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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อหลักสูตร    
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts  Program in Tourism Industry  
 
2.ชื่อปริญญา    
 ชื่อเต็ม  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
   :  Bachelor of Arts (Tourism Industry) 
 ชื่อย่อ  :  ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
   :  B.A. (Tourism Industry)  
 
3.วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้าไม่มีไม่ต้องระบุ) 
 ไม่มี  
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  126 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 ประเภทหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.2 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รบันักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  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 ครั้งที ่ 11/2564  เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม 2564 
 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่12 /2564  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2566  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในลักษณะการประกอบวิชาชีพอิสระหรือการเข้าท างานในองค์กร 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
 1. มัคคุเทศก์ 
 2. ผู้น าเที่ยวต่างประเทศ 
 3. พนักงานโรงแรม 
 4. พนักงานในบริษัทน าเที่ยว  
 5. พนักงานในธุรกิจการบิน 
 6. นักพัฒนาการท่องเที่ยวในหน่วยงานภาครัฐ  เช่น กรมการท่องเที่ยว  ททท. อบต. เป็นต้น 
 7. ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว 
 8. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  ปีท่ี 
 จบ 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางฐิตาภา   บ ารุงศิลป ์ ปร.ด. 
M.M. 
 
ศศ.บ. 

การจัดการการท่องเที่ยว 
General  Management 
(International Program) 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

มหาวิทยาลยัพะเยา 
Mahidol University 
 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2559 
2543 
 
2538 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางพิศมัย  จัตุรัตน ์ บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครเูชียงใหม ่

2546 
2537 

3 รอง
ศาสตราจารย ์

นายเลิศพร  ภาระสกุล Ph.D. 
 
สค.ม. 
ศศ.บ. 
วท.บ. 

Sociology 
 
สังคมวิทยา 
ภาษาอังกฤษ 
สุขาภิบาล 

University of Queensland, 
Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2525 
 
2518 
2530 
2513 

4 
 

อาจารย ์ นางสาวชิสา เจิมวรายุกร M.A. 
 
ศศ.บ. 

Tourism Management 
 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

Guang Xi Normal 
University,China 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

2554 
 
2551 

5 
 

อาจารย ์ นายฉัตรมงคล  จันทราทิพย ์ วท.ม. 
 
ศศ.บ. 

การวางแผนและการจดัการการ
ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2552 
 
2542 

*หมายเหตุ  อาจารย์ล าดับที่ 4 เปลี่ยนชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข 10  
** หมายเหตุ  เนื่องจาก รศ.เลิศพร ภาระสกุล  มีวุฒิการศึกษาจบไม่ตรงสาขาแต่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้าน
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน (ต้องระบุท่ีเปิดสอนทุกแห่ง)   
 ห้องเรียนทฤษฏีและห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  นโยบาย Thailand 4.0 เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณปี 2558 โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดท าวิสัยทัศน์
และออกแบบอนาคตประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช) ซึ่งนโยบาย Thailand 4.0 เป็นนโยบายที่ส าคัญของ
การพัฒนาและปฏิรูปประเทศ สภาปฏิรูปประเทศใน 3 ประเด็นหลักที่ส าคัญ คือเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี เป็นแนวทางในการ Reform in Action ที่ผลักดันให้มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การวิจัยและการ
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พัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมกันและยังเป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” 
ด้วยเช่นนี้ ท าให้ นโยบาย Thailand 4.0 ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง
สู่ประเทศรายได้สูงเดินทางคู่ขนาน และนอกจากนี้ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยระยะ 20 ปี( 2560-2579) 
ได้มีการก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาเพ่ือรองรับยุคการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศในการน าเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก่อให้เกิดการแข่งขันของธุรกิจและองค์กร
ต่างๆที่มุ่งหวังทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพที่ดีมีทักษะความสามารถในการท างานสูง และมีความรอบรู้ในการท างาน
กับการศึกษาไทยยุค 4.0  
 วิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีไว้ว่าพร้อมรับประชาคมอาเซียน คือ การเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  การเมือง 
เทคโนโลยีสอดคล้องกับนโยบายของอาเซียนที่มีความส าคัญและส่งผลต่อการผลิตแรงงานให้รองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในโลกปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งเป็นกลุ่ม
ประเทศขนาดเล็กตั้งแต่เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economics Community ( AEC ) เต็มรูปแบบใน
ปี 2558 ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจเดียวกันภายใต้กรอบความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ และฝีมือแรงงานรวมถึงการลงทุน
ต่างๆ ได้อย่างเสรี ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางอาเซียน มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและการบิน รวมถึงปัจจุบันนี้สถานการณ์การ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของ ธุรกิจไมซ์ที่มีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถช่วยกระจายรายได้ไปยังธุรกิจ
อ่ืนๆได้ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีจากการช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับ
บุคลากรภายในประเทศด้วยกัน และที่ส าคัญเป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพอีกด้วยเมื่อตลาด
ธุรกิจไมซ์ขยายตัวจะน าไปสู่การต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้น 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ผู้คนนิยมการเดินทางเพ่ือเสาะแสวงหาสังคม
และวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจากความเป็นอยู่เดิม ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมซึ่งน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างไร้พรมแดน  

ปัจจุบันนี้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีความหลากหลายของวัฒนธรรม 
ท าให้สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  
 อีกทั้งในยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยวได้เน้นการน าเอาวัฒนธรรมของประเทศ เช่น วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ของแต่ละภูมิภาคมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวน าไปสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดความรักความหวงแหน ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุของ
ท้องถิ่นของชาติและเป็นการสร้างจิตส านึกของความเป็นไทย 
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 ดังนั้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาประเทศที่เน้นการบูรณาการการเรียนการสอนให้มีความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในวิชาชีพของศตวรรษท่ี 21  
 

11.3 สถานการณ์ด้านความต้องการการตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 
  จากการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านการท่องเที่ยวในยุค AEC  ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนมีข้อตกลงยอมรับร่วม
ในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน MRAs ( ASEAN Mutual Recognition Arrangement ) คือ เป็นข้อตกลง
เกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเรื่องคุณสมบัติของผู้ท างานด้านบริการ โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีเป็นนักวิชาชีพ คือ 
การช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปท างานในประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกมากขึ้น สามารถยื่น
ค าขอใบอนุญาต โดยไม่เสียเวลาตรวจสอบคุณสมบัติซ้ า ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปท างาน เช่น การสอบ การขึ้นทะเบียน การขอใบอนุญาตท างาน เป็นต้ น 
ประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพแล้ว 7 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นัก
บัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่างส ารวจ ส่วนวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียนซึ่งเป็ นอีกสาขาที่อาเซียนให้ความส าคัญและ
สมาชิก 10 ประเทศในอาเซียนมีการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน 
  ปัจจุบันได้จัดท ามาตรฐานสมรรถนะ ( Competency standard ) และหลักสูตรอบรมเพ่ือรองรับ
สมรรถนะพ้ืนฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวใน 32 ต าแหน่ง การที่ประเทศไทยได้มีการลงนามกับ
ประเทศอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายแรงงานด้านวิชาการท่องเที่ยวซึ่งมีถึง 32 ต าแหน่งงานที่ได้มีการลง
นามให้มีการยอมรับบุคคลากรวิชาชีพเหล่านี้ ให้ท างานในประเทศอาเซียนได้ แต่ต้องผ่านการทดสอบเบื้องต้น
รวมทั้งมีสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานตรงตามมาตรฐานที่ประชาคมอาเซียนก าหนด ซึ่งรายละเอียดส าหรับบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยว อาเซียนประกอบด้วย 2 สาขาหลัก คือ สาขาที่พัก ( Hotel Services ) 4 แผนก 23 ต าแหน่งงาน และ
สาขาการเดินทาง ( Travel Services ) 2 แผนก 9 ต าแหน่งงานรวม 32 ต าแหน่งงาน โดยทางกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่อง 32 ต าแหน่ง
งานนี้ทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการพัฒนา หลักสูตรในหลายมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะ
ท างานในประเทศอาเซียนได้ ( ยุพวรรณ  นังคลาภิวัฒน์. 2557 ) 
  การเตรียมพร้อมแรงงานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียนของไทยนั้นควรเน้นชูจุดแข็ง เสริมจุดอ่อนและพัฒนาคน
ให้ถูกกลุ่มจึงจะสร้างความสมดุลในตลาดแรงงานด้านนี้ทั้งภายในประเทศและเพ่ิมโอกาสการแข่งขันในตลาด
อาเซียนได้ เช่น บุคคลที่ท างานสาขาท่องเที่ยวต้องได้รับการเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษา อ่ืนๆ ที่ใช้ใน
อาเซียน ส่วนผู้ท างานสาขาเดินทาง เช่น คนที่เป็นผู้แนะน าการเดินทางหรือผู้จัดการท่องเที่ยว ควรยกระดับความรู้
เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในการสื่อกา และสามารถท างานการน าเที่ยว
ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 
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ภาพที่ 11.2 บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว 32 ต าแหน่งงานภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 
ที่มา : Mark Hefner. Online. 2013 

 
 จากความส าคัญดังที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวดังนั้น
หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  โดยผลิตบัณฑิตให้ตรงกับตลาดแรงงานให้ความส าคัญกับวิชาชีพและตอบสนองต่อความ
ต้องการในตลาดแรงงานของ AEC  
  
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
        ในการพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมและยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579)  โดยมุ่งให้พัฒนาอุตสาหกรรมบริการและผู้สูงอายุ 
         ประกอบกับวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คือ   พร้อมรับประชาคมอาเซียน คือ 
การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ  การเมือง เทคโนโลยี  สอดคล้องกับนโยบายของอาเซียนที่ให้ความส าคัญต่อการผลิตแรงงานให้รองรับ  
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ASEAN Economics Community ( AEC ) โดยประเทศสมาชิกทั้ง 10 
ประเทศได้ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจเดียวกันภายใต้กรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกกลุ่ม
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อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ และฝีมือแรงงานรวมถึงการลงทุนต่างๆ ได้อย่างเสรี ประเทศไทยได้รับ
ประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมากเนื่องจากตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางอาเซียนมีความ
พร้อมด้านการท่องเที่ยว  
  ประกอบกับแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีความต้องการในการเดินทาง
ท่องเที่ยว โดยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่สร้างโอกาสให้กับบริษัทธุรกิจน าเที่ยว ซึ่งยังมีความต้องการและมี
ความจ าเป็นในการใช้บริการจากบริษัทน าเที่ยวและผู้บริการน าเที่ยวเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยว  
  นอกจากนี้ในการพัฒนาหลักสูตรได้มีการสอบถามความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ มีระดับความต้องการมากที่สุดทุกด้าน  ได้แก่ ด้าน
ความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการท างาน  ด้านบุคลิกภาพ  และด้านคุณธรรมจริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ  
ตามล าดับ จากผลการสอบถามดังกล่าวหลักสูตรฯ จึงได้น ามาเป็นแนวในการจัดท ารายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ โดยเน้นความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  เน้นการฝึกฝนด้านบุคลิกภาพให้
เหมาะสมกับงานบริการและปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ท าให้หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจดิจิทัลและผู้สูงอายุ โดยหลักสูตร
จะมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านการท่องเที่ยวและการบริการในยุคดิจิทัล การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยว เน้นทักษะภาษาต่างประเทศ  การเป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และการเป็นนักวางแผนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  ในการพัฒนาหลักสูตร ได้มีการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และบุคลิกภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอันเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2) ให้บัณฑิตมีความรู้ด้านการวิจัย สามารถน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 
 3) เป็นผู้น าวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการพัฒนา 
 4) ส่งเสริมให้บัณฑิตอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งใน
และต่างประเทศได ้
 5) น าความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราโชบาย 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 (1) ENGL2702 ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 
 (2) ENGL2703 ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 (3) ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
 (4) ENGL3702  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ  
 (5) ENGL3715 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับมัคคุเทศก์ 
 (6) วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 5 วิชาภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอาเซียน 
 (7) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการศึกษาท่ัวไปได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  กลุ่มภาษา 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลานามัย 
 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

- ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนกลุ่มวิชาเอกบังคับ   กลุ่มวิชาเอกเลือก   และกลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ  
นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี   
 13.3 การบริหารจัดการ 
 13.3.1  มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลโดยประสานงานกับส านักงานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพ่ือประสานการจัดท าแผนการสอน ตารางสอน ตารางสอบ และควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา  

13.3.2  มีการส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมกันกับ
ผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

13.3.3  มีการทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็นระยะเพ่ือแสวงหาลู่ทางใน
การปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

1.1  ปรัชญา 
 ความรู้แม่นย า คุณธรรมเป็นเลิศ เชิดชูบริการ สืบสานวัฒนธรรม น าสู่สากล 
 

1.2 วัตถุประสงค์  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มีใจรักในงานบริการและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม 
3. ผลิตบัณฑิตทีส่ามารถประยุกต์สารสนเทศไปใช้ในการประกอบอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการได้ 
4. ผลิตบัณฑิตที่สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงได ้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา (5 ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมโดย
สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิการศึกษา 
2. ติดตามและประเมินผล
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ  
3. ส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการต่อบัณฑิตของ
หลักสูตร 
4. จ านวนหน่วยงาน
ต่างประเทศท่ีท าความร่วมมือ
ทางวิชาการและแลกเปลี่ยน
นักศึกษาไม่น้อยกว่าสาม
หน่วยงาน 1.ฮังการี 2.กวางซี
นอร์มอล 3.หัวเฉียว 

1. มคอ.2 
 
2. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร มคอ.7 
3. รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ 
 
4. เอกสารความร่วมมือ(MOU) 
 
 

2. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน 

1. ส ารวจความต้องการปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอนของ
นักศึกษาและผู้สอน 

1. รายงานผลการส ารวจความ
ต้องการด้านปัจจัยสนับสนุน 
 

3. การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรด้าน
การเรียนการสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

1. สนับสนุนบุคลากรในด้าน
การเรียนการสอน  การท างาน
วิจัยและการบริการวิชาการ 
 

1. รายงานการอบรม 
2. รายงานการวิจัยหรือบทความที่
ตีพิมพ์ 
3. รายงานการถอดบทเรียนของการ
บริการวิชาการ 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 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 .  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
       ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม 
       ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม - พฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน (รับตรง) 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.

2564 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
        2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานการในใช้ภาษาต่างประเทศไม่เท่ากัน และไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.2 นักศึกษาบางส่วนยังขาดทักษะและการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

2.3.3  นักศึกษาบางส่วนมีทัศนคติและคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของงานบริการ 
2.3.4  นักศึกษาบางส่วนมีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพไม่เหมาะสมกับงานบริการ 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ทางสาขาวิชามีการจัดอบรมเสริมให้แก่นักศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศ โดยทางสถาบันจัด 

ให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ   
2.4.2 ทางสาขาวิชามีการก าหนดให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ห้อง 

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสถาบันที่มีจ านวนเหมาะสมกับผู้เรียน 
2.4.3 ก าหนดให้แต่ละรายวิชาสอดแทรกความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมและการปรับทัศนคติ 

ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมบริการ 
2.4.4 ทางสาขาวิชาจัดให้มีวิชาพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานบริการ 
2.4.5 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
2.5.1 นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาภาคปกติ 

จ านวนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ (คน) 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

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 

จ านวนนักศึกษา 
ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

- - - 60 60 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 
 

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

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 

รวมรายรับทั้งหมด 808,000 1,616,000 2,424,000 3,232,000 3,232,000 

ค่าใช้จ่ายของนกัศึกษาต่อภาคเรียน / คน      12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
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 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก.งบด าเนินการ 
1.  ค่าใช้จ่าย 
    2.  ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
    3.  ทุนการศึกษา 
    4.  รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 

 
2,579,760 
229,400 

- 
- 

 
2,708,748 
240,870 

- 
- 

 
2,844,185 
252,914 

- 
- 

 
2,986,394 
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 3,414,552 

จ านวนนักศึกษา 80 150 215 275 275 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 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 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    126 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30   หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      84   หน่วยกิต 

  (1) กลุ่มวิชาแกน       24   หน่วยกิต 
  (2) กลุ่มวิชาเอก       60   หน่วยกิต 

(2.1) วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า     30   หน่วยกิต 
 (2.2) วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า     15   หน่วยกิต 
 (2.3) วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกิต 

         3) หมวดวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
         4) หมวดวิชาเลือกเสรี                  6   หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
1) วิชาศึกษาทั่วไป         30   หน่วยกิต 

    (1) กลุ่มวิชาบังคับ       15   หน่วยกิต 
 (1.1) กลุ่มวิชาบูรณาการ        6   หน่วยกิต 

GEIG1001  ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง        3(2-2-5) 
 Thailand in a Changing World 
GEIG1002  ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่            3(2-2-5) 
 Citizenship in  Contemporary World 
 (1.2) กลุ่มวิชาภาษา         9   หน่วยกิต 
GELT1001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
GELE1001  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร             3(3-0-6) 
 English for Communication 
GELE1002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน            3(3-0-6) 
 English for Work 

  กลุ่มวิชาเลือก       15   หน่วยกิต 
 (1.3) กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ        3   หน่วยกิต 
GEHP1101  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ             3(2-2-5) 

 Exercises for Health 
GEHP1102  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ           3(2-2-5) 

 Physical Fitness Promotion for Health 
 (1.4)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      3   หน่วยกิต 
GEHS1101  สุนทรียภาพของชีวิต            3(3-0-6) 

 Aesthetics of Life 
GEHS1102  การพัฒนาตนเพ่ือความสุขของชีวิต          3(3-0-6) 

 Self-Development for Happiness in Life 
GEHS1103  จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล          3(3-0-6) 

 Social Morality and Reasoning 
 (1.5)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3   หน่วยกิต 
GESC1101  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 Information Technology and Communication 
GESC1102  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต            3(3-0-6) 

 Sciences for Life 
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GESC1103  พืชพรรณเพ่ือชีวิต            3(3-0-6) 
 Plants for Life 
GESC1104  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต         3(3-0-6) 
 Natural Resources and Environment for Life 
GESC1105  ชีวิตกับเทคโนโลยี            3(3-0-6) 
 Life and Technology 
GESC1106  การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือการด าเนินชีวิต        3(3-0-6) 
 Thinking and Numeral Analysis for Living 
 (1.6) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      3  หน่วยกิต 
GESO1101  พลวัตสังคมไทย            3(3-0-6) 

