
  หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา 
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม  
และเพื่อประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการทองเที่ยว  
และการโรงแรม  ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติ 
และระดับสากลและสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับขอ  ๕  ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่   ๑๑ /๒๕๕๒   เมื่อวันที่   
๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ใหใชประกาศนี้เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา 
การทองเที่ยวและการโรงแรมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก   
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่ เปดสอนหลักสูตรนี้อยูแลว   จะตองปรับปรุงหลักสูตร 
ใหเปนไปตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา  ๒๕๕๕ 

ขอ ๓ ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
เปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศ 

ขอ ๔ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก 
ประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  และใหถือคําวินิจฉัยของ  
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ  บณุยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
 

สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทาย 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  มคอ.๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาการทองเที่ยว และการโรงแรม 

 

๑.   ชื่อสาขาวิชา  สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
 

๒.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)  

ศศ.บ. (การทองเที่ยว) 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  
 ศศ.บ. (การโรงแรม) 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยวและการโรงแรม) 
 ศศ.บ. (การทองเที่ยวและการโรงแรม)  

  

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Tourism)  
 B.A. (Tourism) 

Bachelor of Arts (Hotel)  
B.A. (Hotel) 
Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 
B.A. (Tourism and Hotel) 
 

 หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุ ฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรมฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต      
สวนปริญญาบัณฑิตอ่ืนๆ ที่มีการเรียนการสอนดานการทองเที่ยวและ 
การโรงแรมตองเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามชื่อ
ปริญญาของตน และใชเน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชาการทองเท่ียว
และการโรงแรมเปนหลักในการพัฒนาหมวดวิชาเฉพาะ 

    

๓.   ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา  
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมเปนสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรที่มีลักษณะสําคัญ คือ 

การบูรณาการศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาพัฒนาเปนหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เนนทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบัติ สาขาวิชานี้จึงมีศาสตรที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การบริการ 
การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การวิจัย ภาษาตางประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษความ
เปนเอกลักษณของชาติ การศึกษาสาขาวิชานี้ ผูเรียนสามารถขยายองคความรูใหสูงขึ้นจนถึงระดับ 
ปริญญาเอกได บัณฑิตในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพในการใหบริการ การปฏิบัติงานและการบริหาร  
ในหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการอื่นๆ 
 
 



มคอ. ๑ 

 

 

๒

๔.   คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
บัณฑิตสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมพึงมีคุณลักษณะที่ตรงกับความตองการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน ดังน้ี 
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. มีความรอบรูทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการทองเที่ยวและ 

การโรงแรม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทากับ
มาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอ่ืนของโลก 

๓. มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใชความรู เหตุผลและวิจารณญาณอยาง
เหมาะสมเมื่อตองเผชิญกับสถานการณตางๆ 

๔. มีบุคลิกภาพดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในทุกระดับไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเอง ทั้งดานความรูและทักษะวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

๕. มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศไดอยางนอย  
๑ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

๖. มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา 

 

๕.   มาตรฐานผลการเรียนรู 
บัณฑิตในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังน้ี 

๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
๕.๑.๑ มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ 

ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๕.๑.๒ มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ 

การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสม่ําเสมอ 
๕.๑.๓ มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
           มีภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
๕.๑.๔  มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสงัคม 
 

๕.๒  ความรู 
๕.๒.๑ มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ 

  ภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
๕.๒.๒ มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ 
๕.๒.๓ มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน

งานอาชีพ  
๕.๓ ทักษะทางปญญา 
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๕.๓.๑ มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ 
ขัดแยง รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและ
เชิงลึก 

๕.๓.๒ มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก 
  ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

๕.๓.๓ มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  
         เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

 

๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ 

  บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ 
  ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

๕.๔.๒ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง 
   และตรงตามมาตรฐานสากล 

๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๕.๑ มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ 

  อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕.๕.๒ มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

และวัฒนธรรม 
๕.๕.๓ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รู จักเลือก 

  รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี 
  ประสิทธิภาพ 

๕.๕.๔ มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล 
  การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

 

๖.   องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ  
ไมมี 
 

๗.   โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางหลักสูตรมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการประกอบดวย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตแตละหมวด และหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเปนไปตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในสวนของหมวด 
วิชาเฉพาะ เน่ืองจากสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมมีลักษณะบูรณาการความรูทางวิชาการและ 
วิชาชีพ เนนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงตองกําหนดเปนกลุมยอย ดังน้ี 
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๔

๑)  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่เปนความรูพ้ืนฐานในวิชาชีพที่ผูเรียนจําเปนตองศึกษา     
เพ่ือเตรียมความพรอม และเพ่ิมศักยภาพในการศึกษาวิชาเฉพาะ 

๒)  วิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมเน้ือหาสาระ และองคความรูเฉพาะดานของสาขาวิชาที่
กําหนดใหตองเรียน และเปนวิชาที่ทําใหผูเรยีนสามารถนําไปประกอบอาชีพได แบงออกเปน 

-  วิชาเฉพาะบังคับ หมายถึง วิชาที่ผูเรียนในหลักสูตรนี้จําเปนตองเรียนตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 

-  วิชาเฉพาะเลือก หมายถึง วิชาที่เพ่ิมเติมจากวิชาเฉพาะบังคับ เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนได
เลือกเรียนตามลักษณะงานอาชีพที่ตนสนใจ หรือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานในระดับสากล 

๓)  วิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจตามที่ตนเองถนัด หรือสนใจ    
โดยเปดโอกาสใหผู เรียนเลือกเรียนวิชาใดๆ  ก็ได ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ เปดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

๔)  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ซ่ึงเปน
การฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือการฝกประสบการณวิชาชีพแบบนับชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)  (รวม ๑๒๖ หนวยกิต) 

 ๗.๑   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
                ๗.๒   หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 

๗.๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
๗.๒.๒ วิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 

 -  วิชาเฉพาะบังคับ  
    (กลุมวิชาการทองเที่ยว)   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะเลือก     ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
    (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)   ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

            (กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
      ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 ๗.๔  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
         ๗.๔.๑  ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือ 
         ๗.๔.๒  ฝกงานแบบนับชั่วโมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรไดตามวัตถุประสงค     
ของหลักสูตร 
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โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) (รวม ๑๒๖ หนวยกิต) 
 ๗.๑   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

                ๗.๒   หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 
       ๗.๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

     ๗.๒.๑  วิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะบังคับ  
    (กลุมวิชาการโรงแรม)   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะเลือก     ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
    (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)   ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

            (กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
      ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 ๗.๔  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
         ๗.๔.๑  ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือ 

               ๗.๔.๒  ฝกงานแบบนับชั่วโมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรไดตามวัตถุประสงค     
ของหลักสูตร 

 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาตองการพัฒนาหลักสูตรใหมีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรมรวมกัน สถาบันอุดมศึกษาควรเฉลี่ยรายวิชาทั้งดานการทองเที่ยวและการโรงแรมใหมี 
จํานวนหนวยกิตใกลเคียงกัน  และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี     
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

๘.   เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
เน้ือหาสาระสําคัญในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมไดจากการบูรณาการศาสตรที่เกี่ยวของ 

และจากกรอบโครงสรางสมรรถนะสาขาอาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรมแบบสากลในระดับ
อาเซียน และระดับภูมิภาคอื่นของโลก มากําหนดเปนกลุมความรูหลัก ซ่ึงถือวาเปนเนื้อหาสาระสําคัญ
ของสาขาวิชา และจัดเปนกลุมวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังตอไปน้ี 

๘.๑   กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตางๆ 
ดังตอไปนี้ ทั้ง น้ีสถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มหัวขอ เ น้ือหาสาระ รายวิชา และจํานวน 
หนวยกิต ตามวัตถุประสงคและเอกลักษณของหลักสูตร 
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-  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการทองเที่ยวและการโรงแรม (Introduction to Tourism and Hotel) 
-  ลักษณะและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว (Tourist Characteristics and Behavior) 
-  จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology) 
-  การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)  
-  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม (Information Technology - 

 for Tourism and Hotel) 
-  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม  
   (Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) 
-  การสื่อสารขามวัฒนธรรม (Cross Cultural Communication) 

๘.๒ กลุมวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมหัวขอ เน้ือหาสาระ  
รายวิชา และจํานวนหนวยกิต ตามวัตถุประสงคและเอกลักษณของหลักสูตร กลุมวิชาเฉพาะ
จําแนกออกเปน ๒ กลุมยอย ดังน้ี 
๘.๒.๑ กลุมวิชาเฉพาะบังคับ ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก 

(๑)  กลุมวิชาการทองเที่ยว (Tourism) ประกอบดวย 
(๑.๑)  กลุมวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism 

Planning, Management and Development) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตางๆ ดังน้ี  
- การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism Planning and 
   Development)  
-  การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource Development) 
-  การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
-  การทองเที่ยวชุมชน (Community-Based Tourism)   
-  การจัดการโครงการการทองเที่ยว (Tourism Project Management)  
-  การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเที่ยว (Survey and Research for 

 Tourism)  
-  โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Logistics for Tourism 

 Industry)  
-  การสัมมนาการทองเที่ยว (Seminar on Tourism) 

 

           (๑.๒)  กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour Business 
Operation and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตางๆ ดังน้ี  

-  การวางแผนและการจัดนําเที่ยว (Tour Planning and Organizing)  
-  การดําเนินงานนําเที่ยว (Tour Operations)  
-  งานมัคคุเทศก (Tour Guiding)  
-  การตลาดการทองเที่ยว (Tourism Marketing)  
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-  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว (Accounting and Finance 
                                        for Tour Business)  

-  การจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour Business Management)  
-  การจัดการตัวแทนการเดินทางทองเที่ยว (Travel Agency   
   Management)  
-  การออกบัตรโดยสาร (Ticketing) 

  

(๒)   กลุมวิชาการโรงแรม (Hotel) ประกอบดวย 
(๒.๑)  กลุมวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการโรงแรม  

(Hotel Planning, Management and Development) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตางๆ ดังน้ี  
-  การตลาดโรงแรมและการขาย (Hotel Marketing and Sales)  
-  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม (Accounting and 

      Finance for Hotel Business) 
-  การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม (Hotel Business Planning 

 and Development)  
-  การสํารวจและวิจัยสําหรับการโรงแรม (Survey and Research for Hotel) 
-  การสัมมนาการโรงแรม (Seminar on Hotel) 

 

(๒.๒)  กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการหองพัก (Hotel Room Operation 
and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตางๆ ดังน้ี  

-  การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา (Front Office 
              Operation and Management)   

-  การดํ า เนินงานและการจั ดการงานแมบ าน  (Housekeeping 
Operation and Management) 

(๒.๓)  กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and 
Beverage Operation and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตางๆ ดังน้ี  

-  การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and  
 Beverage Service and Operation) 

-  การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง (Catering Operation and 
 Service)  

-  การจัดการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage 
 Management) 

-  การจัดการภัตตาคาร (Restaurant Management) 
-  การดําเนินงานและการจัดการครัว (Kitchen Operation and 

 Management) 
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๘.๒.๒  กลุมวิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก 

   (๑)  กลุมวิชาความสนใจเฉพาะที่ผูเรียนตองการจะเลือกเรียน ครอบคลุมหัวขอที่
สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปพัฒนาเปนรายวิชาขึ้นเองได เชน  

-  การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism Management) 
-  การจัดการการทองเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism Management)  
-  การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism Management)  
-  การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)  
-  การจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism Management) 
-  การจัดการสปา (Spa Management)  
-  การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล 

          (MICE Management)  
-  การจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Management)  
-  การจัดการอาหารนานาชาติ/ทองถิ่น (International/Local Cuisine 
    Management)  
-  การออกแบบอาหาร (Food Styling)  
-  การจัดการสโมสรและบาร (Club and Bar Management)  

(๒) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ หมายถึง วิชาภาษาตางประเทศที่มี
เน้ือหาสาระของความรู และทักษะที่ใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในธุรกิจ
การทองเที่ยวและการโรงแรม โดยกําหนดใหเรียนไมนอยกวา ๑ ภาษา  

 

๘.๓ วิชาเลือกเสรี  เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
 

๘.๔ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ เปนการฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา ไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห 
หรือ ๑ ภาคการศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการฝกประสบการณ
วิชาชีพแบบนับชั่วโมง ตองมีระยะเวลาในการฝกจํานวนไมต่ํากวา ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน และควร
พัฒนาระบบการฝกประสบการณวิชาชีพใหเปนแบบสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาที่รับเขาในรุนตอไป 
 

๙.  กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  
     การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูเปนเง่ือนไขสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมี 
คุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองกําหนดกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ดังน้ี 

๙.๑   กลยุทธการสอน ประกอบดวย 
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๙

 ๙.๑.๑ กลยุทธการสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดลําดับการเรียนรายวิชาใหมีเนื้อหา 
สอดคลองตอเน่ืองกัน ใหเกิดการพัฒนาความรู และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน ใหสูงขึ้น 
ตามระดับชั้นป และใหมีการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรสูรายวิชาตางๆ 
อยางครบถวน 

 ๙.๑.๒ กลยุทธการสอนในระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน ไดแก  

 (๑)  การสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (student centered) มุงเนนการสราง
แรงจูงใจใหแกผูเรียนในการตั้งคําถาม คิดวิเคราะหเพ่ือการคนหาคําตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรู และ
จําเปนในการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก มีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการ
เรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน วิธีการสอนจึงมีความ
หลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา/ 
สถานการณจําลอง เปนตน 

  (๒)  การสอนแบบมุงเนนสมรรถนะ (competency based) มุงเนนวิธีการปฏิบัติ 
พรอม ๆ กับการผนึกรวมองคความรู จนผูเรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรูและมีทักษะการ
ปฏิบัติงานไดจริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 
การฝกงานภาคสนาม การเรียนรูจากปญหาเปนฐาน ทัศนศึกษา การปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา เปนตน 

 ๙.๒   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย 

๙.๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี โดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผูเรียน และผลการเรียนรูที่ตองการวัด เชน การสอบ การนําเสนอผลงาน การทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติงาน การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซ่ึงอาจเปนการประเมินโดยตนเอง  
โดยผูสอน และโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ  

๙.๒.๒  เกณฑการวัดและประเมินผลความรู อาศัยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหสถาบันอุดมศึกษาเปน 
ผูกําหนดเกณฑการวัดผล และเกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม 
ตามพัฒนาการของผูเรียนสําหรับการใหชวงระดับคะแนนใหเปนไปตามนโยบายการวัดผลของ 
สถาบันอุดมศึกษา  
 

๑๐.   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา    

เพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลวา ผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาใน
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม อาจจะกระทําไดดังน้ี 
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๑๐

๑.นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ 
ที่ตองการทวนสอบ 

๒.คณะกรรมการสอบไลประเมินขอสอบเพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการใหคะแนนใน 
แตละรายวิชา 

๓.สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit Examination) 
โดยใชขอสอบกลางที่ เห็นชอบโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษา  

๔.บัณฑิตใหมที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ประเมินหลักสูตร  
๕.ผูประกอบการที่รับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน และผูใชบัณฑิตประเมินทักษะการปฏิบัติงาน โดย

ใชแบบประเมินกลางที่เห็นชอบโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 

เม่ือดําเนินการทวนสอบแลว ใหสาขาวิชาจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
เพ่ือเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู 
 

๑๑.   คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 
ผูเขาศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมระดับปริญญาตรี ตองจบการศึกษาชั้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และ 
ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/ หรือของสถาบัน 

การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวิชาระหวางสถาบันสามารถกระทําไดเม่ือสถาบันอุดมศึกษา 
ไดรับการเผยแพรหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว และใหเปนไปตามประกาศ 
ทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ สวนการเทียบโอนโดยใชประสบการณของผูที่จะเขาศึกษา ผูขอเทียบโอนตองผาน   
การทดสอบผลการเรียนรูที่ตองการเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเทียบโอนโดยใหเปนไปตาม 
ระเบียบขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาดวย 

 

