทาง
ไวยากรณ์และคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

TRHM1601

ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(3-0-6)
Vietnamese for Tourism 1
ทักษะเบื้องต้นของภาษาเวียดนามในด้านการฟัง การพูด ฝึกฟังบทสนทนาและข้อความ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

TRHM1602

ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(3-0-6)
Vietnamese for Tourism 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM1601 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 1
เทคนิ คการอ่านงานเขียนภาษาเวียดนาม เน้นการอ่านเพื่อจับใจความ โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์และคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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TRHM2103

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้าและ
สังคมแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในงานบริการ แนวทางการแก้ไขปัญหา
ทางจรรยาบรรณวิ ช าชี พ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วการโรงแรมและสถานบริ การ
ศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ อุทยานแห่งชาติและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

TRHM2104

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Tourism
ความรู้และวิธีในการบริการของธุรกิจเพื่ อสุ ขภาพ ประเภทและองค์ประกอบของการ
บริการเพื่อสุขภาพความต้องการของผู้ใช้บริการ หลักในการบริการให้ เหมาะสมกับกลุ่มลู กค้า
มารยาทและการปฏิบัติตนของพนักงานเพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

TRHM2105

การท่องเที่ยวผู้สูงวัย
3(3-0-6)
Senior Tourism
ความหมาย ประเภทของผู้สูงวัย ประสบการณ์ กิจกรรม เวลา และทรัพยากรต่างๆที่มี
ความจาเป็นสาหรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงวัยความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม
ของการเดินทางท่องเที่ยว ฤดูกาลและลักษณะของการดาเนินชีวิตประจาวั นของนักท่องเที่ยวผู้สูง
วัย การจัดการที่สนองต่อความต้องการและกลุ่มเป้าหมาย

TRHM2106

การตลาดการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Tourism Marketing
ลักษณะนวัตกรรมการตลาดการท่องเที่ยวดิจิทัลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ายยุคดิจิทัล การส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการ
การตลาดเพื่อสังคม การสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมธุรกิจสินค้าที่
ระลึก การวางแผนนวัตกรรมกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ทางการตลาด แนวโน้มการตลาดในอนาคต

TRHM2201

ศิลปะการต้อนรับและจิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
Hospitality and Service Psychology
แนวคิดพื้นฐานและความต้องการของนักท่องเที่ยว ปัจจัยด้านจิตวิทยาการบริการที่มีผล
ต่อ พฤติ กรรมผู้ ใช้ บ ริ การ การน าแนวคิ ดทางจิ ตวิท ยามาประยุ กต์ ใช้ในการบริก าร การสร้าง
จิตสานึกในการให้บริการต้อนรับผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ให้บริการและผู้รับบริการปัญหาในการบริการและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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TRHM2203

ธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
Hotel Business
วิวัฒ นาการโรงแรมของไทยและต่างประเทศ ประเภทของโรงแรม รูปแบบการบริหาร
ธุรกิจโรงแรมแบบต่างๆ โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกต่างๆใน
โรงแรม ฝึกปฏิบัติเทคนิคการบริการในแผนกต่างๆของโรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
และควบคุมกิจการโรงแรม แนวโน้มและปัญหาในการประกอบธุรกิจโรงแรม

TRHM2301

ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(3-0-6)
Korean for Tourism 1
คาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยในด้านสังคมศิลปวัฒ นธรรม
และประวัติศาสตร์โดยบรรยายเป็นภาษาเกาหลีได้

TRHM2302

ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(3-0-6)
Korean for Tourism 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
ทักษะทางภาษาเกาหลีที่ใช้ในการให้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และการโรงแรมการใช้ภาษาเกาหลีในการอธิบายและให้ข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

TRHM2601

ภาษามาเลเซียเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(3-0-6)
Malaysia for Tourism 1
ทักษะเบื้ องต้น ของภาษามาเลย์ในด้านการฟัง การพูด ฝึกฟังบทสนทนาและข้อความ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

TRHM2602

ภาษามาเลเซียเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(3-0-6)
Malaysia for Tourism 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM2601 ภาษามาเลเซียเพื่อการท่องเที่ยว 1
เทคนิคการอ่านงานเขียนภาษามาเลย์ การอ่านเพื่อจับใจความโครงสร้างทางไวยากรณ์
และคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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TRHM3107

หลักการมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
Principles of Tour Guiding
ความหมายและความส าคั ญ ของมั ค คุ เทศก์ บ ทบาทและหน้ าที่ ข องมั ค คุ เทศก์ ที่ มี ต่ อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ย ว บุคลิ กลั กษณะที่จาเป็นของมัคคุเทศก์จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
ความรู้ เกี่ ย วกั บ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วด้ า นโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
ศิล ปวัฒ นธรรมวรรณคดีไทยพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆแต่ล ะภาคในประเทศไทย ฝึ กปฏิบัติ
ภาคสนามในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง

TRHM3108

การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนเดินทางท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Tour Business and Travel Agency
ความหมายและความสาคัญ ลักษณะและบทบาทของผู้ประกอบการในธุรกิจนาเที่ยว การ
จั ด ตั้งธุร กิจ น าเที่ ย ว ค่ าใช้ จ่ายบั ญ ชี และการเงิน ในการประกอบธุรกิ จน าเที่ ย ว ประเภทและ
โครงสร้างขององค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจนาเที่ยว การใช้นวัตกรรมต่างๆ ในการ
ประกอบธุรกิจนาเที่ยว การจัดการและการประสานงานกับตัวแทนการท่องเที่ยว

TRHM3109

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Tourism Resource Development
ศึกษาความหมาย รูปแบบและเทคนิคการทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ศึกษาแนวโน้ม
บทบาทและหน้าที่ของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒ นาการท่องเที่ยวในแต่ละประเภทตาม
ลั ก ษณะภู มิ ศ าสตร์ แ นวทางการอนุ รักษ์ แ ละพั ฒ นาทรัพ ยากรการท่ องเที่ ย ว วิธีก ารประเมิ น
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

TRHM3110

การวางแผนและการดาเนินการจัดนาเที่ยว
3(3-0-6)
Tour Planning and Tour Operation
องค์ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของการจั ดน าเที่ ย วการส ารวจเส้ น ทางเพื่ อจั ด รายการน าเที่ ย ว
หลักการเขียนและการคิดราคารายการนาเที่ยวการวางแผนการใช้งบประมาณในการจัดนาเที่ยว
การดาเนินการจัดนาเที่ยว กลวิธีและเทคนิคที่ใช้ในการนาเที่ยว การแก้ปัญหาระหว่างการนาเที่ยว
การติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

TRHM3111

โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
ความสาคัญองค์ประกอบและประเภทของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวการจัดการและ
การตลาดของการขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยวกระบวนการและนวั ตกรรมด้านโลจิสติกส์เพื่อ
การเดินทางและการท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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TRHM3112

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Tourism
แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบทบาทของ
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการพัฒนา การอนุรักษ์ การจัดการท่องเที่ยวทาง
วัฒ นธรรมปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแนวทางแก้ไขกรณีศึกษาและการลง
ปฏิบัติในพื้นที่จริง

TRHM3113

นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Recreation for Tourism
แนวคิ ดและทฤษฎีการจัดการนันทนาการ การประยุกต์ท ฤษฎี ภ าวะผู้ น าในการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ การทางานเป็นทีม การจัดการเกมส์และกิจกรรมนันทนาการฝึกปฏิบัติในการจัดทา
เกมส์และกิจกรรมนันทนาการ

TRHM3114

ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Airline Business and E-Ticketing
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบินภูมิศาสตร์การบินกฎและระเบียบการจราจรทางอากาศ
ตารางเวลากาหนดการบินชนิดเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน วิธีการสารองที่นั่งเส้นทางการ
บินของสายการบินต่างๆการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินและการบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน

TRHM3115

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรมอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Information Technology for Smart tourism and Smart hotel
ระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ ยวและการโรงแรมประเภทของสารสนเทศด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมการนาระบบสารสนเทศต่างๆมาใช้ในการพัฒนาระบบท่องเที่ยวอัจฉริยะ
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะของการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรมอัจฉริยะ การพัฒนา
นวัตกรรม รูป แบบใหม่ทางด้านการบริการ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างขอบข่ายการ
ท่องเที่ยวอัจฉริยะ ให้ครอบคลุมทุกด้าน การวิเคราะห์ผลกระทบ สาเหตุตัวอย่าง ลักษณะการ
บริการ แก่นักท่องเที่ยว

TRHM3116

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
3(3-0-6)
Gastronomic Tourism
แนวคิดและหลักการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหาร กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
อาหารท้องถิ่นและอาหารประจาชาติ วัฒนธรรมอาหารในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารที่
ได้ รั บ ความนิ ย มในแต่ ล ะภู มิ ภ าค พฤติ ก รรม และกลุ่ ม เป้ าหมายการท่ อ งเที่ ย ว การออกแบบ
โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การให้คาแนะนาและให้ความรู้ด้านอาหารแก่นักท่องเที่ยว และ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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TRHM3204

การจัดการการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3(3-0-6)
MICE Management
ศึกษาแนวคิดและบทบาทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ MICE (การจัดประชุมนานาชาติ การจัด
แสดงนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล) การศึกษารูปแบบการจัดประชุม เทคนิคการ
ออกแบบวางแผนการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เพื่ อ เป็ น รางวัล ศึก ษากรณี ตัว อย่ างเพื่ อ เรียนรู้ก ารวางแผนกลยุท ธ์ กระบวนการขั้ น ตอนการ
ด าเนิ น งานและการประเมิ น ผล แนวโน้ ม ในการพั ฒ นา MICE สู่ ร ะดั บ นานาชาติ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากลและสู่ระดับอาเซียน

TRHM3205

การดาเนินงานและบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
Front Office Operation
ความส าคั ญ ของแผนกส่ ว นหน้ า หน้ าที่ข องแผนก ส่ ว นต่ างๆในงานต้ อนรับ ส่ ว นหน้ า
กระบวนการให้บริการผู้เข้าพักตั้งแต่การรับจองจนกระทั่งผู้เข้าพักออกจากห้องพัก มารยาทและ
คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า การติดต่อสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ ศิลปะการให้บริการ
ที่เป็นเลิศสาหรับงานต้อนรับส่วนหน้า

TRHM3206

การดาเนินงานและงานแม่บ้าน
3(2-2-5)
Housekeeping Operation
การด าเนิ น งานแม่ บ้าน ขอบเขตของงานแม่ บ้ านในระดับ พื้ น ฐาน การเตรียมห้ องพั ก
หลักการทาความสะอาด การจัดตกแต่งของในห้องพักให้ครบมาตรฐานที่กาหนด หลักการดูแล
ทรัพย์สินภายในห้องพักแขก การบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ การซักรีด การทาบัญชีรายละเอียด
สิ่งของเครื่องใช้ หลักการดูแลในส่วนสาธารณะของโรงแรม การจัดตารางการทางานของแผนก
รวมทั้งการบริหารงานภายในของแผนกและการประสานงานร่วมกับแผนกอื่น การรับคาร้องของ
แขกในกรณีต่างๆ และมารยาทของพนักงาน

TRHM3207

การดาเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage services and Operation
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม การจัดสถานที่
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักการเทคนิคการจัดโต๊ะ มารยาทการรับประทานอาหาร
การบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม
จรรยาบรรณของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฝึกปฏิบัติการจัดโต๊ะอาหาร การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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TRHM3301

ภาษาเกาหลีสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(3-0-6)
Korean for Tourist Guide 1
คาศัพท์สานวนโครงสร้างภาษาเกาหลีการสนทนาที่จาเป็นในการติดต่อสื่อสารสาหรับ
มั ค คุ เทศก์ แ ละการน าเที่ ย วค าศั พ ท์ เฉพาะที่ ใช้ ในการสื่ อ ความหมายเกี่ ย วกั บ สถาปั ต ยกรรม
ประติมากรรม จิตรกรรม และประวัติของสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในกรุงเทพมหานคร

TRHM3601

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Indonesia for Tourism
ทักษะเบื้องต้นของภาษาอินโดนีเซีย(บาฮาซา)ในด้านการฟัง การพูด ฝึกฟังบทสนทนา
และข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

TRHM3901

วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Research Methodology in Tourism
รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับด้านท่องเที่ยวประเภทของการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัยการเลือกปัญหาการวิจัยการกาหนดจุดมุ่งหมาย เทคนิคการตั้งสมมุ ติฐาน การตั้ง
คาถามการกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างตัวแปรรูปแบบการวิจัยเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
การเขียนเค้าโครงการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและประเมินผลการวิจัย

TRHM4116

หลักการนาเที่ยว
3(3-0-6)
Principles of Tour Operation
รูปแบบการนาเที่ยว หลักการนาเที่ยว เทคนิคที่ใช้ในการนาเที่ยว ความสามารถในการ
เป็นผู้นาเที่ยว การแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการนาเที่ยว การติดต่อประสานงาน
กั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วการป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ และการปฐมพยาบาลแก่
นักท่องเที่ยว

TRHM4117

การท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์
3(3-0-6)
Community Base Tourism and Homestay
ความหมาย รูปแบบความสาคัญของชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน การสร้างจิตสานึก การพัฒนาศักยภาพของชุมชน การสร้างเครือข่าย การจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวทางการจัดโฮมสเตย์และกิจกรรม
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ไทย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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TRHM4118

การจัดนาเที่ยวระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Out - bound Tourism Operator
องค์ประกอบของการจัดนาเที่ยวต่างประเทศการจัดรายการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดการประชาสัมพันธ์รายการท่องเที่ยวการทาหนังสือเดินทางและวีซ่าการ
ประกันความปลอดภัยในการเดินทางกฎระเบียบการเดินทางเข้าประเทศและออกต่างประเทศมี
การฝึกปฏิบัติการจัดนาเที่ยวไปต่างประเทศและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

TRHM4119

การเดินทางในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Travelling
ความหมาย รูป แบบ ความสาคัญของการเดินทางในยุคดิจิทัล การใช้ระบบ GPS และ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเดินทาง การวางแผนและการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว การติดต่อและการสื่อสารการเดินทางด้วยระบบดิจิทัล

TRHM4801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2(90)
Preparation of Occupational Practicum in Tourism Industry
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับ
ความรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจู ง ใจและคุ ณ ลั ก ษณะที่ เหมาะสมกั บ วิ ช าชี พ สั ง เกตและมี ส่ ว นร่ ว มในการฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ า น
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบครบวงจรการจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

TRHM4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5(450)
Occupational Practicum in Tourism Industry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในห น่ ว ยงานรั ฐ บาล
รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศโดยนาความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์
และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาให้สาเร็จโดยจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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TRHM4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Tourism Industry
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนเข้าสู่สหกิจศึกษาด้านการรับรู้ลั กษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชี พ การพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะเจตคติ แ รงจู ง ใจและ
คุณ ลั กษณะที่ เหมาะสมกับ วิช าชีพศึ กษาสั งเกตและมีส่ ว นร่ว มก่อนการฝึ กปฏิ บัติงานด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานการณ์จริง

TRHM4804

สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6(540)
Co-operative Education in Tourism Industry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การฝึ กงานวิช าชี พ ที่เน้น การปฏิ บั ติในสถานประกอบการโดยความร่ว มมื อของสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันมีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานจริงเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์
ปฏิบัติงานจริงคุณสมบัติของบัณฑิตตรงตามความต้องการของสถานประกอบการมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานไม่ต่ากว่า1ภาคการศึกษาปกติมีการประเมินผลและนาเสนอรายงานสหกิจศึกษา

TRHM4901

สัมมนาทางการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Seminar in Tourism
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วิชาเอกของสาขาการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
การวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปรายปัญหา
โดยใช้หลักการทฤษฎีจากที่เรียนมาประกอบตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว

TRHM4902

การวิจัยทางการท่องเที่ยว
3(0-6-3)
Research in Tourism
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว
แนวคิ ดรู ป แบบการวิจัยทางการท่ องเที่ ยว การเลื อกหั วข้ อที่ จะท าวิจัย การเสนอเค้ า
โครงการวิจัย การดาเนินการวิจัยการเสนอผลการวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
1.

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

ผู้ช่วย
นางฐิตาภา
ศาสตราจารย์ บารุงศิลป์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่จบ

ปร.ด.
M.M.

การจัดการการท่องเที่ยว
General Management
(International
Program)
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
การจัดการ

มหาวิทยาลัยพะเยา
Mahidol
University

2559
2543

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
University of
Queensland,
Australia
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
Guangxi Normal
University, China
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2538

ศศ.บ.
2.

3.

4.

5.

ผู้ช่วย
นางพิศมัย
ศาสตราจารย์ จัตุรัตน์
รอง
นายเลิศพร
ศาสตราจารย์ ภาระสกุล

อาจารย์

อาจารย์

นางสาวชิสา
เจิมวรายุกร

นายฉัตรมงคล
จันทราทิพย์

บธ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Sociology

สค.ม.

สังคมวิทยา

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

วท.บ.
M.A.

สุขาภิบาล
Tourism Management

ศศ.บ.

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วท.ม.

การวางแผนและการ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

ศศ.บ.

มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

ภาระการ
สอนชม.
ต่อสัปดาห์
12

2546

12

2537
2525

12

2518
2530
2513
2554

12

2551
2552

12

2542

*หมายเหตุ อาจารย์ลาดับที่ 4 เปลี่ยนชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข 10
** หมายเหตุ เนื่องจาก รศ.เลิศพร ภาระสกุล มีวุฒิการศึกษาจบไม่ตรงสาขาแต่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการด้าน
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2.2 อาจารย์ประจา/ผู้สอน
ที่
1.

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

ผู้ช่วย
นางฐิตาภา บารุงศิลป์
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
M.M.

บธ.ม.

การจัดการการท่องเที่ยว
General Management
(International Program)
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
การจัดการ

ศศ.บ.
Ph.D.

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Sociology

สค.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.
M.A.

สังคมวิทยา
ภาษาอังกฤษ
สุขาภิบาล
Tourism Management

ศศ.บ.

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วท.ม.

การวางแผนและการจัดการ
การท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

ศศ.บ.
2.

3.

4.

5.

ผู้ช่วย
นางพิศมัย จัตุรัตน์
ศาสตราจารย์
รอง
นายเลิศพร ภาระสกุล
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

นางสาวชิสา เจิมวรายุ
กร

นายฉัตรมงคล
จันทราทิพย์

ศศ.บ.

สถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา
Mahidol University
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
University of
Queensland, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
Guangxi Normal
University,China
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ภาระการ
สอนชม.
ต่อสัปดาห์
12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

*หมายเหตุ อาจารย์ลาดับที่ 4 เปลี่ยนชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข 10
** หมายเหตุ เนื่องจาก รศ.เลิศพร ภาระสกุล มีวุฒิการศึกษาจบไม่ตรงสาขาแต่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการด้าน
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่
1

ตาแหน่ง
ทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
อาจารย์ นางดวงดาว โยซิดะ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
ศศ.ม.

การจัดการท่องเที่ยว
และโรงแรม
การจัดการโรงแรมและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศศ.บ.

สถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาระการ
สอนชม.
ต่อสัปดาห์
9

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) ประยุกต์ใช้ความรู้ ทฤษฎี และหลักการในการทางานในวิชาชีพได้ และมีเจตคติที่ดีต่อธุรกิจบริการ
และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(2) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
(3) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทางานและปรับตัวได้ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่น
(4) สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เหมาะสม
กับการทางาน
4.2 ช่วงเวลา
(1) ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 2 และ 3 จานวนไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
(2) ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 จานวนไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง
4.3 การจัดเวลาและตารางเรียน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงาน หรือ การวิจัย หมายถึง การให้นักศึกษาเป็นผู้กาหนดหัวข้อเรื่ องที่จะศึกษาค้นคว้าหรืองาน
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง มีขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสมสามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดนักศึกษาได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้า

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) นักศึกษามีองค์ความรู้จากการวิจัย
(2) นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย
(3) นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
(4) นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล
(5) นักศึกษาสามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น
(6) นักศึกษาสามารถนาเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษาที่ 3-4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) มีการจัดทาข้อมูลเพื่อกาหนดรายละเอียดในการจัดทารูปเล่มสาหรับงานวิจัย
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อหรือ
โครงงานที่นักศึกษาสนใจ
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนักศึกษา
(4) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการทางานโครงงานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ
อุปกรณ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินคุณภาพการทาวิจัยหรือโครงงาน ความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัยหรือโครงงาน การนาเสนอ
รายงานผลการวิจัยหรือ ผลงานโครงการของนัก ศึกษาในภาพรวม โดยอาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
กาหนดเกณฑ์และการประเมินที่เป็นมาตรฐานครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้มีคะแนนเป็นสัดส่วนตามระบบการวัดและ
ประเมินผลของคณะ
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1) คุณธรรมจริยธรรมในจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีความตรงต่อเวลา
- มีความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณต่อการ
ปฏิบัติอาชีพของตน
- มีจิตสาธารณะและบริการ
2) ความรู้ในศาสตร์
- มีความรอบรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์
ความเป็นมาและรายละเอียดของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญแต่ละแห่ง
- มีความรอบรู้ในสถานการณ์การท่องเที่ยวโลก
3) ส่งเสริมความสามารถทางด้านการนาเที่ยว
และการวางแผน
- มีความสามารถในการดาเนินและการวางแผน
ในการจัดนาเที่ยว
- สามารถบรรยายและนาชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ที่สาคัญได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
- สามารถดาเนินการนาเที่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความประทับใจของ
นักท่องเที่ยว
4) ส่งเสริมทักษะในด้านอื่นๆ
- ทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้องทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
- มีทักษะความเป็นผู้นาและมีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้
- มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้ให้บริการที่เหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กลยุทธ์การสอนเพื่อกิจกรรมพิเศษ
- การเช็คชื่อในการเข้าเรียนและการร่วมกิจกรรม
- ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาที่
เรียน
- มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรม
- สอบภาคปฏิบัติในห้องเรียนโดยใช้กรณีศึกษา
- ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง
- ฝึกอบรมโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ
ให้นักศึกษา

- การจัดกิจกรรมบริษัททัวร์จาลอง
- การจัดนิทรรศการ
- การฝึกปฏิบัติมัคคุเทศก์ภาคภาษาอังกฤษในสถานที่
ท่องเที่ยว

- สอบภาคปฏิบัติในห้องเรียนโดยใช้กรณีศึกษา
- จัดกิจกรรมและมอบหมายงานเป็นกลุ่ม
- ฝึกภาษาในห้องปฏิบัติการทางภาษา
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2.1 การพัฒนาผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ เพื่อให้นั กศึกษา
สามารถพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อแสดงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาด้วย
(1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) ซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่คดโกง
2) ขยัน อดทน เพียรพยายามสู่ความสาเร็จ
3) เสียสละ มีน้าใจ สุภาพอ่อนน้อม
4) กตัญญูกตเวที
5) อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
6) สานึกรักต่อชาติและสถาบัน
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
2) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการกวดขันเรื่องการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
3) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
4) ปลูกจิตสานึกความซื่อ สัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือการลอกการบ้านของ
ผู้อื่น
5) สอนคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกในรายวิชา
6) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
7) สอนโดยการอ้างอิงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแต่ละวิชาชีพ
8) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากตารางเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) จานวนผู้กระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง
6) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันกับผู้สอนทุกคน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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7) การทางานเป็นกลุ่มและรายงานผลงาน
2.1.2 ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิตและความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อใช้ในการดารงชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และทักษะในสาขาที่ศึกษาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
2) มีความตระหนักรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
3) มีความรอบรู้และประสบการณ์กว้างขวาง
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ
2) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามเนื้อหาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
3) สอนให้ค้นคว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
4) เปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให้คะแนน
2) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
3) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาการ สามารถบอกเล่า
ด้วยการวินิจฉัยอย่างผู้รู้ สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ทางวิชาการ สามารถ
วางแผนอย่างเป็นอิสระและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิ จัยค้นคว้าทางวิชาการ โดยประยุกต์ใช้ความรู้
ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) พึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้
2) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก
3) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4) สามารถคิ ด เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ งต่ า งๆ ใช้ เหตุ ผ ลเพื่ อ ใช้ ในการแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
5) สามารถคิ ดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมิน ข้อมูล เพื่ อใช้ประกอบการตัด สิ นใจที่ถูกต้อ ง
เหมาะสม
6) มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Learning : PBL)
2) การเรียนรู้รายบุคคล (Individual Study : IS)
3) การเรียนรู้จากการทางาน (Work Based Learning : WBL)
4) การอภิปรายกลุ่ม(Group Discussion)
5) การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประสบความสาเร็จในวิชาชีพ (Speakers)
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
2) การสอบข้อเขียน
3) การเขียนรายงาน
4) การสัมมนา
5) การวิเคราะห์และการวิจารณ์
6) การแสดงความคิดเห็นในและหน้าชั้นเรียน
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถริเริ่มอย่างสร้างสรรค์และจัดการแก้ไขข้อโต้แย้งปัญหา มีความรั บผิดชอบในการดาเนินงานของ
ตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ โดยแสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1) มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาชุมชนหรือสังคม
2) มีความตั้งใจดี และเจตนาที่ดีในการอาสาเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมโดยสมัครใจไม่มีการบังคับ
3) ตระหนักรู้และสานึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม
4) สามารถพึ่งพาตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพหลักความเสมอภาค เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีม (Team Based Learning)
2) กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หรือต้องประสานงานกับผู้อื่น
(Inquiry Based Learning)
3)
4)
5)
6)