 Dynamics of Thai Society 
GESO1102  พลวัตสังคมโลก            3(3-0-6) 

 Dynamics of Global Society 
GESO1103  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม            3(3-0-6) 
 Man and Environment 
GESO1104  กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวิต           3(3-0-6) 

 Law for Living 

 (1.7) กลุ่มวิชาภาษาท่ีสาม      3  หน่วยกิต 
GETL1101  ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน          3(3-0-6) 
 Chinese  in  Daily Life 
GETL1102  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน          3(3-0-6) 
 French in Daily Life 
GETL1103  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 
 Japanese in Daily Life 
GETL1104  ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 
  Korean in Daily Life 
GETL1105  ภาษาขแมร์ในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 
 Khmer in Daily Life 
GETL1106  ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน          3(3-0-6) 
 Vietnamese in Daily Life 
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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  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม     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 โลจิสติกส์ส าหรบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยว         3(3-0-6) 
  Logistics for Tourism Industry  
 TRHM3115 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและโรงแรมอัจฉริยะ      3(2-2-5) 
  Information Technology  for Smart tourism and Smart hotel 
  (2) กลุ่มวิชาเอก       60 หน่วยกิต 
    (2.1) วิชาเอกบังคับ      30 หน่วยกิต 
 ENGL3701  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ         3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes 
 ENGL3702  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ         3(3-0-6) 
  English for Specific Career Purposes 
 TRHM3107 หลักการมัคคุเทศก์             3(3-0-6) 

Principles of Tour Guiding  
 TRHM3108 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนเดินทางท่องเที่ยว      3(3-0-6) 

 Entrepreneurship in Tour Business and Travel Agency 
 TRHM3109 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน          3(3-0-6) 

Sustainable Tourism Resource Development 
 TRHM3110 การวางแผนและการด าเนินการจัดน าเที่ยว          3(3-0-6) 

Tour Planning and Tour Operation 
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 TRHM3114 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์        3(3-0-6) 
Airline Business and E-Ticketing 

 TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว           3(3-0-6) 
Research Methodology in Tourism 

TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเที่ยว            3(2-2-5)  
Seminar in Tourism 

 TRHM4902 การวิจัยทางการท่องเที่ยว           3(0-6-3) 
Research in Tourism 

 (2.2) วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า     15 หน่วยกิต 
      (1) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 

TRHM2104 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ           3(3-0-6) 
 Health Tourism 

 TRHM2105 การท่องเที่ยวผู้สูงวัย           3(3-0-6) 
  Senior Tourism 
 TRHM3112 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม           3(3-0-6) 
  Cultural Tourism 
 TRHM3113 นันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว           3(3-0-6) 
  Recreation for Tourism 
 TRHM3116 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร                   3(3-0-6) 
  Gastronomic Tourism 
 TRHM4116 หลักการน าเที่ยว             3(3-0-6) 

Principles of Tour Operation  
 TRHM4117 การท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์         3(3-0-6) 
  Community’ Base Tourism and Homestay 
 TRHM4118 การจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ          3(3-0-6) 
  Out - bound Tourism Operator 
 TRHM4119 การเดินทางในยุคดิจิทัล          3(3-0-6) 
  Digital Traveling 
  (2) กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ 
 TRHM2203 ธุรกิจโรงแรม            3(2-2-5) 
  Hotel Business 
 TRHM3204 การจัดการการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล      3(3-0-6) 
  MICE Management 
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 TRHM3205 การด าเนินงานและบริการส่วนหน้า         3(2-2-5) 
   Front Office Operation  

 TRHM3206 การด าเนินงานและงานแม่บ้าน         3(2-2-5) 
  Housekeeping Operation 
 TRHM3207 การด าเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม        3(2-2-5) 
  Food and Beverage Service and Operation 
  (3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 ENGL2702 ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม         3(3-0-6) 

  English for Hotel Industry 
 ENGL2703 ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว        3(3-0-6) 
  English  for Tourism Industry 
 ENGL3715 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับมัคคุเทศก์        3(3-0-6) 
  English  for Communication  as  Tourist  Guides   
 
 (2.3) วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า                  15  หน่วยกิต 
      เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาต่อไปนี้เพียงกลุ่มภาษาเดียว 

       ภาษาจีน 
 CHIN1101  ภาษาจีนระดับต้น 1           3(2-2-5) 
  Basic Chinese 1 
 CHIN1102 ภาษาจีนระดับต้น 2           3(2-2-5) 
  Basic Chinese 2 
 CHIN4721 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1        3(3-0-6) 
  Chinese for Tourism  Industry 1 
 CHIN4722   ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2        3(3-0-6) 
  Chinese for Tourism  Industry 2 
 CHIN4723  ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์           3(3-0-6) 
  Chinese for Tourist Guide   

       ภาษาญี่ปุ่น 
 JPAN1101   ภาษาญี่ปุ่น 1           3(3-0-6) 
  Japanese 1 
 JPAN1102 ภาษาญี่ปุ่น 2           3(3-0-6) 
  Japanese 2 
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 JPAN3721 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 1         3(3-0-6) 
  Japanese for Tourism 1  
 JPAN3722 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 2         3(3-0-6) 
  Japanese for Tourism 2  
 JPAN3723  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับมัคคุเทศก์           3(3-0-6) 
  Japanese for Tourist Guide  

      ภาษาฝรั่งเศส 
 FREN1701   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1        3(3-0-6) 
  French for  Communication  1 
 FREN2702   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2        3(3-0-6) 
  French for  Communication  2 
 FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3        3(3-0-6) 
  French for  Communication  3 
 FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 4        3(3-0-6) 
  French for  Communication  4 
 FREN3725 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5        3(3-0-6) 
  French for  Communication  5 

       ภาษาเกาหลี 
 TRHM1301  ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการ 1         3(3-0-6) 
  Korean  for  Hospitality  1 
 TRHM1302  ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการ 2         3(3-0-6) 
  Korean  for  Hospitality  2 
 TRHM2301  ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว 1        3(3-0-6) 
  Korean for Tourism 1 
 TRHM2302  ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว 2        3(3-0-6) 
  Korean for Tourism 2 
 TRHM3301 ภาษาเกาหลีส าหรับมัคคุเทศก์         3(3-0-6) 
  Korean for Tourist  Guide 

       กลุ่มภาษาอาเซียน 
 TRHM1601  ภาษาเวียดนามเพ่ือการท่องเที่ยว 1        3(3-0-6) 
  Vietnamese  for Tourism 1 
 TRHM1602 ภาษาเวียดนามเพ่ือการท่องเที่ยว 2        3(3-0-6) 
  Vietnamese for Tourism 2 
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 TRHM2601 ภาษามาเลเซียเพ่ือการท่องเที่ยว  1           3(3-0-6) 
  Malaysia for Tourism  1  
 TRHM2602  ภาษามาเลเซียเพ่ือการท่องเที่ยว 2        3(3-0-6) 
  Malaysia for Tourism 2 
 TRHM3601  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการท่องเที่ยว         3(3-0-6) 
  Indonesia for Tourism   
 

3) หมวดวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3.1  หรือ 3.2  

      (3.1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
 TRHM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     2 (90) 
  Preparation ofOccupationalPracticumin Tourism Industry 
 TRHM4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว      5 (450) 
  Occupational Practicum in Tourism Industry  
      (3.2) สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 TRHM4803  การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว      2 (90) 
  Preparation  for Co-operative Educationin Tourism Industry 
 TRHM4804  สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       6 (540) 
  Co-operative Education in  Tourism  Industry 
 

4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาเลือกเสรี อย่างน้อยจ านวน 6 หน่วยกิต ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

หรืออยู่ในความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่ใช่รายวิชาในหลักสูตรที่เป็นวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก และรายวิชา
ที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรของสาขาวิชา และต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
         (1) ภาคปกติ 

ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
 1) กลุ่มวิชาแกน TRHM1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเทีย่วและการโรงแรม 3 
 TRHM1102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยว 

3 

 TRHM1201 การพัฒนาบุคลิกภาพและการจดัการทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรมบริการ 

3 

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

   

(4) หมวดวิชาเลือกเสร ี    
รวม   15 

 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
 1) กลุ่มวิชาแกน TRHM2201 ศิลปะการต้อนรับและจติวิทยาการบริการ 3 
 TRHM3111 โลจสิติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 
 2) กลุ่มวิชาเอก    
     2.1) วิชาเอกบังคับ ENGL3701   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ  3 
     2.2)วิชาเอกเลือก    
     2.3) กลุ่มวชิาเลือกภาษาตา่งประเทศ    3 
(3) หมวดวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(4) หมวดวิชาเลือกเสร ี    
รวม   18 
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ชั้นปีที่ 2   
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
 1) กลุ่มวิชาแกน TRHM2106 การตลาดการท่องเที่ยวในยุคดิจิทลั 3 
 2) กลุ่มวิชาเอก    
     2.1) วิชาเอกบังคับ ENGL3702   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะทางวิชาชีพ 3 
     2.2) วิชาเอกเลือก   3 
     2.3) กลุ่มวิชาเลือกภาษา 
ต่างประเทศ 

  3 

(3) หมวดวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  - 

(4) หมวดวิชาเลือกเสร ี    
รวม   18 

 
ชั้นปีที่ 2   

ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
 1) กลุ่มวิชาแกน TRHM2103 

 
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

3 
 

 2) กลุ่มวิชาเอก    
     2.1) วิชาเอกบังคับ TRHM3114 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส ์ 3 
     2.2) วิชาเอกเลือก   3 

     2.3) กลุ่มวิชาเลือกภาษา 
ต่างประเทศ 

  3 

(3) หมวดวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  - 

(4) หมวดวิชาเลือกเสร ี   - 
รวม   18 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
 1) กลุ่มวิชาแกน    
 2) กลุ่มวิชาเอก    
     2.1) วิชาเอกบังคับ TRHM3107 หลักการมัคคุเทศก์ 3 
 TRHM3108 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนการ

เดินทางท่องเที่ยว 
3 

     2.2) วิชาเอกเลือก   3 
     2.3) กลุ่มวิชาเลือกภาษา 
ต่างประเทศ 

  3 

(3) หมวดวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(4) หมวดวิชาเลือกเสร ี   3 
รวม   18 

 
ชั้นปีที่ 3   

ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
 1) กลุ่มวิชาแกน    
 2) กลุ่มวิชาเอก    
     2.1) วิชาเอกบังคับ TRHM3109 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3 
 TRHM3110 การวางแผนและการด าเนินการจดัน าเที่ยว 3 
 TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว 3 
     2.2) วิชาเอกเลือก    
     2.3) กลุ่มวิชาเลือกภาษา 
ต่างประเทศ 

  3 

(3) หมวดวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(4) หมวดวิชาเลือกเสร ี   3 
รวม   18 
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ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   - 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
 1) กลุ่มวิชาแกน TRHM3115 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและการ

โรงแรมอัจฉริยะ 
3 

 2) กลุ่มวิชาเอก    
     2.1) วิชาเอกบังคับ TRHM4901  สัมมนาทางการท่องเที่ยว 3 
 TRHM4902 การวิจัยทางท่องเที่ยว 3 
    
     2.2) วิชาเอกเลือก   6 
     2.3) กลุ่มวิชาเลือกภาษา 
ต่างประเทศ 

   

(3) หมวดวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

TRHM4801 
 

TRHM4803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวหรือ 

การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

2 
 
2 

(4) หมวดวิชาเลือกเสร ี    
รวม   17 

 
ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
 1) กลุ่มวิชาแกน    
 2) กลุ่มวิชาเอก    
     2.1) วิชาเอกบังคับ    
     2.2) วิชาเอกเลือก    
     2.3) กลุ่มวิชาเลือกภาษา 
ต่างประเทศ 

   

(3) หมวดวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

TRHM4802 
TRHM4804 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หรือสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

5 
6 

(4) หมวดวิชาเลือกเสร ี    
รวม   5/6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

CHIN1101 ภาษาจีนระดับต้น 1        3(2-2-5) 
  Basic  Chinese 1 

การออกเสียงตามส าเนียงภาษามาตรฐานปักกิ่ง  ระบบพินยิน  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
อักษรจีน  ศัพท์  ส านวน  ไวยากรณ์พ้ืนฐานจากบทสนทนา 

CHIN1102    ภาษาจีนระดับต้น 2        3(2-2-5) 
  Basic  Chinese 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: CHIN1101 ภาษาจีนระดับต้น 1 

การอ่านแบ่งวรรคตอน  ศัพท์ ส านวนไวยากรณ์ ในบทสนทนาที่ยากขึ้น สนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ และเขียนข้อความสั้นๆ 

CHIN4721    ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1      3(3-0-6) 
  Chinese   for   Tourism  Industry 1 

ค าศัพท์  ส านวนและบทสนทนาที่จ าเป็นในการติดต่อสื่อสารในธุรกิจท่องเที่ยว  ตั้งแต่
ค าศัพท์เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม  สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

CHIN4722     ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2      3(3-0-6) 
  Chinese   for   Tourism  Industry 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: CHIN4721 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 

ทักษะทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ภาษาจีน เพ่ือเตรียมในการท างานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว 

CHIN4723    ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์                                                               3(3-0-6) 
  Chinese   for  Tourist  Guide   

ศึกษาค าศัพท์  ส านวนและบทสนทนาที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์  ได้แก่ การบรรยายสถานที่
ท่องเที่ยว  การวางแผนการเดินทาง 

ENGL2702  ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม       3(3-0-6) 
English for Hotel Industry 

ศึกษาค าศัพท์ส านวนภาษาและบทสนทนาที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรมอธิบายประเภท
โรงแรมและห้องพักต่างๆ ขั้นตอนการเข้าพักในโรงแรมการกล่าวทักทายต้อนรับผู้เข้าพักการ
ติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
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ENGL2703 ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
  English for Tourism Industry 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวนภาษา และบทสนทนาที่จ าเป็นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้น
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี การบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทที่
พัก ประเภทการเดินทาง การเตรียมตัวและวางแผนการเดินทาง 

ENGL3701   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ     3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes 

 ค าศัพท์ ไวยากรณ์ และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานวิชาการและการศึกษาขั้นสูงใน
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในเชิงวิชาการ การอ่านและ
ตีความ หนังสือ ต ารา รายงานวิจัย บทคัดย่องานวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานวิชาการ
รูปแบบต่าง ๆ 

 
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ     3(3-0-6) 
 English for Specific Career Purposes           

  ศึกษาค าศัพท์ ไวยากรณ์และส านวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ส าหรับการประกอบอาชีพ              
เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลายใน
การปฏิบัติงาน ตามบริบทของงานในสาขาวิชาชีพของศาสตร์นั้น ๆ   

 
ENGL3715 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับมัคคุเทศก์     3(3-0-6) 
  English for Communication as Tourist Guides 

ศึกษาค าศัพท์ส านวนโครงสร้างทางภาษาอังกฤษและบทสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับ
มัคคุเทศก์ที่ใช้ในการบริการและการน าเที่ยว และเน้นการฝึกทักษะการบรรยายเพ่ือสื่อความหมาย
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม จิตรกรรมและประวัติความเป็นมา ความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคัญทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด 

FREN1701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1       3(3-0-6) 
  French for  Communication  1 

ทักษะการฟัง  พูดอ่าน  เขียน  ในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันการแนะน าตนเองการ
ทักทาย  การกล่าวขอบคุณกล่าวค าขอโทษถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาดินฟ้าอากาศบรรยาย
รูปร่างลักษณะบุคคลและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
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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  ส าหรับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันการ
อ่านและการเขียนไปรษณียบัตรบัตรอวยพรบัตรเชิญประกาศจดหมายแบบฟอร์มต่าง ๆเล่าเรื่อง
แบบง่าย ๆ  

FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3       3(3-0-6) 
  French   for  Communication  3 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  FREN2702  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 

สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆโดยการสร้างสถานการณ์สมมุติทักษะการฟัง  การ
พูดในสถานการณ์จากสื่อวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์วิดีโอ ซีดีรอมอินเทอร์เน็ตศัพท์ส านวนเฉพาะด้าน
เพ่ือการโต้ตอบทางโทรศัพท์การเชื้อเชิญการตอบรับ-ตอบปฏิเสธค าเชื้อเชิญการแนะน าและการ
เสนอแนะ  การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 

FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4       3(3-0-6)
  Frenchfor  Communication  4 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3  

สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสในวงการอาชีพธุรกิจ  งานบริษัทและส านักงาน
ต่างๆ สามารถน าภาษาฝรั่งเศสมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
รวมทั้งสามารถแนะน าบริษัท  แผนกต่างๆ และกิจการของบริษัทได้ 

FREN3725 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5       3(3-0-6) 
  French  for  Communication  5 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4 

สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสในวงการอาชีพธุรกิจท่องเที่ยว  งานการบริการ  
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในสถานการณ์หลากหลาย  ซับซ้อนมากข้ึน ศัพท์และส านวนภาษาฝรั่งเศสที่
ใช้ในวงการธุรกิจการท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น  รวมทั้งสามารถจัดท าเอกสารเอกสารเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเป็นภาษาฝรั่งเศส 
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GEHP1101 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercises for Health 
   ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกายเพ่ือ

สุขภาพ รวมไปถึงหลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย  โดย
การเลือกปฏิบัติกิจกรรมทางกายหรือการออกก าลังกายด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การเดิน การวิ่ง 
และการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แชร์บอล เป็นต้น หลักโภชนา
ศาสตร์และหลักการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี  รวมไปถึงการป้องกันการบาดเจ็บและการ
ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย 

GEHP1102 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 
  Physical Fitness Promotion for Health 
   ศึกษาองค์ประกอบ ความหมายและความส าคัญ  วิธีการทดสอบและประเมิน  หลักการ

และวิธีการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬา การน าหลักการโภชนาการและค านวณปริมาณอาหารส าหรับการสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย 

GEHS1101   สุนทรียภาพของชีวิต                                     3(3-0-6) 
  Aesthetics of Life  
  ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร์  และความงดงามของศาสตร์ทางดนตรี  นาฏศิลป์

และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศาสตร์ทางความงาม  สามารถ
วิเคราะห์ คุณค่าทางสุนทรียศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าอันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนารสนิยม  สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

GEHS1102   การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต                                3(3-0-6) 
  Self-Development for Happiness in Life 
   พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  องค์ประกอบของพฤติกรรมพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์  พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย  การศึกษาตนเอง  และการประเมิน
ตนเองเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ  มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  สุขภาพจิตและการจัดการความเครียด  การสร้างเสริม
ชีวิตให้มีความสุข 
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GEHS1103    จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล                                3(3-0-6) 
  Social Morality and Reasoning 

   แนวคิดพ้ืนฐานของมนุษย์  โลกทัศน์  ชีวทัศน์  การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  การมี
วินัย  ความรับผิดชอบ  การพัฒนาปัญญาตามหลักศาสนธรรม  การใช้เหตุผลอย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข  และสันติธรรม 

GEIG1001  ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง        3(2-2-5) 
  Thailand in a Changing World 

รับรู้ความเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย  ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม  และการเมือง  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบกายภาพของผืนพิภพ และสภาวะ
แวดล้อม  จนผลกระทบสืบเนื่องมาจากรูปแบบการพัฒนาประเทศจวบจนปัจจุบัน และเข้าใจถึง
มิติองค์กรในเชิงของวิวัฒนาการ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ  บริษัทข้ามชาติ  
พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) ตลอดจนธุรกิจขนาดย่อม  ธุรกิจเพ่ือสังคม (Social enterprises) 
และเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสของประเทศไทย และสังคมท้องถิ่นในโลก
และภูมิภาคอาเซียน  เข้าใจถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงบทบาทของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง 

GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่       3(2-2-5) 
  Citizenship in  Contemporary World 
   เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษย์  ต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก 

ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับบทบาทของตนเอง ในฐานะ
ความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global Thai Citizen) ตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่วม 
แก้ไขปัญหาสังคมด้วยการพัฒนาจิตส านึกด้านจิตอาสา และงานในบริบทพหุชาติพันธุ์  พหุ
วัฒนธรรม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคใหม่ ตลอดจนการใช้สารสนเทศ (ICT) ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและการประกอบสัมมาชีพ 

GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Thai for Communication 
   พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเขียนที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 

GELE1001   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  English for Communication 
          พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  เน้นการฟัง  การพูด  เพ่ือ

การสื่อสารขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่างๆ ให้มีทักษะในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน  
สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและข้อความสั้นๆ เพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
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GELE1002   ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน       3(3-0-6) 
  English for Work 
   ศึกษาค าศัพท์และภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับต าแหน่งงานต่างๆ ในการ

ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในส านักงาน ตลอดจนมารยาทในการปฏิบัติตนในสถานที่ท างาน  การ
รับโทรศัพท์รวมถึงงานเอกสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกฝนตน 
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในส านักงานของแต่ละประเทศในอาเซียน 

GESC1101    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Information Technology and Communication 
   ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

อินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม  ระบบการจัดการสารสนเทศ  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โปรแกรมระบบและโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ เพ่ือประยุกต์ใช้งานกับการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญา และตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม  และผลกระทบ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต        3(3-0-6) 
  Sciences for Life 
   ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ความส าคัญ

ของพลังงานต่อโลกและชีวิต การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ยาและ
สารเสพติด  สาธารณภัย  การประเมินและวิเคราะห์สุขภาพส่วนบุคคล   การสร้างเสริมสุขภาพ
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

GESC1103   พืชพรรณเพื่อชีวิต        3(3-0-6) 
  Plants for Life 
   คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวิต  และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทาง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

GESC1104   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต     3(3-0-6) 
  Natural Resources and Environment for Life 
   ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ  ชีวภาพ  และการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ การมีส่วนร่วมในการจัดการฟื้นฟู ส่งเสริม บ ารุงรักษา คุ้มครองทรัพยากร ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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GESC1105  ชีวิตกับเทคโนโลยี        3(3-0-6) 
  Life and Technology 
   ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต  บทบาทและผลกระทบ      

ของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต  เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีพลังงาน  
เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย  เทคโนโลยีสะอาด  และการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 

GESC1106  การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการด าเนินชีวิต    3(3-0-6) 
  Thinking and Numeral Analysis for Living 
   กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการให้เหตุผล  อัตราส่วนและร้อยละ  สกุลเงิน

และอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย  ภาษี การแปลความหมายทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์
คณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการตัดสินใจ  และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

GESO1101 พลวัตสังคมไทย         3(3-0-6) 
  Dynamics of Thai Society 
   ความเป็นมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย  ในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  

สังคมและวัฒนธรรม  ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เอกลักษณ์ของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย  ปลูกฝังแนวทางการด าเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือรักษาและส่งเสริมความเป็นไทย 

GESO1102 พลวัตสังคมโลก         3(3-0-6) 
  Dynamics of Global Society 
   วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม  อารยธรรม  ระบบความคิด  ระบบเศรษฐกิจ  และ

ระบบการเมืองการปกครอง  โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเน้นหลักสิทธิ  
เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง  รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ  ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย  เพ่ือให้รู้จัก  เข้าใจ  และสามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีส านึกและความรับผิดชอบ
ต่อความเป็นสังคมพลเมือง (Civil society) ทั้งในระดับชาติและระดับโลกต่อไป 

GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
  Man and Environment 
   ศึกษาความหมาย ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  

สร้างจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อหลักการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 



32 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

GESO1104 กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวิต       3(3-0-6) 
  Law for Living 

   ศึกษากฎหมายที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า

ด้วยบุคคล  เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัวและมรดก กฎหมายอาญา  กฎหมายข้อมูล

ข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเบื้องต้น 

GETL1101   ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)
  Chinese  in  Daily Life 
   ทักษะพ้ืนฐานภาษาจีนเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

การแนะน าตัว  การกล่าวทักทาย  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าวขอโทษ  กล่าวค าอ าลา ถามและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ  และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

GETL1102   ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
 French in Daily Life 

   ทักษะพ้ืนฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน  ในหัวข้อที่ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  การแนะน าตัว  การกล่าวทักทาย  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าวขอโทษ  กล่าวค า
อ าลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ  และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

GETL1103   ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
 Japanese in Daily Life 

   ทักษะพ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวข้อที่ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  การกล่าวทักทาย  การแนะน าตัว  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าวขอโทษ  กล่าวค า
อ าลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ  และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

 
GETL1104   ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

 Korean in Daily Life 
   ทักษะพ้ืนฐานภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวข้อที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันการกล่าวทักทาย  การแนะน าตัว  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าวขอโทษ  กล่าวค า
อ าลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ  และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
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GETL1105   ภาษาขแมร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Khmer in Daily Life 

   ทักษะพ้ืนฐานภาษาขแมร์ เบื้ องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  การกล่าวทักทาย  การแนะน าตัว  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าวขอโทษ  กล่าวค า
อ าลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ  และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

GETL1106   ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
 Vietnamese in Daily Life 
   ทักษะพ้ืนฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  การกล่าวทักทาย  การแนะน าตัว  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าวขอโทษ  กล่าวค า
อ าลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ  และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

JPAN1101     ภาษาญี่ปุ่น 1         3(3-0-6) 
  Japanese 1 

ทักษะ 4 อย่างบูรณาการ โดยฝึกทักษะการฟัง การออกเสียง การพูดขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ฝึกทักษะการเขียนประโยคง่ายๆทักษะการอ่านข้อความสั้นๆและศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งศึกษาและฝึกฝนตัวอักษรฮิรางานะ คาตะตานะและตัวอักษรคันจิระดับต้น
ประมาณ 40 ตัว 

JPAN1102 ภาษาญี่ปุ่น 2         3(3-0-6) 
  Japanese 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: JPAN1101 ภาษาญี่ปุ่น 1 

ทักษะ4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1ในแวดวงชีวิตที่กว้างขวางขึ้น ศึกษาและ
ฝึกฝนภาษาคันจิเพ่ิมเติมประมาณ 80 ตัวซึ่งเมื่อเรียนจบแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในอักษรคันจิใน
ระดับเบื้องต้นอันจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาตัวอักษรคันจิในระดับสูงต่อไป 

JPAN3721 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1        3(3-0-6) 
Japanese for Tourism 1  

ทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาส านวนที่ใช้ในการบริการและสนทนากับนักท่องเที่ยว
โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น 

 

 

 



34 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

JPAN3722 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2        3(3-0-6) 
Japanese for Tourism 2  

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: JPAN3721ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1 
การใช้ภาษาต่อจากภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 1 ในการปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ 

เช่น สถานที่ท่องเที่ยว บริษัทน าเที่ยว ฝึกพูดโทรศัพท์ในธุรกิจท่องเที่ยว 

JPAN3723 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับมัคคุเทศก์        3(3-0-6) 
Japanese for Tourist Guide   

ศึกษาค าศัพท์  ส านวนและบทสนทนาที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์  สถานการณ์จ าลองต่างๆ  
เช่น  การต้อนรับนักท่องเที่ยว  การวางแผนการเดินทาง  การแจ้งก าหนดการเดินทาง  การส่ง
นักท่องเที่ยวกลับประเทศ 

TRHM1101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม    3(3-0-6)  
Introduction to Tourism and Hotel  

ต้นก าเนิดและพัฒนาการการท่องเที่ยว ความหมาย และความส าคัญของการท่องเที่ยว 
องค์ประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ 
ประเภทของนักท่องเที่ยว ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริการด้าน
โรงแรมการน าเที่ยวการขนส่งภัตตาคารร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

TRHM1102  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
Cross Cultural Communication and Tourist behavior 

ศึกษาลักษณะพฤติกรรม  มารยาททางสังคมของนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ แนวคิด
และทฤษฎีในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวที่มีผลต่อ
ปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกับคนในท้องถิ่น การเรียนรู้วิธีการติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษา
กายของแต่ละประเทศ  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและมาตรฐานในการท างานสู่ประชาคมกลุ่มอาเซียน 
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TRHM1201  การพัฒนาบุคลิกภาพและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 
Personality Development and Human Resource Management 
for Hospitality   Industry 

ความหมายและขอบเขตของบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่ท าให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่
แตกต่างกัน บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ ความหมายและความส าคัญของมนุษย์
สัมพันธ์ ความหมายและความส าคัญของวาทศิลป์ การเตรียมและการจัดเรื่องมารยาทการฟังและ
การพูดในการบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ ศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับระบบหน้าที่ การจัดการบุคคล การวางแผน การออกแบบลักษณะงานให้ตรงกับความ
ต้องการ  

TRHM1301  ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 1        3(3-0-6) 
Korean for Hospitality 1 

ทักษะเบื้องต้นของภาษาเกาหลีในด้านการฟัง การพูด ฝึกฟังบทสนทนาและข้อความ
ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการบริการ 

TRHM1302  ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 2        3(3-0-6) 
Korean for Hospitality 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 1 

เทคนิคการอ่านงานเขียนภาษาเกาหลี เน้นการอ่านเพ่ือจั บใจความโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์และค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการบริการ 

TRHM1601  ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 1       3(3-0-6) 
Vietnamese for Tourism 1 

ทักษะเบื้องต้นของภาษาเวียดนามในด้านการฟัง การพูด ฝึกฟังบทสนทนาและข้อความ
ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการบริการ 

TRHM1602  ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 2       3(3-0-6) 
Vietnamese for Tourism 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM1601 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 1 

เทคนิคการอ่านงานเขียนภาษาเวียดนาม เน้นการอ่านเพ่ือจับใจความ โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์และค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการบริการ 
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TRHM2103  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(3-0-6) 
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 

บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้าและ
สังคมแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในงานบริการ แนวทางการแก้ไขปัญหา
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการโรงแรมและสถานบริการ
ศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ อุทยานแห่งชาติและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

TRHM2104  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ        3(3-0-6) 
Health Tourism  

ความรู้และวิธีในการบริการของธุรกิจเพ่ือสุขภาพ ประเภทและองค์ประกอบของการ
บริการเพ่ือสุขภาพความต้องการของผู้ใช้บริการ หลักในการบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
มารยาทและการปฏิบัติตนของพนักงานเพ่ือการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

TRHM2105 การท่องเที่ยวผู้สูงวัย        3(3-0-6) 
  Senior Tourism  

ความหมาย ประเภทของผู้สูงวัย ประสบการณ์ กิจกรรม เวลา และทรัพยากรต่างๆที่มี
ความจ าเป็นส าหรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงวัยความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม
ของการเดินทางท่องเที่ยว ฤดูกาลและลักษณะของการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักท่องเที่ยวผู้สูง
วัย การจัดการที่สนองต่อความต้องการและกลุ่มเป้าหมาย 

TRHM2106     การตลาดการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
Digital Tourism Marketing  

ลักษณะนวัตกรรมการตลาดการท่องเที่ยวดิจิทัลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายยุคดิจิทัล การส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการ 
การตลาดเพ่ือสังคม การสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมธุรกิจสินค้าที่
ระลึก การวางแผนนวัตกรรมกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ทางการตลาด แนวโน้มการตลาดในอนาคต 

TRHM2201  ศิลปะการต้อนรับและจิตวิทยาการบริการ       3(3-0-6) 
Hospitality and Service Psychology 

แนวคิดพ้ืนฐานและความต้องการของนักท่องเที่ยว  ปัจจัยด้านจิตวิทยาการบริการที่มีผล
ต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการ  การน าแนวคิดทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการบริการ การสร้าง
จิตส านึกในการให้บริการต้อนรับผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ให้บริการและผู้รับบริการปัญหาในการบริการและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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TRHM2203  ธุรกิจโรงแรม         3(2-2-5) 
Hotel Business 

วิวัฒนาการโรงแรมของไทยและต่างประเทศ ประเภทของโรงแรม รูปแบบการบริหาร 
ธุรกิจโรงแรมแบบต่างๆ โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกต่างๆใน
โรงแรม ฝึกปฏิบัติเทคนิคการบริการในแผนกต่างๆของโรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
และควบคุมกิจการโรงแรม แนวโน้มและปัญหาในการประกอบธุรกิจโรงแรม 

TRHM2301  ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1        3(3-0-6) 
Korean for Tourism 1 

ค าศัพท์และส านวนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยในด้านสังคมศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์โดยบรรยายเป็นภาษาเกาหลีได้ 

TRHM2302  ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2        3(3-0-6) 
Korean for Tourism 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1 

ทักษะทางภาษาเกาหลีที่ใช้ในการให้ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และการโรงแรมการใช้ภาษาเกาหลีในการอธิบายและให้ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 

TRHM2601  ภาษามาเลเซียเพื่อการท่องเที่ยว 1       3(3-0-6) 
Malaysia for Tourism 1 

ทักษะเบื้องต้นของภาษามาเลย์ในด้านการฟัง การพูด ฝึกฟังบทสนทนาและข้อความ
ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการบริการ 

TRHM2602  ภาษามาเลเซียเพื่อการท่องเที่ยว 2      3(3-0-6) 
Malaysia for Tourism 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM2601 ภาษามาเลเซียเพื่อการท่องเที่ยว 1 

เทคนิคการอ่านงานเขียนภาษามาเลย์ การอ่านเพ่ือจับใจความโครงสร้างทางไวยากรณ์
และค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการบริการ 
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TRHM3107  หลักการมัคคุเทศก์          3(3-0-6) 
Principles of Tour Guiding 

ความหมายและความส าคัญของมัคคุเทศก์บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จ าเป็นของมัคคุเทศก์จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมวรรณคดีไทยพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆแต่ละภาคในประเทศไทย ฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง 

TRHM3108 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนเดินทางท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
  Entrepreneurship in Tour Business and Travel Agency 

ความหมายและความส าคัญ ลักษณะและบทบาทของผู้ประกอบการในธุรกิจน าเที่ยว การ
จัดตั้งธุรกิจน าเที่ยว ค่าใช้จ่ายบัญชีและการเงิน ในการประกอบธุรกิจน าเที่ยว ประเภทและ
โครงสร้างขององค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจน าเที่ยว การใช้นวัตกรรมต่างๆ ในการ
ประกอบธุรกิจน าเที่ยว การจัดการและการประสานงานกับตัวแทนการท่องเที่ยว 

TRHM3109 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน      3(3-0-6) 
Sustainable Tourism Resource Development 

ศึกษาความหมาย รูปแบบและเทคนิคการท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว  ศึกษาแนวโน้ม
บทบาทและหน้าที่ของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละประเภทตาม
ลักษณะภูมิศาสตร์แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว  วิธีการประเมิน
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

TRHM3110  การวางแผนและการด าเนินการจัดน าเที่ยว      3(3-0-6) 
Tour Planning and Tour Operation 

องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดน าเที่ยวการส ารวจเส้นทางเพ่ือจัดรายการน าเที่ยว
หลักการเขียนและการคิดราคารายการน าเที่ยวการวางแผนการใช้งบประมาณในการจัดน าเที่ยว
การด าเนินการจัดน าเที่ยว กลวิธีและเทคนิคท่ีใช้ในการน าเที่ยว การแก้ปัญหาระหว่างการน าเที่ยว
การติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

TRHM3111  โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       3(3-0-6) 
Logistics for Tourism Industry  

ความส าคัญองค์ประกอบและประเภทของการขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยวการจัดการและ
การตลาดของการขนส่งผู้โดยสารเพ่ือการท่องเที่ยวกระบวนการและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์เพ่ือ
การเดินทางและการท่องเที่ยว 



39 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

TRHM3112  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
Cultural Tourism  

แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบทบาทของ
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการพัฒนา การอนุรักษ์ การจัดการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแนวทางแก้ไขกรณีศึกษาและการลง
ปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 

TRHM3113  นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว        3(3-0-6) 
Recreation for Tourism 

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการนันทนาการ การประยุกต์ทฤษฎีภาวะผู้น าในการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม การจัดการเกมส์และกิจกรรมนันทนาการฝึกปฏิบัติในการจัดท า
เกมส์และกิจกรรมนันทนาการ 

TRHM3114 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์    3(3-0-6) 
Airline Business and E-Ticketing 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบินภูมิศาสตร์การบินกฎและระเบียบการจราจรทางอากาศ
ตารางเวลาก าหนดการบินชนิดเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน วิธีการส ารองที่นั่งเส้นทางการ
บินของสายการบินต่างๆการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินและการบริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดิน 