๑๒.   คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมตองมีคณาจารยและ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามเกณฑ ดังน้ี  
๑.  จํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ มีจํานวน ๕ คน และในจํานวนนี้ตองมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรง 
หรือสัมพันธกับสาขาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  
อยางนอย ๒ คน ในกรณีที่คุณวุฒิการศึกษาสัมพันธกับสาขาวิชา ควรมีประสบการณการทํางานในสาขา 
วิชาชีพตามหลักสูตรไมนอยกวา ๒ ป 

๒. คุณสมบัติของอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ ควรเปนผูมีประสบการณที่เกี่ยวของกับ 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ/หรือการโรงแรมที่แสดงวามีความรูความเขาใจในระบบการทํางานของ
อุตสาหกรรมนี้ 
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๑๑

๓. สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ใชเกณฑมาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time 
Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร การจัดการ การทองเที่ยว 
คือ ๑: ๒๕ 

๔.  บุคลากรสนับสนุนควรมีทักษะทางวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม มีความรูความเขาใจ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในหองฝกปฏิบัติ และสามารถดูแลบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ในเบื้องตนได  
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสรรจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตามความจําเปน และใหมีการพัฒนาดาน
วชิาชีพอยางตอเน่ือง   
 

๑๓.   ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใหการสนับสนุนและจัดการทรัพยากร เพ่ือใหการจัดการเรียน 
การสอนบรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ดังน้ี 

๑. มีการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับภาคทฤษฎีที่เหมาะสมและเพียงพอกับ 
ผูเรียน เชน ตํารา หองสมุด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

๒. มีการจัดหาและจัดการหองปฏิบัติการสําหรับภาคปฏิบัติดานการทองเที่ยว และ/หรือ 
            การโรงแรม 

๓. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พรอมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัยสําหรับการดําเนินงาน และ
การจัดการในธุรกิจการทองเที่ยว การโรงแรม และหองปฏิบัติการภาษาตางประเทศเพื่องาน
อาชีพ 

๔. มีการสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหนักศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัติใน
รายวิชาที่เกี่ยวของ 

 

๑๔.    แนวทางการพัฒนาคณาจารย 
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนาคณาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

อยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาการ และทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย ดังน้ี 
 

๑๔.๑    การปฐมนิเทศสําหรับอาจารยที่รับเขาใหม 
๑.  การจัดประชุมหรือการอบรมอาจารย เพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงคของการจัด 

การศึกษา เปาหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรูที่มุงหวัง 
๒. การจัดหาคูมือการปฏิบัติงานอาจารย ใหเขาใจระเบียบของสถาบัน การจัดทํา 

หลักสูตร ประมวลการสอน และการเปนอาจารยที่ปรึกษา 
๓. การเขารวมสังเกตการณและฝกปฏิบัติการสอน โดยใชระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือศึกษา 

กลยุทธการสอน และการวัดและประเมินผล 
 

๑๔.๒   การพัฒนาและสงเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกอาจารย 
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๑๒

๑.  การเพิ่มคุณวุฒิใหถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความ 
สัมพันธกับสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยมีการวิจัยวิทยานิพนธดานการ
ทองเที่ยว และ/หรือการโรงแรม  

๒. การผลิตผลงานวิจัย สาขาวิชาควรกําหนดเปาหมายชิ้นงานวิจัยในแตละป และควร 
พัฒนาระบบสนับสนนุใหอาจารยประจําทําการวิจัย  

๓. การดํารงตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาควรมีระบบการพัฒนาคณาจารยใหเขาสู 
ตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการ  

๔. การกําหนดภาระหนาที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งการสอน 
การวิจัย  และการใหบริการทางวิชาการ โดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหวาง
งานดานตาง ๆ รวมทั้งมีระบบการพัฒนาจูงใจใหใหอาจารยสนใจการใหบริการทาง
วิชาการตามความถนัด 

๕. การเขารวมประชุมทางวิชาการ เพ่ือการเพิ่มพูนความรูในสาขาวิชาและการวิจัย 
๖. การฝกอบรมโดยใหอาจารยเขาไปดูงาน หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

(on the job training) ในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ 
 

๑๕.   การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
         สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและจัด 
การเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยมี 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมคอ.๓ และ 
มคอ.๔  (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 



มคอ. ๑ 

 

 

๑๓

จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว   
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย

กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

 

      สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ 
หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน 
รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑ

ดีตอเน่ือง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มี
การดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว
ในแตละป 

 

๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
         สูการปฏิบัติ 
        สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน /ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         
การทองเที่ยวและการโรงแรม ควรดําเนินการดังน้ี 

๑๖.๑  พิจารณาความพรอมและศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอตางๆ     
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

๑๖.๒  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซ่ึงประกอบดวย 
กรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือ 
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเปนบุคคลภายนอก อยางนอย ๒ คน เพื่อ 
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรม โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

๑๖.๓  การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ตามขอ ๑๖.๒ น้ัน ในหัวขอ 
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ 
เรียนรูซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
ของตนมีคุณลักษณะเดน  หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุ ฒิและสาขาวิชาเดียวกันของ 



มคอ. ๑ 

 

 

๑๔

สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเปนที่ 
สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือ 
สําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือ 
ความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด  

๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร  โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ 
มคอ. ๔ (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ  พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะ
ทําใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันอุดมศึกษาควรมอบหมายใหภาควิชาหรือสาขาวิชา
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จ
เรียบรอยกอนการเปดสอน  

๑๖.๕  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงได 
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของ 
การจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ 
ภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน 

๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปด 
สอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา 
อนุมัติ 

๑๖.๗  เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕  แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละ 
รายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียด 
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาวิชา 

๑๖.๘  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชา และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว  ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ พรอมปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขอ
อยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุง 
และพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปน
จะตองปรับปรุงหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได  
 ๑๖.๙  เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ



มคอ. ๑ 

 

 

๑๕

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวา บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป  
 

๑๗.   การเผยแพรหลักสูตรที่มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
        ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร   
           (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก .พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอ หรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได
โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: 
TQR) เม่ือสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ
ตอไปน้ี 

๑๗.๑  เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอน และไดแจงสํานักงาน  
         คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา  
         อนุมัติหลักสูตรนั้น 
๑๗.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึง  
         สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป  
         นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
         สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมที่ไดกําหนดตัวบงชี้ และ/หรือเกณฑการประเมินเพ่ิมเติม  
           ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
         สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร   
๑๗.๓  หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไขที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป  
๑๗.๔  กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา

คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวา
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
ถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
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(ตัวอยาง) 
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา การทองเท่ียว  

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                 วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศลิปาชีพ 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
                หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการทองเท่ียว 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ชื่อเต็ม                 ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการทองเท่ียว  
ชื่อยอ                  ศศ.บ.(การทองเท่ียว) 
ชื่อเต็ม                 Bachelor of Arts  (Tourism)  
ชื่อยอ                  B.A. (Tourism) 

3. วิชาเอก  
การดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว  การพัฒนาการทองเท่ียว 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
       126  หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

5.2  ภาษาที่ใช  ภาษาไทย 
  5.3  การรับเขาศึกษา รับเฉพาะนิสิตไทยและนิสิตแลกเปลี่ยนระหวางประเทศที่ใชภาษาไทยได 
       5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน   เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
       5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553  
                    เปดสอนภาคตน ปการศึกษา 2553 
                    คณะกรรมการการศึกษาไดใหความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใน 
                    การประชุม คร้ังที่ 12/2552 วันที่ 16 ธันวาคม 2552  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบ 
                    หลักสูตรในการประชุม คร้ังที่ 2/2553  วันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ในปการศึกษา 2555  
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
     หลักสูตรนี้ไดออกแบบไวเพ่ือใหนิสิตที่จบการศึกษาสามารถทํางานในธุรกิจการทองเที่ยว ได เชน ธุรกิจ
นําเที่ยว ธุรกิจการบิน  ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจการทองเที่ยว  โดยผูจบการศึกษา
สามารถเลือกตําแหนงงานในธุรกิจเหลาน้ันได เชน การทํางานในแผนกขาย แผนกรับจอง แผนกตอนรับ หรือ
งานธุรการในสวนของการติดตอสื่อสารในระบบสากล การเปนมัคคุเทศก และการเปนผูประกอบธุรกิจการ
ทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เปนตน  นอกจากน้ียังสามารถทํางานในหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทใน
การเสนอนโยบาย กํากับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการทองเท่ียว 
9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1.  รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ                   x xxxx xxxxx xx x 
     รองศาสตราจารย สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
     ค.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2514) 
     Maîtrise ès Lettres (Langue et Littérature Française) Université de Besançon (2519) 
     Higher Graduate Diploma in Economics of Tourism, Université d’Aix-Marseille III (2527) 
     ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2545) 

2.  ผศ. นุชนารถ  รัตนสวุงศชัย                      x xxxx xxxxx xx x 
    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
    อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2525) 
    Master of Sciences (Tourism Planning) University of Surrey (2533) 

3.  อ. เจริญพร  เพ็ชรกิจ                              x xxxx xxxxx xx x 
         อาจารย สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

    ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2521) 
    ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2548)  

10.   สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1.  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

11.1.1 ความสําคัญของรายไดของประเทศที่เกิดจากการทองเที่ยวที่มีบทบาทสูงมากทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 

11.1.2 การกระจายรายไดที่เกิดจากการทองเท่ียวที่มีผลตัวคูณสูง (multiplier effect) 
11.1.3 การจางแรงงานที่เกิดจากการทองเที่ยวมีอัตราสูงมาก เพราะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

เปนอุตสาหกรรมที่ตองการแรงงาน 
11.1.4 การแขงขันในระหวางประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางทางการทองเที่ยวที่ตองการ

แรงงานที่มีความรู และคุณภาพ 
11.1.5 การรวมมือกันทางเศรษฐกิจ (economic integration) ระหวางประเทศในภูมิภาค

ใกลเคียง เชน การกําหนดสมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรมใน
ระดับชาติและในระดับอาเซียน 

11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนยายทางวัฒนธรรม ทั้งในและตางประเทศที่ตองมีการจัดให

มีการสงเสริมโดยการทองเท่ียว 
11.2.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ตองเปนไปในทางสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง

มวลชน และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
11.2.3 การมีสวนรวมของชุมชนตอการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว 
11.2.4 การใชการพัฒนาการทองเท่ียวเปนปจจัยในการดํารงรักษาและอนุรักษวัฒนธรรมและ

มรดกทางประวัติศาสตร 
11.2.5 การรวมมือทางการศึกษาเพ่ือสรางแนวทางในการแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีมาตรฐาน

ทางการทองเที่ยว 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 
12.1.  การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

12.1.2 ตองสรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ 
12.1.3 หลักสูตรตองมีแนวทางในการที่จะใหผูจบการศึกษาเปนที่ตองการของธุรกิจการ

ทองเท่ียว 
12.1.4 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควา ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ

และสังคม 
12.1.5 หลักสูตรตองไดรับการพิจารณาใหมีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น 
12.1.6 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรูที่เปนมาตรฐาน มีภูมิ

ปญญาทองถิ่น แกปญหาเฉพาะหนาได และดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมได 
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12.2. ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
12.2.1 สถาบันตองผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเปนที่ตองการของสังคมใน

ประเทศ และความตองการระดับนานาชาต ิ
12.2.2 สถาบันตองรบัผิดชอบในการระดมสรรพกําลังเชิงวชิาการเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนมี

ความพรอมในการเรียนทุกดาน 
12.2.3 สถาบันตองเปนหนวยงานที่เปนผูนําเชิงวิชาการและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมโดย

ใหผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน  
12.2.4 สถาบันตองพัฒนาใหมีการแลกเปลีย่นเชงิวิชาการในระหวางคณาจารยและผูเรียนกับ

ในระหวางสถาบันในตางประเทศและนานาชาติ เพ่ือปรบัระดับมาตรฐานการศึกษาให
เปนสากล และแลกเปลี่ยนแรงงานกันไดอยางมีประสิทธภิาพ 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  (เชน  รายวิชาท่ี

เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

13.1      กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 
                   -  กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร 
                      กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาภาษา และกลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ 

13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่นิสิตจากคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืนสามารถมาเรียน 
     ได 

                   ทุกรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ นิสิตหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเปนวิชาโท และวิชาเลือก 
               เสรี  

13.3  การบริหารจัดการ   
13.3.1 ใหมีการปรึกษาหารือระหวางผูสอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

เพ่ือใหไดเน้ือหาความรูและทักษะทางการทองเท่ียวตามความตองการของหลักสูตร 
13.3.2 สํารวจความตองการเชิงวิชาชีพจากผูประกอบการการทองเที่ยวและการโรงแรม

รวมกันกับผูสอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความตองการหรือเง่ือนไขการเรียนรูและทักษะ

วิชาชีพเปนระยะ เพ่ือแสวงหาลูทางในการปรับปรุงรายวิชารวมกัน 
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หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.   ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   

1.1   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว มีปรัชญาของหลักสูตรดังน้ี 
         1.1.1  สาขาวิชาการทองเท่ียวมีลักษณะบูรณาการเชิงประยุกตศาสตรตาง  ๆ  ที่เก่ียวของมาพัฒนา

เปนหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
         1.1.2  สาขาวิชาน้ีมีศาสตรที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การส่ือสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาตางประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษความเปนเอกลักษณของชาติ  
         1.1.3  สาขาวิชาน้ีจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 

1.2 ความสําคัญ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว มีความสําคัญ ดังน้ี 
1.2.1  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานใน

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 
1.2.2  พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ภูมิภาคอาเซียน 
1.2.3  สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และ

หนวยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และวิจัย 

1.3 วัตถุประสงค    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว มีวัตถุประสงคสําคัญที่ถือวา 
เปนความรับผิดชอบของสถาบัน เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

     1.3.1  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3.2  มีความรอบรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการทองเที่ยว  มีความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอ่ืน
ของโลก 

1.3.3   มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใชความรู เหตุผลและวิจารณญาณอยาง 
เหมาะสมเม่ือตองเผชิญกับสถานการณตางๆ 

1.3.4   มีความสามารถในการทํางานกับผูอ่ืนไดทุกระดับอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้ง
ดานความรู ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอยางตอเน่ือง 

1.3.5  มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1  ภาษา 
รวมทั้งสามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

1.3.6  มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา  
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนา ยุทธศาสตร และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป นับจากเปด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังน้ี 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน / ตัวบงชี ้

ตัวบงชี้  
1.  จํานวนหนวยงานภาครัฐที่เขารวม 

เครือ ขายมีไมนอยกวา 5 หนวยงาน 
2. จํานวนหนวยงานภาคเอกชนที่เขารวม 

เครือขายมีไมนอยกวา  5  หนวยงาน 
3. จํานวนครั้งในการประชุมรวมกันมีไม

นอยกวา  1  คร้ัง/ป 

1. สรางเครือขายกับ
หนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อ 
วิเคราะหความตองการ 

      และแนวโนมความ 
      เปลี่ยนแปลงของ 
      อุตสาหกรรม  
 หลักฐาน 

1. รายงานการประชุม 
2. บันทึกการปรึกษากับหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน 

ตัวบงชี ้
1. จํานวนครัง้ในการสํารวจมีไมนอย กวา 

2  คร้ัง ภายในรอบ 5ป 
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยาง

นอย  3 ประเด็น คือ  
      -  แนวโนมของอุตสาหกรรม 
       -  คุณสมบัติของแรงงานที่เปนที่  
        ตองการ  
      -  ความรูและทักษะดาน 
        การทองเที่ยว และการโรงแรม 
        ที่จําเปนตอการทํางาน 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
ความเปลี่ยนแปลงของ 
อุตสาหกรรม 
การทองเท่ียวและ 
ความตองการของธุรกิจ 
การทองเท่ียวและ 

     การโรงแรม 
 
 
 

2.   สํารวจความตองการของ 
ธุรกิจการทองเท่ียวและ 
การโรงแรม 

 

หลักฐาน 
รายงานการสํารวจ 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน / ตัวบงชี ้