การเรียนรู้โดยโครงการ (Project Based Learning)
การเรียนรู้เชิงบริการ (Service Learning)
กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Simulation and Role play)
ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study)
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(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทางาน
2) ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน
3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
4) ใช้ผลการประเมินจากการเรียนรู้เชิงบริการ
5) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.1.5 ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารได้อย่า งมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้ฟัง นาเสนอรายงานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็ น ทางการจากสิ่ งตี พิ ม พ์ ห รื อ สื่ อ ต่ า งๆ ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี ค วามสามารถในการประเมิ น ผลอย่ า งมี
วิจารณญาณโดยใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการตรวจสอบ
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทั กษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน
2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูดและการเขียน
3) สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ์
2) แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
3) ฝึกใช้สถิติประมวลผลข้อมูลในการวิจัย
4) ใช้ตาราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน
5) ฝึกให้ค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
6) ฝึกให้นาเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ
7) บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์หรือสื่อต่างๆ ทุกรายวิชาที่สามารถทาได้
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า
2) ประเมินผลจากการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์
4) ผลการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะผู้นา
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
(4) มีวินัยในการทางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะและทารายงาน
(2) สอนคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกในทุกรายวิชาของหลักสูตร
(3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
(4) สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (ethic code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
(5) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(6) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
3.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) ผลการสอบทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
(2) สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน
(3) การทางานกลุ่มและนาเสนอผลงาน
(4) ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3.2 ด้านความรู้
3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ ในสาขาวิช าการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรมทั้ งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
กว้างขวางเป็นระบบเป็นสากลและทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ
3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การบรรยายภายในชั้นเรียนและการถาม - ตอบ
(2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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(3) ทารายงานสรุปการประยุกต์ใช้ความรู้กับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
(4) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(5) การศึกษานอกสถานที่และทารายงาน
(6) สอนโดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
3.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ทดสอบย่อยทฤษฎีและปฏิบัติ
(2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินผลการทางานที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
3.3 ด้านทักษะทางปัญญา
3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูล เพื่ อวิเคราะห์ ส าเหตุของปัญ หาและความขัดแย้ง
รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
(2) มี ค วามสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ภ าคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนาเที่ยวธุรกิจโรงแรมและการวิจัย
(2) การอภิปรายเป็นกลุ่ม
(3) การทางานที่ได้รับมอบหมายหรือค้นคว้า
(4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพ
(5) กาหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคานวณ เช่น การวางแผนและการจัดนาเที่ยว ธุรกิจ
การบินและการออกบัตรโดยสาร
3.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย
(2) การสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(3) การสรุปรายงานที่ได้ค้นคว้า
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของ
ตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

55

(2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒ นาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
3.4.2 กลยุ ท ธ์การสอนที่ ใช้ในการพั ฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น
การทางานเป็นทีม โดยจัดกิจกรรมร่วมกันในวาระและโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวัฒนธรรมประเพณี โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญเพื่อนักศึกษาจะได้มีความสามารถดังนี้
(1) สามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมาย ตรงเวลา เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น และมุ่งมั่นในผลสาเร็จของงานเป็นหลัก
(3) สามารถเข้าใจคนอื่น เข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
มารยาทสังคมโดยทั่วไป
3.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆและความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่าดังนี้
(1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และวัฒนธรรม
(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ส ถานก ารณ์ จ าลองและ
สถานการณ์เสมือนจริงและนาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค การประยุกต์ทั้ งด้านการใช้สถิติและคณิตศาสตร์ในการทางาน
วิชาชีพและเทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.5.3 กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากการให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและนาเสนอแนวคิดพร้อมกับรายงานผลของการ
แก้ปัญหาที่ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติในชั้นเรียน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1. GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
2. GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุข
ของชีวิต
3. GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้
เหตุผล
กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
1. GEHP1101 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
2. GEHP1102การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิชาบูรณาการ
1. GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
2. GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลก
สมัยใหม่
กลุ่มวิชาภาษา
1. GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1
5.2
5.3
5.4










3.3

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1. GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
2. GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3. GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
4. GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
5. GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
6. GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขฯ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1. GESO1101 พลวัตสังคมไทย
2. GESO1102 พลวัตสังคมโลก
3. GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
4. GESO1104 กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต
กลุ่มภาษาที่สาม
1. GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
2. GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3. GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
4. GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
5. GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน
6. GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน

1. คุณธรรม จริยธรรม
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.2 ผลการเรียนรู้วิชาเฉพาะ
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อ สั ตย์ สุ จ ริต และสามารถจัดการปั ญ หาความขัด แย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ ได้รับกั บ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะผู้นา
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
4) มีวินัยในการทางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
3.2.2 ด้านความรู้
1) มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้ างขวาง
เป็นระบบเป็นสากลและทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้ง
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน
ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
2) มี ความสามารถในการพั ฒ นาตนเองและพั ฒ นาวิช าชีพ ให้ ทัน สมัย อย่างต่อเนื่ องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
การสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4) มี ค วามสามารถในการใช้ เทคนิ ค พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์และสถิติ ในการประมวล การแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่หมวดวิชาเฉพาะ(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต
TRHM1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TRHM1102 การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมและพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว
TRHM1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมบริการ
TRHM2103 จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
TRHM2106 การตลาดการท่องเที่ยว
ในยุคดิจิทัล

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3





















2. ความรู้
4

2

3

1















1

3. ทักษะทางปัญญา











2

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2

1

2











5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ





3

4























หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

62

รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต
TRHM2201 ศิลปะการต้อนรับและ
จิตวิทยาการบริการ
TRHM3111 โลจิสติกสาหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM3115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อัจฉริยะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2









3

2. ความรู้
4

1

2

3. ทักษะทางปัญญา
3













1







หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2















5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2





3

4







63

รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
หมวดวิชาเฉพาะ

1

2

3

2. ความรู้
4

1

2





3. ทักษะทางปัญญา
3

1

2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

1





2

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2













3

4



กลุ่มวิชาเอกบังคับ 32 หน่วยกิต
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
วิชาการ
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะทางวิชาชีพ









TRHM3107 หลักการมัคคุเทศก์





TRHM3108 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจนา
เที่ยวและตัวแทนเดินทางท่องเที่ยว



TRHM3109 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน



TRHM3110 การวางแผนและการดาเนินการจัด
นาเที่ยว



TRHM3114 ธุรกิจการบินและการออกบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์



คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม









































หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

2. ความรู้
4

1

3. ทักษะทางปัญญา

2

3

1







2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4





กลุ่มวิชาเอกบังคับ 32 หน่วยกิต
TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว



TRHM4116 หลักการนาเที่ยว



TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเที่ยว
TRHM4902 การวิจัยทางการท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

































หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ

1

2

3





3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4

1

2





4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

1

2

3

1





2

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2





3

4

กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
TRHM2104 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
TRHM2105 การท่องเที่ยวผู้สูงวัย



TRHM3112 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม



TRHM3113 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว



TRHM3116 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร



TRHM4117 การท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์





TRHM4118 การจัดนาเที่ยวระหว่างประเทศ





TRHM4119 การเดินทางในยุคดิจทิ ัล

























































































2) กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ
TRHM2203 ธุรกิจโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม





หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ

1

2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

3

4

1

2

















4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

1

2

3

1





2

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4





กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ
TRHM3204 การประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
TRHM3205 การดาเนินงานและบริการส่วนหน้า



TRHM3206 การดาเนินงานและงานแม่บ้าน



TRHM3207 การดาเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดืม่




















































3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ENGL2702 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมโรงแรม





ENGL2703 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว



ENGL3715 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับมัคคุเทศก์



คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม












หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

2. ความรู้

1

2

3. ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1

2

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
15หน่วยกิต
CHIN1101 ภาษาจีนระดับต้น 1



CHIN1102 ภาษาจีนระดับต้น 2




CHIN4721 ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 1
CHIN4722 ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 2
CHIN4723 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม




























หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว




















4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ

1

JPAN1101 ภาษาญี่ปุ่น 1



JPAN1102 ภาษาญี่ปุ่น 2

2

3






FREN1701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1



FREN2702 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2



FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4




















หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว





3

















2







1






5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ










3







2





FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3

1








3




JPAN3723 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับมัคคุเทศก์

2



JPAN3722 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1

3. ทักษะทางปัญญา



JPAN3721 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1

FREN3725 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5

4

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2














4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ

1

TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 1



TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 2

2

1



3



1

2

3







หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว





5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3







2







1








2




TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

4

3. ทักษะทางปัญญา



TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1

TRHM3301 ภาษาเกาหลีสาหรับมัคคุเทศก์

3

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ














4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ

1

TRHM1601 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 1



TRHM1602 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 2

2

2. ความรู้

1



3



1

2

3







หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว





5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3







2







1








2




TRHM2602 ภาษามาเลเซียเพื่อการท่องเที่ยว 2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา



TRHM2601 ภาษามาเลเซียเพื่อการท่องเที่ยว 1

TRHM3601 ภาษาอินโดนีเซียเพือ่ การท่องเที่ยว

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ














4
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รายวิชา

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /
สหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า7หน่วยกิต
TRHM4801 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
TRHM4802 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM4804 สหกิจศึกษาทาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1.
2.
3.
4.

ชั้นปีที่ 1
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการในอุตสาหกรรมท่องที่ยว
มีทัศนคติและทักษะในการบริการ
สามารถประยุกต์ความรู้จากภาคทฤษฏีไปใช้ในการทางานและแก้ปัญหาในการทางานได้
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการ และมีความพร้อมในการทางาน

1.
2.
3.
4.

ชัน้ ปีที่ 2
มีความรู้และเข้าใจในงานโรงแรมและงานบริการ
มีทักษะในการทางานระดับปฏิบัติงาน ในงานโรงแรมและงานบริการ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีไปใช้ในการทางานและแก้ปัญหาในการทางานได้
มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3
มีความรู้และเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวเบื้องต้น
มีทักษะและความสามารถในการเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์
มีทัศนคติความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยว

1.
2.
3.
4.