TRHM3115 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรมอัจฉริยะ   3(2-2-5) 
  Information Technology  for Smart tourism and Smart hotel  

ระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมประเภทของสารสนเทศด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมการน าระบบสารสนเทศต่างๆมาใช้ในการพัฒนาระบบท่องเที่ยวอัจฉริยะ 
ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะของการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรมอัจฉริยะ การพัฒนา
นวัตกรรม รูปแบบใหม่ทางด้านการบริการ ที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างขอบข่ายการ
ท่องเที่ยวอัจฉริยะ ให้ครอบคลุมทุกด้าน การวิเคราะห์ผลกระทบ สาเหตุตัวอย่าง ลักษณะการ
บริการ แก่นักท่องเที่ยว 

TRHM3116 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร        3(3-0-6) 
  Gastronomic Tourism 

แนวคิดและหลักการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหาร กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
อาหารท้องถิ่นและอาหารประจ าชาติ วัฒนธรรมอาหารในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารที่
ได้รับความนิยมในแต่ละภูมิภาค พฤติกรรม และกลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยว การออกแบบ
โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การให้ค าแนะน าและให้ความรู้ด้านอาหารแก่นักท่องเที่ยว และ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
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TRHM3204  การจัดการการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล    3(3-0-6) 
MICE Management 

ศึกษาแนวคิดและบทบาทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ MICE (การจัดประชุมนานาชาติ การจัด
แสดงนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล)  การศึกษารูปแบบการจัดประชุม  เทคนิคการ
ออกแบบวางแผนการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เพ่ือเป็นรางวัลศึกษากรณีตัวอย่างเพ่ือเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์  กระบวนการขั้นตอนการ
ด าเนินงานและการประเมินผล แนวโน้ มในการพัฒ นา MICE สู่ ระดับนานาชาติ ให้ ได้
มาตรฐานสากลและสู่ระดับอาเซียน 

TRHM3205  การด าเนินงานและบริการส่วนหน้า      3(2-2-5)
  Front Office Operation 

ความส าคัญของแผนกส่วนหน้า หน้าที่ของแผนก ส่วนต่างๆในงานต้อนรับส่วนหน้า 
กระบวนการให้บริการผู้เข้าพักตั้งแต่การรับจองจนกระทั่งผู้เข้าพักออกจากห้องพัก มารยาทและ
คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า การติดต่อสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ ศิลปะการให้บริการ
ที่เป็นเลิศส าหรับงานต้อนรับส่วนหน้า 

TRHM3206  การด าเนินงานและงานแม่บ้าน       3(2-2-5) 
Housekeeping Operation 

การด าเนินงานแม่บ้าน ขอบเขตของงานแม่บ้านในระดับพ้ืนฐาน การเตรียมห้องพัก 
หลักการท าความสะอาด การจัดตกแต่งของในห้องพักให้ครบมาตรฐานที่ก าหนด หลักการดูแล
ทรัพย์สินภายในห้องพักแขก การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ การซักรีด การท าบัญชีรายละเอียด
สิ่งของเครื่องใช้ หลักการดูแลในส่วนสาธารณะของโรงแรม การจัดตารางการท างานของแผนก 
รวมทั้งการบริหารงานภายในของแผนกและการประสานงานร่วมกับแผนกอ่ืน การรับค าร้องของ
แขกในกรณีต่างๆ และมารยาทของพนักงาน 

TRHM3207  การด าเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม     3(2-2-5) 
Food and Beverage services and Operation 

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม  การจัดสถานที่  
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้
ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  หลักการเทคนิคการจัดโต๊ะ  มารยาทการรับประทานอาหาร  
การบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม  
จรรยาบรรณของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ฝึกปฏิบัติการจัดโต๊ะอาหาร  การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 
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TRHM3301  ภาษาเกาหลีส าหรับมัคคุเทศก์ 1        3(3-0-6) 
Korean for Tourist Guide 1 

ค าศัพท์ส านวนโครงสร้างภาษาเกาหลีการสนทนาที่จ าเป็นในการติดต่อสื่อสารส าหรับ
มัคคุเทศก์และการน าเที่ยวค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการสื่อความหมายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม และประวัติของสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในกรุงเทพมหานคร 

TRHM3601  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท่องเที่ยว        3(3-0-6) 
Indonesia for Tourism  

ทักษะเบื้องต้นของภาษาอินโดนีเซีย(บาฮาซา)ในด้านการฟัง การพูด ฝึกฟังบทสนทนา
และข้อความต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ 

TRHM3901  วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว         3(3-0-6) 
Research Methodology in Tourism 

รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับด้านท่องเที่ยวประเภทของการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัยการเลือกปัญหาการวิจัยการก าหนดจุดมุ่งหมาย เทคนิคการตั้งสมมุติฐาน การตั้ง
ค าถามการก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างตัวแปรรูปแบบการวิจัยเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
การเขียนเค้าโครงการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและประเมินผลการวิจัย 

TRHM4116  หลักการน าเที่ยว          3(3-0-6) 
Principles of Tour Operation  

รูปแบบการน าเที่ยว หลักการน าเที่ยว เทคนิคที่ใช้ในการน าเที่ยว ความสามารถในการ
เป็นผู้น าเที่ยว การแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการน าเที่ยว การติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยวการป้องกันอุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลแก่
นักท่องเที่ยว 

TRHM4117  การท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์      3(3-0-6) 
              Community Base Tourism and Homestay 

ความหมาย รูปแบบความส าคัญของชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน การสร้างจิตส านึก การพัฒนาศักยภาพของชุมชน การสร้างเครือข่าย การจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวทางการจัดโฮมสเตย์และกิจกรรม
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ไทย 
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TRHM4118  การจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 
Out - bound Tourism Operator 

องค์ประกอบของการจัดน าเที่ยวต่างประเทศการจัดรายการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดการประชาสัมพันธ์รายการท่องเที่ยวการทาหนังสือเดินทางและวีซ่าการ
ประกันความปลอดภัยในการเดินทางกฎระเบียบการเดินทางเข้าประเทศและออกต่างประเทศมี
การฝึกปฏิบัติการจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

TRHM4119 การเดินทางในยุคดิจิทัล        3(3-0-6) 
  Digital Travelling 

ความหมาย รูปแบบ ความส าคัญของการเดินทางในยุคดิจิทัล การใช้ระบบ GPS และ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเดินทาง การวางแผนและการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว การติดต่อและการสื่อสารการเดินทางด้วยระบบดิจิทัล 

TRHM4801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   2(90) 
Preparation of Occupational Practicum in Tourism Industry 

กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับ
ความรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพสังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบครบวงจรการจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

TRHM4802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     5(450) 
Occupational Practicum in Tourism Industry 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวในห น่วยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศโดยน าความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์
และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จโดยจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด 
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TRHM4803  การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว      2(90) 
Preparation for Co-operative Education in Tourism Industry 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนเข้าสู่สหกิจศึกษาด้านการรับรู้ลั กษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ทักษะเจตคติแรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมก่อนการฝึกปฏิบัติงานด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานการณ์จริง 

TRHM4804  สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       6(540) 
Co-operative Education in Tourism Industry 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: TRHM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

การฝึกงานวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติในสถานประกอบการโดยความร่วมมือของสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันมีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานจริงเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์
ปฏิบัติงานจริงคุณสมบัติของบัณฑิตตรงตามความต้องการของสถานประกอบการมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า1ภาคการศึกษาปกติมีการประเมินผลและน าเสนอรายงานสหกิจศึกษา 

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 

แนวคิดรูปแบบการวิจัยทางการท่องเที่ยว การเลือกหัวข้อที่จะท าวิจัย การเสนอเค้า
โครงการวิจัย การด าเนินการวิจัยการเสนอผลการวิจัย 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

 
ปีที่จบ 

ภาระการ
สอนชม. 

ต่อสัปดาห ์

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

 

นางฐิตาภา   
บ ารุงศิลป ์

ปร.ด. 
M.M. 

 
 

ศศ.บ. 
 

การจัดการการท่องเที่ยว 
General Management 
(International 
Program) 
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

มหาวิทยาลยัพะเยา 
Mahidol 
University 
 
มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย ์

2559 
2543 

 
 
2538 

12 
 
 

2. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

  

นางพิศมัย   
จัตุรัตน ์

บธ.ม. 
 

ศศ.บ. 

การจัดการ 
 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ
วิทยาลัยครเูชยีงใหม ่

2546 
 

2537 

12 

3. รอง
ศาสตราจารย ์

นายเลิศพร  
ภาระสกุล 

Ph.D. 
 
 
สค.ม. 
 
ศศ.บ. 
 
วท.บ. 

Sociology 
 
 
สังคมวิทยา 
 
ภาษาอังกฤษ 
 
สุขาภิบาล 

University of 
Queensland, 
Australia 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2525 
 
 
2518 
 
2530 
 
2513 

12 

4. อาจารย ์ นางสาวชิสา 
เจิมวรายุกร 
                                       

M.A. 
 

ศศ.บ. 

Tourism Management 
 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

Guangxi Normal 
University, China 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม 

2554 
 

2551 

12 

5. อาจารย ์ นายฉัตรมงคล  
จันทราทิพย์ 

วท.ม. 
 
 

ศศ.บ. 

การวางแผนและการ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
 
มหาวิทยาลยั 
ธุรกิจบัณฑติย ์

2552 
 
 

2542 

12 
 

*หมายเหตุ  อาจารย์ล าดับที่ 4 เปลี่ยนชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข 10  
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 3.2.2 อาจารย์ประจ า/ผู้สอน 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

ภาระการ
สอนชม. 

ต่อสัปดาห ์

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

 

นางฐิตาภา   บ ารุงศิลป ์ ปร.ด. 
M.M. 

 
ศศ.บ. 

การจัดการการท่องเที่ยว 
General Management 
(International Program) 
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

มหาวิทยาลยัพะเยา 
Mahidol University 
 
มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย ์

12 
 
 

2. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

 

นางพิศมัย  จัตุรัตน ์ บธ.ม. 
 

ศศ.บ. 

การจัดการ 
 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ
วิทยาลัยครเูชียงใหม ่

12 

3. รอง
ศาสตราจารย ์

นายเลิศพร  ภาระสกลุ Ph.D. 
 

สค.ม. 
ศศ.บ. 
วท.บ. 

Sociology 
 
สังคมวิทยา 
ภาษาอังกฤษ 
สุขาภิบาล 

University of 
Queensland, Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

12 

4. อาจารย ์ นางสาวชิสา เจิมวรายุ
กร 
                                       

M.A. 
 

ศศ.บ. 

Tourism Management 
 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

Guangxi Normal 
University,China 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม 
 

12 

5. อาจารย ์ นายฉัตรมงคล                            
จันทราทพิย์ 

วท.ม. 
 
 

ศศ.บ. 

การวางแผนและการจดัการ
การท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
การท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
 
มหาวิทยาลยั 
ธุรกิจบัณฑติย ์

12 
 

*หมายเหตุ  อาจารย์ล าดับที่ 4 เปลี่ยนชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข 10  
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 
ภาระการ
สอนชม. 

ต่อสัปดาห ์

1 อาจารย์ นางดวงดาว โยซิดะ ปร.ด. 
ศศ.ม. 

 
ศศ.บ. 

การจัดการท่องเที่ยว
และโรงแรม 
การจัดการโรงแรมและ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัพะเยา 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม 

9 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
       4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  (1) ประยุกต์ใช้ความรู้ ทฤษฎี และหลักการในการท างานในวิชาชีพได้  และมีเจตคติที่ดีต่อธุรกิจบริการ

และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 (2) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 (3) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างานและปรับตัวได้ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 (4) สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เหมาะสม

กับการท างาน 

  4.2 ช่วงเวลา 
  (1) ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 2 และ 3 จ านวนไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง 
  (2) ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 จ านวนไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง 

  4.3 การจัดเวลาและตารางเรียน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
       5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

   โครงงาน หรือ การวิจัย หมายถึง การให้นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อเรื่ องที่จะศึกษาค้นคว้าหรืองาน
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง มีขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสมสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดนักศึกษาได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้า 
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 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    (1) นักศึกษามีองค์ความรู้จากการวิจัย 
    (2) นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
             (3) นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
    (4)  นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
    (5)  นักศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    (6)  นักศึกษาสามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน  
 5.3  ช่วงเวลา 
     ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษาที่ 3-4 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต  
     3 หน่วยกิต 
      5.5  การเตรียมการ 
   (1)  มีการจัดท าข้อมูลเพื่อก าหนดรายละเอียดในการจัดท ารูปเล่มส าหรับงานวิจัย 
   (2)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อหรือ
โครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
   (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
   (4)  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานโครงงานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ 
อุปกรณ ์
      5.6  กระบวนการประเมินผล  
   ประเมินคุณภาพการท าวิจัยหรือโครงงาน ความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยหรือโครงงาน การน าเสนอ
รายงานผลการวิจัยหรือผลงานโครงการของนักศึกษาในภาพรวม  โดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
ก าหนดเกณฑ์และการประเมินที่เป็นมาตรฐานครบถ้วนสมบูรณ์  โดยให้มีคะแนนเป็นสัดส่วนตามระบบการวัดและ
ประเมินผลของคณะ 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์และการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนเพื่อกิจกรรมพิเศษ 
1) คุณธรรมจริยธรรมในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- มีความตรงต่อเวลา 
- มีความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณต่อการ 
ปฏิบัติอาชีพของตน 
- มีจิตสาธารณะและบริการ 

 
- การเช็คชื่อในการเข้าเรียนและการร่วมกิจกรรม 
- ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาที่
เรียน 
- มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรม 

2) ความรู้ในศาสตร์ 
- มีความรอบรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์   
ความเป็นมาและรายละเอียดของแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่ส าคัญแต่ละแห่ง 
- มีความรอบรู้ในสถานการณ์การท่องเที่ยวโลก 

 
- สอบภาคปฏิบัติในห้องเรียนโดยใช้กรณีศึกษา 
- ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง 
- ฝึกอบรมโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ  
ให้นักศึกษา 

3) ส่งเสริมความสามารถทางด้านการน าเที่ยว 
และการวางแผน 
    - มีความสามารถในการด าเนินและการวางแผน 
ในการจัดน าเที่ยว 
    - สามารถบรรยายและน าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
ที่ส าคัญได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
    - สามารถด าเนินการน าเที่ยวได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดความประทับใจของ 
นักท่องเที่ยว 

 
 
- การจัดกิจกรรมบริษัททัวร์จ าลอง 
- การจัดนิทรรศการ 
- การฝึกปฏิบัติมัคคุเทศก์ภาคภาษาอังกฤษในสถานที่ 
ท่องเที่ยว 

4) ส่งเสริมทักษะในด้านอ่ืนๆ 
    - ทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้องทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาต่างประเทศ 
    - มีทักษะความเป็นผู้น าและมีความสามารถในการ 
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้ 
    - มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้ให้บริการที่เหมาะสม 

 
- สอบภาคปฏิบัติในห้องเรียนโดยใช้กรณีศึกษา 
- จัดกิจกรรมและมอบหมายงานเป็นกลุ่ม 
- ฝึกภาษาในห้องปฏิบัติการทางภาษา 
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2.1 การพัฒนาผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       2.1.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่นและเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับสิ่งต่อไปนี้  เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือแสดงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาด้วย 
         (1)  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  1)  ซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่คดโกง 
  2)  ขยัน อดทน เพียรพยายามสู่ความส าเร็จ 
  3)  เสียสละ มีน้ าใจ สุภาพอ่อนน้อม 
  4)  กตัญญูกตเวที 
  5)  อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย 
  6)  ส านึกรักต่อชาติและสถาบัน   
 (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1)  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
  2)  เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการกวดขันเรื่องการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
  3)  นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น า
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
  4)  ปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือการลอกการบ้านของ
ผู้อื่น 
  5)  สอนคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกในรายวิชา 
  6)  สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
  7)  สอนโดยการอ้างอิงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแต่ละวิชาชีพ 
  8)  การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 

  (3)  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  1)  ประเมินจากตารางเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  3)  จ านวนผู้กระท าทุจริตในการสอบ 
  4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  5)  ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง 
  6)  สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันกับผู้สอนทุกคน 
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  7)  การท างานเป็นกลุ่มและรายงานผลงาน 
 2.1.2   ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิตและความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา
เพ่ือใช้ในการด ารงชีพและช่วยพัฒนาสังคม  ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

       (1)  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1)  มีความรู้และทักษะในสาขาที่ศึกษาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 
  2)  มีความตระหนักรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
  3)  มีความรอบรู้และประสบการณ์กว้างขวาง 
        (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1)  บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ 
  2)  อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  3)  สอนให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
  4)  เปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง 
        (3)   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1)  ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให้คะแนน 
  2)  ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
  3)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
  4)  ประเมินด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาการ สามารถบอกเล่า
ด้วยการวินิจฉัยอย่างผู้รู้ สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ทางวิชาการ สามารถ
วางแผนอย่างเป็นอิสระและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ โดยประยุกต์ใช้ความรู้
ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
        (1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) พึ่งพาตนเองและเป็นที่พ่ึงพาของผู้อื่นได้ 
  2) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก 
  3) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  4) สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใช้เหตุผลเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
  5) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
  6) มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
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        (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Learning : PBL) 
  2) การเรียนรู้รายบุคคล (Individual Study : IS) 
  3)  การเรียนรู้จากการท างาน (Work Based Learning : WBL) 
  4)  การอภิปรายกลุ่ม(Group Discussion) 
  5)  การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ (Speakers) 

      (3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
  2) การสอบข้อเขียน 
  3) การเขียนรายงาน 
  4) การสัมมนา 
  5) การวิเคราะห์และการวิจารณ์ 
  6) การแสดงความคิดเห็นในและหน้าชั้นเรียน 