ตัวบงชี้  
1.  จํานวนครั้งในการสํารวจมีไมนอย 

กวา  1  คร้ัง/ป 
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยาง

นอย  3 ประเด็น คือ  
      -  รูปแบบและลักษณะของปจจัย 

    สนับสนุนที่เปนทีต่องการ 
       - ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
           ในการจัดการและการใชปจจัย 
           สนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพ 
       - ความเปนไปไดในการพัฒนา / 
         ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนตาม 
         ขอเสนอแนะ 

1. สํารวจความตองการของ
นิสิตและผูสอน  

หลักฐาน 
รายงานการสํารวจ 
ตัวบงชี ้
1. จํานวนเงินทุนเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา

ไมนอยกวา 10% 
2.  จํานวนอุปกรณ/กิจกรรม/โครงการที่ 

ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนมี 
ไมนอยกวา 2 รายการ/ป 

2. ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.   จัดหาและจัดสรรทุนเพ่ือ 
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอนใหมี
ความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

หลักฐาน 
1. จํานวนเงินทนุ 
2. จํานวนเงินรายจาย 
3. จํานวนอุปกรณ/กิจกรรม/โครงการที่

ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบ     ระบบทวิภาค ประกอบดวย 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 หรือภาคตน และ 
ภาคเรียนที่ 2 หรือภาคปลาย 
     1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน     การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนสามารถกระทําไดตาม
ความจําเปนของผูเรียน และตามแผนการสอนในหลักสูตร ทั้งน้ีขึ้นอยูกับนโยบายของสถาบัน 

     1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  ใชระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
      2.1  วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
               ภาคตน                       เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
               ภาคปลาย                    เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ 
               ภาคฤดูรอน                  เดือนเมษายนถงึเดือนพฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 2.2.1  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
 2.2.2  ผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑของ สกอ. 
 2.2.3  ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสถาบัน (รับตรง) 

2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา  
 2.3.1  นิสิตมีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาตางประเทศไมเทากัน และยังไมสามารถสื่อสารเพ่ือ

การปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
2.3.2  นิสิตยงัไมมีทักษะในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 2.3.3  นิสิตบางคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับลักษณะของงานบริการ 
 2.3.4  นิสิตบางคนมีบุคลกิภาพ มนุษยสัมพันธ และสุขภาพไมสอดคลองกับงานบริการ 

     2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตตามขอ 2.3 
2.4.1  จัดทดสอบความสามารถทางภาษา เพ่ือการจัดหลักสูตรสอนเสริม โดยสถาบันจัดใหมี

หองปฏิบัติการภาษา และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหมีจํานวนเหมาะสมกับผูเรียน 
2.4.2  กําหนดตารางเวลาใหนิสิตฝกฝนความสามารถภาษาตางประเทศ และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ใชในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
2.4.3  กําหนดใหแตละรายวิชาสอดแทรกความรูและทักษะทางดานการบริการ และการพัฒนา

บุคลิกภาพ 
2.4.4  จัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนิสิต เพ่ือใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
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2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 

ปการศึกษา ปที ่1 ปที ่2 ปที ่3 ปที่ 4 รวม จํานวนบัณฑติที่คาดวาจะจบการศึกษา 
2553 60 - - - 60 
2554 60 60 - - 120 
2555 60 60 60 - 180 
2556 60 60 60 60 240 
2557 65 60 60 60 245 

คาดวาจะมีผูจบการศึกษาตลอดหลักสูตร ปละ
60 คน  เริ่มจบการศึกษาป 2557 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

ใชงบประมาณแผนดินของคณะมนุษยศาสตร และงบประมาณเงินรายไดของภาควิชาศิลปาชีพ คณะ
มนุษยศาสตร ดังน้ี 
งบประมาณแผนดินของคณะมนุษยศาสตร ประกอบดวย 
งบบุคลากร                                                                               xxxxxxxxx 
       หมวดเงินเดือน         xxxxxx 
       หมวดคาจางประจํา    xxxxxx 
งบประมาณเงินรายไดของภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร ประกอบดวย 
งบดําเนินงาน                                                                            xxxxxxxxx 
       หมวดคาตอบแทน  xxxxxx 
       หมวดคาใชสอย     xxxxxx 
       หมวดคาวัสดุ        xxxxxx 
งบลงทุน                                                                                  xxxxxx 
       หมวดคาครุภัณฑ   xxxxxx 
งบอุดหนุน                                                                                xxxxxx 
       หมวดคาใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดําเนินงาน  xxxxxx 

2.7  ระบบการศึกษา  
        หลักสูตรภาคปกติ ใชแบบการเรียนในชั้นเรียน  
2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
        การเทียบโอนจากตางสถาบัน เปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและของสถาบัน 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     3.1 หลักสูตร   

3.1.1  จํานวนหนวยกิต 
          หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  126 หนวยกิต เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร                              126 หนวยกิต 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  ไมนอยกวา            30 หนวยกิต 
      -  กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ไมนอยกวา             6 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาภาษา                        ไมนอยกวา           12 หนวยกิต 
 ภาษาตางประเทศ             ไมนอยกวา             9 หนวยกิต 
 ภาษาไทย                      ไมนอยกวา             3 หนวยกิต 

 -  กลุมวิชาสังคมศาสตร                ไมนอยกวา             6 หนวยกิต 
 -  กลุมวิชามนุษยศาสตร               ไมนอยกวา             3 หนวยกิต 
 -  กลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ    ไมนอยกวา             3 หนวยกิต 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน                    ไมนอยกวา            84 หนวยกิต 
  วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ           ไมนอยกวา      24 หนวยกิต 
  วิชาเฉพาะ                               ไมนอยกวา      60 หนวยกิต 

• วิชาเฉพาะบังคับ                 ไมนอยกวา      30 หนวยกิต 

• วิชาเฉพาะเลอืก                  ไมนอยกวา      30 หนวยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไมนอยกวา            6 หนวยกิต 
 ง. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ       ไมนอยกวา            6 หนวยกิต 
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3.1.3  รายวิชา  
        ความหมายของรหัสประจําวิชาในหลักสูตร 

 01                     หมายถึง          วิทยาเขตบางเขน 
 390                   หมายถึง           รหัสสาขาวิชาการทองเท่ียว 
 เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังน้ี 

เลขตัวหนา    หมายถึง           ระดับชั้นป 
เลขตัวกลาง   หมายถึง           กลุมวิชา 
     1         หมายถึง            วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
     2         หมายถึง            วิชาเฉพาะบังคับ – การทองเท่ียว 
     3         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – การทองเท่ียว 
     4         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาอังกฤษ 
     5         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาฝร่ังเศส 
     6         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาเยอรมัน 
     7         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาญี่ปุน 
     8         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาจีน 
     9         หมายถึง            วิชาวิจัย วิชาสหกิจศึกษา 
เลขตัวทาย   หมายถึง           ลําดับรายวิชาในแตละกลุม และ 0 หมายถึง วิชาสหกิจศึกษา    

-  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ             24 หนวยกิต 
01390111  อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
               (Tourism Industry) 
01390112  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  3(3-0-6) 

                   (Introduction to Lodging and Food Service Business) 
01390113  จิตวทิยาการบริการ  3(3-0-6) 

                   (Service Psychology) 
01390214  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
               (Information Technology for Tourism and Hotel) 
01390215  พฤติกรรมของนักทองเท่ียว  3(3-0-6) 
               (Tourist Characteristics and Behavior) 
01390316  การจัดการทรัพยากรมนุษยสาํหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
               (Human Resource Management for Tourism and Hotel)                 
01390317  จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

                   (Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) 
01390318  สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
               (Seminar on Tourism and Hotel) 
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-  วิชาเฉพาะ                     60 หนวยกติ 
   วิชาเฉพาะบังคับ             30 หนวยกิต 

 01390221  การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Tour Business Management) 

 01390222  การดําเนินงานและการจัดการตัวแทนการทองเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Travel Agency Operation and Management) 

 01390223  การจัดนําเที่ยว 3(2-2-5) 
               (Organization of Tour Procedures)  
 01390224  ทรัพยากรการทองเท่ียวของโลกและของประเทศไทย 3(3-0-6) 

 (World Tourism Resources and Tourism Resources in Thailand) 
 01390225  การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Tourism Resource Development) 
 01390326  การตลาดการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
                (Tourism Marketing) 
 01390327  งานมัคคุเทศก 3(2-2-5) 
                (Tour Guiding) 
 01390328  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 
                (Accounting and Finance for Tour Business) 
 01390329  การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Tourism Industry Planning and Development) 
 01390491  การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

 (Survey and Research for Tourism) 

-  วิชาเฉพาะเลือก          30 หนวยกิต 
 1. กลุมวิชาการทองเท่ียว  ไมนอยกวา   15  หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

01390231  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
(Cultural Tourism Operation and Management) 

01390232  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวเชิงสขุภาพ 3(3-0-6) 
(Health Tourism Operation and Management) 

01390233  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวชุมชน 3(3-0-6) 
(Community-Based Tourism Operation and Management) 

01390334  การดําเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเท่ียว 
เพ่ือเปนรางวลั 3(3-0-6) 
(MICE Operation and Management) 
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01390335  การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
(Airline Business Operation and Management) 

01390336  การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสําราญ  3(3-0-6) 
(Cruise Business Operation and Management) 

01390337  โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
(Logistics for Tourism Industry) 

 
             2.  กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต เลือกศึกษา 
ภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ  1 ภาษา จํานวน  5 รายวิชา   15  หนวยกิต โดยตองศึกษาภาษาใดภาษา
หน่ึงมาแลวจากกลุมวิชาภาษาตางประเทศ 9 หนวยกิต ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 

 -  ภาษาอังกฤษ 
01390241  ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

                       (English for Conversation and Communication) 
01390242  ภาษาอังกฤษสาํหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
               (English for Tourism Business) 
01390343  ภาษาอังกฤษสาํหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
               (English for Tour Conducting) 
01390344  ภาษาอังกฤษสาํหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
               (English for Tourism Personnel) 
01390445  ภาษาอังกฤษสาํหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 
               (English for Hospitality Industry) 

-  ภาษาฝรั่งเศส 
01390251  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(French for Conversation and Communication) 
01390252  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

(French for Tourism Business) 
01390353  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 

(French for Tour Conducting) 
01390354  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(French for Tourism Personnel) 
01390455  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 
(French for Hospitality Industry) 
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-  ภาษาเยอรมัน 

01390261  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
(German for Conversation and Communication) 

01390262  ภาษาเยอรมันสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
(German for Tourism Business) 

01390363  ภาษาเยอรมันสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
(German for Tour Conducting) 

01390364  ภาษาเยอรมันสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
(German for Tourism Personnel) 

01390465  ภาษาเยอรมันสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 
(German for Hospitality Industry) 

-  ภาษาญี่ปุน 
01390271  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(Japanese for Conversation and Communication) 
01390272  ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

(Japanese for Tourism Business) 
01390373  ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 

(Japanese for Tour Conducting) 
01390374  ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(Japanese for Tourism Personnel) 
01390475  ภาษาญี่ปุนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(Japanese for Hospitality Industry) 

-  ภาษาจีน 
01390281  ภาษาจีนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(Chinese for Conversation and Communication) 
01390282  ภาษาจีนสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5)  

(Chinese for Tourism Business) 
01390383  ภาษาจีนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 

(Chinese for Tour Conducting) 
01390384  ภาษาจีนสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

(Chinese for Tourism Personnel) 
01390485  ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(Chinese for Hospitality Industry) 
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ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีทีเ่ปดสอนในมหาวิทยาลยั โดย

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
 
ง.  หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชพี  6 หนวยกติ 
     00390490  สหกิจศึกษา  6 (- - -)  (1 ภาคการศึกษา) 
                    (Co-operation Education)   

3.1.4 แผนการศึกษา     
แนวการจัดชั้นเรียนแตละภาคการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาการทองเท่ียว 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
 วิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
3(3-0-3)  วิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
3(3-0-3) 

 วิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 3(3-0-3)  วิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 3(3-0-3) 

 วิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 3(3-0-3)  วิชาในกลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ 3(2-2-5) 

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

 ภาษาไทย 3(3-0-3) 01390112 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและ
บริการอาหาร 

3(3-0-6) 

01390111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6) 01390113 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 

 18(- - -)  18(- - -) 
 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

 ภาษาตางประเทศหน่ึงภาษา 3(2-2-5)  ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5) 

 ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5) 01390215 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 3(3-0-6) 

01390214 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 

3(2-2-5) 01390223 การจัดนําเที่ยว 3(2-2-5) 

01390221 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 01390225 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

01390222 การดําเนินงานและการจัดการ 
ตัวแทนการทองเที่ยว 

3(3-0-6) 01390xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-3) 

01390224 ทรัพยากรการทองเที่ยวของโลกและ
ของไทย 

3(3-0-6)  วิชาเลือกเสรี 3(3-0-3) 

 18(- - -)  18(- - -) 
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ปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

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

01390316 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับ 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 01390317 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

01390326 การตลาดการทองเท่ียว 3(3-0-6) 01390318 สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

01390328 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจ 
นําเที่ยว 

3(3-0-6) 01390327 งานมัคคุเทศก 3(2-2-5) 

01390xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-3) 01390329 การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว 

3(3-0-6) 

01390xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-3) 01390xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-3) 
  18(- - -)   18(- - -) 

 

ปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

 ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5) 01390490 สหกิจศึกษา 6(- - -) 

01390491 การสํารวจและวิจัยสําหรับ 
การทองเที่ยว 

3(2-2-5)    

01390xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-3)    

 วิชาเลือกเสรี 3(3-0-3)    

  12(- - -)   6(- - -)  
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

01390111  อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
(Tourism Industry) 

   วิวัฒนาการ ความหมาย ความสําคัญ แนวโนม ลักษณะ องคประกอบหลักและองคประกอบ
สนับสนุนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว แนวคิดเก่ียวกับ 
การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในบริบทของการเปดเสรีทางการคาการบริการ นโยบาย
และบทบาทของรัฐในการพัฒนาการทองเที่ยวทั้งระดับมหภาคและจุลภาค บทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบขององคกรทางการทองเที่ยวระดับชาติและนานาชาต ิ
 
01390112  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจที่พัก และบรกิารอาหาร  3(3-0-6)  
               (Introduction to Lodging and Food Service Business) 

วิวัฒนาการ แนวโนม ความสําคัญ โครงสรางการบริหารและการดําเนินงานของธุรกิจที่พักและ
บริการอาหาร แนวคิด รูปแบบ และหลักการจัดการที่ใชในการดําเนินงานของธุรกิจ ทิศทางการแขงขันของ
ธุรกิจ มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
01390113  จิตวทิยาการบริการ  3(3-0-6) 

(Service Psychology) 
   พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การเรียนรู แรงจูงใจ คานิยมในการทํางานและการพักผอน  

การปรับหลักจิตวิทยาไปใชในการปฏิบตังิานและการใหบริการ 
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01390214  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
(Information Technology for Tourism and Hotel) 
แนวคิดของระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูลเพ่ือการ

จัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม การนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการขอมูลใหเปนปจจุบันและ
ทันเวลา การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  
 
01390215  พฤติกรรมของนักทองเท่ียว  3(3-0-6) 

(Tourist Characteristics and Behavior) 
   การประยุกตใชทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือเขาใจแรงจูงใจในการเดินทาง และพฤติกรรมการบริโภค 

ความตองการและความแตกตางของพฤติกรรมของนักทองเท่ียวที่เกิดจากวัตถุประสงคของการเดินทาง 
วัฒนธรรม ลกัษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม 
 
01390221  การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 

(Tour Business Management) 
     ความหมาย ความสําคญั ลักษณะ แนวโนม และบทบาทของธรุกิจนําเที่ยว การจัดตั้ง ประเภท 

โครงสรางองคกร การดําเนินงาน ระบบอัตโนมัติ การวางแผนการผลิต การเจรจาตอรอง การตลาด การ
บริหารงานบุคคล และการเงินของบริษทันําเที่ยว 
 
01390222  การดําเนินงานและการจัดการตัวแทนการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

(Travel Agency Operation and Management) 
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขาย ประเภท บทบาท ความรวมมือของธุรกิจตัวแทนจําหนาย

ทางการทองเท่ียว  การดําเนินธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร แนวโนมของธุรกิจทั้ง
ระดับชาติ และนานาชาต ิ
 
01390223  การจัดนําเที่ยว 3(2-2-5) 