ชั้นปีที่ 4
มีความรู้ทางด้านการวางแผนและการจัดการเดินทางท่องเที่ยว
มีความรู้จากทักษะและประสบการณ์ในชั้นปีที่ 1-3 สามารถให้คาแนะนาแก่นักท่องเที่ยวได้
มีความรู้และสามารถนาเสนอรายการนาเที่ยวด้วยสื่อดิจิทัล
มีความรู้ละทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนเดินทางท่องเที่ยวได้

1.
2.
3.
4.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและแผนการเรียนของแต่ละชั้นปี
รายวิชาเอก (สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ความสามารถโดยรวมของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4

มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการ
ในอุตสาหกรรมท่องที่ยว มีทัศนคติและ
ทักษะในการบริการ สามารถประยุกต์
ความรู้ จ ากภาคทฤษฏี ไ ปใช้ ใ นการ
ทางานและแก้ปัญหาในการทางานได้
รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน
บริการ และมีความพร้อมในการทางาน

มีความรู้และเข้าใจในงานโรงแรม มีทักษะในการ
ทางานระดับปฏิบัติงาน ในงานโรงแรม มีความรู้
และเข้าใจกระบวนการทางานของธุรกิจการบิน
รวมทั้ง สามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งพนักงาน
ออกบัตรโดยสารของสายการบินได้

มีความรู้และเข้าใจในการเป็ น ผู้ป ระกอบการ
ธุรกิจนาเที่ยวเบื้องต้นมีทักษะแลความสามารถ
ในการเป็ น ผู้ช่ วยมัคคุเทศก์ มีทั ศ นคติ ค วามรู้
พื้ น ฐานในการประกอบอาชี พ มั ค คุ เ ทศก์
รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการ
ท่องเที่ยว

สมรรถนะ

สมรรถนะ

สมรรถนะ

มีความรู้ทางด้านการวางแผนและการจัดการ
เดิ น ทางท่ องเที่ ย ว มี ค วามรู้จ ากทั กษะและ
ประสบการณ์ ใ นชั้ น ปี ที่ 1-3 สามารถให้
คาแนะนาแก่นักท่ องเที่ยวได้ มีความรู้และ
สามารถน าเสนอรายการน าเที่ ย วด้ ว ยสื่ อ
ดิ จิ ทั ล รวมทั้ ง มี ค วามรู้ ล ะทั ก ษะในการ
บริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและตั ว แทน
เดินทางท่องเที่ยวได้
สมรรถนะ

สมรรถนะหลักที่ 1
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการ
และการท่องเที่ยว เข้าใจหลักการทางาน
ในงานบริ ก ารสามารถท างานเป็ น ที ม
ร่วมกับผู้อื่นได้
2. มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรมในการทางานและ
การประกอบอาชีพ

สมรรถนะหลักที่ 2
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานโรงแรม เข้าใจงาน
ในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมทั้งงานต้อนรับส่วนหน้า
งานแม่ บ้าน และงานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การบิ น รู้
หลักการให้บริการในสายการบิน และมีความรู้
เกี่ยวกับการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน รวมถึงมี

สมรรถนะหลักที่ 3
1.มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ งานด้ า นการ
ท่องเที่ยว เข้าใจหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ที่สามารถ
ปฏิ บั ติ งานได้ เช่ น ฝ่ ายการตลาดและการขาย
ฝ่ายด าเนิ น การจั ดน าเที่ ย ว ฝ่ ายธุร การเอกสาร
รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเป็ผู้ประกอบการ
ในธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนการ

สมรรถนะหลักที่ 4
1.มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนในการ
จัดการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยสามารถ
ให้คาแนะนาแก่ผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยวได้
2.มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในการน าเสนอ
รายการนาเที่ยวด้วยสื่อดิจิทัลที่หลากหลายได้
3.มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการในการ
นาเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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สมรรถนะ

สมรรถนะ

สมรรถนะ

สมรรถนะ

3. มีความรู้ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
และมี ค วามเข้ า ใจในพฤติ ก รรมของ
ผู้รับบริการ
4. สามารถประยุกต์ความรูจ้ ากภาคทฤษฏี
ไปใช้ในการท างานและแก้ปั ญ หาในการ
ทางานด้านบริการได้อย่างเหมาะสม
สมรรถนะรอง
1. มี ค วามสามารถและทั ก ษะในการ
ให้ บ ริก ารแก่ ผู้ ม ารับ บริ ก ารทุ ก คนอย่ า ง
เท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ และมีหัวใจ
ให้บริการ (Service mind)
2. มีบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติ
ต่ อ ผู้ ม ารับ บริ ก ารด้ วยอั ธ ยาศั ย ไมตรี ที่ ดี
และมีจิตวิทยาในการให้บริการ สามารถ
สนองความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก ารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. มีความสามารถสื่อสารทั้งวัจนภาษา
และอวัจนะภาษาได้อย่างเข้าใจสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมของผู้มารับบริการ

ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3.ตระหนักรู้และเข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์ใน
วิชาชีพ
4.สามารถประยุก ต์ความรู้จากภาคทฤษฏี ไปใช้ใน
การท างานและแก้ ปั ญ หาในการท างานได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
สมรรถนะรอง
1.มีความรู้และเข้าใจการทางานในแผนกต่างๆ ของ
โรงแรม สามารถปฏิ บั ติ ง านในแผนกต่ า งๆของ
โรงแรมร่วมกับผู้อื่นได้
2.มีความรู้และเข้ าใจแนวปฏิ บัติของการทางานใน
ธุ ร กิ จ การบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ สามารถอธิ บ ายการ
ทางานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางานด้าน
ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม
3.มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ เ หมาะสมในการให้ บ ริ ก ารแก่
ผู้ใช้บริการ สามารถอธิบายข้อมูลรายละเอียดแก่
ผู้ใช้บริการตามความต้องการอย่างถูกต้อง
4.มีทักษะพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศที่สามารถ
สื่อสารกับผู้ใช้บริการได้อย่างเข้าใจ

จัดการเดินทางท่องเที่ยว
3.มี ค วามรู้ เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ งานมั ค คุ เทศก์ และมี
ทัศนคติที่ดีเข้าใจการปฏิบัติงานตามหน้าที่ใน
การน าเที่ ย ว ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมจริย ธรรมและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์
4.สามารถประยุกต์ความรู้จากภาคทฤษฏีไปใช้ใน
การทางานและแก้ปัญหาในการทางานได้
อย่างเหมาะสม
สมรรถนะรอง
1.มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจหน้ า ที่ ในฝ่ า ยต่ า ง ๆ ของ
ธุรกิจนาเที่ยว มีทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อ
ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของธุรกิจนาเที่ยวร่วมกับ
ผู้อื่นได้
2.มี ค วามรู้ แ ละเข้ าใจในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
สามารถอธิบายรูปแบบ การดาเนินการ และ
การบริหารจัดการของธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทน
การจัดการเดินทางท่องเที่ยวได้
3.มีความรู้และทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ โดย
สามารถนาเที่ยวและอธิบายข้อมูลรายละเอียด
แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และยึด
มั่นในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
มัคคุเทศก์

4.สามารถประยุกต์ความรู้จากภาคทฤษฏีไปใช้
ในการท างานและแก้ ปั ญ หาในการท างานได้
อย่างเหมาะสม
สมรรถนะรอง
1.มีความรู้และเข้าใจในการวางแผนการเดินทาง
และสามารถจัดทารายการนาเที่ยวทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศได้
2.สามารถนาเสนอรายการนาเที่ยวด้วยสื่อดิจิทัล
ที่หลากหลาย เช่น YouTube Facebook Line
Website เป็นต้น
3.มีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจทัวร์จาลอง
มี ทั ก ษะหน้ าที่ ข องฝ่ ายงานในธุ รกิ จ ธุร กิ จ ทั ว ร์
จาลอง เช่ น หน้ าที่ ท าการตลาดและการขาย
หน้าที่นาเที่ยว หน้าที่จัดรายการนาเที่ยว และ
หน้าที่อื่นที่ที่เกี่ยวข้อง
4.มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศที่สามารถ
สื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ถูกต้อง
5.สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับผูอ้ ื่นได้ และมี
ปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปญ
ั หาที่เกิดขึ้นจาก
การเดินทางและการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1
แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2
แผนการเรียน ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
TRHM1101
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
TRHM1102
การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว
TRHM1201
การพัฒนา
บุคลิกภาพและ
การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรม
บริการ

TRHM2201
ศิลปะการต้อนรับ
และจิตวิทยาการ
บริการ
TRHM3111
โลจิสติกส์สาหรับ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

TRHM2106
การตลาดการ
ท่องเที่ยวในยุค
ดิจิทัล
TRHM2104
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
TRHM3204
การประชุม
นิทรรศการและ
การท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

TRHM2103
จรรยาบรรณ
วิชาชีพและ
กฎหมายสาหรับ
การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
TRHM3114
ธุรกิจการบินและ
การออกบัตร
โดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์
TRHM2203
ธุรกิจโรงแรม

TRHM3108
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจนาเทีย่ วและ
ตัวแทนการ
เดินทางท่องเที่ยว
TRHM3107
หลักการมัคคุเทศก์
TRHM3112
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
TRHM3205
การดาเนินงานและ
บริการส่วนหน้า

TRHM3901วิธวี ิจยั
วิทยาทางการท่องเที่ยว
TRHM3110
การวางแผนและการ
ดาเนินการจัดนาเที่ยว
TRHM3109
การพัฒนาทรัพยากร
การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
TRHM4117
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
และโฮมสเตย์
TRHM4119
การเดินทางในยุคดิจิทัล
TRHM3206
การดาเนินงานและงาน
แม่บ้าน

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

78

รายวิชาเอก (สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
แผนการเรียน ชั้นปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
TRHM3115
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเทีย่ วและการ
โรงแรมอัจฉริยะ
TRHM4901
สัมมนาทางการท่องเที่ยว
TRHM4902
การวิจยั ทางท่องเที่ยว
TRHM4118
การจัดนาเที่ยวระหว่างประเทศ
TRHM4117
การนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
TRHM2105
การท่องเที่ยวผู้สูงวัย
TRHM3207
การดาเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
TRHM4801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
TRHM4803
การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

TRHM4802
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
TRHM4804
สหกิจศึกษาทาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2 )
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะยังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้ กาหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่ ว นหนึ่ งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจะดาเนินการทาวิจัยสัมฤทธิ์ผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล
โดยการวิจัยซึ่งดาเนินการดังต่อไปนี้
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบงานอาชีพและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้ อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่า ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
มีความประพฤติดี
3.1 สอบผ่านในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.3 ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอื่น ๆ ที่ต้องชาระตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
3.4 มีระยะเวลาศึกษาตามกาหนดของหลักสูตร
และประกาศมหาวิทยาราชภัฏจันทรเกษม เรื่องเกณฑ์ระดับมาตราฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ซึ่งอาจจัดขึ้นสาหรับมหาวิทยาลัยหรือคณะ
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.3 จัดระบบแนะนา/ระบบพี่เลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่
1.4 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตรและการจัดทา
ประมวลรายวิชา (course syllabus)
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน
และการวัดการประเมินผลในรายวิชานั้น
2.1.2 สนั บ สนุ นให้ ผู้ส อนร่ว มสั มมนาเชิงวิช าการในด้านการเรียนการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะความ
คิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ชานาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนทางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
2.2.2 พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อทางานได้ระยะหนึ่งและมีผลงานดีเด่น
2.2.3 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
2.2.4 สนับสนุนให้ผู้สอนได้รับประสบการณ์จริง โดยส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการและจัดสวัสดิการใน
การฝึกงานให้ตามสมควร
2.2.5 สนับ สนุนให้ผู้สอนไปให้บ ริการทางวิชาการที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
เพื่อให้สามารถนาประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.6 เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้ สอนซื้อตาราเรียนใหม่ ๆ เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนรวมทั้ง
อานวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการให้เพียงพอ
2.2.7 จัดโครงการเยี่ยม - ศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
2.2.8 มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพื่อธารงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐานในการบริหารหลักสูตร
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตรและมีภาระหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจานวน 5 คนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
คือ มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาและต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุค คลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 การวางแผน การพัฒนาและการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการวางแผน มี
การประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
1.3 การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้
1.3.1 กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
1.3.2 มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิช าและ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ ภ าคสนามตามแบบ
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
1.3.4 มี การรายงานผลการดาเนิ น การของรายวิช าและ/หรือ รายงานผลการดาเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
1.3.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชี พในศาสตร์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม มี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตราฐานสมรรถนะทางวิชาชีพใน
ภูมิภาคอื่นทั่วโลก
3. มีทักษะวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
4. มีบุคลิกภาพดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒ นา
ตนเองทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6. มี ค วามรู้ และความสามารถในการใช้ เทคนิ คพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ใยการประมาลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการและการพัฒนา
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. นักศึกษา
มีกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะ
แนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ดังต่อไปนี้
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
สาหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาฯ ได้ดาเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้
1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกเอง โดยเปิดรับสมัครในภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สาขาวิชามีระบบและกลไกเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมวางแผน
เพื่อ วางกลยุ ท ธ์ในการดาเนิ น การเพื่ อการเตรียมความพร้อมให้ นั กศึกษาก่อ นเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจาในสาขาวิชา คณะดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุก
คน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ ต่อมาทางวิชาการได้ซึ่งอาจารย์ของคณะ
ทุก คนจะท าหน้ าที่ เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ กษาทางวิช าการให้ แก่ นั กศึ ก ษาและทุ กคน มี การกาหนดชั่ว โมง (Office
Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้
3.3 การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษาสาขาวิชามีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา เพื่อให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่และอัตราการสาเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้
1. การกาหนดอาจารย์ที่ป รึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดระบบและ
กลไกการดูแลให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาสาหรับนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2. การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาและในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คาปรึกษาได้
อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมาย
นักศึกษาในความดูแลเพื่อมาพบ 4 - 5 ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพื่อให้คาปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ของนักศึกษาต่อไป
4. การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็น
ผู้กาหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กาหนด นักศึกษาสามารถนัดหมายวัน เวลากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาได้
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานสาขาและประธาน
สาขาวิชานาเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารฯ แก้ไข
ไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ
4. อาจารย์
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานฯ ของ สกอ. จากนั้น จึงส ารวจจานวนอาจารย์ป ระจา
หลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออกเพื่อวางแผนอัตรากาลังในอนาคต
2. หากอัตรากาลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะและมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และมีการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสาธิต
การสอน
4. นอกจากนี้สาขาวิชายังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒ นาอาจารย์ประจาหลักสูตรและมี
ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้
- จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- จั ดโครงการอบรมด้านการวิจัย การทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒ นาศักยภาพของอาจารย์
ประจาให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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- กาหนดให้ อาจารย์ป ระจาจัดทาแผนเพื่อพัฒ นาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงาน
วิชาการการวิจัยและควบคุมกากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
- จั ดสรรงบประมาณที่ ได้รับจากมหาวิทยาลั ยในการส่งเสริมสนับ สนุน ให้ อาจารย์เข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วยการสารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทาของบัณฑิต เพื่อนาผลมาใช้ในการ
ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทารายวิชาให้ทันสมัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเรียนการ
สอนของหลั กสู ตรเป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั ก สู ต รจะพิ จารณาแผนการศึ กษาของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่ มแต่ละชั้นปี เพื่อวางแผนกาหนดรายวิช าที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้ส อนทั้ง
รายวิช าบั งคั บ และวิช าเลื อกซึ่ งรายวิช าเลื อ กที่ จ ะเปิ ด สอนนี้ สาขาวิ ช าได้ ให้ นั ก ศึก ษาเป็ น ผู้ เสนอให้ อ าจารย์
ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกั นเพื่อกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาค
การศึกษานั้ น ได้พิจ ารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิช าและประสบการณ์ ในการสอน ซึ่งถือว่ามี
ความสาคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน เวลาสอบที่ไม่ซ้าซ้อนกับวิชาในสาขาอื่น ๆ ที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในฐานะวิชาเลือกเสรี ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน
5.3 การประเมิ น ผู้ เรี ย น มี ร ะบบกลไกการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีระบบขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรี ยน
ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ และ
คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรที่ทาหน้าที่กากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาได้นาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ การดาเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจา
หลักสูตรเพื่อกากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจนภายใน 30 วันก่อนเปิด
ภาคการศึกษา
ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตรจะดาเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาตามกลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาดาเนินการจัดทารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ. 5 ของรายวิชา
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การกากับ ติดตามและตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สาขาวิชาจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอนกาหนดสิ่งที่สนับสนุนการเรียนที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวิทยาการจัดการ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้เพื่อจัดซื้ อตารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างพอเพียงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนั งสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักวิทยบริการที่มีหนังสือ
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะสืบค้น ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้ องเพื่อบริการให้ อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมา
สอนในบางวิชาและบางหัวข้อก็มีส่ว นในการนาเสนอรายชื่อหนังสือสาหรับใช้ในสานักวิทยบริการด้วยในส่วนของ
คณะมีห้อง E-learning เป็นห้องสมุดย่อยที่มีหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทางและคณะจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อ
ใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
6.4 การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาคณะซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อ จัดหาหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดและทาหน้าที่
ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งจะอานวยความสะดวกใน
การใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
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7. ตัวบ่งชี้การดาเนินการ (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)ของหลักสูตร
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2. มีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3.มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.
5และมคอ.6ภายใน30วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดในมคอ.3และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ หรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50ต่อปี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
√
√
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
√
น้อยกว่า3.5จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล
√
√
CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
เข้าสอบ
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
10 10 10 12
13
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
10 10 10 12
13