2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 สามารถริเริ่มอย่างสร้างสรรค์และจัดการแก้ไขข้อโต้แย้งปัญหา  มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
ตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่  โดยแสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ ์
 (1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
  1) มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนหรือสังคม 
  2) มีความตั้งใจดี และเจตนาที่ดีในการอาสาเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมโดยสมัครใจไม่มีการบังคับ 
  3) ตระหนักรู้และส านึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม 
  4) สามารถพ่ึงพาตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพหลักความเสมอภาค  เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น 

 (2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1)  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีม (Team Based Learning) 
  2)  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้  ค้นคว้าหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หรือต้องประสานงานกับผู้อ่ืน
(Inquiry Based Learning) 
 
  3)  การเรียนรู้โดยโครงการ  (Project Based Learning) 
  4)  การเรียนรู้เชิงบริการ (Service Learning) 
  5)  กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Simulation and Role play) 
  6)  ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 
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 (3)  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1)  ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 
  2)  ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน  
  3)  สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
  4)  ใช้ผลการประเมินจากการเรียนรู้เชิงบริการ 
  5)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย  

2.1.5   ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้ฟัง น าเสนอรายงานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการตรวจสอบ
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน 
  2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูดและการเขียน 
  3) สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
  4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

(2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ์ 
  2) แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ 
  3) ฝึกใช้สถิติประมวลผลข้อมูลในการวิจัย 
  4) ใช้ต าราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน 
  5) ฝึกให้ค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ 
  6) ฝึกให้น าเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ  
  7) บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์หรือสื่อต่างๆ ทุกรายวิชาที่สามารถท าได้  

(3)  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า 
  2) ประเมินผลจากการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
  3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
  4) ผลการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์   
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 3.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1) มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  (2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ  
  (3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนามีภาวะผู้น า
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น  
  (4) มีวินัยในการท างานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม  
  3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  (1) ก าหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะและท ารายงาน 
  (2) สอนคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกในทุกรายวิชาของหลักสูตร 
  (3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
  (4) สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (ethic code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
  (5) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  (6) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 
  3.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  (1) ผลการสอบทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพฯ 
  (2) สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน 
  (3) การท างานกลุ่มและน าเสนอผลงาน 
  (4) ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
  (5) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.2 ด้านความรู้ 
   3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1)  มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
กว้างขวางเป็นระบบเป็นสากลและทันสมัยต่อสถานการณ์โลก  
  (2)  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  (3)  มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ   
  3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) การบรรยายภายในชั้นเรียนและการถาม - ตอบ 
  (2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
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  (3) ท ารายงานสรุปการประยุกต์ใช้ความรู้กับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม 
  (4) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  (5) การศึกษานอกสถานที่และท ารายงาน 
  (6) สอนโดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

3.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) ทดสอบย่อยทฤษฎีและปฏิบัติ 
  (2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
  (3) ประเมินผลการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
  (4) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 

3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง 
รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก  
  (2 ) มีความสามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  
  (3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล  

3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) กรณีศึกษาเก่ียวกับธุรกิจน าเที่ยวธุรกิจโรงแรมและการวิจัย 
  (2) การอภิปรายเป็นกลุ่ม 
  (3) การท างานที่ได้รับมอบหมายหรือค้นคว้า 
  (4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพ 
  (5) ก าหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการค านวณ เช่น การวางแผนและการจัดน าเที่ยว  ธุรกิจ
การบินและการออกบัตรโดยสาร 

3.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย 
  (2) การสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
  (3) การสรุปรายงานที่ได้ค้นคว้า 

3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของ
ตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม  
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  (2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล 

3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน 
การท างานเป็นทีม โดยจัดกิจกรรมร่วมกันในวาระและโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวัฒนธรรมประเพณี โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญเพ่ือนักศึกษาจะได้มีความสามารถดังนี้ 

(1) สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมาย ตรงเวลา เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลอ่ืน และมุ่งมั่นในผลส าเร็จของงานเป็นหลัก 
  (3) สามารถเข้าใจคนอ่ืน เข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
มารยาทสังคมโดยทั่วไป 

3.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
  (2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆและความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่ าดังนี้ 
(1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และวัฒนธรรม  
  (3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาวิเคราะห์สถานก ารณ์จ าลองและ
สถานการณ์เสมือนจริงและน าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
  (2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค การประยุกต์ทั้ งด้านการใช้สถิติและคณิตศาสตร์ในการท างาน
วิชาชีพและเทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 



56 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

3.5.3 กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  (1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 
  (2) ประเมินจากการให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและน าเสนอแนวคิดพร้อมกับรายงานผลของการ
แก้ปัญหาที่ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติในชั้นเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                        
1. GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต                        
2. GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุข 
ของชีวิต                        

3. GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้ 
เหตุผล                        

กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ                        
1. GEHP1101 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                        
2. GEHP1102การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง 
กายเพื่อสุขภาพ                        

กลุ่มวิชาบูรณาการ                        

1. GEIG1001  ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง                        
2. GEIG1002  ความเป็นพลเมืองในโลก 
สมัยใหม่ 

                       

กลุ่มวิชาภาษา                        
1. GELT1001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        
2. GELE1001  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                        
3. GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                        
1. GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร                        

2. GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต                        
3. GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต                        
4. GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                      

 
  

5. GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลย ี                        
6. GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขฯ                        

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        

1. GESO1101 พลวัตสังคมไทย                        
2. GESO1102 พลวัตสังคมโลก                        
3. GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                        
4. GESO1104 กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวิต                        
กลุ่มภาษาที่สาม                        
1. GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน                        
2. GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน                        
3. GETL1103 ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจ าวัน                        
4. GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน                        

5. GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจ าวัน                        
6. GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน                        
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3.2 ผลการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1)  มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  2)  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ  
  3)  มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดี  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนามีภาวะผู้น า
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น  
  4)  มีวินัยในการท างานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม  

3.2.2 ด้านความรู้ 
  1)  มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
เป็นระบบเป็นสากลและทันสมัยต่อสถานการณ์โลก  
  2)  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  3)  มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ   

  3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
1)  มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้ง

หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก  
2)  มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์  

ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  
3)  มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา

ทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล  
 3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน
ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม  

2)  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล 

 3.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1)  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
การสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2)  มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม  
  3)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเรื่อง และผู้ฟังท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

  4)  มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 
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คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่หมวดวิชาเฉพาะ(Curriculum Mapping)   

 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาแกน 24 หน่วยกิต                 

TRHM1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

                

TRHM1102 การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมและพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 

                

TRHM1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมบริการ 

                

TRHM2103 จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายส าหรบัการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

                

TRHM2106 การตลาดการท่องเที่ยว
ในยุคดิจิทัล 

                

 65 66  
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คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาแกน 24 หน่วยกิต                 

TRHM2201  ศิลปะการต้อนรับและ
จิตวิทยาการบริการ 

                

TRHM3111 โลจิสติกส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

                

TRHM3115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อัจฉริยะ 
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คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 32 หน่วยกิต                 

ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
วิชาการ 

                

ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะทางวิชาชีพ 

                

TRHM3107 หลักการมัคคุเทศก ์                 

TRHM3108 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจน า
เที่ยวและตัวแทนเดินทางท่องเที่ยว 

                

TRHM3109 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

                

TRHM3110 การวางแผนและการด าเนินการจัด
น าเที่ยว 

                

TRHM3114 ธุรกิจการบินและการออกบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส ์
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คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 32 หน่วยกิต                 

TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว                 

TRHM4116  หลักการน าเที่ยว                  

TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเที่ยว                 

TRHM4902 การวิจัยทางการท่องเที่ยว                 
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คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาเอกเลือก 15 หน่วยกิต                 

1) กลุ่มวชิาการท่องเท่ียว                 

TRHM2104 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ                   

TRHM2105 การท่องเที่ยวผู้สูงวัย                 

TRHM3112 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                 

TRHM3113 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว                 

TRHM3116 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร                 

TRHM4117 การทอ่งเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย ์                 

TRHM4118 การจัดน าเที่ยวระหว่างประเทศ                   

TRHM4119 การเดินทางในยุคดจิทิัล                  

2) กลุ่มวชิาการโรงแรมและบริการ                 

TRHM2203 ธุรกิจโรงแรม                  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาเอกเลือก 15 หน่วยกิต                 

2) กลุ่มวชิาการโรงแรมและบริการ                 

TRHM3204 การประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล                 

TRHM3205 การด าเนินงานและบริการส่วนหน้า                 

TRHM3206  การด าเนินงานและงานแม่บ้าน                 

TRHM3207 การด าเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดืม่                 

3) กลุ่มวชิาภาษาอังกฤษ                 

ENGL2702 ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม                 

ENGL2703 ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                 

ENGL3715 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับมัคคเุทศก ์                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาเลือกภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า    
15หน่วยกิต 

                

CHIN1101 ภาษาจีนระดับต้น 1                 

CHIN1102 ภาษาจีนระดับต้น 2                 

CHIN4721 ภาษาจนีส าหรบัอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 1 

                

CHIN4722 ภาษาจีนส าหรบัอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 2 

                

CHIN4723 ภาษาจีนส าหรบัมัคคุเทศก์                  
 

 
 

 
 

 



68 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

JPAN1101 ภาษาญี่ปุ่น 1                 

JPAN1102 ภาษาญี่ปุ่น 2                 

JPAN3721 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1                 

JPAN3722 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2                 

JPAN3723 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับมัคคุเทศก์                  

FREN1701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1                 

FREN2702 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2                 

FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3                 

FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4                 

FREN3725 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 1                 

TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 2                 

TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1                 

TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2                 

TRHM3301 ภาษาเกาหลีส าหรับมัคคุเทศก์                  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

TRHM1601 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 1                  

TRHM1602 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 2                  

TRHM2601 ภาษามาเลเซยีเพื่อการทอ่งเที่ยว 1                   

TRHM2602 ภาษามาเลเซยีเพื่อการท่องเที่ยว 2                  

TRHM3601 ภาษาอินโดนีเซียเพือ่การท่องเที่ยว                  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี / 
สหกิจศกึษา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาเลือก ไม่น้อยกว่า7หน่วยกิต                 

TRHM4801 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

                

TRHM4802 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

                

TRHM4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

                

TRHM4804 สหกิจศึกษาทาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 
ชั้นปีที่ 1  

1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการในอุตสาหกรรมท่องที่ยว 

2. มีทัศนคติและทักษะในการบริการ 

3. สามารถประยุกต์ความรู้จากภาคทฤษฏีไปใช้ในการท างานและแก้ปัญหาในการท างานได้ 

4. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการ และมีความพร้อมในการท างาน 

 
ชัน้ปีท่ี 2   

1. มีความรู้และเข้าใจในงานโรงแรมและงานบริการ 

2. มีทักษะในการท างานระดับปฏิบัติงาน ในงานโรงแรมและงานบริการ 

3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีไปใช้ในการท างานและแก้ปัญหาในการท างานได้ 

4. มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ชั้นปีที่ 3   
1. มีความรู้และเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวเบื้องต้น 

2. มีทักษะและความสามารถในการเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 

3. มีทัศนคติความรู้พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ 

4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยว 

 

ชั้นปีที่ 4    
1. มีความรู้ทางด้านการวางแผนและการจัดการเดินทางท่องเที่ยว 

2. มีความรู้จากทักษะและประสบการณ์ในชั้นปีที่ 1-3 สามารถให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวได้ 

3. มีความรู้และสามารถน าเสนอรายการน าเที่ยวด้วยสื่อดิจิทัล 

4. มีความรู้ละทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนเดินทางท่องเที่ยวได ้ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลกัและแผนการเรียนของแต่ละชั้นปี 
รายวิชาเอก (สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

 
ความสามารถโดยรวมของ

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการ
ในอุตสาหกรรมท่องที่ยว มีทัศนคติและ
ทักษะในการบริการ สามารถประยุกต์
ความรู้จากภาคทฤษฏี ไปใช้ ในการ
ท างานและแก้ปัญหาในการท างานได้ 
รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน
บริการ และมีความพร้อมในการท างาน 

มีความรู้และเข้าใจในงานโรงแรม มีทักษะในการ
ท างานระดับปฏิบัติงาน ในงานโรงแรม มีความรู้
และเข้าใจกระบวนการท างานของธุรกิจการบิน
รวมทั้ง สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงาน
ออกบัตรโดยสารของสายการบินได้ 

มีความรู้และเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจน าเที่ยวเบื้องต้นมีทักษะแลความสามารถ
ในการเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์ มีทัศนคติความรู้
พื้ นฐาน ในการประกอบอาชีพมัคคุ เทศก์ 
รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการ
ท่องเที่ยว 

มีความรู้ทางด้านการวางแผนและการจัดการ
เดินทางท่องเที่ยว มีความรู้จากทักษะและ
ประสบการณ์ ในชั้นปีที่  1-3 สามารถให้
ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวได้  มีความรู้และ
สามารถน าเสนอรายการน าเที่ยวด้วยสื่อ
ดิจิทั ล  รวมทั้ งมีความรู้ละทักษะในการ
บริหารจัดการธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทน
เดินทางท่องเที่ยวได้ 

สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ 

สมรรถนะหลักที่ 1  
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการ
และการท่องเที่ยว เข้าใจหลักการท างาน
ในงานบริการสามารถท างานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
2. มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ  ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรมในการท างานและ
การประกอบอาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ 2  
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานโรงแรม เข้าใจงาน
ในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมทั้งงานต้อนรับส่วนหน้า  
งานแม่บ้าน และงานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการบิน   รู้
หลักการให้บริการในสายการบิน  และมีความรู้ 
เกี่ยวกับการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน  รวมถึงม ี

สมรรถนะหลักที่ 3  
1.มี ความรู้ และเข้ าใจเกี่ ย วกับ งานด้ านการ
ท่องเที่ยว  เข้าใจหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ เช่น  ฝ่ายการตลาดและการขาย  
ฝ่ายด าเนินการจัดน าเที่ยว  ฝ่ายธุรการเอกสาร 
รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเป็ผู้ประกอบการ
ในธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนการ 

สมรรถนะหลักที่ 4  
1.มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนในการ
จัดการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยสามารถ
ให้ค าแนะน าแก่ผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยวได้ 
2.มีความรู้และความสามารถในการน าเสนอ
รายการน าเที่ยวด้วยสื่อดิจิทัลที่หลากหลายได้ 
3.มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการในการ
น าเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ 

3. มีความรู้ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
และมีความ เข้ าใจ ในพฤติกรรมของ
ผู้รับบริการ 
4. สามารถประยุกต์ความรูจ้ากภาคทฤษฏี
ไปใช้ในการท างานและแก้ปัญหาในการ
ท างานด้านบริการได้อย่างเหมาะสม 
สมรรถนะรอง  
1. มีความสามารถและทักษะในการ
ให้บริการแก่ผู้มารับบริการทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ  และมีหัวใจ
ให้บริการ (Service mind) 
2. มีบุคลิกภาพท่ีดีในการให้บริการ ปฏิบัติ
ต่อผู้มารับบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี 
และมีจิตวิทยาในการให้บริการ สามารถ
สนองความต้องการของผู้รับบริการได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  
3. มีความสามารถสื่อสารทั้งวัจนภาษา
และอวัจนะภาษาได้อย่างเข้าใจสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมของผู้มารับบริการ 

ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ใน 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3.ตระหนักรู้และเข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพ  ยึดมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์ใน 
วิชาชีพ 
4.สามารถประยุกต์ความรู้จากภาคทฤษฏีไปใช้ใน
การท างานและแก้ปัญหาในการท างานได้อย่าง
เหมาะสม 
สมรรถนะรอง  
1.มีความรู้และเข้าใจการท างานในแผนกต่างๆ ของ
โรงแรม  สามารถปฏิบัติงานในแผนกต่างๆของ
โรงแรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
2.มีความรู้และเข้าใจแนวปฏิบัติของการท างานใน
ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์  สามารถอธิบายการ
ท างานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานด้าน
ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม 
3.มีบุคลิกภาพที่ เหมาะสมในการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ  สามารถอธิบายข้อมูลรายละเอียดแก่
ผู้ใช้บริการตามความต้องการอย่างถูกต้อง 
4.มีทักษะพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศท่ีสามารถ
สื่อสารกับผู้ใช้บริการได้อย่างเข้าใจ 

จัดการเดินทางท่องเที่ยว 
3.มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์  และมี
ทัศนคติที่ดีเข้าใจการปฏิบัติงานตามหน้าที่ใน 
การน าเที่ยว ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
4.สามารถประยุกต์ความรู้จากภาคทฤษฏีไปใช้ใน
การท างานและแก้ปัญหาในการท างานได้ 
อย่างเหมาะสม 
สมรรถนะรอง  
1.มีความรู้และเข้าใจหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ ของ
ธุรกิจน าเที่ยว มีทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อ 
ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของธุรกิจน าเที่ยวร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
2.มีความรู้และเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ  
สามารถอธิบายรูปแบบ การด าเนินการ และ 
การบริหารจัดการของธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทน
การจัดการเดินทางท่องเที่ยวได้ 
3.มีความรู้และทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์  โดย
สามารถน าเที่ยวและอธิบายข้อมูลรายละเอียด 
แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และยึด
มั่นในการปฏิบตัิหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
มัคคุเทศก์ 

4.สามารถประยุกต์ความรู้จากภาคทฤษฏีไปใช้
ในการท างานและแก้ปัญหาในการท างานได้
อย่างเหมาะสม 
สมรรถนะรอง  
1.มีความรู้และเข้าใจในการวางแผนการเดินทาง
และสามารถจัดท ารายการน าเที่ยวท้ังในประเทศ
และระหว่างประเทศได้ 
2.สามารถน าเสนอรายการน าเที่ยวด้วยสื่อดิจิทัล
ที่หลากหลาย เช่น YouTube Facebook Line 
Website เป็นต้น 
3.มีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจทัวร์จ าลอง 
มีทักษะหน้าที่ของฝ่ายงานในธุรกิจธุรกิจทัวร์
จ าลอง เช่น  หน้าที่ท าการตลาดและการขาย  
หน้าที่น าเที่ยว  หน้าที่จัดรายการน าเที่ยว และ
หน้าท่ีอื่นที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
4.มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศที่สามารถ
สื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ถูกต้อง 
5.สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผูอ้ื่นได้  และมี
ปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นจาก
การเดินทางและการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 
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รายวิชาเอก (สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2 แผนการเรียน ชั้นปีที่ 3 แผนการเรียน ชั้นปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
TRHM1101 
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกบัการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
TRHM1102 
การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 
TRHM1201 
การพัฒนา
บุคลิกภาพและ
การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรม
บริการ 
 