(Organization of Tour Procedures) 
     ประเภท รูปแบบ หลักการ กระบวนการ และองคประกอบของการจัดนําเที่ยว วิธกีารและเทคนิค

ของการสํารวจเสนทางการเดินทางและการเขียนแผนที่ การประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ การคิด
ตนทุนและการกําหนดราคารายการนําเทีย่ว รูปแบบ และการเขยีนรายการนําเที่ยว การประเมินผลการจัด 
นําเที่ยว มีการฝกปฏิบตัินอกสถานที ่
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01390224  ทรัพยากรการทองเท่ียวของโลกและของประเทศไทย 3(3-0-6) 
(World Tourism Resources and Tourism Resources in Thailand) 

               ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการทองเท่ียวของไทยและของโลก 
เอกลักษณ และคุณคาของแหลงทองเท่ียวทางประวัตศิาสตร ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ ปจจัยทางภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม และอุปสงคของการทองเท่ียวที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากรการทองเท่ียว การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวที่สําคญั มีการศึกษานอกสถานที่  
 
01390225  การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

(Tourism Resource Development) 
ความสําคัญ และแนวโนมในการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว ประเภท ลักษณะ และการ

ประเมินศักยภาพทรัพยากรการทองเท่ียว หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว การ
พัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน บทบาทและความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
01390231  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

(Cultural Tourism Operation and Management) 
ความหมายของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองคประกอบของการ

จัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม บทบาทของผูที่เก่ียวของในการพัฒนา การอนุรักษ และการจัดการ 
ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานในการจัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและแนวทางแกไข 
กรณีศึกษา 
 
01390232  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวเชิงสขุภาพ 3(3-0-6) 

(Health Tourism Operation and Management) 
ความหมาย ความสําคัญ และววิัฒนาการของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การจัดการการทองเท่ียว

เชิงสุขภาพอยางยั่งยืน การปรับใชภูมิปญญาในการพฒันาผลิตภัณฑเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แนวโนม 
อุปสงคและอุปทานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 
01390233  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวชุมชน 3(3-0-6) 

(Community-Based Tourism Operation and Management) 
ความหมายของการทองเท่ียวชุมชน การวิเคราะหบทบาทและความสําคัญของชุมชนในแหลง

ทองเท่ียว การสรางจิตสํานึก การพัฒนาศักยภาพ การสรางเครือขาย และการมีสวนรวมของชมุชนในการ
จัดการ และพัฒนาการทองเท่ียว บทบาทของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปญหา ขอจํากัดและ 
แนวทางการจัดการที่ดี กรณีศึกษา 

 
 
 



มคอ. 2 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   19 

01391316  การจัดการทรัพยากรมนุษยสาํหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
(Human Resource Management for Tourism and Hotel) 
แนวคิด หลักการ วิธีการและการวางแผนเชิงกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยใน

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ปญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย บทบาทของภาครัฐและธุรกิจการ
ทองเท่ียวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
01390317  จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

(Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) 
บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรมที่มีตอลูกคาและสังคม 

แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม จรรยาบรรณ
วิชาชพีในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ปญหาทางจริยธรรมของธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม แนว
ทางการแกไขและการพัฒนา 
 
01390318  สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

(Seminar on Tourism and Hotel) 
               การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่มีความสาํคัญตอการพัฒนาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
 
01390326  การตลาดการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

(Tourism Marketing) 
               ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตลาดการทองเท่ียว การแบงสวนตลาด พฤติกรรมการบริโภคของ
นักทองเท่ียว สวนประสมของการตลาดการทองเท่ียว หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและ
กลยุทธในการพัฒนาการตลาดการทองเท่ียวทั้งภายในและตางประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียน
แผนงานการตลาด 
 
01390327  งานมคัคุเทศก 3(2-2-5) 

(Tour Guiding) 
     บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก กระบวนการ 

วิธีการเทคนิคการนําเที่ยว มนุษยสัมพันธสําหรับงานมัคคุเทศก นันทนาการ การปฐมพยาบาล การปองกัน
อุบัติเหตุและการใหความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว กฎหมายที่เก่ียวของในงานมัคคุเทศก ระเบยีบพิธีการ 
เขาออกราชอาณาจักร การแกไขปญหาเฉพาะหนา การพัฒนาวิชาชพีมัคคุเทศก มีการศึกษาการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ 
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01390328  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 
(Accounting and Finance for Tour Business)  
ทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชีและการเงิน โปรแกรมประยุกตสําหรับการบัญชีและการเงินใน 

ธุรกิจนําเที่ยว กลยุทธการจัดการรายไดและการควบคมุตนทุน  
 
01390329  การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

(Tourism Industry Planning and Development) 
               ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การวิเคราะหสาเหตุและความเปนไป
ไดของการพัฒนา หลักการและกระบวนการในการวางแผน การประมาณการงบประมาณ แนวทางการ
ดําเนินงาน การควบคุม และการประเมินผล 
 
01390334  การดําเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล 3(3-0-6) 

(MICE Operation and Management) 
ความหมาย ความสําคัญ ววิฒันาการ และบทบาทของธรุกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และ 

การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวลั ประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการ การวางแผน การบริหารงาน  
การดําเนินงาน การเจรจาตอรอง การตลาด และการประเมินผล 
 
01390335  การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 

(Airline Business Operation and Management) 
               ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับการดําเนินงานของสายการบิน ระบบสํารองที่น่ังและบตัรโดยสาร การ
บรกิารภาคพืน้ในทาอากาศยาน การบรกิารบนเคร่ืองบิน การบริการงานคลังสินคาทางอากาศ พฤติกรรม
ผูบริโภคของสายการบิน การสรรหาและการคัดเลือกบคุลากร การตลาดและการขาย กฎหมาย ระเบียบและ
พิธีการในธุรกิจการบิน มีการศึกษานอกสถานที ่
 
01390336  การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสําราญ  3(3-0-6) 

(Cruise Business Operation and Management) 
ประเภทและลกัษณะของเรอืสําราญ โครงสรางการบริหารงานบริษทัเรือสําราญ สวนปฏบิัติงาน

หนาที่ในเรือดานเทคนิค ดานการบริการ และสวนปฏิบตัิงานหนาที่ภาคพ้ืนดิน การเตรียมความพรอมในการ
ใหบริการและลักษณะการสัง่การ การจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจเรือสําราญ การควบคุมคณุภาพการ
จัดการ พฤตกิรรมผูบริโภคเรือสําราญ และการวางแผนงานการตลาด 
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01390337  โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
(Logistics for Tourism Industry) 
การประยุกตใชความรูดานโลจิสติกสเพ่ือการขนสงและกระจายสินคาจากผูผลิตสินคาและการ 

บริการการทองเท่ียว การลําเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ การประกันภัยในการขนสง กฎหมายที่เก่ียวของใน 
โลจิสติกส การวางแผนเพื่อรองรับอุปสงค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธของการ
บริการ  

 
01390490  สหกิจศึกษา 6(- - -) (1 ภาคสหกิจศึกษา) 

(Co-operative Education)  
การปฏิบัติงานในฐานะพนกังานชั่วคราวในสถานประกอบการการทองเท่ียวและการโรงแรม การ

จัดทํารายงานการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชพีที่ไดรับมอบหมาย มีการนําเสนอ และมีการประเมินผลโดย
พนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศก 
 
01390491  การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(Survey and Research for Tourism) 
หลักการสํารวจและวธิีการวจัิย การทบทวนเอกสาร การเลือกปญหา การกําหนดรูปแบบการวิจัย 

การกําหนดวัตถุประสงคและสมมุตฐิาน ประชากร และการสุมตัวอยาง การสรางแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงานและการนําเสนอผลการวิจัย 
 
01390241  ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(English for Conversation and Communication) 
ทักษะการฟง และการพูดภาษาอังกฤษทีเ่หมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน

สถานการณทีแ่ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต 
 
01390242  ภาษาอังกฤษสาํหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(English for Tourism Business)  
               ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการ
โรงแรม การใชภาษาอังกฤษในการนําเทีย่วชมสถานทีท่างประวตัิศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย การ
อธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเท่ียวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และวถิีชวีิตไทย 
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01390343 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
(English for Tour Conducting) 
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพซ่ึงจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวตัิศาสตรและโบราณคดีอยางมี

ประสิทธผิล ทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาอังกฤษในการตอบขอซักถามเก่ียวกับศิลปะ งาน
ฝมือ วัฒนธรรม และวิถชีีวติไทย  
  
01390344  ภาษาอังกฤษสาํหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

(English for Tourism Personnel) 
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และ

แกปญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว บรษิัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย 
 
01390445  ภาษาอังกฤษสาํหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(English for Hospitality Industry) 
การใชภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน 

ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ตัวแทนจําหนายทางการ
ทองเท่ียว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 
01390251  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(French for Conversation and Communication) 
ทักษะการฟง และการพูดภาษาฝรั่งเศสทีเ่หมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน

สถานการณทีแ่ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต 
 
01390252  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(French for Tourism Business) 
ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสที่ใชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ 

การโรงแรม การใชภาษาฝรัง่เศสในการนาํเที่ยวชมสถานที่ทางประวตัิศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย 
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่วกบัศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชีวีิตไทย 
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01390353  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
(French for Tour Conducting) 
ภาษาฝรั่งเศสในวิชาชีพซ่ึงจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวตัิศาสตรและโบราณคดีอยางมี

ประสิทธผิล ทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาฝร่ังเศสในการตอบขอซักถามเก่ียวกับศิลปะ 
งานฝมือ วัฒนธรรม และวถิีชีวติไทย  
 
01390354  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(French for Tourism Personnel) 
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร และ

แกปญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว บรษิัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย 
 
01390455  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(French for Hospitality Industry) 
การใชภาษาฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน 

ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ตัวแทนจําหนายทางการ
ทองเท่ียว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 
01390261  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(German for Conversation and Communication) 
ทักษะการฟง และการพูดภาษาเยอรมันที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน

สถานการณทีแ่ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต 
 
01390262  ภาษาเยอรมันสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(German for Tourism Business) 
ทักษะทางภาษาเยอรมันที่ใชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ 

การโรงแรม การใชภาษาเยอรมันในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวตัิศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย 
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่วกบัศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชีวีิตไทย 
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01390363  ภาษาเยอรมันสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
(German for Tour Conducting) 
ภาษาเยอรมันในวิชาชีพซ่ึงจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวตัิศาสตรและโบราณคดีอยาง

มีประสิทธิผล ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาเยอรมันในการตอบขอซักถามเก่ียวกับศิลปะ 
งานฝมือ วัฒนธรรม และวถิีชีวติไทย  
 
01390364  ภาษาเยอรมันสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(German for Tourism Personnel) 
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร และ

แกปญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว บรษิัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย 
 
01390465  ภาษาเยอรมันสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(German for Hospitality Industry) 
การใชภาษาเยอรมันในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน 

ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ตัวแทนจําหนายทาง 
การทองเท่ียว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 
01390271  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(Japanese for Conversation and Communication) 
ทักษะการฟง และการพูดภาษาญี่ปุนที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน

สถานการณทีแ่ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต 
 
01390272  ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

(Japanese for Tourism Business) 
ทักษะทางภาษาญี่ปุนทีใ่ชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ 

การโรงแรม การใชภาษาญีปุ่นในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวัตศิาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย  
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่วกบัศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชีวีิตไทย 
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01390373  ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
(Japanese for Tour Conducting) 
ภาษาญี่ปุนในวิชาชีพซ่ึงจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวัตศิาสตรและโบราณคดีอยางมี

ประสิทธผิล ทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาญี่ปุนในการตอบขอซักถามเก่ียวกบัศิลปะ งาน
ฝมือ วัฒนธรรม และวิถชีีวติไทย  
 
01390374  ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(Japanese for Tourism Personnel) 
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร และ

แกปญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว บรษิัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย 
 
01390475  ภาษาญี่ปุนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(Japanese for Hospitality Industry) 
การใชภาษาญี่ปุนในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน 

ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ตัวแทนจําหนายทาง 
การทองเท่ียว การนําเที่ยว การบรกิารนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 
01390281  ภาษาจีนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(Chinese for Conversation and Communication) 
ทักษะการฟง และการพูดภาษาจีนที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารในสถานการณที่

แตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาในสถานการณการ
ตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต 
 
01390282  ภาษาจีนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

(Chinese for Tourism Business) 
ทักษะทางภาษาจีนที่ใชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ 

การโรงแรม การใชภาษาจีนในการนําเที่ยวชมสถานทีท่างประวัตศิาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย  
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่วกบัศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชีวีิตไทย 
 
01390383  ภาษาจีนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-3) 

(Chinese for Tour Conducting)ภาษาจีนในวิชาชีพซ่ึงจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทาง
ประวตัิศาสตรและโบราณคดีอยางมีประสิทธิผล ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาจีนในการ
ตอบขอซักถามเก่ียวกับศิลปะ งานฝมือ วัฒนธรรม และวิถชีีวติไทย  



มคอ. 2 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   26 

01390384  ภาษาจีนสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
(Chinese for Tourism Personnel) 
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร และ

แกปญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว บรษิัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย 
 
01390485  ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(Chinese for Hospitality Industry) 
การใชภาษาจีนในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน 

ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ตัวแทนจําหนายทาง 
การทองเท่ียว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

 
3.2  ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย เลขประจําตวับัตรประชาชน 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
ภาระงานสอน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
การวางแผนและพัฒนาตลาด
การทองเที่ยว 
การ จัดการด านการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม 

390311 
390221 

01390111 
01390215 
01390317 
01390326 
01390491 

2 ผศ. นุชนารถ  รัตนสุวงศชัย การพัฒนาสถานที่ทองเท่ียว 
จิตวิทยาการบริการ 

390232 
390331 
390341 
391111 

01390113 
01390222 
01390225 
01390342 
01390344 

3 นายเจริญพร  เพ็ชรกิจ การจัดนําเที่ยว 
ศิลปะการติดตอ 

390321 
391201 

01390221 
01390223 
01390224 
01390231 
01390361 
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ภาระงานสอน 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

4 นายชลวิช  สุธัญญารักษ ก า ร พัฒนาท รั พ ย า ก ร ก า ร
ทองเท่ียว 
มรดกไทย 

390231 01390112 
01390214 
01390318 
01390329 

5 นายภูริวัจน  เดชอุม การดําเนินงานธุรกิจ MICE 390111 
391351 

01390327 
01390343 
01390334 
01390363 
01391313 

 
          3.2.2  อาจารยประจํา 

ภาระงานสอน 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 นายรภัส  ศิลปศรีกุล การตลาดโรงแรม 
การวางแผนและพัฒนาโรงแรม 

391341 
391342 

01390318 
01390329 

2 นางปยนุช  สิทธิกร การบริการงานสวนหนา 391222 
391331 

01390318 

3 นายประพนธ  โอสถสัมพันธสุข การตลาดการทองเท่ียว 390342 01390111 
01390326 

 

              3.2.3  อาจารยพิเศษ 
ภาระงานสอน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 ศ. ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสด์ิ ประวัติศาสตรศิลปะ 390233 01390224 
2 นางดวงเดือน  ไชยคํา ธุรกิจการบิน 390261 01390335 
3 นางสุพาณี  ภูติพันธ การคํานวณอัตราคาโดยสาร

เครืองบินและการเขียนตั๋ว 
390261 01390335 
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ภาระงานสอน 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

4 นางสาวจิตตินันท  นันทไพบูลย การจัดการทรัพยากรมนุษยใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

390451 01390316 

 
 

4.   องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
     การฝกประสบการณภาคสนามในสาขาวิชาการทองเที่ยวมีวัตถปุระสงคเพ่ือเพ่ิมความรูและ

ประสบการณใหแกนิสิต โดยเปนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือ การฝกปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 
ไดแก  ฝกปฏบิัติงานดานการทองเท่ียว : บริษัทจัดนําเที่ยว บรษิัทสายการบิน ศูนยการประชุม สถาน
ประกอบการอื่น ๆ และฝกในหนวยงานราชการ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ภายใตการดูแล
ของอาจารยนิเทศก เปนเวลา 16 สัปดาห 

 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  นิสิตสามารถ 
 4.1.1  ประยกุตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขาไปเพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห 