เกณฑ์ประเมิน :หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ
(ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) จัดการประชุมร่วมกั นของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อนาไปวางแผนแนวการสอนแต่ละ
รายวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบ
(2) จัดทาแบบสอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการสอนโดยใช้ แบบสอบถามแบบ
สัมภาษณ์ สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมินการเรียนรู้
ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออกการทากิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน การลงพื้นที่ภาคสนามออกฝึก
ปฎิบัติการมัคคุเทศก์และผลการสอบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย
(3) คณะจัดให้มี peer evaluation โดยทีมผู้ร่วมสอนในกลุ่มวิชาเดียวกันและต่างกลุ่มวิชาเพื่อประเมิน
การสอนตามแบบการประเมินที่อ้างอิงกระบวนการ Clinical supervision ซึ่งคณะจะต้องประกาศให้อาจารย์ทุก
คนทราบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดในแต่ละรายวิชาและส่งตรงต่อคณะโดยใช้แบบ
ประเมินการสอนตามที่กาหนด
(2) ผลการประเมิน (feedback) ส่งตรงต่ออาจารย์ และคณะรวบรวมผลการประเมินที่ได้เพื่อปรับปรุง
ทักษะการสอนและวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอนในแต่ละรายวิชาต่อไป
(3) การประเมินการสอนของอาจารย์ได้จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอนกิจกรรมงานที่มอบหมาย
แก่นักศึกษาโดยคณะกรรมการประเมินของคณะ
(4) มีการประเมินการสอนโดยผู้สอนวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน หลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาทุกกลุ่มวิชาตัวแทนผู้เรียน
ปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
(2) จัดสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันในทุ กชั้นปีและประเมินจาก
บัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาทุกชั้นปี วันปัจฉิมนิเทศ จัดสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/
บัณฑิตตัวแทนคณาจารย์และเปิดเว็บไซต์ (web site) เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
(1) คณะกรรมการประเมิ น หลั กสู ต รท าการวิเคราะห์ แ ละประเมิ น หลั กสู ต รในภาพรวมโดยใช้ข้ อ มู ล
ย้อนกลับของผู้เรียนผู้สาเร็จการศึกษาผู้ใช้บัณฑิตเพื่อประกอบการประเมิน
(2) รับฟังการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกโดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผู้สอนรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเข้าเยี่ยมชม
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
(1) จั ด ส ารวจและติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ใหม่ โ ดยสอบถามข้ อ มู ล จากนายจ้ า งและ/หรื อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาโดย
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
(2) สรุ ป ผลการส ารวจจากนายจ้ างหรือผู้ มีส่ ว นเกี่ ยวข้อ งทั้ งในธุรกิ จโรงแรมและธุรกิจท่ อ งเที่ ยวโดย
ประเมิน จากความพึ งพอใจที่มีต่อคุณ ภาพของบัณ ฑิ ตจัดให้ มีการวิพ ากษ์ห ลั กสูตรและส ารวจอัตราการว่าจ้าง
แรงงานและรายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วในทุกปี
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
จัดประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่ า งน้ อ ย 3 คนประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสาขา/สาขาวิ ช าเดี ย วกั น อย่ า งน้ อ ย 1 คน (ควรเป็ น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)ที่แต่งตั้งโดยคณบดี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบระหว่าง
ภาคการศึกษาและปรับ ปรุ งทัน ทีเมื่อได้รับ แจ้งข้อมูลที่ จาเป็นและเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท ารายงานผลการ
ดาเนินการรายวิชาเสนอคณบดี
4.2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชา
4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบในหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานของหลักสูตรประจาปีโดยรวบรวมจากข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอนรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามรายงานผล
การประเมินการสอนและสิ่งอานวยความสะดวกรายงานผลการประเมินหลักสูตรรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและสรุปข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒินาเสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านคณบดี
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ภาคผนวก
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เอกสารหมายเลข 1
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จานวนหน่วยกิต รวม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิต
129
30

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จานวนหน่วยกิต รวม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิต

เหตุผล

126
30

เป็นไปตามมคอ.1
คงเดิม

2.หมวดวิชาเฉพาะ

93

2.หมวดวิชาเฉพาะ

84

เป็นไปตามมคอ.1

2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
2.2.2 เอกเลือก
2.2.3 เลือกภาษาต่างประเทศ
2.3 กลุ่มวิชาปฎิบัติการ
2.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.3.2 สหกิจศึกษา

24

62
32
15
15
7
7
8

2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
2.2.2 เอกเลือก
2.2.3 เลือกภาษาต่างประเทศ
2.3 กลุ่มวิชาปฎิบัติการ ไม่น้อยกว่า
2.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.3.2 สหกิจศึกษา

24
60
30
15
15
6
7
8

คงเดิม
เป็นไปตามมคอ.1
เป็นไปตามมคอ.1
เป็นไปตามมคอ.1
คงเดิม
เป็นไปตามมคอ.1
คงเดิม
คงเดิม

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

คงเดิม

2.1 กลุ่มวิชาแกน

24

2.1 กลุ่มวิชาแกน

24

คงเดิม
- เปลี่ยนชื่อใหม่/รหัสวิชาใหม่
- ปรับคาอธิบายรายวิชาเล็กน้อย
เพราะปรับเนื้อหารายวิชาให้
ทันสมัยขึ้น
- เปลี่ยนชื่อใหม่/รหัสวิชาใหม่
โดยรวมเข้าไว้กับวิชาอื่น

BCOM4208 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยวและโรงแรม

3(3-0-6)

TRHM3115 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
การท่องเที่ยวและโรงแรมอัจฉริยะ

3(3-0-6)

HRDM1102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

3(3-0-6)

TRHM1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
TRHM2103 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
TRHM2202 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
TRHM3110 โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

TRHM1201 การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
บริการ
TRHM1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
TRHM2103 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
TRHM1102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
TRHM3111 โลจิสติกส์สาหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

TRHM3106 การตลาดการท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

TRHM4208 ศิลปะการต้อนรับและจิตวิทยา
การบริการ

3 (3-0-6)

3(3-0-6)

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

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

TRHM2106 การตลาดการท่องเที่ยวในยุค
ดิจิทัล
TRHM2201 ศิลปะการต้อนรับและ
จิตวิทยาการบริการ

3 (3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่
เพราะให้สอดคล้องกับชั้นปี
- เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่/รหัสวิชาใหม่
เพราะให้ เนื้ อ หาครอบคลุ ม โลจิ
สติกส์ด้านอื่นๆ ด้วย ไม่ใช่แต่การ
ท่องเที่ยว
- เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่/รหัสวิชาใหม่
- ปรับคาอธิบายรายวิชาเล็กน้อย
- เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่
เพราะให้สอดคล้องกับชั้นปี

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน่วยกิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะทางวิชาชีพ
TRHM3105 หลักการมัคคุเทศก์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หน่วยกิต

เหตุผล

30

เป็นไปตามมคอ.1

หน่วยกิต
3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่
เพราะให้สอดคล้องกับชั้นปี
- เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่/รหัสวิชาใหม่
เพราะใส่เนื้อหาการเป็นเจ้าของ
ธุรกิจนาเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการบัณฑิต
- เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่/รหัสวิชาใหม่
เพราะเปลี่ยนชื่อให้ตรงตามเนื้อหา
รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่
เพราะจัดลาดับการเรียนในแต่ละ
ชั้นปี
- เปลี่ยนชื่อใหม่/รหัสวิชาใหม่
เพราะเพิ่มเนื้อหาให้ทันสมัยขึ้น
คงเดิม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32
หน่วยกิต

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

3(3-0-6)

ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะทางวิชาชีพ
TRHM3107 หลักการมัคคุเทศก์

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

TRHM3107 การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและ
ตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TRHM3108 การเป็นผู้ประกอบการใน
ธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนการเดินทาง
ท่องเที่ยว

3(3-0-6)

TRHM3108 การวางแผนและพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3(3-0-6)

TRHM3109 การพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3(3-0-6)

TRHM3109 การวางแผนและการจัดนาเที่ยว

3(3-0-6)

TRHM3110 การวางแผนและการจัดนา
เที่ยว

3(3-0-6)

TRHM3113 ธุรกิจการบินและการออกบัตร
โดยสาร
TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเที่ยว

2(0-4-2)

TRHM3114 ธุรกิจการบินและการออก
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการ
ท่องเที่ยว
TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเที่ยว

TRHM4902 การวิจัยทางการท่องเที่ยว

3(0-6-3)

TRHM4902 การวิจัยทางการท่องเที่ยว

3(0-6-3)

- เพิ่มหน่วยกิตเพื่อให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างมคอ.1
คงเดิม

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก

15
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
หน่วยกิต

12

เป็นไปตามมคอ.1

3(3-0-6)

TRHM2203 การจัดการโรงแรม

3(2-2-5)