TRHM2201 
ศิลปะการต้อนรับ
และจิตวิทยาการ
บริการ 
TRHM3111 
โลจิสติกส์ส าหรับ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 

TRHM2106 
การตลาดการ
ท่องเที่ยวในยุค
ดิจิทัล 
TRHM2104 
การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ 
TRHM3204 
การประชุม
นิทรรศการและ
การท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวัล 
 
 
 
 
 

TRHM2103 
จรรยาบรรณ
วิชาชีพและ
กฎหมายส าหรับ
การท่องเท่ียวและ
การโรงแรม 
TRHM3114 
ธุรกิจการบินและ
การออกบัตร
โดยสาร
อิเล็กทรอนิกส ์
TRHM2203 
ธุรกิจโรงแรม 
  
 
 
 
 

TRHM3108 
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียวและ
ตัวแทนการ
เดินทางท่องเที่ยว 
TRHM3107 
หลักการมัคคุเทศก์ 
TRHM3112 
การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 
TRHM3205 
การด าเนินงานและ
บริการส่วนหนา้ 
 
 
 
 

TRHM3901วิธวีิจยั
วิทยาทางการท่องเท่ียว 
TRHM3110 
การวางแผนและการ
ด าเนินการจัดน าเท่ียว 
TRHM3109 
การพัฒนาทรัพยากร
การท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน 
TRHM4117 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน
และโฮมสเตย ์
TRHM4119 
การเดินทางในยุคดิจิทัล 
TRHM3206 
การด าเนินงานและงาน
แม่บ้าน 
 
 
 
 

TRHM3115 
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวและการ
โรงแรมอัจฉริยะ 
TRHM4901  
สัมมนาทางการท่องเท่ียว 
TRHM4902 
การวิจยัทางท่องเที่ยว 
TRHM4118 
การจัดน าเท่ียวระหว่างประเทศ 
TRHM4117 
การนันทนาการเพื่อการท่องเท่ียว 
TRHM2105 
การท่องเท่ียวผู้สูงวยั 
TRHM3207   
การด าเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
TRHM4801 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีทางอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
TRHM4803  
การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

TRHM4802 
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
TRHM4804 
สหกิจศึกษาทาง
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
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หมวดที ่5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2 )  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจะด าเนินการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล 
โดยการวิจัยซึ่งด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของระยะเวลา
ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบงานอาชีพและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 

2.2.3 การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่า ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2554 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

มีความประพฤติดี 
3.1 สอบผ่านในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
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3.3 ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอ่ืน ๆ ที่ต้องช าระตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
3.4 มีระยะเวลาศึกษาตามก าหนดของหลักสูตร 

 และประกาศมหาวิทยาราชภัฏจันทรเกษม เรื่องเกณฑ์ระดับมาตราฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษระดับปริญญาตรี  

หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดหลักสูตรการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ซึ่งอาจจัดขึ้นส าหรับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.3 จัดระบบแนะน า/ระบบพ่ีเลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่ 
1.4  จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตรและการจัดท า

ประมวลรายวิชา (course syllabus) 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน 

และการวัดการประเมินผลในรายวิชานั้น 
2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอนเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะความ

คิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ช านาญการ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1  สนับสนุนให้ผู้สอนท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
2.2.2  พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อท างานได้ระยะหนึ่งและมีผลงานดีเด่น 
2.2.3  ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
2.2.4 สนับสนุนให้ผู้สอนได้รับประสบการณ์จริง โดยส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการและจัดสวัสดิการใน

การฝึกงานให้ตามสมควร 
2.2.5  สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

เพ่ือให้สามารถน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.6  เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อต าราเรียนใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้ง

อ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการให้เพียงพอ 
2.2.7  จัดโครงการเยี่ยม - ศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
2.2.8  มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพ่ือธ ารงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ 
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หมวดที ่7  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐานในการบริหารหลักสูตร 

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีภาระหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาและต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 การวางแผน การพัฒนาและการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน มี
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชาและ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ 
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ 
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

1. มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม มี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตราฐานสมรรถนะทางวิชาชีพใน
ภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก  

3. มีทักษะวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม 
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ  

4. มีบุคลิกภาพดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเองทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ใยการประมาลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการและการพัฒนา 
 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
3. นักศึกษา 

มีกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนว การคงอยู ่การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา  
ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้ 

1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2. ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งมหาวิทยาลัย

เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง โดยเปิดรับสมัครในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
สาขาวิชามีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประชุมวางแผน

เพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชา คณะด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุก
คน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ต่อมาทางวิชาการได้ซึ่งอาจารย์ของคณะ
ทุกคนจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและทุกคน มีการก าหนดชั่วโมง (Office 
Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้ 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว  
การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาสาขาวิชามีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 
1. การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและ 

กลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 
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2. การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาและในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้  
อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมาย
นักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบ 4 - 5 ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาต่อไป 

4. การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็น
ผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนด นักศึกษาสามารถนัดหมายวัน เวลากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้ 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานสาขาและประธาน

สาขาวิชาน าเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและหาทางแก้ไข หากท่ีประชุมกรรมการบริหารฯ แก้ไข
ไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ 
4. อาจารย์ 

4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ของ สกอ. จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออกเพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต 

2. หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพ่ิมต่อคณะและมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และมีการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสาธิต
การสอน 

4. นอกจากนี้สาขาวิชายังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยงให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมี  

ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
- จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล 

ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
- จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 

ประจ าให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 



81 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

- ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงาน 
วิชาการการวิจัยและควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

- จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการ 
อบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เพ่ือน าผลมาใช้ในการ
ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปี เพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอนทั้ง
รายวิชาบังคับและวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้  สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาค
การศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้  ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามี
ความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน เวลาสอบที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขาอ่ืน ๆ ที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในฐานะวิชาเลือกเสรี ตารางเวลาที่เหมาะสมท้ังกับผู้เรียนและผู้สอน 

5.3 การประเมินผู้ เรียน  มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีระบบขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรี ยน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ
คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาวิชาได้น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ การด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจนภายใน 30 วันก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น  ๆ ของหลักสูตรจะด าเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาตามกลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ. 5 ของรายวิชา 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตามและตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สาขาวิชาจัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์

ผู้สอนก าหนดสิ่งที่สนับสนุนการเรียนที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน  
6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะวิทยาการจัดการ  จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา 

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างพอเพียงเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการที่มีหนังสือ 

รวมถึงฐานข้อมูลที่จะสืบค้น ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง  
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และ

นักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมา
สอนในบางวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการน าเสนอรายชื่อหนังสือส าหรับใช้ในส านักวิทยบริการด้วยในส่วนของ
คณะมีห้อง E-learning เป็นห้องสมุดย่อยที่มีหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางและคณะจัดสื่อการสอนอื่นเพ่ือ
ใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น 

6.4 การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร 
  มีเจ้าหน้าที่ประจ าคณะซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อ จัดหาหนังสือเพ่ือเข้าห้องสมุดและท าหน้าที่
ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งจะอ านวยความสะดวกใน
การใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
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7.  ตัวบ่งช้ีการด าเนินการ (Key Performance Indicators) 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)ของหลักสูตร 
 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

√ √ √ √ √ 

3.มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.
5และมคอ.6ภายใน30วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

√ √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ หรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน √ √ √ √ √ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50ต่อปี 

√ √ √ √ √ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 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)  มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) จัดการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการใช้กลยุทธ์การสอนเพ่ือน าไปวางแผนแนวการสอนแต่ละ
รายวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบ 

(2) จัดท าแบบสอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการสอนโดยใช้ แบบสอบถามแบบ
สัมภาษณ์  สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมินการเรียนรู้
ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออกการท ากิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน การลงพ้ืนที่ภาคสนามออกฝึก
ปฎิบัติการมัคคุเทศก์และผลการสอบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย 

(3) คณะจัดให้มี peer evaluation โดยทีมผู้ร่วมสอนในกลุ่มวิชาเดียวกันและต่างกลุ่มวิชาเพ่ือประเมิน
การสอนตามแบบการประเมินที่อ้างอิงกระบวนการ Clinical supervision ซึ่งคณะจะต้องประกาศให้อาจารย์ทุก
คนทราบ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดในแต่ละรายวิชาและส่งตรงต่อคณะโดยใช้แบบ
ประเมินการสอนตามท่ีก าหนด 

(2) ผลการประเมิน (feedback) ส่งตรงต่ออาจารย์และคณะรวบรวมผลการประเมินที่ได้เพ่ือปรับปรุง
ทักษะการสอนและวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอนในแต่ละรายวิชาต่อไป 

(3) การประเมินการสอนของอาจารย์ได้จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอนกิจกรรมงานที่มอบหมาย
แก่นักศึกษาโดยคณะกรรมการประเมินของคณะ 

(4) มีการประเมินการสอนโดยผู้สอนวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์การสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาทุกกลุ่มวิชาตัวแทนผู้เรียน
ปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

(2) จัดส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันในทุกชั้นปีและประเมินจาก
บัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาทุกชั้นปีวันปัจฉิมนิเทศ จัดสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/
บัณฑิตตัวแทนคณาจารย์และเปิดเว็บไซต์ (web site) เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยใช้ข้อมูล

ย้อนกลับของผู้เรียนผู้ส าเร็จการศึกษาผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือประกอบการประเมิน 
(2) รับฟังการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกโดยดูจากผลการประเมินตนเองของ

ผู้สอนรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและการเข้าเยี่ยมชม 
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
(1) จัดส ารวจและติดตามบัณฑิตใหม่โดยสอบถามข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดย

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
(2) สรุปผลการส ารวจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวโดย

ประเมินจากความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรและส ารวจอัตราการว่าจ้าง
แรงงานและรายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วในทุกปี 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

จัดประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย  1 คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)ที่แต่งตั้งโดยคณบดี 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบระหว่าง
ภาคการศึกษาและปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นและเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชาเสนอคณบดี 

4.2  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชา 

4.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบในหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีโดยรวบรวมจากข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอนรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามรายงานผล
การประเมินการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวกรายงานผลการประเมินหลักสูตรรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและสรุปข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านคณบดี 
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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 

หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

หน่วยกิต เหตุผล 

จ านวนหน่วยกิต รวม 129 จ านวนหน่วยกิต รวม 126 เป็นไปตามมคอ.1 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  คงเดิม 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 93  2.หมวดวิชาเฉพาะ 84 เป็นไปตามมคอ.1 

2.1 กลุ่มวชิาแกน 
2.2 กลุ่มวชิาเอก 
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 กลุ่มวชิาแกน 
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 กลุ่มวชิาแกน 24 2.1 กลุ่มวิชาแกน 24 คงเดิม 
BCOM4208 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยวและโรงแรม 

3(3-0-6) TRHM3115 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การท่องเที่ยวและโรงแรมอัจฉริยะ
   

3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อใหม่/รหัสวิชาใหม่ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาเล็กน้อย
เพราะปรับเนื้อหารายวิชาให้
ทันสมัยข้ึน 

HRDM1102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3 (3-0-6) TRHM1201 การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
บริการ 

3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อใหม่/รหัสวิชาใหม่
โดยรวมเข้าไว้กับวิชาอื่น 

TRHM1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3 (3-0-6) TRHM1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3 (3-0-6) คงเดิม 

TRHM2103 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

3(3-0-6) TRHM2103 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

3(3-0-6) คงเดิม 
 

TRHM2202 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

3 (3-0-6) TRHM1102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ 
เพราะให้สอดคล้องกับชั้นป ี

TRHM3110 โลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6) TRHM3111 โลจิสติกส์ส าหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่/รหัสวิชาใหม่ 
เพราะให้เนื้อหาครอบคลุมโลจิ
สติกส์ด้านอื่นๆ ด้วย ไม่ใช่แต่การ
ท่องเที่ยว 

TRHM3106  การตลาดการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) TRHM2106 การตลาดการท่องเที่ยวในยุค
ดิจิทัล 

3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่/รหัสวิชาใหม่ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาเล็กน้อย 

TRHM4208 ศิลปะการต้อนรับและจิตวิทยา
การบริการ 

3 (3-0-6) TRHM2201 ศิลปะการต้อนรับและ
จิตวิทยาการบริการ   

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ 
เพราะให้สอดคล้องกับชั้นป ี



90 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน่วยกิต เหตุผล 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 32  
หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 
หน่วยกิต 

เป็นไปตามมคอ.1 
 

ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ 

3(3-0-6) ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ 

3(3-0-6) คงเดิม 
 

ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะทางวิชาชีพ 

3(3-0-6) ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะทางวิชาชีพ 

3(3-0-6) คงเดิม 
 

TRHM3105 หลักการมัคคุเทศก์ 3 (3-0-6) TRHM3107 หลักการมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ 
เพราะให้สอดคล้องกับชั้นป ี

TRHM3107 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและ
ตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว 

3(3-0-6) TRHM3108 การเป็นผู้ประกอบการใน
ธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่/รหัสวิชาใหม่
เพราะใส่เนื้อหาการเป็นเจ้าของ
ธุรกิจน าเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการบัณฑิต 

TRHM3108 การวางแผนและพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

3(3-0-6) TRHM3109 การพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่/รหัสวิชาใหม่
เพราะเปลี่ยนชื่อให้ตรงตามเนื้อหา
รายวิชา 

TRHM3109 การวางแผนและการจัดน าเที่ยว 3(3-0-6) TRHM3110 การวางแผนและการจัดน า
เที่ยว 

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ 
เพราะจัดล าดับการเรียนในแต่ละ
ชั้นปี 

TRHM3113 ธุรกิจการบินและการออกบัตร
โดยสาร 

3 (3-0-6) TRHM3114 ธุรกิจการบินและการออก
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 

3 (3-0-6) - เปลี่ยนชื่อใหม่/รหัสวิชาใหม่
เพราะเพ่ิมเนื้อหาให้ทันสมัยข้ึน 

TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการ
ท่องเที่ยว 

3(3-0-6) คงเดิม 
 

TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเที่ยว 2(0-4-2) TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5) - เพ่ิมหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างมคอ.1 

TRHM4902 การวิจัยทางการท่องเที่ยว 3(0-6-3) TRHM4902 การวิจัยทางการท่องเที่ยว 3(0-6-3) คงเดิม 

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
 

15 
หน่วยกิต 

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 
หน่วยกิต 

เป็นไปตามมคอ.1 

TRHM2203 การจัดการโรงแรม  3(2-2-5) TRHM2203 ธุรกิจโรงแรม 3(2-2-5) - เปลี่ยนชื่อวิชาใหม ่
เพราะเพ่ือให้เนื้อหาสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

TRHM3205 การจัดการประชุมนิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) TRHM3204 การประชุมนิทรรศการและ
การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 

3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อ/รหัสวิชาใหม่ 
เพราะจัดล าดับการเรียนในแต่ละ
ชั้นป ี
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คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

หน่วยกิต เหตุผล 

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 32  
หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 
หน่วยกิต 

เป็นไปตามมคอ.1 
 

TRHM3111 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6) TRHM2104 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อ/รหัสวิชาใหม่ 
เพราะจัดล าดับการเรียนในแต่ละ
ชั้นป ี

TRHM3112 การจัดการนันทนาการเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) TRHM3113 นันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) - เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่/เปลี่ยนชื่อ
วิชาเพราะเน้นให้นักศึกษาท า
กิจกรรมมากกว่าการจัดการ 

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
 

15 
หน่วยกิต 

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 
หน่วยกิต 

เป็นไปตามมคอ.1 

TRHM4112 การจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

3(3-0-6) TRHM3112 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อ/รหัสวิชาใหม่ 
เพราะจัดล าดับการเรียนในแต่ละ
ชั้นป ี

- - TRHM3116 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 3(3-0-6) - เพ่ิมรายวิชา 
เพราะให้ทันสมัยตามสถานการณ์
ปัจจุบัน 

TRHM4113 การจัดน าเที่ยวต่างประเทศ  3(3-0-6) TRHM4118 การจัดน าเที่ยวระหว่าง
ประเทศ 

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่/เปลี่ยนชื่อ
วิชาเพราะเพ่ือให้เนื้อหา
ครอบคลุมมากข้ึน 

TRHM4114 หลักการน าเที่ยว 3 (3-0-6) TRHM4116 หลักการน าเที่ยว 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ 
เพราะจัดล าดับการเรียนในแต่ละ
ชั้นป ี

GOHI1202 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ไทย 

3(3-0-6) - 
 

- - ตัดออก 
เพราะเนื้อหาซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
มีอยู ่

GOHI3118 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3 (3-0-6) - 
 

- - ตัดออก 
เพราะเนื้อหาซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
มีอยู ่

HOME3112 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย 3(2-3-4) - 
 

- - ตัดออก 
เพราะเนื้อหาซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
มีอยู ่

- - TRHM4117 การท่องเที่ยวโดยชมุชนและ
โฮมสเตย ์

3(3-0-6) - เพ่ิมรายวิชา 
เพราะให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐและมหาวิทยาลัย 

- - TRHM2105 การท่องเที่ยวผู้สูงวัย 3(3-0-6) - เพ่ิมรายวิชา 
เพราะให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้สูงอายุ
มากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

หน่วยกิต เหตุผล 

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
 

15 
หน่วยกิต 

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 
หน่วยกิต 

เป็นไปตามมคอ.1 

- - TRHM4119 การเดินทางในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) - เพ่ิมรายวิชา 
เพราะให้ทันสมัยตามสถานการณ์
ปัจจุบัน 

- - TRHM3205 การด าเนินงานและบริการ
ส่วนหน้า 

3(2-2-5) - เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจงานโรงแรม
มากข้ึน 

- - TRHM3206 การด าเนินงานและงาน
แม่บ้าน 

3(2-2-5) - เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจงานโรงแรม
มากข้ึน 

- - TRHM3207 การด าเนินงานและบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

3(2-2-5) - เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจงานโรงแรม
มากข้ึน 