คนควา และวจัิยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  
 4.1.2  ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต เพ่ิมภาวะผูนําในการทํางาน รูจักการคิดริเริ่ม

สรางสรรค และเขาใจจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
 4.1.3  แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือลดปญหาการทํางาน 

และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
 4.1.4  รวมกันวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขรวมกันกับผูบังคับบญัชาขัน้ตนได 
 4.1.5  สื่อสารกับผูมาใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใช IT ไดเหมาะสมกับระดับการ

ทํางาน 
4.2   ชวงเวลา  
      การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของแผนการเรียนชั้นปที่ 4 จํานวนไมนอยกวา 16 

สัปดาห หรือการฝกปฏิบัติงานในชวงภาคฤดูรอน จํานวนไมนอยกวา  400  ชั่วโมง ตอเน่ืองกัน 
4.3   การจัดเวลาและตารางสอน  

              4.3.1  การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ รวมเวลา 16 
สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา หรือ      
           4.3.2  การฝกปฏิบัติงานในชวงภาคฤดูรอน จัดในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จัดเต็มเวลา 
เปนเวลาไมนอยกวา 400 ชั่วโมงตอเน่ืองกัน 
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5.   ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1  คําอธิบายโดยยอ                     - 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู         - 
5.3  ชวงเวลา                                   -  
5.4  จํานวนหนวยกิต                       - 
5.5  การเตรียมการ                          - 
5.6  กระบวนการประเมินผล           - 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
1.   ทางกาย 
 การแตงกายที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 
 ใชทาทางในการแสดงออกอยาง
เหมาะสม 
 สรางบุคลิกภาพในการเคลือ่นไหว
ที่ประทบัใจ 
 เรียนรูมารยาทสากล 
 การแสดงสีหนา 

- ฝกการแสดงออกในหองเรียน 
- ฝกแสดงทาทางและการเคลื่อนไหว 
- บรรจุคําสอนในรายวิชา 
- ฝกและแสดงบทบาทในหองเรียน 
 

2.   ทางวาจา 
 ใชวาจาสุภาพตลอดเวลา 
 รูจักกาละเทศะในการพูดตาม
สถานการณ 
 มีความสามารถในการอธิบายหรือ
สื่อสาร 
 เรียนรูความเหมาะควรในการพูด
กับบุคคลทุกระดับ 
 ความสามารถในการใช
ภาษาตางประเทศ 

- บรรจุในวิชาจรรยาบรรณ 
- แสดงบทบาทในหองเรียนโดยสมมุติสถานการณ 
 
 
- ฝกพูดอธิบายโดยการเลาเร่ือง 
 
- ฝกโดยใชบทบาทในหองเรียน 
 
- ฝกภาษาในหองปฏิบัติการทางภาษา 

3.  ทางใจ 
     มีจิตสํานึกในการบริการ 
     เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล
และรูจักใหอภัย 
    มีความภาคภูมิใจในอาชีพของ
ตนเอง 

 
- บรรจุในรายวิชาจิตวิทยาการบริการ 
- สอนในรายวชิา 
 
- สอนประวัตขิองผูมีชื่อเสียงในดานการบริการที่ประสบความ 
  สําเร็จหรือเชิญวิทยากรทีป่ระสบความสําเร็จในงานวชิาชีพมาพูด 

4.  ศักยภาพอื่น 
 แสวงหาความรู ชางสังเกต 
 ตัดสินปญหาเฉพาะหนาไดดี 
 มีเทคนิคในการตอรองและ 
     แกปญหารองเรียน 

 
สอบภาคปฏิบตัิในหองเรียน 
สอนเชิงวิชาการและกรณีศกึษา 
 
ฝกโดยใชกรณีศึกษา 
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2.  การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน 
     2.1   คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1   ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาดานจริยธรรม และความขัดแยงระหวาง

ผลประโยชนที่ไดรับกับจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (2)  มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน และ 

           การปฏิบัตตินตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 
   (3)  มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 

           เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน และมีภาวะผูนํา 
   (4)  มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบตัติามกฎระเบียบและขอบังคบัขององคกรและสังคม 

2.1.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
(1)  กําหนดใหมีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และทํารายงาน 
(2)  สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ 
(3)  สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน 
(4)  สอนโดยการอางอิงประมวลกฎหมาย (ethic code) ที่เก่ียวกบัจรรยาบรรณ 
(5)  การบรรยายพิเศษโดยผูมีประสบการณหรือพระในศาสนาตาง ๆ 
(6)  การแสดงออกอันเปนแบบอยางที่ดีของผูสอน 

2.1.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                    (1)  ผลการสอบในวชิาคณุธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมาย 

 (2)  สังเกตการแสดงพฤตกิรรมระหวางผูเรียนรวมกันและกับผูสอนทุกคน 
 (3)  ทํางานเปนกลุม และรายงานผลงาน 
 (4)  กําหนดหัวขอทางคุณธรรม จริยธรรมใหพูดแสดงออก 
 (5)  ผลการประเมินจากการฝกงานโดยองคกรที่ผูเรียนเขาฝกงาน 

                    (6)  สรางแบบสอบถามใหผูปกครองตอบ สํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง 
2.2 ความรู 

           2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู   
 (1)  มีความรูในสาขาวชิาการทองเท่ียวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยาง 
       กวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
 (2)  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

         (3)  มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน 
                         งานอาชีพ 
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          2.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 (1)  การบรรยายภายในชัน้เรียน และการถาม-ตอบ 
 (2)  มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและทํารายงานทั้งเด่ียวและกลุม 
 (3)  ทํารายงานเปรียบเทียบความรูจากหองเรียนกับการทํางานจริง ภาคปฏิบัต ิ
 (4)  อภิปรายเปนกลุม โดยใหผูสอนตั้งคําถามตามระบบการสอนยดึผูเรียนเปนศนูยกลาง 
 (5)  การศึกษานอกสถานที่และทํารายงาน 
 (6)  สอนโดยการสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ 
 (7)  สอนโดยการติว (Tutorial Group) 

    2.2.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานความรู  
 (1)  ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบยอย และใหคะแนน 
 (2)  ทดสอบโดยการสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค 
 (3)  ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมายและรายงาน 
 (4)  ประเมินจากรายงานที่ใหคนควา 

2.3  ทักษะทางปญญา  
              2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (1)  มีความสามารถประมวล  และศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหา  ขอโตแยง  และ 
       สังเคราะหไดอยางถูกตองตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร   รวมทั้งหา 
       แนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก 
 (2)  สามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาที่ใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจได 
 (3)  มีความสามารถประยกุตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ ไปสูการฝกประสบการณ 
       ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 
 (4)  สามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ  และจากศาสตรอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวของมาพัฒนา 
       ทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

2.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 (1)  กรณีศึกษาเก่ียวกับธุรกิจนําเที่ยว ธรุกิจโรงแรม และการวิจัย 
 (2)  การอภิปรายเปนกลุม 
 (3)  การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหคนควาหรืองานเก่ียวกับการพัฒนา 
 (4)  การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูประกอบการทีมี่ความสําเร็จในอาชีพ 
 (5)  กําหนดใหมีรายวิชาทีต่องใชทักษะการคํานวณ เชน การจัดการการบริการ การควบคุม 
      ตนทุนอาหารและเครือ่งด่ืม 
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2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา  
(1)  ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายใหทํา 
(2)  การสอบขอเขียน 

            (3)  การเขียนรายงาน 
2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

 2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                   (1)  สามารถปฏิบตัิและรบัผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนใน 

 กลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหา 
 กลุม 

(2)  สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชพีใหทันสมัยอยางตอเน่ือง และตรงตามมาตรฐาน 
 สากล 

(3)  มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพ่ือการทํางานและการบริหาร 
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
(1) บรรจุเน้ือหาความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของในรายวิชาชีพ 
(2) มอบหมายงานเปนกลุมยอย และแบงหนาที่ความรับผดิชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุม 
(3) สอนโดยใชกรณีศึกษา 

2.4.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
          ความรับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน 
(2)  ประเมินตนเอง และประเมินซ่ึงกันและกัน (peer)   
(3)  ใชประวัตสิะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน 
(4)  สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 

        (5)  ใชผลการประเมินจากการฝกงาน 
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        2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลย ี
                        สารสนเทศ 

(1)  สามารถใชภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน และการเขยีนอยางมี 
 ประสิทธิภาพ 

(2)  สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม 
(3)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอสื่อสาร และการนําเสนอขอมูลไดอยางมี 

 ประสิทธิภาพ 
(4)  สามารถใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถติิในการประมวล การแปล 
     ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล  

2.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
                        การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   (1)  ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดตอกับคนไทยและตางชาติโดยการสอบ 

    ขอเขียนและการสัมภาษณ 
                   (2)   จัดหองปฏิบัติการ ฝกใหใชซอฟตแวรทางการทองเท่ียวและโรงแรม หรือสายการบิน ฯลฯ 
                   (3)   ฝกใหนําเสนอผลงานที่คนควาดวยตนเองในหองเรียน 
                   (4)   บูรณาการการใชคอมพิวเตอร เครือขาย และซอฟตแวรหรือสื่อตาง ๆ ในทกุรายวิชาที ่

    สามารถทําได 
                   (5)   ฝกแกปญหาหรือโจทยที่จําเปนตองใชแบบจําลองคณิตศาสตรหรือสถิต ิ

2.5.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และ 
                        การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินผลโดยการสอบขอเขียนและปากเปลา 
(2)  ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน 
(3)  ประเมินผลจากการใชคอมพิวเตอร 
(4)  ประเมินผลจากการสรุปหัวขอที่มอบหมายใหคนควา 
(5)  ตั้งคําถามแลวสังเกตวธิีการตอบ (โดยจับเวลา) 
(6)  ประเมินผลจากการยอเรื่องที่ใหอานในหองเรียน 
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3.    แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

      ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
3.1.1    มีความซ่ือสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ได 

รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ 

ปฏิบัตตินตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 
3.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที ่ เปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มี

ภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
3.1.4 มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัตติามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 
 

3.2 ความรู 
3.2.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

  อยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
3.2.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
3.2.3 มีความ รู ในกระบวนการ  และ เทคนิคการวิ จั ย เ พ่ื อแก ไขปญหาและต อยอด 

องคความรูในงานอาชีพ  
 

3.3 ทักษะทางปญญา 
3.3.1 มีความสามารถประมวล และศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ 

ขัดแยง รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและเชิง
ลึก 

3.3.2 มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก 
ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบตัิงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

3.3.3 มีความสามารถประยุกต ใชนวัตกรรมจากภาคธุร กิจ และจากศาสตร อ่ืน  ๆ  ที่ 
เก่ียวของ เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

  
3.4 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

3.4.1 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ 
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ 
ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

3.4.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง 
และตรงตามมาตรฐานสากล 
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3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.5.1 มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ 
  อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.5.2   มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
และวัฒนธรรม 

3.5.3 มีความสามารถในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอส่ือสาร รู จักเลือก 
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเร่ือง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

3.5.4 มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล 
การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ 
ระหวาง
บุคคล  
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

                

 กลุมวิชาภาษา                 
 กลุมวิชาสังคมศาสตร                 
 กลุมวิชามนุษยศาสตร                 
 กลุมวิชาสุขภาพและ

นันทนาการ 
                

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน                 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                 

 อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 

                

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
ธุรกิจที่พัก และบริการ
อาหาร 

                

 จิตวิทยาการบริการ                 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการทองเที่ยวและ
การโรงแรม 

                

 พฤติกรรมของ
นักทองเที่ยว 

                

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ 
ระหวาง
บุคคล  
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 

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

 การจัดการทรัพยากร
มนุษยสําหรับ 
การทองเที่ยวและ 
การโรงแรม 

                

 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสําหรับ 
การทองเที่ยวและ 
การโรงแรม 

                

 สัมมนาการทองเที่ยว 
และการโรงแรม 

                

วิชาเฉพาะ                 
 วิชาเฉพาะบังคับ                 

 การจัดการธุรกิจ 
นําเที่ยว 

                

 การดําเนินงานและ 
การจัดการตัวแทน 
การทองเที่ยว 

                

 การจัดนําเที่ยว                 
 ทรัพยากรการ

ทองเที่ยวของโลก
และของประเทศ
ไทย 

                

 การพัฒนา
ทรัพยากร 
การทองเที่ยว 

                

 การตลาด 
การทองเที่ยว 

                

 งานมัคคุเทศก                 
 การบัญชีและ

การเงินสําหรับ
ธุรกิจการนําเที่ยว 

                

 การวางแผน 
และพัฒนา
อุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว 

                

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ 
ระหวาง
บุคคล  
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 

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

 การสํารวจและวิจัย 
สําหรับ 
การทองเที่ยว 

                

 วิชาเฉพาะเลือก                 
 กลุมวิชาการ

ทองเที่ยว 
                

 การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ 
การทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

                

 การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ 
การทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

                

 การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ 
การทองเที่ยว
ชุมชน 

                

 การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ 
การประชุม  
นิทรรศการ 
และการ
ทองเที่ยวเพื่อ
เปนรางวัล 

                

 กาดําเนินงาน
และการ
จัดการธุรกิจ
การบิน 

                

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ 
ระหวาง
บุคคล  
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
 การส่ือสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 

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

 การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการธุรกิจ
เรือสําราญ 

                

 โลจิสติกส
สําหรับ
อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว 

                

 กลุมวิชาภาษา 
ตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

                

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                 
                 
4) หมวดวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

                

 สหกิจศึกษา                 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนิสติ 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
    มหาวิทยาลัยอาจใชหลกัเกณฑ ดังน้ี 
            1.1  แบบอิงเกณฑ  
                  การลงทะเบยีนเรียนแบบมีหนวยกิต (credit) ใชระบบระดับคะแนน 8 ระดับ คือ  

       85-100 = A, 80-84 = B+, 75-79 = B, 70 – 74 = C+  
       65-69 = C, 60-64 = D+, 55-59 = D, 0-54 = F 

                  การลงทะเบยีนเรียนแบบไมมีหนวยกิต (Audit) ใหระดับคะแนนเปน S  หรือ U 
1.2  แบบอิงกลุม 

 เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการใหผูสอนจัดทําประมวลการสอนทีร่ะบุวธิีการวัด 
                  และประเมินผลและเกณฑการประเมินใหนิสิตไดทราบกอนการเรียน 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต  

2.1  ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลทุกรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ 
2.2  (อาจ) จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพ่ือสุมตรวจสอบการใหคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผูเรียน 
2.3  เปรียบเทียบการใหคะแนนขอสอบแตละขอในแตละรายวิชา ตามเกณฑที่กําหนด เพ่ือใหผูสอนมี 

 มาตรฐานการใหคะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผูสอนมากกวา 1 คน 
2.4  (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผูสอนหลายคน 
2.5  (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาที่มีเน้ือหาตรงกันกับสถาบันในเครือขาย 
2.6  สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับคําถามในขอสอบจากผูใชบัณฑิต เพ่ือปรับมาตรฐานขอสอบ 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรภายในเวลา 4 - 8 ป 
3.2 ผานการฝกงานภาคสนาม / ฝกประสบการณวิชาชีพตามที่กําหนดในหลักสูตร 
3.3 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 
3.4 สอบประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit Examination) 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย 
 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารยใหม ซ่ึงอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ 
1.2 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ 
1.3 จัดระบบแนะนํา / ระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring system) แกอาจารยใหม  
1.4 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เรื่อง บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ

การจัดทําประมวลรายวิชา (course syllabus) 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
     2.1    การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธใน
การสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 

2.1.2  สนับสนุนใหผูสอนรวมสัมมนาเชิงวิชาการในดานการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผูสอนอ่ืนหรือผูชํานาญการ 

     2.2    การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
2.2.1 สนับสนุนใหผูสอนทํางานวิจัยที่เปนประโยชนตอชุมชน 
2.2.2 พัฒนาใหผูสอนไดศึกษาตอเม่ือทํางานไดระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเดน 
2.2.3 ใหผูสอนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม  
2.2.4 สนับสนุนใหผูสอนไดรับประสบการณจริง โดยสงไปฝกงานในสถานประกอบการและจัด

สวัสดิการในการฝกงานใหตามสมควร 
2.2.5 สนับสนุนใหผูสอนไปใหบริการทางวิชาการที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน

และสังคม เพ่ือใหสามารถนําประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.6 เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหผูสอนซื้อตําราเรียนใหม ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน รวมทั้งอํานวยความสะดวกในดานการจัดหาอุปกรณปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ
ใหเพียงพอ 

2.2.7 จัดโครงการเยี่ยม – ศึกษาดูงานตางมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
2.2.8 มอบประกาศเกียรติคุณและใหรางวัล เพ่ือธํารงรักษาคณาจารยที่มีคุณภาพ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังน้ี 
  1.1  การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน  

- ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเร่ืองอุปกรณการเรียน 
การสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการ
ติดตามผลการเรียนการสอนและการจัดทํารายงาน 

1.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
- ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําระบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหทราบ
ปญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูสอน 

 1.3  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร/สถาบันจัดทําระบบการประเมินผล 
            ผูสอน โดยผูเรียน ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูสอนประเมินผลรายวชิา 

 1.4  เม่ือสิ้นสุดภาคการศกึษา ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน  
       การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 1.5  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละป ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารางรายงานผลการดําเนินงาน 
       หลักสูตรประจําป ซ่ึงประกอบดวยผลการประเมนิคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวน 
       สอบผลสัมฤทธิข์องนิสิต เสนอตอภาควิชา/คณบดี 
1.6 หัวหนาภาควชิารวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 

วิเคราะหผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป และใชขอมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธการสอน 
ทักษะของอาจารยผูสอนในการใชกลยทุธการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพของหลักสูตร และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

1.7 เม่ือครบรอบ 4 ป ภาควิชาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร โดยประเมิน
จากการเยี่ยมชม รางรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดย
นิสิตชั้นปสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑติ 

1.8 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจํานวนและคุณสมบัตติามหลักเกณฑของ สกอ. 
เพ่ือใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ บัณฑติ
ใหม ผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงค
ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     2.1  การบริหารงบประมาณ    
            วิเคราะหคาใชจายและรายไดลวงหนา 4 ป ซ่ึงชวยในการวางแผนงบประมาณเงินรายไดในแตละป
ใหสอดคลองกับรายไดและคาใชจายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการวเิคราะหการเงินยังนํามาใชในการ 
วางแผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพ่ิมกิจกรรม/โครงการที่จะเพ่ิมรายได
ใหกับภาควชิา การจัดสรรจํานวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับงบประมาณเงินรายได 
การวางแผน การจัดหา การใช และการเพิ่มจํานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของภาควิชา 
      2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

 ขอมูลแสดงความพรอมของทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร อุปกรณ
การเรียนการสอน หองปฏิบัติการ หองสมุด สื่ออิเล็กทรอนิกส (ดูเอกสารแนบ)  
      2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม   

2.3.1 คณะ/ภาควิชาจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา 
วารสารทางวชิาการ และสือ่อิเล็กทรอนิกส 

2.3.2 คณะ/ภาควิชาใหผูสอนเสนอความตองการทรัพยากรเพ่ือการจัดหา 
2.3.3 คณาจารยรวมกันประชุมเพ่ือวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครภัุณฑ และอุปกรณการ

เรียนการสอน  
2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   

2.4.1  สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและผูเรียน 
2.4.2  ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2.4.3  สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควชิาที่ผูสอนและ 
        ผูเรียนสามารถใชบรกิารได 

3.  การบริหารคณาจารย        
3.1   การรับอาจารยใหม   

3.1.1  การกําหนดคุณสมบัติ  
         (1)  คุณสมบัติทัว่ไปเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
         (2)  คุณสมบัติของผูสมัคร 

 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทดานการทองเท่ียว หรือสาขาวิชา
อ่ืนที่เก่ียวของ ซ่ึงตองมีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยดานการทองเท่ียว
โดยตรง 

 มีประสบการณการสอน หรือเปนวิทยากรเชิงวิชาการดานการทองเท่ียวใน
ระดับอุดมศึกษาอยางนอย 2 ป  

 มีประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวโดยตรงอยางตอเน่ือง 
อยางนอย 2 ป  
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3.1.2  การคัดเลือก โดยการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบสอนโดยคณะกรรมการที่
คณบดีแตงตั้ง 

3.2   การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
3.2.1   จัดประชุมอาจารยในภาควิชาเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน 

ประจําปของภาควิชา 
3.2.2   แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกส้ิน 

ภาคการศึกษา และประจําป เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร 
3.2.3   สํารวจความตองการจากผูที่เก่ียวของเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

3.3   การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  
3.3.1  มีนโยบายในการเชญิผูทรงคุณวฒิุภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่ 
        ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรอืประสบการณจริง 
3.3.2  จัดระบบคัดกรองคณาจารยที่จะเชญิมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกําหนด 
        หลักเกณฑกวาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการคัดเลือกเชน ผลงานทางวิชาการ เปน 
        ผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เปนตน 
3.3.3  ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน 
3.3.4  คณาจารยที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษตองมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาที ่

                     สถาบันจัดทําไวประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1   การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
4.1.1   มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบกอน 

การรับเขาทํางาน 
4.1.2   ตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยให 

ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการ
ใหบริการอาจารยและนิสิต 

4.1.3   สถาบันออกกฎ ระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนให
ครบวงจร(รับสมัคร คัดเลือก ตอรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากร ระบบ
การพิจารณาความดีความชอบ) 

4.2   การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
4.2.1   จัดการฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาที่และการบริหาร (เชน การตรวจสอบ บัญชี 

การวางแผน การบริหารเวลา ฯลฯ) 
4.2.2   จัดระบบการศึกษาดูงาน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอ่ืน 
4.2.3   สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ และโครงการ 

วิจัยของสาขาวิชา 
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4.2.4   สรางระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีความสามารถดีเดน และคุณวุฒิ 
เหมาะสมใหสามารถทําหนาที่ผูสอน 

4.2.5   ใหทุนการศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาที่เก่ียวของกับหลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงานดีเดน 

5.   การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
5.1    การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนิสิต  

5.1.1 คณะมีคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษานสิิต ทําหนาทีส่งเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา 
และกํากับดูแลการทํางานของอาจารยที่ปรึกษา 

5.1.2 ใหอาจารยทุกคนทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาทางวชิาการและกิจกรรมแกนิสิต และ
ตองจัดตารางเวลาใหนิสิตเขาพบหรือขอคําปรึกษา 

5.1.3 จัดระบบการสอนเสริมใหแกนิสิตที่ออนดอยในบางรายวชิา 
5.1.4 จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพใหนิสติ 

5.2   การอุทธรณของนิสิต  
สถาบันตองมีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับ

วิชาการ  โดยกําหนดเปนกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลาน้ัน   
6.   ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

6.1  จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตกอนการพัฒนา 
           หรือปรับปรุงหลักสูตร 

6.2  ประมาณการความตองการแรงงานประจําปจากภาวะการไดงานทําของบัณฑติ และรายงานผล 
           การสํารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ และหนวยงานภาคธุรกิจที่เก่ียวของ 

6.3  ติดตามขอมูลความรูและทักษะทีเ่ปนที่ตองการของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงเปลี่ยนแปลง 
           ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี การแขงขนัทางการคาธรุกิจบริการและแนวโนมการ 
           เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการบริโภคทางการทองเท่ียว 

6.4  มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตเม่ือครบรอบหลักสูตร เพ่ือใชเปนขอมูลใน 
           การปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 

6.5  แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปจจัยความตองการของตลาดแรงงาน 
ดังน้ี      1)  ภาษาตางประเทศ 

      2)  การใชระบบ IT 
 3)  พฤติกรรมในการทํางานและวินัยการทํางาน 
 4)  บุคลิกภาพในการทํางาน  
 5)  ความรูเชงิวิชาชีพ และการแกปญหาเฉพาะหนา 
 6)  ความสามารถในการเรียนรูและศกัยภาพในการตัดสินใจ 
 7)  มนุษยสมัพันธ การทํางานเปนทีม และการเปนผูนํา  
 8)  การส่ือความกับผูอ่ืน  
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   9)  การสรางความประทบัใจใหกับลูกคา 
 10)  ความคิดสรางสรรค 

-  กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินเปนผูใชบัณฑิตในสถานประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวและ 
 การโรงแรม         

  -  ชวงเวลาของการประเมิน   2 ปหลังจากรับบัณฑติสาขาวิชาการทองเท่ียวเขาไปทํางานแลว 

7.   ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)  

7.1  มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

7.2 อาจารยประจํามีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
7.3   มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
7.4   มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

7.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา 

7.6 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว 

7.7 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ. 3 และ
มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

7.8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
7.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม

นอยกวารอยละ 50 ตอป 
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
7.12 ระ ดับความพึ งพอใจของผู ใชบัณฑิตที่ มีต อบัณฑิตใหม  เฉลี่ ยไมนอยกว า  3.5 จาก 

คะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1   การประเมินกลยทุธการสอน 

1.1.1   การประชุมรวมกันของอาจารยในภาควิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา 
 ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน เพ่ือนําไปวางแผนกลยุทธ 
 การสอนสําหรับรายวิชาที่ผูสอนแตละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนิสิต ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน  

1.1.3 การประเมินการเรียนรูของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
สอบ 

1.1.4 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธการสอนในรายวิชาที่ตองการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแกนิสิต โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 
1.2.3 การประเมินการสอนโดยผูสอน โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของกลยุทธ ผลการเรียนของ

นิสิตและเขียนไวในรายงานรายวิชา 
1.2.4 การทดสอบการเรียนรูของนิสิตเทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยใช

ขอสอบกลางของเครือขายสถาบัน 
2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1   ประเมินจากนิสิตปจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใชแบบสอบถามนิสิตชั้นปที่ 4 ใน 
โครงการปจฉิมนิเทศ การสัมภาษณตัวแทนของนิสิต/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย และการเปด
เว็บไซต (web site) เพ่ือรับขอมูลยอนกลับจากนิสิตและผูที่เก่ียวของ 

2.2   ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูสอน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 

2.3   ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ  โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต 
การวิพากษหลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของบัณฑิตที่กาว
ขึ้นไปสูตําแหนงระดับผูนําในองคกร 

3.   การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา ที่แตงตัง้โดยคณบดี 
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4.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1   อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหวาง 

ภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเม่ือไดรับขอมูลในกรณีที่จําเปน และเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 
จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนอหัวหนาภาควิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.2   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการ 
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

4.3   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรปุผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป โดยรวบรวมขอมูลการ
ประเมินประสทิธิผลของการสอน รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอํานวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร  รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา 

4.4   ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือใชในปการศกึษาตอไป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรเสนอตอคณบดี 
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 รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขต / คณะ / ภาควชิา วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศลิปาชพี 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1.   รหัสและชื่อรายวิชา 
        01390327 งานมัคคุเทศก  (Tour Guiding) 
2. จํานวนหนวยกิต 

 3 (2-2-5) 
3.  หลักสตูรและประเภทของรายวชิา  

      หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการทองเทีย่ว  วิชาเฉพาะบังคับ      

4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 รองศาสตราจารย ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปทีเ่รียน 
ภาคเรียนที ่2 ชั้นปที่ 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre –requisite)  (ถาม)ี  
  ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี )  
 ไมมี 

8. สถานทีเ่รียน  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

9.   วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสดุ 
     วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 

 

 
 

(ตัวอยาง) 
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หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา   

  เพื่อใหนิสิตมีความรูทางวชิาการ และสมรรถนะในการเปนมัคคุเทศกอาชีพตรงตามมาตรฐานสากล รวมท้ัง 
  มีทักษะมนุษยสัมพันธ บคุลิกภาพ และจริยธรรมที่เหมาะสม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพื่อใหนิสิตมีความรูและทักษะในงานมัคคุเทศกที่ถูกตอง มีมาตรฐาน และเปนสากล 
2. เพื่อใหนิสิตและอาจารยเขาใจงานมัคคุเทศกในระดับท่ีสามารถทําวิจัยที่เปนประโยชนตออาชีพ

มัคคุเทศกและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย 
3. เพื่อนํางานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชเปนประโยชนโดยประยุกตเปนสวนหนึ่งของเน้ือหารายวิชา 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธบิายรายวิชา   
      บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก กระบวนการ วิธีการ และ
เทคนิคการนําเที่ยว มนุษยสัมพันธสําหรับงานมัคคุเทศก นันทนาการ การปฐมพยาบาล การปองกันอุบัติเหตุ 
และการใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว กฎหมายที่เก่ียวของในงานมัคคุเทศก ระเบียบพิธีการเขาออก
ราชอาณาจักร การแกไขปญหาเฉพาะหนา การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก มีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

30 

(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห) 

- 30 

(2 ชัว่โมง x 15 สัปดาห) 

75 

(5 ชัว่โมง x 15 สัปดาห) 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสปัดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแกนิสติเปนรายบุคคล 

      3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนิสิตทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสติ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา    
1. สามารถจัดการปญหาดานจริยธรรม และความขัดแยงระหวางผลประโยชนท่ีไดรับกับจริยธรรม 

      และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. มีทัศนคติที่ดีตออาชพี และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
3. มีความรับผิดชอบในหนาที ่เปนสมาชิกทีดี่ และมีสวนรวมในกจิกรรมเพือ่การพฒันา  
4.  มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและขอบังคบัขององคกรและสังคม 

2. วิธีการสอน 
1. สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธรุกิจ ระหวางการเรียนการสอน 
2. อภิปรายกรณศีึกษารวมกันในชั้นเรียน 
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติ 
4.   ใหนิสิตทาํงานกลุมโดยสัมภาษณมัคคุเทศก และนักทองเทีย่ว 

3. วิธีการประเมนิผล 
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
3. ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสทิธิผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
4.  ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะหดานคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ 

2.  ความรู 

1. ความรูท่ีตองไดรับ  

1. นิสิตมีความรูและความเขาใจบทบาทและความสําคัญของงานอาชพีมัคคเุทศกทีมี่ตออุตสาหกรรม
การทองเทีย่วและประเทศไทยได 

2. นิสิตสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูการอธิบายและนําชมสถานที่
ทองเท่ียวท่ีสําคัญในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัดในเบือ้งตนได 

3. นิสิตมีความรูและความเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานทีถู่กตองและมมีาตรฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัตขิองมัคคุเทศก 
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2. วิธีการสอน 

1. บรรยายและใหทําแบบฝกหัด 
2. เชิญผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฎิบัติในชั้นเรียน 
4. ใหนิสิตคนควาดวยตนเองและทํารายงาน 
5.  ทศนศึกษา 

3. วิธีการประเมนิผล  

1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและรายงาน 
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝกปฏิบตั ิ
3.  ประเมินจากคําตอบขอสอบอตันัยท่ีเนนถามขอมูลจําเปนที่มัคคุเทศกตองใชในการอธบิายนําชม 

3.    ทักษะทางปญญา 

1. ทักษะทางปญญาท่ีตองพฒันา 

1. สามารถประยกุตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูการอธบิายและนําชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัดในเบ้ืองตนได 

2. สามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาในงานมัคคุเทศก และสามารถหา
แนวทางปองกันและแกไขปญหาได 

2. วิธีการสอน 

1. บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษารวมกันในชั้นเรียน 
2. เชิญผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฎิบัติในชั้นเรียน 
4. ฝกปฏิบตัิการนําชมในสถานที่ทองเที่ยวจริง 

3. วิธีการประเมนิผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในช้ันเรียน 
2.  ประเมินจากประสิทธผิลของการแสดงบทบาทสมมตุิและการฝกปฏิบัต ิ
3.  ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะห โดยใชขอมูลจากสถานการณจริง และกรณีศึกษา 
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4.    ทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ 

1. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพฒันา  

1. สามารถปฏิบตัิและรบัผิดชอบงานที่ไดรบัมอบหมายตามหนาท่ีและบทบาทของตนในกลุมงานได 
อยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลอืผูรวมงานและแกไขปญหากลุม    

2. สามารถพฒันาทักษะมนุษยสัมพันธ บุคลกิภาพและจรยิธรรมใหเหมาะสมกับการเปนมัคคุเทศก
และตรงตามมาตรฐานสากล 