TRHM2203 ธุรกิจโรงแรม

TRHM3205 การจัดการประชุมนิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

3(3-0-6)

TRHM3204 การประชุมนิทรรศการและ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(3-0-6)

- เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่
เพราะเพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
- เปลี่ยนชื่อ/รหัสวิชาใหม่
เพราะจัดลาดับการเรียนในแต่ละ
ชั้นปี

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

หน่วยกิต
32
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

หน่วยกิต

เหตุผล

30

เป็นไปตามมคอ.1

TRHM3111 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

3(3-0-6)

TRHM2104 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

หน่วยกิต
3(3-0-6)

TRHM3112 การจัดการนันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยว

3(2-2-5)

TRHM3113 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

3(2-2-5)

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก

15
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
หน่วยกิต

15
หน่วยกิต

TRHM4112 การจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

3(3-0-6)

TRHM3112 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3(3-0-6)

-

TRHM3116 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

3(3-0-6)

TRHM4113 การจัดนาเที่ยวต่างประเทศ

3(3-0-6)

TRHM4118 การจัดนาเที่ยวระหว่าง
ประเทศ

3(3-0-6)

TRHM4114 หลักการนาเที่ยว

3 (3-0-6)

TRHM4116 หลักการนาเที่ยว

3(3-0-6)

GOHI1202 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ไทย

3(3-0-6)

-

-

GOHI3118 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

3 (3-0-6)

-

-

HOME3112 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย

3(2-3-4)

-

-

-

-

TRHM4117 การท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
โฮมสเตย์

3(3-0-6)

-

-

TRHM2105 การท่องเที่ยวผู้สูงวัย

3(3-0-6)

-

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- เปลี่ยนชื่อ/รหัสวิชาใหม่
เพราะจัดลาดับการเรียนในแต่ละ
ชั้นปี
- เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่/เปลี่ยนชื่อ
วิชาเพราะเน้นให้นักศึกษาทา
กิจกรรมมากกว่าการจัดการ
เป็นไปตามมคอ.1
- เปลี่ยนชื่อ/รหัสวิชาใหม่
เพราะจัดลาดับการเรียนในแต่ละ
ชั้นปี
- เพิ่มรายวิชา
เพราะให้ทันสมัยตามสถานการณ์
ปัจจุบัน
- เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่/เปลี่ยนชื่อ
วิชาเพราะเพื่อให้เนื้อหา
ครอบคลุมมากขึ้น
- เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่
เพราะจัดลาดับการเรียนในแต่ละ
ชั้นปี
- ตัดออก
เพราะเนื้อหาซ้าซ้อนกับรายวิชาที่
มีอยู่
- ตัดออก
เพราะเนื้อหาซ้าซ้อนกับรายวิชาที่
มีอยู่
- ตัดออก
เพราะเนื้อหาซ้าซ้อนกับรายวิชาที่
มีอยู่
- เพิ่มรายวิชา
เพราะให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐและมหาวิทยาลัย
- เพิ่มรายวิชา
เพราะให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้สูงอายุ
มากขึ้น

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก

หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เหตุผล

15
หน่วยกิต
3(3-0-6)

เป็นไปตามมคอ.1

-

15
หน่วยกิต
-

-

-

TRHM3205 การดาเนินงานและบริการ
ส่วนหน้า

3(2-2-5)

-

-

TRHM3206 การดาเนินงานและงาน
แม่บ้าน

3(2-2-5)

-

-

TRHM3207 การดาเนินงานและบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม

3(2-2-5)

ENGL2703 ภาษาอังกฤษสาหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ENGL2702 ภาษาอังกฤษสาหรับ
อุตสาหกรรมโรงแรม

3 (3-0-6)

ENGL3715 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับมัคคุเทศก์
2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ภาษาต่างประเทศ
เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษา
หนึ่งต่อไปนี้

3(3-0-6)

ENGL2703 ภาษาอังกฤษสาหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
-

3 (3-0-6)

ENGL3715 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับมัคคุเทศก์
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ

3 (3-0-6)

เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง
ต่อไปนี้

-

15
หน่วยกิต
15
หน่วยกิต

ภาษาญี่ปุ่น

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก

หน่วยกิต

TRHM4119 การเดินทางในยุคดิจิทัล

3(3-0-6)

- เพิ่มรายวิชา
เพราะให้ทันสมัยตามสถานการณ์
ปัจจุบัน
- เพิ่มรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจงานโรงแรม
มากขึ้น
- เพิ่มรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจงานโรงแรม
มากขึ้น
- เพิ่มรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจงานโรงแรม
มากขึ้น
คงเดิม
- เพิ่มรายวิชา
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษในโรงแรม
คงเดิม

15
หน่วยกิต
ไม่น้อย
กว่า 15
หน่วยกิต

คงเดิม
คงเดิม

ภาษาญี่ปุ่น

JPAN1101 ภาษาญี่ปุ่น 1
JPAN1102 ภาษาญี่ปุ่น 2
JPAN3721 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
การท่องเที่ยว1
JPAN3722 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
การท่องเที่ยว2
TRHM3801 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับมัคคุเทศก์1

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

JPAN1101 ภาษาญี่ปุ่น 1
JPAN1102 ภาษาญี่ปุ่น 2
JPAN3721 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว1

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

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

3 (3-0-6)

JPAN3722 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว2

3 (3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

JPAN3723 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับมัคคุเทศก์

3(3-0-6)

TRHM3802 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับมัคคุเทศก์2

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพราะจัดลาดับการเรียน
ในแต่ละชั้นปี
ตัดออก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หน่วยกิต

เหตุผล

2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ

15
หน่วยกิต
15
หน่วยกิต

2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ภาษาต่างประเทศ
เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษา
หนึ่งต่อไปนี้

15
หน่วยกิต
ไม่น้อย
กว่า 15
หน่วยกิต

คงเดิม

ภาษาจีน
CHIN1101 ภาษาจีนพื้นฐาน 1

3(3-0-6)

ภาษาจีน
CHIN1101 ภาษาจีนระดับต้น 1

3(2-2-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา

CHIN1102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2

3(3-0-6)

CHIN1102 ภาษาจีนระดับต้น 2

3(2-2-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา

CHIN4721 ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 1
CHIN4722 ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 2
CHIN4723 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์1

3(3-0-6)

CHIN4721 ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 1
CHIN4722 ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 2
CHIN4723 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

CHIN4724 ภาษาจีนสาหรับสาหรับ
มัคคุเทศก์ 2
ภาษาฝรั่งเศส
FREN1701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1

3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชา
เพราะจัดลาดับการเรียนในแต่ละ
ชั้นปี
ตัดออก

3(3-0-6)

คงเดิม

FREN2702 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2

3(3-0-6)

3(3-0-6)

คงเดิม

FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3

3(3-0-6)

3(3-0-6)

คงเดิม

FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4

3(3-0-6)

3(3-0-6)

คงเดิม

FREN3725 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5

3(3-0-6)

3(3-0-6)

คงเดิม

FREN4716 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 6

3(3-0-6)

เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง
ต่อไปนี้

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

3(3-0-6)

ภาษาเกาหลี
TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ1
TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ2
TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
1
TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
2

ภาษาฝรั่งเศส
FREN1701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
1
FREN2702 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2
FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3
FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
4
FREN3725 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
5

คงเดิม

ตัดออก

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

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ1
TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ2
TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพื่อการ
ท่องเที่ยว 1
TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2

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

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หน่วยกิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เหตุผล

15
หน่วยกิต
ไม่น้อย
กว่า 15
หน่วยกิต
3(3-0-6)

คงเดิม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง
ต่อไปนี้

15
หน่วยกิต
15
หน่วยกิต

2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ภาษาต่างประเทศ
เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษา
หนึ่งต่อไปนี้

TRHM3301 ภาษาเกาหลีสาหรับมัคคุเทศก์1

3(3-0-6)

TRHM3301 ภาษาเกาหลีสาหรับ
มัคคุเทศก์

TRHM3302 ภาษาเกาหลีสาหรับมัคคุเทศก์2

3(3-0-6)

กลุ่มภาษาอาเซียน
TRHM1601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 1
TRHM1602 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2
TRHM2601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 3

หน่วยกิต

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

กลุ่มภาษาอาเซียน
TRHM1601 ภาษาเวียดนามเพื่อการ
ท่องเที่ยว 1
TRHM1602 ภาษาเวียดนามเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2
TRHM2601 ภาษามาเลเซียเพื่อการ
ท่องเที่ยว 1

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

คงเดิม

เปลี่ยนชื่อวิชา
เพราะจัดลาดับการเรียนในแต่ละ
ชั้นปี
ตัดออก
เปลี่ยนชื่อวิชาตามคาแนะนาของ
กรรมการสภาวิชาการ
เปลี่ยนชื่อวิชาตามคาแนะนาของ
กรรมการสภาวิชาการ

3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชาตามคาแนะนาของ
กรรมการสภาวิชาการ

TRHM2602กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 4

3(3-0-6)

TRHM2602 ภาษามาเลเซียเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2

3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชาตามคาแนะนาของ
กรรมการสภาวิชาการ

TRHM3601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 5
TRHM3602 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 6
3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3(3-0-6)

TRHM3601 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการ
ท่องเที่ยว 1

3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชาตามคาแนะนาของ
กรรมการสภาวิชาการ
ตัดออก

3. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
TRHM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

6
หน่วยกิต
2(90)

เป็นไปตามมคอ.1

5(450)

คงเดิม

2(90)

คงเดิม

6(540)

คงเดิม

6
หน่วยกิต

คงเดิม

TRHM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM4804 สหกิจศึกษาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
4.หมวดวิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

7
หน่วยกิต
2(90)
5(450)
2(90)
6(540)

6
หน่วยกิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

TRHM4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TRHM4804 สหกิจศึกษาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คงเดิม
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เอกสารหมายเลข 2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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เอกสารหมายเลข 3
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ลาดับ
1.

2.

รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ
(ตาม มคอ.1)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม

3.

ลักษณะและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว
จิตวิทยาการบริการ

4.

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

5.

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
สาหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

6.

7.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

องค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ

รายวิชาในหลักสูตร
- TRHM1101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม
- TRHM2203 ธุรกิจโรงแรม
- TRHM1102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
- TRHM2201 ศิลปะการต้อนรับและจิตวิทยา
การบริการ
- TRHM1201 การพัฒนาบุคลิกภาพและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ
- TRHM3115 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมอัจฉริยะ
- TRHM2103 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- TRHM1102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มวิชาเอกบังคับ
1. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว (Tourism) ประกอบด้วยกลุ่มวิชาการวางแผนการจัดการและการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว (Tourism Planning, Management and Development)

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวและ องค์ความรู้ตาม
รายวิชาในหลักสูตร
การโรงแรม พ.ศ. 2553
มาตรฐานคุณวุฒิ
(ระบุตาม มคอ.1)
การวางแผนและพัฒนาการ
- TRHM3109 การพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การท่องเที่ยวชุมชน
- TRHM4117 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
และโฮมสเตย์
การจัดการโครงการท่องเที่ยว
- TRHM4118 การจัดนาเที่ยวระหว่าง
ประเทศ
การสารวจและวิจัยสาหรับการ
- TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
- TRHM4902 การวิจัยทางการท่องเที่ยว
โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการ
- TRHM3111โลจิสติกส์สาหรับ
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การสัมมนาการท่องเที่ยว
- TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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2. กลุ่มวิชาการดาเนินงานและจัดการธุรกิจนาเที่ยว (Tour Business Operation and Managemant)
ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องต่างๆ ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ
(ตาม มคอ.1)
การวางแผนและการจัดนาเที่ยว
การดาเนินงานนาเที่ยว

องค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ

รายวิชาในหลักสูตร
- TRHM3110 การวางแผนและการ
ดาเนินการจัดนาเที่ยว

งานมัคคุเทศก์
การตลาดการท่องเที่ยว

- TRHM3107 หลักการมัคคุเทศก์
- TRHM2106 การตลาดการท่องเที่ยวใน
ยุคดิจิทัล
- TRHM3108 การเป็นผู้ประกอบการใน
ธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนการเดินทาง
ท่องเที่ยว
- TRHM3114 ธุรกิจการบินและการออก
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
การจัดการตัวแทนการเดินทาง
ท่องเที่ยว
การออกบัตรโดยสาร

3. กลุ่มวิชาการดาเนินงานจัดการห้องพัก (Hotel Room Operation and Management) คลอบคลุม
เนื้อหาสาระในเรื่องต่างๆ ดังนี้
ลาดับ
1.
2.

รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ
(ตาม มคอ.1)
การดาเนินงานและการจัดการงาน
บริการส่วนหน้า
การดาเนินงานและการจัดการงาน
แม่บ้าน

องค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ

รายวิชาในหลักสูตร
- TRHM3205 การดาเนินงานและบริการ
ส่วนหน้า
- TRHM3206 การดาเนินงานและงาน
แม่บ้าน

4. กลุ่มวิชาการดาเนินงานและจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Operation and
Management) คลอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องต่างๆ ดังนี้
รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ
องค์ความรู้ตาม
ลาดับ
รายวิชาในหลักสูตร
(ตาม มคอ.1)
มาตรฐานคุณวุฒิ
1.
การดาเนินงานและบริการอาหาร
- TRHM3207 การดาเนินงานและบริการ
และเครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่ม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก

1.

รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ
(ตาม มคอ.1)
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

3.

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

4.

การจัดการการประชุมนิทรรศการและ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การจัดการอาหารนานาชาติ/ท้องถิ่น

ลาดับ

5.

องค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ

รายวิชาในหลักสูตร
- TRHM3112 การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
- TRHM2104 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- TRHM3113 นันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยว
- TRHM3204 การประชุมนิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
- HOME3112 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
รายวิชาในมาตรฐาน
ลาดับ
คุณวุฒิ
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
รายวิชาในหลักสูตร
(ตาม มคอ.1)
1.
วิชาภาษาต่างประเทศที่มี
เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษา
เนื้อหาสาระของความรู้และทักษะ หนึ่งต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ที่ให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการ - ภาษาญี่ปุ่น
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในธุรกิจ - ภาษาจีน
การท่องเที่ยวและการโรงแรมโดย - ภาษาฝรั่งเศส
กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า ๑
- ภาษาเกาหลี
ภาษา
- กลุ่มภาษาอาเซียน
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

114

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยววิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายวิชาในมาตรฐาน
ลาดับ
คุณวุฒิ
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
รายวิชาในหลักสูตร
(ตาม มคอ.1)
เป็นการฝึกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษาไม่น้อย - TRHM4801 การเตรียมฝึก
1.
กว่า ๑๖ สัปดาห์หรือ ๑ภาคการศึกษาไม่น้อย ประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรม
กว่า ๖ หน่วยกิตสาหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ ท่องเที่ยว
ใช้ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบนับ
- TRHM4802 การฝึกประสบการณ์
ชั่วโมงต้องมีระยะเวลาในการฝึกจานวนไม่ต่า
กว่า ๔๐๐ ชั่วโมงต่อเนื่องกันและควรพัฒนา วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- TRHM4803 การเตรียมสหกิจ
ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็น
ศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แบบสหกิจศึกษาสาหรับนักศึกษาที่รับ
เข้าในรุ่นต่อไป
- TRHM4804 สหกิจศึกษาทาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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เอกสารหมายเลข 4
การกาหนดรหัสวิชาของสาขาวิชา
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หมู่วิชาธุรกิจบริการ (TRHM)
หมู่วิชาธุรกิจบริการ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
1. การท่องเที่ยว
2. การโรงแรมและบริการ
3. ภาษาต่างประเทศ
4.
5.
6.
7.
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ การสัมมนา และการวิจัย

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

หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
ความหมายของเลขรหัสวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน 4 ตัว และตัวเลข 4 หลัก มีความหมายดังนี้
ตัวอักษรโรมัน 4 ตัว
หมายถึง
เลขตัวที่หนึ่ง
หมายถึง
เลขตัวที่สอง
หมายถึง
เลขตัวที่สาม – สี่
หมายถึง
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หมวดวิชา
ชั้นปี
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ลาดับก่อนหลัง
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หมู่วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รหัสวิชา
รหัสเก่า
รหัสใหม่
TRHM1101 TRHM1101
TRHM2202 TRHM1102
TRHM1201 TRHM1201
TRHM4201 TRHM2201
TRHM2103 TRHM2103
TRHM3111 TRHM2104
TRHM2105
TRHM3100 TRHM2106
TRHM2203 TRHM2203
TRHM3105 TRHM3107
TRHM3107 TRHM3108
TRHM3108 TRHM3109
TRHM3109 TRHM3110
TRHM3110 TRHM3111
TRHM4112 TRHM3112
TRHM3112 TRHM3113
TRHM3113 TRHM3114
TRHM3116
BCOM4208 TRHM3115
TRHM3204 TRHM3204
TRHM4202 TRHM3205
TRHM3206
TRHM3207
TRHM3901 TRHM3901
TRHM4114 TRHM4116
TRHM4117

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเทีย่ วและการโรงแรม
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
การพัฒนาบุคลิกภาพและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ
ศิลปะการต้อนรับและจิตวิทยาการบริการ
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การท่องเที่ยวผู้สูงวัย
การตลาดการท่องเที่ยวในยุคดิจิทลั
ธุรกิจโรงแรม
หลักการมัคคุเทศก์
การเป็นผูป้ ระกอบการในธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การวางแผนและการดาเนินการจัดนาเที่ยว
โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและโรงแรมอัจฉริยะ
การประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การดาเนินงานและบริการส่วนหน้า
การดาเนินงานและงานแม่บ้าน
การดาเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว
หลักการนาเที่ยว
การท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์

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

TRHM4113
TRHM4801
TRHM4802
TRHM4803

การจัดนาเที่ยวระหว่างประเทศ
การเดินทางในยุคดิจิทัล
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3(3-0-6)
3(0-6-3)
2(90)
5(450)
2(90)

TRHM4118
TRHM4119
TRHM4801
TRHM4802
TRHM4803

ชื่อวิชา
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รหัสวิชา
รหัสเก่า
รหัสใหม่
TRHM4804 TRHM4804
TRHM4901 TRHM4901
TRHM4902 TRHM4902
TRHM1301 TRHM1301
TRHM1302 TRHM1302
TRHM2301 TRHM2301
TRHM2302 TRHM2302
TRHM3301 TRHM3301
TRHM1601 TRHM1601
TRHM1602 TRHM1602
TRHM2601 TRHM2601
TRHM2602 TRHM2602
TRHM3601 TRHM3601
TRHM3701 TRHM3701
TRHM3702 TRHM3702
TRHM3801 TRHM3801
TRHM3802 TRHM3802

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สัมมนาทางการท่องเที่ยว
การวิจัยทางการท่องเที่ยว
ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 1
ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 2
ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2
ภาษาเกาหลีสาหรับมัคคุเทศก์
กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 1
กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 2
กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 3
กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 4
กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 5
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 2
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับมัคคุเทศก์ 1
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับมัคคุเทศก์ 2
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หน่วยกิต
6(540)
3(2-2-5)
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)
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เอกสารหมายเลข 5
ผลงานทางวิชาการ
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ นางฐิตาภา บารุงศิลป์
วัน เดือน ปี เกิด 2 พฤศจิกายน 2516 อายุ 47 ปี
2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษา/หลักสูตร
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สาเร็จ
ปริญญาเอก
การจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยพะเยา
2559
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท
General Management
Mahidol University
2543
Master of Management ( International Program)
ปริญญาตรี
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2538
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
Marketing Strategies of SCB Easy M-Banking.
2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก.
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ
3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 ตารา/หนังสือ 3.2 บทความทางวิชาการ
Titapa Bamrungsilp, Prakobsiri Pakdeepinich,Suriya Somchan.(2562). Assessment of the
Value of Creative Tourism Resourcesof Ethnic Group in Sisaket Province. Journal of
Humanities and Social Sciences (JHUSOC). Faculty of Humanities and Social Sciences Burirum
Rajabhat University.Volue 17 No.3 September-December 2019. 24 pages, page 1-24.
ฐิตาภา บารุงศิลป์, ดวงพร กาซาสบิ, พิศมัย จัตุรัตน์ และฉัตรมงคล จันทราทิพย์. (2562). แนวทางการ
พัฒนาภูมิทัศ น์เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนลาวเวียง อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่ 2 NCST – CRU 2562 ).
จานวน 7 หน้า , 64 – 70.
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ฐิตาภา บ ารุงศิล ป์ , พิศมัย จัตุรัตน์, ฉัตรมงคล จันทราทิพย์, สุ ดารัตน์ มานะ และนิส า บุญ ทะสอน.
(2563). อัตลักษณ์ ของชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่ 6 RUNIRACUI 2563). จานวน 16 หน้า,23 – 38
4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

ฐิตาภา บารุง
ศิลป์

2

ฐิตาภา บารุง
ศิลป์

3

ฐิตาภา บารุง
ศิลป์

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตรในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม)

เกณฑ์
มาตรฐาน

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ

Titapa Bamrungsilp, Prakobsiri
Pakdeepinich,Suriya Somchan.(2562).
Assessment of the Value of Creative
Tourism Resourcesof Ethnic Group in Sisaket
Province. Journal of Humanities and Social
Sciences (JHUSOC). Faculty of Humanities and
Social Sciences Burirum Rajabhat
University.Volue 17 No.3 September-December
2019. 24 pages, page 1-24.
ฐิตาภา บารุงศิลป์, ดวงพร กาซาสบิ,พิศมัย จัตุรัตน์
และฉัตรมงคล จันทราทิพย์. (2562). แนวทางการ
พัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนลาวเวียง อาเภอเนินขาม จังหวัด
ชัยนาท. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่ 2 NCST –
CRU 2562 ).จานวน 7 หน้า , 64 – 70.

11

2561

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ
เม.ษ

10

2562

ก.ค.

ฐิตาภา บารุงศิลป์ , พิศมัย จัตุรัตน์, ฉัตรมงคล จันทรา
ทิ พ ย์ และนิ ส า บุ ญ ทะสอน. (2563).อั ต ลั ก ษณ์ ข อง
ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว. การ
ประชุม วิชาการระดั บ ชาติ และนานาชาติ ราชภั ฏ วิจั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่ 6 RUNIRACUI
2563). จานวน 16 หน้า,23 – 38

10

2563

ส.ค

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับ
ตาแหน่ง
สถานที่
ที่
1 ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3 อาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4
อาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TRHM1102
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1
TRHM1103
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว2
TRHM3206
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
TRHM3901
วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว
TRHM4206
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
TRHM4208
โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
TRHM4902
การวิจัยทางการท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระยะเวลา
2563-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2544-2553

หน่วยกิต
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(0-6-3)
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ นางพิศมัย จัตุรัตน์
วัน เดือน ปี เกิด 6 กรกฎาคม 2515 อายุ 48 ปี
2. ประวัติการศึกษา
2.1 ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษาและ
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ปริญญาโท
การจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 2

ปีที่
สาเร็จ
2546
2537

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 ตารา/หนังสือ 3.2 บทความทางวิชาการ
พิศมัย จัตุรัตน์.(2561). การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : รูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน. การ
ประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ด้ านวิท ยาการจั ด การ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 คณ ะวิท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 10 หน้า, 114-123.
พิศมัย จัตุรัตน์.(2562). นวัตกรรม : เครื่องมือของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย.การ
ประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ด้ านวิท ยาการจั ด การ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 คณะวิท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.จานวน 13 หน้า, 138-150.
ฐิตาภา บารุงศิลป์, ดวงพร กาซาสบิ, พิศมัย จัตุรัตน์ และฉัตรมงคล จันทราทิพย์. (2562). แนวทางการ
พัฒนาภูมิทัศ น์เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนลาวเวียง อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติด้าน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

124

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่ 2 NCST – CRU 2562 ).
จานวน 7 หน้า , 64 – 70.
ฐิตาภา บ ารุงศิล ป์ , พิศมัย จัตุรัตน์, ฉัตรมงคล จันทราทิพย์ , สุ ดารัตน์ มานะ และนิส า บุญ ทะสอน.
(2563). อัตลักษณ์ ของชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่ 6 RUNIRACUI 2563). จานวน 16 หน้า, 23 – 38.
3.3 เล่มวิจัย 4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตรในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา

เกณฑ์
มาตรฐาน

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ

1

ผศ.พิศมัย
จัตุรัตน์

พิศมัย จัตุรตั น์. (2561). การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ : รูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน.
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 : คณะ
วิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา. 10 หน้า, 114 -123
พิศมัย จัตุรตั น์. (2562). นวัตกรรม : เครื่องมือ
ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย.
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2562 : คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 13 หน้า, 138 –150.
ฐิตาภา บารุงศิลป์, ดวงพร กาซาสบิ,พิศมัย จัตุ
รัตน์ และฉัตรมงคล จันทราทิพย์. (2562). แนว
ทางการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม ศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนลาวเวียง
อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท. การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่ 2 NCST
– CRU 2562 ).จานวน 7 หน้า , 64 – 70

10

2561

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ
ก.ค.