ENGL2703 ภาษาอังกฤษส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3 (3-0-6) ENGL2703 ภาษาอังกฤษส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3 (3-0-6) คงเดิม 
 

- - ENGL2702 ภาษาอังกฤษส าหรับ
อุตสาหกรรมโรงแรม 

3(3-0-6) - เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในโรงแรม 

ENGL3715 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับมัคคุเทศก์ 

3 (3-0-6) ENGL3715 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับมัคคุเทศก์ 

3(3-0-6) คงเดิม 

2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 15 
หน่วยกิต 

2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
ภาษาต่างประเทศ 

15 
หน่วยกิต 

คงเดิม 

เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง
ต่อไปนี้ 

15   
หน่วยกิต 

เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษา
หนึ่งต่อไปนี้ 

ไม่น้อย
กว่า 15 
หน่วยกิต 

คงเดิม 

ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาญี่ปุ่น   

JPAN1101 ภาษาญี่ปุ่น 1 3 (3-0-6) JPAN1101 ภาษาญี่ปุ่น 1 3 (3-0-6) คงเดิม 
JPAN1102 ภาษาญี่ปุ่น 2 3 (3-0-6) JPAN1102 ภาษาญี่ปุ่น 2 3 (3-0-6) คงเดิม 
JPAN3721 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือ 
การท่องเที่ยว1 

3 (3-0-6) JPAN3721 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว1 3 (3-0-6) คงเดิม 

JPAN3722 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือ 
การท่องเที่ยว2 

3 (3-0-6) JPAN3722 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว2 3 (3-0-6) คงเดิม 

TRHM3801 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับมัคคุเทศก์1 3(3-0-6) JPAN3723 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพราะจัดล าดับการเรียน                  

ในแต่ละชั้นป ี
TRHM3802 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับมัคคุเทศก์2 3(3-0-6)   ตัดออก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

หน่วยกิต เหตุผล 

2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 15 
หน่วยกิต 

2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
ภาษาต่างประเทศ 

15 
หน่วยกิต 

คงเดิม 

เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง
ต่อไปนี้ 

15   
หน่วยกิต 

เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษา
หนึ่งต่อไปนี้ 

ไม่น้อย
กว่า 15 
หน่วยกิต 

คงเดิม 

 ภาษาจีน   ภาษาจีน   
CHIN1101 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 3(3-0-6) CHIN1101 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา  

CHIN1102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3(3-0-6) CHIN1102 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

CHIN4721 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 1     

3(3-0-6) CHIN4721 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 1     

3(3-0-6) คงเดิม 

CHIN4722 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 2   

3(3-0-6) CHIN4722 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 2   

3(3-0-6) คงเดิม 

CHIN4723 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์1 3(3-0-6) CHIN4723 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา 
เพราะจัดล าดับการเรียนในแต่ละ

ชั้นป ี
CHIN4724  ภาษาจีนส าหรับส าหรับ
มัคคุเทศก์  2 

3(3-0-6)  
 

 ตัดออก 

ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาฝรั่งเศส   

FREN1701 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) FREN1701 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 
1 

3(3-0-6) คงเดิม 

FREN2702 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) FREN2702 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 
2 

3(3-0-6) คงเดิม 

FREN2703 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 3 3(3-0-6) FREN2703 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 
3 

3(3-0-6) คงเดิม 

FREN3704 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 4 3(3-0-6) FREN3704 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 
4 

3(3-0-6) คงเดิม 

FREN3725 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 5 3(3-0-6) FREN3725 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 
5 

3(3-0-6) คงเดิม 

FREN4716 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 6 3(3-0-6)   ตัดออก 

ภาษาเกาหลี  ภาษาเกาหลี   

TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการ1 3(3-0-6) TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการ1 3(3-0-6) คงเดิม 
TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการ2 3(3-0-6) TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการ2 3(3-0-6) คงเดิม 

TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว 
1 

3(3-0-6) TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 1 

3(3-0-6) คงเดิม 

TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว 
2 

3(3-0-6) TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 2 
 

3(3-0-6) คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน่วยกิต เหตุผล 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 15 
หน่วยกิต 

2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
ภาษาต่างประเทศ 

15 
หน่วยกิต 

คงเดิม 

เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง
ต่อไปนี้ 

15   
หน่วยกิต 

เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษา
หนึ่งต่อไปนี้ 

ไม่น้อย
กว่า 15 
หน่วยกิต 

คงเดิม 

TRHM3301 ภาษาเกาหลีส าหรับมัคคุเทศก์1 3(3-0-6) TRHM3301 ภาษาเกาหลีส าหรับ
มัคคุเทศก์ 
 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา 
เพราะจัดล าดับการเรียนในแต่ละ

ชั้นป ี
TRHM3302 ภาษาเกาหลีส าหรับมัคคุเทศก์2 3(3-0-6)   ตัดออก 

กลุ่มภาษาอาเซียน  กลุ่มภาษาอาเซียน   
TRHM1601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 1 

3(3-0-6) TRHM1601 ภาษาเวียดนามเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 1 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาตามค าแนะน าของ
กรรมการสภาวิชาการ 

TRHM1602 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2 

3(3-0-6) TRHM1602 ภาษาเวียดนามเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 2 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาตามค าแนะน าของ
กรรมการสภาวิชาการ 

TRHM2601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 3 

3(3-0-6) TRHM2601 ภาษามาเลเซียเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 1 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาตามค าแนะน าของ
กรรมการสภาวิชาการ 

TRHM2602กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 4 

3(3-0-6) TRHM2602 ภาษามาเลเซียเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 2 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาตามค าแนะน าของ
กรรมการสภาวิชาการ 

TRHM3601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 5 

3(3-0-6) TRHM3601 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 1 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาตามค าแนะน าของ
กรรมการสภาวิชาการ 

TRHM3602 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 6 

3(3-0-6)   ตัดออก 

3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7  
หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า 

6   
หน่วยกิต 

เป็นไปตามมคอ.1 

TRHM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

2(90) TRHM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

2(90) คงเดิม 

TRHM4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

5(450) TRHM4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

5(450) คงเดิม 

TRHM4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

2(90) TRHM4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

2(90) คงเดิม 

TRHM4804 สหกิจศึกษาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

6(540) TRHM4804 สหกิจศึกษาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

6(540) คงเดิม 

4.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
หน่วยกิต 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  
หน่วยกิต 

คงเดิม 
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เอกสารหมายเลข 2 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2554 
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เอกสารหมายเลข 3 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
 

ล าดับ 
รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 

(ตาม มคอ.1) 
องค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ 

รายวิชาในหลักสูตร 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 - TRHM1101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 
- TRHM2203 ธุรกิจโรงแรม 

2. ลักษณะและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 

 - TRHM1102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

3. จิตวิทยาการบริการ  - TRHM2201  ศิลปะการต้อนรับและจิตวิทยา 
การบริการ 

4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์  - TRHM1201 การพัฒนาบุคลิกภาพและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 - TRHM3115 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมอัจฉริยะ  

6. จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
ส าหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

 - TRHM2103  จรรยาบรรณวิชาชีพและ 
 กฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

7. การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  - TRHM1102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มวิชาเอกบังคับ 

 1. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว (Tourism) ประกอบด้วยกลุ่มวิชาการวางแผนการจัดการและการพัฒนาการ               
ท่องเที่ยว (Tourism Planning, Management and Development) 
 

ล าดับ 

รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม พ.ศ. 2553 
(ระบตุาม มคอ.1) 

องค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ 

รายวิชาในหลักสูตร 

1. 
 

การวางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

 - TRHM3109 การพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   

2. การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว  
3. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
4. การท่องเที่ยวชุมชน  - TRHM4117 การท่องเที่ยวโดยชุมชน

และโฮมสเตย์  
5. การจัดการโครงการท่องเที่ยว  - TRHM4118 การจัดน าเที่ยวระหว่าง

ประเทศ 
6. การส ารวจและวิจัยส าหรับการ

ท่องเที่ยว 
 - TRHM3901  วิธีวิจัยวิทยาทางการ 

                        ท่องเที่ยว 
- TRHM4902  การวิจัยทางการท่องเที่ยว 

7. โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

 - TRHM3111โลจิสติกส์ส าหรบั
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

8. การสัมมนาการท่องเที่ยว  - TRHM4901  สัมมนาทางการท่องเที่ยว 
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2. กลุ่มวิชาการด าเนินงานและจัดการธุรกิจน าเที่ยว (Tour Business Operation and Managemant) 
ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 

ล าดับ 
รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 

(ตาม มคอ.1) 
องค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ 

รายวิชาในหลักสูตร 

1. การวางแผนและการจัดน าเที่ยว  
- TRHM3110 การวางแผนและการ
ด าเนินการจัดน าเที่ยว  2. 

การด าเนินงานน าเที่ยว 
 

 

3. งานมัคคุเทศก์  - TRHM3107 หลักการมัคคุเทศก์ 

4. 
การตลาดการท่องเที่ยว  - TRHM2106 การตลาดการท่องเที่ยวใน

ยุคดิจิทัล  
5. การจัดการธุรกิจน าเที่ยว  - TRHM3108 การเป็นผู้ประกอบการใน

ธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

6. 
การจัดการตัวแทนการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

 

7. การออกบัตรโดยสาร  
- TRHM3114 ธุรกิจการบินและการออก
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 
3. กลุ่มวิชาการด าเนินงานจัดการห้องพัก (Hotel Room Operation and Management) คลอบคลุม

เนื้อหาสาระในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  

ล าดับ 
รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 

(ตาม มคอ.1) 
องค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ 

รายวิชาในหลักสูตร 

1. การด าเนินงานและการจัดการงาน
บริการส่วนหน้า 

 - TRHM3205 การด าเนินงานและบริการ
ส่วนหน้า 

2. การด าเนินงานและการจัดการงาน
แม่บ้าน 

 - TRHM3206 การด าเนินงานและงาน
แม่บ้าน  

 
4. กลุ่มวิชาการด าเนินงานและจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Operation and 

Management) คลอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

ล าดับ 
รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 

(ตาม มคอ.1) 
องค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ 

รายวิชาในหลักสูตร 

1. การด าเนินงานและบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 

 - TRHM3207 การด าเนินงานและบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

 

ล าดับ 
รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 

(ตาม มคอ.1) 
องค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ 

รายวิชาในหลักสูตร 

1. การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  - TRHM3112 การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

2. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  - TRHM2104 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  

3. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  - TRHM3113 นันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยว   

4. การจัดการการประชุมนิทรรศการและ
การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 

 - TRHM3204 การประชุมนิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล   

5. การจัดการอาหารนานาชาติ/ท้องถิ่น  - HOME3112 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 

ล าดับ 
รายวิชาในมาตรฐาน

คุณวุฒิ 
(ตาม มคอ.1) 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

1.  วิชาภาษาต่างประเทศท่ีมี 
เนื้อหาสาระของความรู้และทักษะ
ที่ให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการโรงแรมโดย
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า ๑ 
ภาษา 

เลือกรายวิชาจากกลุ่มภาษาใดภาษา
หนึ่งต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
- ภาษาญี่ปุ่น 
- ภาษาจีน 
- ภาษาฝรั่งเศส 
- ภาษาเกาหลี 
- กลุ่มภาษาอาเซียน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยววิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ล าดับ 
รายวิชาในมาตรฐาน

คุณวุฒิ 
(ตาม มคอ.1) 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

1.  เป็นการฝึกปฏิบัติงานแบบสหกิจศกึษาไม่น้อย
กว่า ๑๖ สัปดาห์หรือ ๑ภาคการศกึษาไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิตส าหรับสถาบันอดุมศึกษาที่
ใช้ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบนับ
ช่ัวโมงต้องมีระยะเวลาในการฝึกจ านวนไม่ต่ า
กว่า ๔๐๐ ช่ัวโมงต่อเนื่องกันและควรพัฒนา
ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็น
แบบสหกิจศึกษาส าหรบันักศึกษาที่รับ 
เข้าในรุ่นต่อไป 

- TRHM4801 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
- TRHM4802 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
- TRHM4803  การเตรียมสหกิจ
ศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
- TRHM4804  สหกิจศึกษาทาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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เอกสารหมายเลข 4 
การก าหนดรหัสวิชาของสาขาวิชา 
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หมู่วิชาธุรกิจบริการ (TRHM) 

 
 หมู่วิชาธุรกิจบริการ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 
 1.  การท่องเที่ยว       (TRHM_1__) 
 2.  การโรงแรมและบริการ     (TRHM_2__) 
 3.  ภาษาต่างประเทศ      (TRHM_3__) 
 4.          (TRHM_4__) 
 5.           (TRHM_5__) 
 6.          (TRHM_6__) 
 7.        (TRHM_7__) 
 8.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (TRHM_8__) 
 9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  การสัมมนา และการวิจัย  (TRHM_9__) 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร 
 

  ความหมายของเลขรหัสวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
ประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน  4  ตัว  และตัวเลข  4  หลัก  มีความหมายดังนี้ 
  ตัวอักษรโรมัน  4  ตัว  หมายถึง   หมวดวิชา 
  เลขตัวที่หนึ่ง   หมายถึง   ชั้นปี 
  เลขตัวที่สอง   หมายถึง   ลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่สาม – สี่   หมายถึง   ล าดับก่อนหลัง 
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หมู่วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา หน่วยกิต 

รหัสเก่า รหัสใหม ่
TRHM1101 TRHM1101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเทีย่วและการโรงแรม 3(3-0-6) 
TRHM2202 TRHM1102  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
TRHM1201 TRHM1201 การพัฒนาบุคลิกภาพและการจดัการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
TRHM4201 TRHM2201 ศิลปะการต้อนรับและจติวิทยาการบริการ   3(3-0-6) 
TRHM2103 TRHM2103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
TRHM3111 TRHM2104 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6) 

- TRHM2105 การท่องเที่ยวผู้สูงวัย 3(3-0-6) 
TRHM3100 TRHM2106     การตลาดการท่องเที่ยวในยุคดิจิทลั 3(3-0-6) 
TRHM2203 TRHM2203 ธุรกิจโรงแรม  3(3-0-6) 
TRHM3105 TRHM3107 หลักการมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 
TRHM3107 TRHM3108 การเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
TRHM3108 TRHM3109 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
TRHM3109 TRHM3110 การวางแผนและการด าเนินการจดัน าเที่ยว 3(3-0-6) 
TRHM3110 TRHM3111 โลจสิติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
TRHM4112 TRHM3112 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
TRHM3112 TRHM3113 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
TRHM3113 TRHM3114 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 

- TRHM3116 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 3(3-0-6) 
BCOM4208 TRHM3115 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและโรงแรมอัจฉรยิะ 3(2-2-5) 
TRHM3204 TRHM3204 การประชุมนิทรรศการและการทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(3-0-6) 
TRHM4202 TRHM3205 การด าเนินงานและบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 

- TRHM3206 การด าเนินงานและงานแม่บ้าน 3(2-2-5) 
- TRHM3207 การด าเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 

TRHM3901 TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
TRHM4114 TRHM4116  หลักการน าเที่ยว  3(3-0-6) 

- TRHM4117 การท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย ์ 3(3-0-6) 

TRHM4113 TRHM4118 การจัดน าเที่ยวระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
- TRHM4119 การเดินทางในยุคดจิิทัล  3(0-6-3) 

TRHM4801 TRHM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2(90) 
TRHM4802 TRHM4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5(450) 
TRHM4803 TRHM4803 เตรียมสหกจิศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2(90) 
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รหัสวิชา 
ชื่อวิชา หน่วยกิต 

รหัสเก่า รหัสใหม ่
TRHM4804 TRHM4804 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 6(540) 
TRHM4901 TRHM4901 สัมมนาทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
TRHM4902 TRHM4902 การวิจัยทางการท่องเที่ยว 3(0-6-3) 
TRHM1301 TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 1 3(3-0-6) 
TRHM1302 TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 2 3(3-0-6) 
TRHM2301 TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเทีย่ว 1 3(3-0-6) 
TRHM2302 TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(3-0-6) 
TRHM3301 TRHM3301 ภาษาเกาหลีส าหรับมคัคุเทศก์  3(3-0-6) 
TRHM1601 TRHM1601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 1  3(3-0-6) 
TRHM1602 TRHM1602 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 2  3(3-0-6) 
TRHM2601 TRHM2601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 3 3(3-0-6) 
TRHM2602 TRHM2602 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 4  3(3-0-6) 
TRHM3601 TRHM3601 กลุ่มภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 5  3(3-0-6) 

TRHM3701 TRHM3701 ภาษาจีนส าหรับมคัคุเทศก์ 1 3(3-0-6) 
TRHM3702 TRHM3702 ภาษาจีนส าหรับมคัคุเทศก์ 2 3(3-0-6) 
TRHM3801 TRHM3801 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับมัคคุเทศก์ 1 3(3-0-6) 
TRHM3802 TRHM3802 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับมัคคุเทศก์ 2 3(3-0-6) 
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เอกสารหมายเลข 5 
ผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติส่วนตัว 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชื่อ    นางฐิตาภา  บ ารุงศิลป์ 
วัน เดือน ปี เกิด   2 พฤศจิกายน 2516 อายุ  47 ปี 

 
2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
  
ระดับการศึกษา/หลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาเอก                        
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา 2559 

ปริญญาโท                           
Master of Management 

 General Management 
( International  Program) 

Mahidol University 2543 

ปริญญาตรี                             
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2538 

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 Marketing Strategies of SCB Easy M-Banking.  
2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก. 
 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ 

3. ผลงานทางวิชาการ  
3.1 ต ารา/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  บ ารุงศิลป์, ดวงพร  กาซาสบิ, พิศมัย จัตุรัตน์ และฉัตรมงคล จันทราทิพย์. (2562). แนวทางการ
พัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนลาวเวียง อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่  2 NCST – CRU 2562 ). 
จ านวน 7 หน้า , 64 – 70.  
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ฐิตาภา  บ ารุงศิลป์, พิศมัย จัตุรัตน์, ฉัตรมงคล จันทราทิพย์, สุดารัตน์ มานะ และนิสา บุญทะสอน. 
(2563). อัตลักษณ์ของชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว . การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่  6 RUNIRACUI 2563). จ านวน 16 หน้า,23 – 38 
 
4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่ก าหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย น ามาใส่ในตาราง 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตรในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา 

 (พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม)  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

 

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 ฐิตาภา  บ ารุง
ศิลป ์

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. 