10

2562

ก.ค.

10

2562

ก.ค.

2

ผศ.พิศมัย
จัตุรัตน์

3

ผศ.พิศมัย
จัตุรัตน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ลาดับ

4

ชื่อ-สกุล

ผศ.พิศมัย
จัตุรัตน์

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตรในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา

เกณฑ์
มาตรฐาน

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ

ฐิต าภา บ ารุ งศิ ล ป์ , พิ ศ มั ย จั ตุ รัต น์ , ฉั ต รมงคล
จัน ทราทิ พ ย์ , สุ ด ารั ต น์ มานะ และนิ ส า บุ ญ ทะ
สอน. (2563).อัตลักษณ์ของชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์
เพื่ อการพั ฒนาการท่ อ งเที่ ย ว. การประชุ ม
วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ราชภั ฏ วิ จั ย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม (ครั้ ง ที่ 6
RUNIRACUI 2563).จานวน 16 หน้า, 23 - 38

10

2563

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ
ส.ค

5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
ตาแหน่ง
สถานที่
1
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิชาการและงานทะเบียน
2
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิชาการและงานทะเบียน
3
อาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม
5
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7
อาจารย์ประจา
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
หมู่บ้านจอมบึง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระยะเวลา
2564
ปี 2560-2564
ปี 2540-ปัจจุบัน
ต.ค.-ธ.ค.2559
ปี 2557-2560
ปี 2546-2553
ปี 2537-2540
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
TRHM2103
TRHM3105
TRHM3109
TRHM4111
TRHM4113

ชื่อวิชา
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
หลักการมัคคุเทศก์
การวางแผนและการดาเนินการจัดนาเที่ยว
หลักการนาเที่ยว
การจัดนาเที่ยวต่างประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด

รองศาสตราจารย์
นายเลิศพร ภาระสกุล
14 สิงหาคม 2491

อายุ 73 ปี

2. ประวัติการศึกษา
2.1 ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับ
การศึกษา
ปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร
Ph.D.

Sociology

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สค.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.

สังคมวิทยา
ภาษาอังกฤษ
สุขาภิบาล

** หมายเหตุ

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา
University of
Queensland, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่สาเร็จ
2525
2518
2530
2513

เนื่องจาก รศ.เลิศพร ภาระสกุล มีวุฒิการศึกษาจบไม่ตรงสาขา แต่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการด้านสาขาวิชา

การท่องเที่ยว

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
การศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมทางการศึกษาระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยคาธอลิก
2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
Corruption in the Thai Bureaucracy
3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 ตารา/หนังสือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
3.2 บทความในวารสาร
3.2.1 บทความวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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3.2.2 บทความวิชาการ
Parasakul, L. (2019). Assessing Chinese tourists’ satisfaction with their shopping
experinces in Bangkok. Journal of China Tourism Research, 15 (4), หน้าที่ 2-15.
3.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
3.4 ผลงานทางวิชาการด้านอื่น ๆ (เช่น ผลงานสร้างสรรค์)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
4. เกณฑ์ มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกข้อเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบการพิจารณาหลักสูตรของ สป.อว.
ลาดับ

1

ชื่อ-สกุล

Parasakul, L.

ผลงานทางวิชาการตาม เกณฑ์มาตรฐานของ
เล่มหลักสูตรในช่วง 5 ปี ผลงานทางวิชาการ
ที่ผ่านมา
ตามทีก่ าหนด
Parasakul, L. (2019).
13
Assessing Chinese
tourists’ satisfaction
with their shopping
experinces in Bangkok.
Journal of China
Touirsm Research,
15(4), หน้าที่ 2-15.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ
2562

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เดือนที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ
เมษายน
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5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
ตาแหน่ง
1
กรรมการสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว
(ประเทศไทย)
2
ผู้อานวยการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการ
จัดการการท่องเที่ยว
3
อาจารย์ประจาภาควิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
4
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
5
หัวหน้าภาควิชาอิสระภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สถานที่
สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว
(ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ระยะเวลา
2549 – ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2541 – 2563

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2530 – 2540
2526 – 2529

2550 - 2554

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
LH304
TC205
LH306
LH308

ชื่อวิชา
English for Tourist Guides
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
English in Airline Business
การวิจัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หน่วยกิต
3
3
3
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นางสาวชิสา เจิมวรายุกร (ชื่อเดิม นิสา บุญทะสอน)
วัน เดือน ปี เกิด 15 มีนาคม 2529 อายุ 34 ปี
2. ประวัติการศึกษา
2.1 ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษาและ
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ปริญญาโท Master of Arts
Tourism Management Guang Xi Normal
University,China
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เกียรตินิยมอันดับ 2

ปีที่สาเร็จ
2554
2551

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
Transgender’s Performance and Their Impacts in Pattaya
3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 ตารา/หนังสือ 3.2 บทความทางวิชาการ –
ฐิตาภา บารุงศิลป์, พิศมัย จัตุรัตน์, ฉัตรมงคล จันทราทิพย์, สุดารัตน์ มานะ และนิสา บุญทะสอน.
(2563).อัตลักษณ์ของชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่ 6 RUNIRACUI 2563).จานวน 16 หน้า, 23 – 38
3.3 เล่มวิจัย –

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ผลงานทางวิชาการตามเล่ม
เกณฑ์มาตรฐาน ปีที่เผยแพร่
เดือนที่
หลักสูตรในช่วง
ผลงานทาง เผยแพร่
5 ปีที่ผ่านมา
วิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ
1
ชิสา เจิมวรายุกร ฐิตาภา บารุงศิลป์, พิศมัย จัตุรัตน์
10
2563
ส.ค.
( ชื่อเดิม นิสา บุญ , ฉัตรมงคล จันทราทิพย์, สุดารัตน์
ทะสอน)
มาน ะ และนิ สา บุ ญ ท ะสอน .
(2563).อั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนมี น
บุ รี อุ ป ถั ม ภ์ เ พื่ อ การพั ฒ นาการ
ท่ อ งเที่ ย ว. การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับ ชาติและนานาชาติ ราชภั ฏ
วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทร
เก ษ ม (ค รั้ ง ที่ 6 RUNIRACUI
2563).จานวน 16 หน้า, 23 - 38
5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
1.

ตาแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)

สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระยะเวลา
2554 - ปัจจุบัน

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CHIN1102
ภาษาจีนระดับต้น 2
CHIN4721
ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
CHIN4722
ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
CHIN4723
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
TRHM1101
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
TRHM1201
การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
TRHM2203
การจัดการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หน่วยกิต
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)
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นายฉัตรมงคล จันทราทิพย์
วัน เดือน ปี เกิด 5 พฤษภาคม 2517 อายุ 46 ปี
2. ประวัติการศึกษา
2.1 ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษาและ
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ปริญญาโท
การวางแผนและการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โรงแรม
เกียรตินิยมอันดับ 2

ปีที่สาเร็จ
2552

2542

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดสงขลา
3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 ตารา/หนังสือ
3.2 บทความทางวิชาการ
ฐิตาภา บารุงศิลป์, ดวงพร กาซาสบิ, พิศมัย จัตุรัตน์ และฉัตรมงคล จันทราทิพย์. (2562). แนวทางการ
พัฒนาภูมิทัศ น์เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนลาวเวียง อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจั นทรเกษม (ครั้งที่ 2 NCST – CRU 2562 ).
จานวน 7 หน้า , 64 – 70.
ฐิตาภา บ ารุงศิล ป์ , พิศมัย จัตุรัตน์, ฉัตรมงคล จันทราทิพย์, สุ ดารัตน์ มานะ และนิส า บุญ ทะสอน.
(2563).อัต ลักษณ์ ของชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เพื่อการพัฒ นาการท่องเที่ยว. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่ 6 RUNIRACUI 2563). จานวน 16 หน้า,23 - 38
3.3 เล่มวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

ฉัตรมงคล
จันทราทิพย์

2

ฉัตรมงคล
จันทราทิพย์

ผลงานทางวิชาการตามเล่ม
หลักสูตรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม)

ฐิตาภา บารุงศิลป์, ดวงพร กาซาส
บิ,พิศมัย จัตุรัตน์ และฉัตรมงคล
จันทราทิพย์. (2562). แนวทางการ
พัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม ศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนลาวเวียง อาเภอเนิน
ขาม จังหวัดชัยนาท. การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติดา้ น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (ครั้งที่ 2 NCST – CRU
2562 ).จานวน 7 หน้า , 64 – 70.
ฐิ ต าภา บ ารุ ง ศิ ล ป์ , พิ ศ มั ย จั ตุ รั ต น์ ,
ฉัตรมงคล จันทราทิพ ย์ และนิ ส า บุ ญ
ทะสอน. (2563).อัตลักษณ์ของชุมชน
มี น บุ รี อุ ป ถั ม ภ์ เ พื่ อ การพั ฒ นาการ
ท่ อ งเที่ ย ว . ก ารป ระ ชุ ม วิ ช าก าร
ระดั บ ชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่
6 RUNIRACUI 2563).จานวน 16 หน้า
, 23 - 38
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เกณฑ์มาตรฐาน
(เลือกหมายเลขข้อ
จากเอกสาร
แนบท้ายนาข้อมูล
มาใส่ในตาราง)
10

10

ปีที่เผยแพร่
เดือนที่
ผลงานทาง เผยแพร่
วิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ
2562

ก.ค.

2563

ส.ค
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5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
ตาแหน่ง
สถานที่
ระยะเวลา
1
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการ
ปี 2563
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
ประธานหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี 2558 - 2563
3
อาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการ ปี 2547 - ปัจจุบัน
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4
อาจารย์สอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สงขลา
ปี 2545
5
อาจารย์ประจา
โรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค (สงขลา)
ปี 2543
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
TRHM3107
TRHM3111
TRHM3112
TRHM3113

ชื่อวิชา
การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
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3(3-0-6)
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ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมารตราฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเด็นการประเมิน

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
1.2 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
1.3 ความมีระเบียบวินัย
รวม

4.42
4.58
4.33
4.44

0.90
0.90
0.98
0.91

มาก
มาก
มาก
มาก

รวม

4.08
4.42
4.42
4.31

0.90
0.90
1.00
0.92

มาก
มาก
มาก
มาก

4.08
4.00

1.08
1.04

มาก
มาก

4.17
4.42

1.03
1.11

มาก
มาก

4.10

1.04

มาก

4.42
4.42

1.00
1.00

มาก
มาก

4.50

0.90

มาก

4.58

0.90

มาก

4.48

0.92

มาก

4.75
4.17
4.33
4.42

0.87
1.11
0.98
1.00

มาก
มาก
มาก
มาก

2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน
2.2 สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2.3 มีความรอบรู้และการศึกษาหาความรู้เพิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้
3.2 ความสามารถในการทางานอย่างมีระบบและการพัฒนาวิธีทางานให้มี
ประสิทธิภาพ
3.3 ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน
3.4 ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณและประยุกต์ใช้ในการ
ทางานได้
รวม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 [ความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบและตรงต่อเวลา]
4.2 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ [ความ
กระตือรือร้นในการทางาน]
4.3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ [ความเสียสละ ไม่
เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือผู้อื่น และมีจติ สานึกสาธารณะ]
4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ [มีมนุษย์สัมพันธ์
อันดีกับเพื่อนร่วมงาน สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข]
รวม
5. ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
5.3 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
รวม
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ประเด็นการประเมิน

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน

6. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์
6.1 บัณฑิตได้รับการฝึกฝนทั้งความรู้และทักษะ ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดีใน
สถานการณ์ที่เป็นจริง
6.2 การมีคณ
ุ ลักษณะทีซ่ ื่อตรง เชือ่ มั่นในความจริง สามารถไว้วางใจได้ เสมอต้น
เสมอปลาย แม้ต่อหน้าและลับหลัง
6.3 มีคณ
ุ ลักษณะสู้งาน ไม่เกีย่ งงาน มีความพยายามและมุ่งมั่นเพื่อความสาเร็จ

4.25

1.22

มาก

4.58

1.00

4.67

0.89

6.4 มีจิตใจที่เป็นผู้ให้กับส่วนรวม มีคุณธรรม เป็นมิตร สุขง่าย ทุกข์ยาก

4.75

0.87

6.5 มีความรอบรู้และทักษะในการสื่อสาร ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะกับสภาพความเป็นจริง

4.67

0.89

4.58

0.96

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

รวม
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