11 2561 เม.ษ 

2 
 

ฐิตาภา  บ ารุง
ศิลป ์

ฐิตาภา  บ ารุงศลิป,์ ดวงพร กาซาสบ,ิพิศมัย จัตุรัตน์ 
และฉัตรมงคล  จันทราทิพย์. (2562). แนวทางการ
พัฒนาภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริม ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน : 
กรณีศึกษาชุมชนลาวเวียง อ าเภอเนินขาม จังหวัด
ชัยนาท. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบรหิารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม (ครั้งที่  2 NCST – 
CRU 2562 ).จ านวน 7 หน้า , 64 – 70. 
 

10 2562 ก.ค. 

3 ฐิตาภา  บ ารุง
ศิลป ์

ฐิตาภา  บ ารุงศิลป์, พิศมัย จัตุรัตน์, ฉัตรมงคล จันทรา
ทิพย์ และนิสา บุญทะสอน. (2563).อัตลักษณ์ของ
ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียว. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งท่ี  6 RUNIRACUI 
2563). จ านวน 16 หน้า,23 – 38 

10 2563 ส.ค 
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5. ประวัติการท างาน (เรียงตามประวัติการท างานปัจจุบันลงไป) 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 

1 ประธานหลักสูตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2563-ปัจจุบัน 

2 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2559-ปัจจุบัน 
3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2554-ปัจจุบัน 

4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

2544-2553 

 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
TRHM1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว1 3(3-0-6) 
TRHM1103   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว2 3(3-0-6) 
TRHM3206 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
TRHM4206 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
TRHM4208 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
TRHM4902 การวิจัยทางการท่องเที่ยว 3(0-6-3) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ประวัติส่วนตัว 

ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชื่อ    นางพิศมัย    จัตุรัตน์ 
วัน เดือน ปี เกิด   6  กรกฎาคม  2515   อายุ   48   ป ี
 

2. ประวัติการศึกษา 
 2.1 ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

ระดับการศึกษาและ 
ชื่อหลักสูตร 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ี
ส าเร็จ 

ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เกียรตินิยมอันดับ 2 

วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2537 

 
2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจน าเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 
3. ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ต ารา/หนังสือ - 
3.2 บทความทางวิชาการ  

  พิศมัย  จัตุรัตน์.(2561). การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : รูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 คณ ะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 10 หน้า, 114-123. 

พิศมัย  จัตุรัตน์.(2562). นวัตกรรม : เครื่องมือของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย.การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.จ านวน 13 หน้า, 138-150.  

ฐิตาภา  บ ารุงศิลป์, ดวงพร  กาซาสบิ, พิศมัย จัตุรัตน์ และฉัตรมงคล จันทราทิพย์. (2562). แนวทางการ
พัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนลาวเวียง อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติด้าน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่  2 NCST – CRU 2562 ). 
จ านวน 7 หน้า , 64 – 70. 

ฐิตาภา  บ ารุงศิลป์, พิศมัย จัตุรัตน์, ฉัตรมงคล จันทราทิพย์, สุดารัตน์ มานะ และนิสา บุญทะสอน. 
(2563). อัตลักษณ์ของชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่  6 RUNIRACUI 2563). จ านวน 16 หน้า, 23 – 38. 

 
3.3 เล่มวิจัย -  

4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่ก าหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย น ามาใส่ในตาราง 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตรในช่วง 5 ปี

ที่ผ่านมา 
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

 

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 
 

 

ผศ.พิศมัย 
จัตุรัตน ์

พิศมัย  จัตุรตัน์. (2561). การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ : รูปแบบใหม่ของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน. 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 : คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา. 10 หน้า, 114 -123 

10 2561 ก.ค. 

2 
 

ผศ.พิศมัย  
จัตุรัตน ์

พิศมัย  จัตุรตัน์. (2562). นวัตกรรม : เคร่ืองมือ
ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย. 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2562 : คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 13 หน้า, 138 –150. 

10 2562 ก.ค. 

3 
 

ผศ.พิศมัย  
จัตุรัตน ์

ฐิตาภา  บ ารุงศลิป,์ ดวงพร กาซาสบ,ิพิศมัย จัตุ
รัตน์ และฉัตรมงคล  จันทราทิพย์. (2562). แนว
ทางการพัฒนาภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริม ศักยภาพ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนลาวเวียง 
อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท. การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม (ครั้งที่  2 NCST 
– CRU 2562 ).จ านวน 7 หน้า , 64 – 70 

10 2562 ก.ค. 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตรในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

 

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่

ผลงานทาง
วิชาการ 

4 ผศ.พิศมัย  
จัตุรัตน ์

ฐิตาภา  บ ารุงศิลป์ , พิศมัย จัตุรัตน์, ฉัตรมงคล 
จันทราทิพย์, สุดารัตน์ มานะ และนิสา บุญทะ
สอน. (2563).อัตลักษณ์ของชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์
เพ่ื อการพัฒนาการท่องเที่ ยว . การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้ งที่   6 
RUNIRACUI 2563).จ านวน 16 หน้า, 23 - 38 

10 2563 ส.ค 

 
5. ประวัติการท างาน (เรียงตามประวัติการท างานปัจจุบันลงไป) 
 
ล าดับที่ ต าแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 

1 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2564 

2 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560-2564 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ปี 2540-ปัจจุบัน 

4 รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 

ต.ค.-ธ.ค.2559 

5 กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2557-2560 
6 ประธานหลักสูตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ปี 2546-2553 

7 อาจารย์ประจ า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

ปี 2537-2540 
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
TRHM2103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยว 

และการโรงแรม 
3(3-0-6) 

TRHM3105 หลักการมัคคุเทศก ์ 3(3-0-6) 
TRHM3109 การวางแผนและการด าเนินการจัดน าเที่ยว 3(3-0-6) 
TRHM4111 หลักการน าเที่ยว 3(3-0-6) 
TRHM4113 การจัดน าเที่ยวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
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คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.  ประวัติส่วนตัว 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
 ชื่อ      นายเลิศพร  ภาระสกุล 
 วัน เดือน ปี เกิด   14  สิงหาคม 2491    อายุ  73 ปี 

2. ประวัติการศึกษา 
 2.1 ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

ระดับ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาเอก Ph.D. Sociology University of 
Queensland, Australia 

2525 

ปริญญาโท สค.ม. สังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2518 
ปริญญาตรี ศศ.บ. 

วท.บ. 
ภาษาอังกฤษ 
สุขาภิบาล 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2530 
2513 

** หมายเหตุ  เนื่องจาก รศ.เลิศพร ภาระสกุล  มีวุฒิการศึกษาจบไม่ตรงสาขา แต่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้านสาขาวิชา 

                    การท่องเท่ียว 

 2.2  ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  
   การศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมทางการศึกษาระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยคาธอลิก 
 2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
          Corruption in the Thai Bureaucracy 

3.  ผลงานทางวิชาการ  
 3.1  ต ารา/หนังสือ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
    
 3.2  บทความในวารสาร 
      3.2.1  บทความวิจัย  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
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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 ผลงานทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ (เช่น ผลงานสร้างสรรค์) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

4.  เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่ก าหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกข้อเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบการพิจารณาหลักสูตรของ สป.อว. 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการตาม
เล่มหลักสูตรในช่วง 5 ปี

ที่ผ่านมา 

เกณฑ์มาตรฐานของ
ผลงานทางวิชาการ

ตามที่ก าหนด 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 
 

Parasakul, L.  Parasakul, L. (2019). 
Assessing Chinese 
tourists’ satisfaction 
with their shopping 
experinces in Bangkok. 
Journal of China 
Touirsm Research, 
15(4), หน้าที่ 2-15. 
 
 

13 2562 เมษายน 
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5.  ประวัติการท างาน (เรียงตามประวัติการท างานปัจจุบันลงไป) 

ล าดับที่ ต าแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 
1 กรรมการสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว 

(ประเทศไทย)  
สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว 
(ประเทศไทย)  

2549 – ปัจจุบัน 

2 ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการ
จัดการการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2550 - 2554 

3 อาจารย์ประจ าภาควิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2541 – 2563 

4 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2530 – 2540 
5 หัวหน้าภาควิชาอิสระภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2526 – 2529 

6.  รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
LH304 English for Tourist Guides 3 
TC205 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3 
LH306 English in Airline Business 3 
LH308 การวิจัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 
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คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ประวัติส่วนตัว 

ต าแหน่งทางวิชาการ    -  
ชื่อ    นางสาวชิสา เจิมวรายุกร    (ชื่อเดิม นิสา บุญทะสอน) 
วัน เดือน ปี เกิด   15  มีนาคม  2529   อายุ   34   ปี 
 

2. ประวัติการศึกษา 
 2.1 ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

ระดับการศึกษาและ 
ชื่อหลักสูตร 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาโท Master of Arts Tourism Management  Guang Xi Normal 
University,China 

2554 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2551 

 
2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

 Transgender’s  Performance and Their Impacts in Pattaya 
3. ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ต ารา/หนังสือ - 
3.2 บทความทางวิชาการ – 
 ฐิตาภา  บ ารุงศิลป์, พิศมัย จัตุรัตน์, ฉัตรมงคล จันทราทิพย์, สุดารัตน์ มานะ และนิสา บุญทะสอน. 

(2563).อัตลักษณ์ของชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏวิจัย มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่  6 RUNIRACUI 2563).จ านวน 16 หน้า, 23 – 38 

3.3 เล่มวิจัย – 
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่ก าหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย น ามาใส่ในตาราง 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่ม

หลักสูตรในช่วง  
5 ปีที่ผ่านมา 

  

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 ชิสา เจิมวรายุกร 
( ชื่อเดิม นิสา บุญ

ทะสอน) 

ฐิตาภา  บ ารุงศิลป์, พิศมัย จัตุรัตน์
, ฉัตรมงคล จันทราทิพย์, สุดารัตน์ 
ม านะ และนิ ส า  บุ ญ ท ะสอน . 
(2563).อัตลักษณ์ของชุมชนมีน
บุรีอุปถัมภ์ เพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏ
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เก ษ ม  (ค รั้ ง ที่   6 RUNIRACUI 
2563).จ านวน 16 หน้า, 23 - 38 

10 2563 ส.ค. 

 
5. ประวัติการท างาน (เรียงตามประวัติการท างานปัจจุบันลงไป) 
 
ล าดับที่ ต าแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย 
(อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  2554 - ปัจจุบัน 

 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CHIN1102 ภาษาจีนระดับต้น 2  3(3-0-6) 
CHIN4721 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 3(3-0-6) 
CHIN4722 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 3(3-0-6) 
CHIN4723 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์ 1 3(3-0-6) 
TRHM1101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
TRHM1201 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
TRHM2203 การจัดการโรงแรม 3(2-2-5) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ประวัติส่วนตัว 

ต าแหน่งทางวิชาการ    - 
ชื่อ    นายฉัตรมงคล   จันทราทิพย์ 
วัน เดือน ปี เกิด   5  พฤษภาคม  2517   อายุ   46   ป ี
 

2. ประวัติการศึกษา 
 2.1 ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

ระดับการศึกษาและ 
ชื่อหลักสูตร 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาโท  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

การวางแผนและการ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2542 

 
2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดสงขลา 
3. ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ต ารา/หนังสือ  
3.2 บทความทางวิชาการ  

ฐิตาภา  บ ารุงศิลป์, ดวงพร  กาซาสบิ, พิศมัย จัตุรัตน์ และฉัตรมงคล จันทราทิพย์. (2562). แนวทางการ
พัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนลาวเวียง อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่  2 NCST – CRU 2562 ).
จ านวน 7 หน้า , 64 – 70. 

ฐิตาภา  บ ารุงศิลป์, พิศมัย จัตุรัตน์, ฉัตรมงคล จันทราทิพย์, สุดารัตน์ มานะ และนิสา บุญทะสอน. 
(2563).อัตลักษณ์ของชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว . การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่  6 RUNIRACUI 2563). จ านวน 16 หน้า,23 - 38 

3.3 เล่มวิจัย - 
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่ก าหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย น ามาใส่ในตาราง 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่ม
หลักสูตรในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

 (พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม)  

เกณฑ์มาตรฐาน 
(เลือกหมายเลขข้อ

จากเอกสาร 
แนบท้ายน าข้อมูล
มาใส่ในตาราง) 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 
 

ฉัตรมงคล  
จันทราทิพย์ 

ฐิตาภา  บ ารุงศิลป,์ ดวงพร กาซาส
บิ,พิศมัย จัตุรัตน์ และฉัตรมงคล  
จันทราทิพย์. (2562). แนวทางการ
พัฒนาภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริม ศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนลาวเวียง อ าเภอเนิน
ขาม จังหวัดชัยนาท. การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจยัระดับชาติดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (คร้ังที่  2 NCST – CRU 
2562 ).จ านวน 7 หน้า , 64 – 70. 

10 2562 ก.ค. 

2 ฉัตรมงคล  
จันทราทิพย์ 

ฐิตาภา  บ ารุงศิลป์ , พิศมัย จัตุรัตน์ ,               
ฉัตรมงคล จันทราทิพย์ และนิสา บุญ
ทะสอน. (2563).อัตลักษณ์ของชุมชน
มีนบุ รีอุปถัมภ์ เพื่ อการพัฒนาการ
ท่ อ ง เที่ ย ว . ก ารป ระ ชุ ม วิ ช าก า ร
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งที่  
6 RUNIRACUI 2563).จ านวน 16 หน้า
, 23 - 38 

10 2563 ส.ค 
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5. ประวัติการท างาน (เรียงตามประวัติการท างานปัจจุบันลงไป) 
 
ล าดับที่ ต าแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ปี 2563 

2 ประธานหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2558 - 2563 
3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ปี 2547 - ปัจจุบัน 

4 อาจารย์สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษา  สงขลา ปี 2545 
5 อาจารย์ประจ า โรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค  (สงขลา) ปี 2543 

 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
TRHM3107 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
TRHM3111 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6) 
TRHM3112 การจัดการนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 
TRHM3113 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 3(3-0-6) 
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เอกสารหมายเลข 6  
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารหมายเลข 7  
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมวิพากษ์หลักสูตร 
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เอกสารหมายเลข 8  
ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บณัฑิต 
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ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมารตราฐานคุณวุฒิ 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 
ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
1.1 ความซื่อสัตยส์ุจรติ มีคณุธรรม จริยธรรม 4.42 0.90 มาก 
1.2 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 4.58 0.90 มาก 
1.3 ความมรีะเบยีบวินัย 4.33 0.98 มาก 

รวม 4.44 0.91 มาก 
2. ด้านความรู้    
2.1 มีความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน 4.08 0.90 มาก 
2.2 สามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานได ้ 4.42 0.90 มาก 
2.3 มีความรอบรู้และการศึกษาหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 4.42 1.00 มาก 

รวม 4.31 0.92 มาก 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา    
3.1  ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู ้ 4.08 1.08 มาก 
3.2  ความสามารถในการท างานอย่างมีระบบและการพัฒนาวิธีท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.00 1.04 มาก 

3.3  ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 4.17 1.03 มาก 
3.4  ความสามารถในการคิด วิเคราะห ์อย่างมีวิจารณญาณและประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได ้

4.42 1.11 มาก 

รวม 4.10 1.04 มาก 
 4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
4.1 [ความขยันหมั่นเพียร รับผดิชอบและตรงต่อเวลา] 4.42 1.00 มาก 
4.2  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ [ความ
กระตือรือร้นในการท างาน] 

4.42 1.00 มาก 

4.3  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ [ความเสียสละ ไม่
เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือผู้อื่น และมีจติส านึกสาธารณะ] 

4.50 0.90 มาก 

4.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ [มีมนุษย์สัมพันธ์
อันดีกับเพื่อนร่วมงาน สามารถอยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข] 

4.58 0.90 มาก 

รวม 4.48 0.92 มาก 
 5. ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
5.1 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4.75 0.87 มาก 
5.2 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 4.17 1.11 มาก 
5.3 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย 4.33 0.98 มาก 

 รวม 4.42 1.00 มาก 
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ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

6. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์    
6.1 บัณฑติได้รับการฝึกฝนท้ังความรู้และทักษะ ให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดีใน
สถานการณ์ที่เป็นจริง 

4.25 1.22 มาก 

6.2 การมีคณุลักษณะทีซ่ื่อตรง เช่ือมั่นในความจริง สามารถไว้วางใจได้ เสมอต้น
เสมอปลาย แมต้่อหน้าและลับหลงั 

4.58 1.00 มาก
ที่สุด 

6.3 มีคณุลักษณะสู้งาน ไม่เกีย่งงาน มีความพยายามและมุ่งมั่นเพื่อความส าเร็จ 4.67 0.89 มาก
ที่สุด 

6.4 มีจิตใจท่ีเป็นผู้ให้กับส่วนรวม มีคุณธรรม เป็นมิตร สุขง่าย ทุกข์ยาก 4.75 0.87 มาก
ที่สุด 

6.5 มีความรอบรู้และทักษะในการสื่อสาร ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เหมาะกับสภาพความเป็นจริง 

4.67 0.89 มาก
ที่สุด 

รวม 4.58 0.96 มาก
ที่สุด 
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เอกสารหมายเลข 9 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 

 
 
 



147 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



148 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



149 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



150 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



151 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



152 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



153 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



154 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



155 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



156 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



157 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



158 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



159 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



160 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



161 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



162 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 



163 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 
 
 
 
 
 



164 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 9 

ประกาศเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะ และนโยบาย       

การพัฒนาสถรรนะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 
 
 
 



166 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 

 
 
 
 
 
 



167 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 
 
 
 
 
 



168 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 
 
 
 
 



169 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 
 
 
 



170 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 10 
เอกสารเปลี่ยนชือ่อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ 

นางสาวชิสา เจิมวรายุกร 
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เอกสารหมายเลข 11 
เอกสารต าแหนง่ทางวิชาการและวุฒิการศึกษาของ 

รองศาสตราจารย์ ดร. เลิศพร ภาระสกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



174 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 



175 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 

 
 
 



177 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 
 
 



178 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