2. วิธีการสอน 
 1.  สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการเรยีนการสอน  
 2.  อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
 3.  ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุต ิ
 4.  ใหนิสิตทาํงานกลุมโดยสัมภาษณมัคคุเทศก และนักทองเทีย่ว 

3. วิธีการประเมนิผล 
1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในช้ันเรียน 
2.  ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
3.  ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
4.  ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะหดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล และ 

ความรับผิดชอบ  

5.   ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพฒันา 
1. นิสิตสามารถสามารถใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียนไดอยางเหมาะสมและสือ่สารกับ

นักทองเทีย่วตางกลุมอยางมีประสิทธิภาพ 
2. นิสิตสามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการติดตอส่ือสารและนําเสนอขอมูลในการอธิบายนําชมได

อยางมีประสทิธิภาพ 
2. วิธีการสอน 

 1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
 2.  เชิญผูเชีย่วชาญในสาขาวิชาชพีมาบรรยายพิเศษ 
 3.  ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฎิบตัิในชั้นเรียน 
 4.  ฝกปฏิบัติการนําชมในสถานที่ทองเท่ียวจริง 
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3. วิธีการประเมนิผล  

1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝกปฏิบัต ิ
3. ประเมินจากคาํตอบขอสอบเชิงวิเคราะห 

หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห 

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 ความหมาย ประเภท หนาทีแ่ละ
ความรับผิดชอบของมัคคเุทศกตาม
กฎหมายและตามลักษณะ 
การปฏิบัติงาน 
 

3 บรรยาย อภิปราย และ
มอบหมายงานคนควา 
แตละหวัขอเปนกลุม
สําหรับการเรียนในคร้ัง
ตอไป 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

2 คุณสมบัต ิคุณลักษณะ/บุคลิก 
ลักษณะของมคัคุเทศกและการ
พฒันาบุคลิกภาพ 
 

3 ทุกกลุมสงงานคนควา
ดวยตนเอง โดยสุมเลือก
กลุม 2 กลุมเพือ่นําเสนอ
งานคนควา  อภิปราย 
บรรยาย 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

3 บทบาท ความสําคัญและผลกระทบ
ของมัคคุเทศกตออตุสาหกรรมการ
ทองเทีย่วและตอเกียรติภูมิของ
ประเทศ 
 

3 อภิปรายกรณีศึกษา 
บรรยาย 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

4 มารยาท การวางตวัและจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก 
 

3 บรรยายโดยการ
สอดแทรกกรณีตัวอยาง 
และอภิปรายกรณีศึกษา 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

5,6,7 วิธีปฏบัิติงานของมัคคุเทศก : การรับ
งาน การเตรียมตัวกอนออกปฏิบัติ
หนาท่ี การรับเขาและสงออกที่
สนามบิน ทาเรือ สถานีรถไฟ และ
รถยนต การปฏิบัติงานระหวางการ
นําเที่ยว เทคนิคการนําชมสถานที ่
การอธบิายใหขอมูล การอํานวย
ความสะดวกในระหวางการเดินทาง
และการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
วิชาชพีของมัคคุเทศกในระดับ
อาเซียน 

9 เชิญมัคคุเทศกอาชพีมา
บรรยาย ศึกษาเอกสาร 
อภิปรายกรณีตัวอยาง 
และฝกการอธบิายนําชม
ตามหัวขอที่กําหนดใน
ชั้นเรียน 

วิทยากร : 
มัคคุเทศกอาชีพ 

8 ศิลปะการพูดและการแสดงออก
สําหรับมัคคุเทศก พฤติกรรม 
การแสดงออกของมนุษย การสราง
มนุษยสัมพันธ เทคนิคในการติดตอ 
และส่ือสาร 

3 บรรยาย แสดงบทบาท
สมมุติ ศึกษาและ
อภิปรายกรณีตัวอยาง 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

9 สอบกลางภาค  3   

10 กฎหมายที่เก่ียวของในงาน
มัคคุเทศก ระเบียบพธิีการเขาออก
ราชอาณาจักร 
 

3 บรรยาย ศึกษาเอกสาร 
อภิปรายกรณีตัวอยาง 
และมอบหมาย
งานคนควาดวยตนเอง 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

11 การจัดกิจกรรมนันทนาการเพือ่การ
นําเที่ยว 
 

3 สงงานที่ไดรับ
มอบหมาย บรรยาย 
ศึกษาและอภปิรายกรณี
ตัวอยาง 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

12 การปองกันอบุัติเหตุ ขอควรปฏิบัติ
เพื่อปองกันและเมื่อเกิดอบุตัิเหต ุ
การปฐมพยาบาล 
 

3 เชิญผูเชี่ยวชาญมา
บรรยาย ศึกษาและ
อภิปรายกรณีสมมุติ 
แสดงบทบาทสมมุติ 
มอบหมายใหทํางาน
กลุมโดยสัมภาษณ
มัคคุเทศก 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

13 การใหความปลอดภัยแก
นักทองเทีย่ว รูปแบบตางๆ ของ
ปญหา การแกไขปญหาเฉพาะหนา
ในการนําเที่ยวและการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ 

3 บรรยายสรุป ศึกษาและ
อภิปรายกรณีสมมุติ 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

14 การนําชมสถานที่ทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
 

3 ฝกการอธิบายนําชม 
หนาชั้น และ/หรือ ณ 
สถานทีจ่ริงโดยมีการ
ประเมินตามแบบฟอรม
ท่ีกําหนด 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

การนําชมสถานที่ทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
 

6 ฝกการอธิบายนําชม 
หนาชั้น และ/หรือ ณ 
สถานทีจ่ริงโดยมีการ
ประเมินตามแบบฟอรม
ท่ีกําหนด 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

15 - 16 

หมายเหตุ: ทัศนศึกษา และการฝกปฏิบตัิในสถานที่จริงจะกําหนดในภายหลังตามความพรอมของ
นิสิต โดยนับเปนชั่วโมงการเรียนการสอน ซ่ึงจะมีจํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัตใินชั้นเรียนและนอกชัน้
เรียนทั้งหมดไมนอยกวา 30 ชัว่โมง ดังนั้นจะทําใหมีการปรับชัว่โมงการบรรยายในช้ันเรียนให
เหมาะสมและมีเนื้อหาครบถวน 

17 สอบปลายภาค 3   
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

ผลการ
เรียนรู 

 
วิธีการประเมนิ 

 

สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการประเมนิ 

3.2 การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน ทุกสัปดาห 5% 
1.1, 1.2 การมีสวนรวมในการแสดงบทบาทสมมุต ิ 8,13 5% 
5.1, 5.2 การคนควาดวยตนเอง 1,11 5% 
4.1, 4.2 การทํารายงานกลุมโดยการสัมภาษณมัคคุเทศกและ

นักทองเทีย่ว 
13 10% 

1.3, 1.4 การฝกปฏิบตัใินชั้นเรียนและสถานทีจ่ริง 7,14,15 15% 
2.1, 2.2 การสอบ 9,17 60% 

หมวดที่ 6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราหรือเอกสารหลัก 
ฉลองศร ีพิมลสมพงศ. 2550.  งานมัคคุเทศก.  เอกสารคําสอน ภาควิชาศลิปาชพี คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ฉลองศร ีพิมลสมพงศ และคณะ. 2542.  คูมือการอบรมมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ). กรุงเทพฯ:  

ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสนอตอการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย. 

สํานักงานการศึกษาตอเนื่อง.  คูมือการอบรมมัคคุเทศก.  กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
2. เอกสารและขอมูลสาํคญั 

 จุลสารการทองเท่ียว ของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียว และมัคคเุทศก พ.ศ. 2551  
 ระเบียบพธิีการเขาออกราชอาณาจักร 
 วารสารธุรกิจการทองเท่ียว และวารสารที่เก่ียวของท้ังของไทย และตางประเทศ 

3. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 
 http://www.wftga.org 
 http://www.tourism.go.th 

      http://thai.tourismthailand.org 
      http://www2.tat.or.th/tat 
      http://www.pgathaiguide.com 
      http://www.atta.or.th 
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หมวดที่ 7  การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.  ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธบิายใหนิสิตเขาใจถึงการปรบัปรุงรายวิชานี้จากการ

เรียนการสอนในภาคการศกึษาท่ีผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนิสิตตอการพัฒนารายวิชา 
เพือ่สงเสริมใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศึกษา 

2.  ใหนิสิตประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทยีบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหกอน
และหลังการเรียนรายวิชานี ้ 

3.  สงเสริมใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพฒันารายวชิาผานระบบการประเมิน 
on line ของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนิสิต และทํารายงานสรุปพัฒนาการของนิสิต 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน 

1. การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อปุสรรค แนวทาง 
แกไขเม่ือสิ้นสุดการสอน เพือ่เปนขอมูลเบ้ืองตนในการปรับปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาตอไป 

2. การวิจยัในชั้นเรียน เพือ่พฒันารูปแบบ วธิกีารเรียนการสอน และวิธีการฝกปฏิบัตินอกสถานที ่
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุนตอไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
1. ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 
2. (อาจ) ใหกรรมการทวนสอบ สุมตรวจสอบการใหคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผูเรียน 
3. เปรียบเทียบการใหคะแนนขอสอบแตละขอในรายวิชา ตามเกณฑที่กําหนด  
4. (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชา (หรือกับสถาบันในเครือขาย) 
5. สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคําถามในขอสอบจากผูใชบัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานขอสอบ 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. นําขอคิดเห็นของนิสิตจากขอ 1 มาประมวล เพือ่จัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรบัปรุง วธิีการศกึษา
คนควาดวยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาการปฏบิัติงานนอกสถานที่ ผลจากการประมวลจะนําไป
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุนตอไป 

2. นําผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ 2 มาจัดกลุมเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิต เพื่อ
พฒันาเนือ้หาสาระใหทันสมัย ปรบัวธิีการเรียนการสอน และวธิีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
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รายละเอยีดของประสบการณภาคสนาม 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา                     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควชิา            วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศิลปาชพี     

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป  

1. รหัส และชื่อรายวิชา                01390490  สหกิจศึกษา                      

2. จํานวนหนวยกิต หรือจาํนวนชัว่โมง        
                6 (0-0-0) หนวยกิต 
                การฝกปฏิบตังิานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 8 ชั่วโมง ตอวัน x 5 วัน x 16 สัปดาห 

3.  หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 
                ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทองเทีย่ว 
                วิชาเฉพาะบังคับ ในหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชพี 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
                อาจารยเจริญพร  เพ็ชรกิจ 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีกําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
                ภาคการศึกษาที่ 2  / ชั้นปที่ 4 
6.  วนัท่ีจัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด 
               1  พฤศจิกายน  2557 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม   
     เพือ่ใหนิสิตไดเรียนรูและเพิ่มเติมประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริงจากการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ และเพือ่ใหสามารถออกไปประกอบอาชีพไดในทันทีทีจ่บการศึกษา 
2.  วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 

 เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจและมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบ และมีการ
พัฒนาตนเองจากการทํางานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ 
 

(ตัวอยาง) 
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู 

1.   คุณธรรม จริยธรรม  
1.1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

1.1.1  นิสิตมีความรับผิดชอบตอหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 
1.1.2  มีความซื่อสัตย สุจรติ มีวินัยการทํางาน 
1.1.3  มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน  
1.1.4  มีการพฒันาตนเอง 

1.2  กระบวนการหรือกิจกรรมซ่ึงจะพฒันา 

นิสิตไปปฏบิัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการที่เก่ียวของกบัสาขาวชิาเอก มีการนําความรูไป
ประยุกตใช และเนนการเรยีนรูจากการปฏิบัตจิริง 

การฝกปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ แบงเปน 3 ขัน้ตอน 
1. การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา โดยการจัดสัมมนาเรื่องคุณสมบติั จริยธรรมและสมรรถนะที่

เปนที่ตองการขององคกร โดยเชิญผูประกอบการของแตละธุรกิจมาเปนวิทยากร 
2. การนิเทศนิสิต 2 คร้ัง โดยอาจารยนิเทศกวางแผนรวมกันในเร่ืองประเด็นหารือกับผูประกอบการ 

คําถามและขอแนะนําใหนสิิต และประเด็น/เกณฑประเมินการปฏิบัติงาน 
3. การประชุมกลุมเฉพาะตามประเภทธุรกิจ และ/หรือเนือ้งานท่ีนิสิตไปฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา เพือ่

ประมวลความรูและอภิปรายปญหารวมกัน 
1.3   วิธีการประเมนิผล 

1.3.1  การประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทําระหวางการฝกปฏิบตัิสหกิจศึกษา 
1.3.2  การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการ 
1.3.3  การประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมายโดยสถานประกอบการ 
1.3.4  การประเมินพฒันาการของตนเองโดยนิสิต โดยใชแบบตรวจรายการ (check list) 
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2.   ความรู 

2.1   ความรูท่ีตองไดรับ 

2.1.1  นิสิตสามารถบูรณาการความรูเชงิวิชาชพีจากชั้นเรียนสูการปฏิบัต ิและประสบการณตรงในการ
แกปญหาเฉพาะหนา  

2.1.2  การพฒันาความรูในงานอาชพีและกระบวนการทํางานในหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายอยางมี
ความคิดสรางสรรค 

2.2   กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ะพฒันา 
2.2.1   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา โดยผานการทดสอบประมวล ทวนสอบความรูและทักษะ

สําหรับการปฏิบัติงาน เชน คําศพัทเฉพาะในการดําเนินงาน ภาษาตางประเทศ ขอตกลง/เง่ือนไขสากลในการ
ติดตอ และตอรองธุรกิจ ฯลฯ 

2.2.2 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลีย้ง 
2.3   วิธีการประเมินผล 

2.3.1   ใหนิสิตจัดทํารายงานการประเมินความรู ความสามารถ และทักษะที่รับจากการฝกปฏิบตั ิ
2.3.2   ประเมินดานความรู และทักษะในวิชาชพีโดยการสัมภาษณของพนักงานพี่เลี้ยงใน 

สถานประกอบการและอาจารยนิเทศก 
2.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษา 

3.  ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองไดรับ 
3.1.1  นิสิตสามารถประมวลและศึกษาขอมูล เพือ่วิเคราะหสาเหตุของปญหาในการปฏิบัติงานท่ีไดรับ

มอบหมายจากสถานประกอบการ และสามารถหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาได 
3.1.2  นิสิตสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิไปสูการปฏิบัติงานจริงใน 

สถานประกอบการ และใชนวัตกรรมตาง ๆ เพือ่เพิ่มทักษะในการทํางานไดดี 

3.2   กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ะพฒันา 
3.2.1   ใหนิสิตสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบัติงานของพนักงานพี่เลีย้งในสถานประกอบการ และฝกปฏิบัติ

ตาม 
3.2.2   ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก และนิสิตเพือ่ใหไดขอมูลยอนกลบั 

สําหรับการพฒันาทักษะทางปญญา 
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     3.3  วิธีการประเมนิ  

3.3.1  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก เพือ่สรุปปญหาที่พบ 
และหาแนวทางการแกไขท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.3.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก และจากการนําเสนอรายงานการศึกษา 
4.  ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
         4.1.1  นิสิตสามารถสรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ เชน ทักษะการสื่อสาร 
การใชภาษาตางประเทศ และการทํางานเปนทีม เปนตน 

 4.1.2  นิสิตสามารถเรียนรูการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และทันสมัย ตรงตามมาตรฐานวิชาชพี 
4.2   กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ะพฒันา 

          มอบหมายงานที่เก่ียวของกับการติดตอส่ือสาร และใหมีประเด็นท่ีตองพฒันาตนเอง และพฒันางานในฝาย
งานท่ีทําอยู  

4.3   วิธีการประเมนิผล 
4.3.1  การประชุมกลุมเฉพาะกับเพือ่นรวมงาน และพนกังานพี่เลีย้ง 
4.3.2  ใหนิสิตทําขอทดสอบยอยในประเด็นท่ีเก่ียวกบัทักษะที่ตองพฒันาแบบตรวจรายการ 

5.   ทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา  
5.1.1  นิสิตสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอส่ือสารและการนําเสนอขอมูลไดอยางมี 

   ประสิทธิภาพ 
5.1.2  นิสิตสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผนปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับกลุมนักทองเทีย่ว 

5.2  กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ะพฒันา 
5.2.1  ฝกการนําเสนอประสบการณการปฏิบัติงาน รายงานการศึกษา  
5.2.2  ฝกการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการส่ือสารและการใช IT  
5.2.3  ฝกการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

5.3  วิธีการประเมนิผล 
5.3.1  ประเมินจากทักษะและเทคนิคการนําเสนอขอมูลที่ผานการวเิคราะหจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

                 5.3.2  ใหพนักงานพี่เลี้ยงประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาของนิสิต 
         5.3.3  ประเมินการเรยีนรูโดยแบบสอบถาม  
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หมวดที่ 4  ลักษณะและการดําเนนิการ 
 
1.  คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 

การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการการทองเท่ียวและการโรงแรม การจัดทํา
รายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับมอบหมาย มีการนําเสนอ และมีการประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยง
และอาจารยนิเทศก 
2.  กิจกรรมของนิสิต 

2.1  ฝกงานตามตําแหนงงาน และแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเปนขอตกลงระหวางสาขาวชิาและสถานประกอบการ 
2.2  ปฏิบตัิงานภายใตการดูแลของพนักงานท่ีปรึกษา และอาจารยนเิทศก 
2.3  จัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวมกับพนักงานพี่เลีย้ง 
2.4  นําเสนอผลจากรายงานการปฏิบัติงานและขอรับการประเมินจากพนักงานพี่เลี้ยง/ผูประกอบการ และ

อาจารยนิเทศก 
3.  รายงานหรืองานทีน่ักศึกษาไดรับมอบหมาย (ตัวอยาง) 

รายงานหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย กําหนดสง 
การสํารองผลติภัณฑทางการทองเทีย่วผาน

โปรแกรมประยุกต “ทัวร โปร” 
ส้ินเดือนมีนาคม 2557 

การดําเนินงานของฝายปฏิบัติการนําเท่ียว
สําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิ

ส้ินเดือนมีนาคม 2557 

4.  การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต 
4.1  การนิเทศการฝกปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ไดแก กลางเดือนธันวาคม และตนเดือนกุมภาพันธ 
4.2  การประเมินผลการฝกปฏิบัติงานหลังจากการรับฟงนิสิตรายงานผลการปฏิบัติงานรวมกับพนักงาน 

พี่เลี้ยง 
5.   หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

5.1  ดูแลนิสิตตั้งแตวันแรกที่เขาทํางาน 
5.2  แนะนําใหความรู ประสบการณ ส่ังงาน สอนงานแกนิสิต ท้ังการปฏิบัติงาน และการเขียนรายงาน 
5.3  จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณเครื่องมือสําหรับนิสิต 
5.4  จัดทําแผนปฏิบัติงานใหแกนิสิต และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก 
6.1  การประชุมสัมมนาแจงกฎระเบียบตาง ๆ กอนการฝกปฏิบตัิงาน 
6.2  การประสานงานกับพนักงานพี่เลีย้งในการวางแผนการปฏิบัติงาน และการนิเทศ 
6.3  การวางแผนการออกนิเทศนิสิต โดยแจงนิสิตและสถานประกอบการลวงหนา 
6.4  การประเมินผลนิสิตจากการนิเทศ และจากรายงานผลการปฏิบตัิงาน  
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7.   การเตรยีมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสติ 
7.1  การติดตอนิสิตทางโทรศพัท หรือไปเยี่ยมท่ีสถานประกอบการโดยมีการวางแผนลวงหนา 
7.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกบัสถานประกอบการ หรือพนักงานพี่เลีย้ง 
7.3  การติดตามความกาวหนาของรายงานผลการปฏบัิติงานของนสิิต 

8.  สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานท่ีที่จัดประสบการณภาคสนาม/  
สถานประกอบการ  
8.1  ท่ีพัก    ในกรณีที่นิสิตฝกปฏิบตัิงานในตางจังหวัด หรือหางไกลจากทีอ่ยูอาศยัปกต ิ
8.2  การเดินทาง       - 
8.3  วัสดุอุปกรณสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนาม  ระบบคอมพวิเตอรเพือ่ใชในการติดตอทาง e-

mail กับอาจารยที่ปรึกษา 
8.4  อื่นๆ เชน เบีย้เลี้ยง    ประสานงานเรื่องอาหาร สวัสดิการตาง ๆ รวมทั้งรายไดที่นิสิตจะไดรับ เชน  

คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาทีพ่ัก หรือคาตอบแทนจากสถานประกอบการ 

หมวดที่ 5  การวางแผนและการเตรียมการ 

1.   การกาํหนดสถานที่ฝก  สถานประกอบการที่นสิิตเลอืกไปฝกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาไดควรเปน 
สถานประกอบการที่เก่ียวของโดยตรงกับสาขาวิชา  เชน บรษิัทจัดนําเที่ยว บรษิัทสายการบิน ศนูยการประชมุ 
ฯลฯ 
2.  การเตรียมนิสติ      จดัรายวิชาเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาใหกับนิสิตกอนการออกไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ เพือ่ใหนิสิตไดทราบถึงวิธีการและระเบียบขอบังคับสําหรับการปฏิบัติงาน  
3.  การเตรียมอาจารยทีป่รึกษา/อาจารยนิเทศก   ประชุมอาจารยนิเทศกเพื่อมอบหมายงานนิเทศ และแบง
จํานวนนิสิตสาํหรับการนิเทศสหกิจศึกษาโดยจัดสรรตามเสนทางและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
4.  การเตรียมพนักงานพีเ่ลี้ยงในสถานที่ฝก    ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการใหจดัพนักงาน 
พี่เลี้ยงสําหรับการดูแล ใหคาํแนะนําในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชแบบฟอรมตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวของ เชน แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน และแบบ
ประเมินผลนสิิตสหกจิศึกษา เปนตน 
5.  การจัดการความเสี่ยง    

5.1  ศึกษาและวิเคราะหปญหาท่ีอาจเกิดขึน้ระหวางการฝกปฏิบัติงานแบบสหกจิศึกษา 
5.2  จัดทําประกันอุบตัิเหตุใหกับนิสิตท่ีมีความจําเปนตองเดินทางไปกับคณะนักทองเที่ยว 
5.3  จัดทําบันทึกแจงผูปกครองนิสิตเกีย่วกับการฝกปฏบิัติงานแบบสหกิจศึกษา 
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หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต 

1.    หลักเกณฑการประเมนิ  ประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิตรวมกับพนักงานพีเ่ลี้ยงของ 
สถานประกอบการ โดยใชหลักเกณฑ ดังนี้ 

1.  ผลสําเรจ็ของงาน (Work Achievement) ไดแก 
1.1  ปริมาณงาน (Quantity of Work) 20 คะแนน 
1.2  คุณภาพของงาน (Quality of Work) 20 คะแนน 
 

2.   ความรูความสามารถ (Knowledge and Ability) ไดแก 
2.1  ความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic ability) 10 คะแนน 
2.2  ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวชิาการ (Ability to learn and apply knowledge) 

                10 คะแนน 
2.3  ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ (Practical ability) 10 คะแนน 
2.4  วจิารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement and dicision making) 10 คะแนน 
2.5  การจัดการและวางแผน (Organization and planning) 10 คะแนน 
2.6  ทักษะการสื่อสาร (Communication) 10 คะแนน 
2.7  การพฒันาดานภาษาและวฒันธรรมตางประเทศ (Foreign language and cultural 

                     development) 10 คะแนน 
2.8  ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย (Suitablity for Job position)  

                    10 คะแนน 
 

 3.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี (Responsibility) ไดแก 
3.1  ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจ (Responsibility and dependability) 10 คะแนน 
3.2  ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in work) 10 คะแนน 
3.3  ความสามารถเร่ิมตนทํางานไดดวยตนเอง (Initiative of self starter) 10 คะแนน 
3.4  การตอบสนองตอการสั่งการ (Response to supervision) 10 คะแนน 
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4.   ลักษณะสวนบุคคล (Personality) ไดแก 
4.1   บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 10 คะแนน 
4.2   มนุษยสมัพันธ (Interpersonal skills) 10 คะแนน 
4.3   ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัตติามวฒันธรรมขององคกร (Discipline and adaptability to formal 

organization) 10 คะแนน 
4.4   คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality) 10 คะแนน 
  

5.  จุดเดนของนิสิต (Strength)  
 

 6.  ขอควรปรับปรุงของนิสิต (Improvement) 
2.  กระบวนการประเมนิผลปฏบิัตงิานของนิสิต  

2.1  พนักงานพี่เลี้ยงประเมินการปฎิบัติงานของนิสิตตามแบบฟอรมการประเมินในสวนหน่ึง  
2.2   อีกสวนหน่ึงเปนการประเมินจากอาจารยนิเทศกเพือ่การใหคะแนนรายวิชาสหกิจศึกษา  รวมกับรายงาน

การศึกษาประกอบการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 
3.  ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ลี้ยงตอการประเมนินิสติ ใหขอมูล คําแนะนํา ดูแลการปฏิบัติงาน  
สอนงาน การปฏิบัตตินในองคกร รวมทั้งการเขียนรายงาน 
4.  ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมนินสิิต 
     4.1  จัดตารางเวลาสําหรับการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิต  

 4.2  ใหคําแนะนํา ปรึกษาท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบตัิตน  
 4.3  ใหขอมูลทีจ่ําเปนตอการพฒันาตนเองสําหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  

การเขียนรายงาน รวมทั้งการพฒันาศักยภาพของนิสิต  
5.  การสรปุผลการประเมินท่ีแตกตาง 
    5.1  สรุปผลการประเมนิจากคะแนนรายงานการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
    5.2   สรุปผลการประเมนิในภาพรวม เพือ่การวเิคราะหระบบการฝกปฏิบัติงานแบบสหกจิศึกษา และ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking) ของนิสิตแตละรุน เพือ่การพฒันาปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

1.  กระบวนการประเมนิการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของ 
     1.1  นิสติ 

1.1.1  นิสิตใหขอมูลหลังกลับจากสถานประกอบการ โดยใชแบบฟอรมแจงรายละเอียดเกีย่วกบั 
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพือ่แจงไปยงัศูนยประสานงานสหกิจศกึษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

1.1.2   นิสิตกรอกแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทําขึ้นในการปฏิบัติงานตามระบบสหกิจศึกษา ตัง้แต 
การเตรียมตวั การฝกปฏบิตัิงาน และการประเมินผล ตลอดจนปญหา อุปสรรคทีพ่บ และแนวทางการแกไข 

1.2  พนักงานพีเ่ลี้ยงหรือผูประกอบการ  ใชแบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา ซึ่งมีรายการประเมินแบบ 
          ใหคะแนน และใหขอเสนอแนะ 
     1.3  อาจารยที่ดูแลกจิกรรมภาคสนาม ใชแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย 2 สวน คือ 
             สวนที่ 1 สําหรับการประเมินสถานประกอบการ  และสวนที่ 2 สําหรับการประเมินนิสิตเปนรายบุคคล 
     1.4  อ่ืน ๆ เชน บัณฑติจบใหม     ประเมินจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

2.  กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรุง 
2.1  อาจารยนิเทศกวิเคราะหขอมูลจากแบบฟอรมตาง ๆ ที่เก่ียวของ ตามระบบสหกิจศึกษา และประมวลผล 
2.2  อาจารยในสาขาวิชารวมกันสรุปประเด็นการพัฒนา ปรับปรุง ท้ังที่เก่ียวของในเนื้อหารายวชิาตาง ๆ 

การจัดการเรยีนการสอน กิจกรรมนิสิต การวัดและประเมินผล และความรวมมือกับสถานประกอบการ เพือ่ใหได
ขอมูลในการวางแผนการฝกปฏิบัติงานของนิสิตรุนตอไป และการปรับปรุงหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด 
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 รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต / คณะ / ภาควชิา             วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศิลปาชีพ  

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชือ่รายวชิา       01390327    งานมัคคุเทศก (Tour Guiding) 

2. รายวชิาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)       - 

3. อาจารยผูรับผิดชอบและกลุมเรียน (section)      
   ระบุชือ่อาจารยผูรับผิดชอบและกลุมทีส่อน (ใหรายงานเปนรายกลุม)  
   รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ    หมู 1 
4. ภาคการศกึษา/ปการศกึษาที่เปดสอนรายวชิา 
   ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

5.  สถานทีเ่รียน  
     คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตบางเขน 

(ตัวอยาง) 
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจรงิเทียบกบัแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 
ชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน 
ชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอน  หาก มี
ความแตกตางเกิน 25% 

  

หัวขอ: ความหมาย ประเภท หนาที่และ
ความรับผิดชอบของมัคคุเทศกตามกฎหมาย
และตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย และมอบหมาย
งานคนควาแตละหัวขอเปนกลุมสําหรับ 
การเรียนในครั้งตอไป 

3 3  

หัวขอ: คุณสมบัติ คุณลักษณะ/
บุคลิกลักษณะของมัคคุเทศกและการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
กิจกรรม: ทุกกลุมสงงานคนควาดวยตนเอง 
โดยสุมเลือกกลุม 2 กลุมเพื่อนําเสนอ
งานคนควา  อภิปราย บรรยาย  

3 3  

หัวขอ: บทบาท ความสําคัญและผลกระทบ
ของมัคคุเทศกตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว
และตอเกียรติภูมิของประเทศ 
กิจกรรม: อภิปรายกรณีศึกษา บรรยาย  

3 3  

หัวขอ: มารยาท การวางตวัและจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก 
กิจกรรม: บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี
ตัวอยาง และอภิปรายกรณีศึกษา 

3 3  
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หัวขอ 

จํานวน 
ชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน 
ชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอน  หาก มี
ความแตกตางเกิน 25% 

  

หัวขอ: วิธีปฏิบัติงานของมัคคุเทศก : การรับ
งาน การเตรียมตัวกอนออกปฏิบัติหนาที่ 
การรับเขาและสงออกที่สนามบิน ทาเรือ 
สถานีรถไฟ และรถยนต การปฏิบัติงาน
ระหวางการนําเท่ียว เทคนิคการนําชม
สถานที่ การอธิบายใหขอมูล การอํานวย
ความสะดวกในระหวางการเดินทางและการ
พัฒนาทักษะ  สมรรถนะของมัคคุ เทศก
อาเซียน 
กิจกรรม: เชิญมัคคุเทศกอาชีพมาบรรยาย 
ศึกษาเอกสาร อภิปรายกรณีตัวอยาง และฝก
การอธิบายนําชมตามหัวขอที่กําหนดในช้ัน
เรียน  

9 9  

หัวขอ: ศิลปะการพูดและการแสดงออก
สําหรับมัคคุเทศก พฤติกรรมการแสดงออก
ของมนุษย การสรางมนุษยสัมพันธ เทคนิค
ในการติดตอและสื่อสาร 
กิจกรรม: บรรยาย แสดงบทบาทสมมุติ 
ศึกษาและอภิปรายกรณีตัวอยาง 

3 3  

สอบกลางภาค 3 ชั่วโมง    
 



มคอ. 5 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 4 

 

หัวขอ 

จํานวน 
ชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน 
ชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอน  หาก มี
ความแตกตางเกิน 25%  

หัวขอ: กฎหมายที่เก่ียวของในงานมัคคุเทศก 
ระเบียบพิธีการเขาออกราชอาณาจักร 
กิจกรรม: บรรยาย ศึกษาเอกสาร อภิปราย
กรณีตัวอยาง และมอบหมายงานคนควาดวย
ตนเอง 

3 3  

หัวขอ: การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
นําเที่ยว 
กิจกรรม: สงงานท่ีไดรับมอบหมาย บรรยาย 
ศึกษาและอภิปรายกรณีตัวอยาง 

3 3  

หัวขอ: การปองกันอุบัติเหตุ ขอควรปฏิบัติ
เพื่อปองกันและเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การปฐม
พยาบาล 
กิจกรรม: เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย ศึกษา
และอภิปรายกรณีสมมุติ แสดงบทบาทสมมุติ 
มอบหมายใหทํางานกลุมโดยสัมภาษณ
มัคคุเทศก 

3 3  

หัวขอ: การใหความปลอดภัยแก
นักทองเที่ยว รูปแบบตางๆ ของปญหา การ
แกไขปญหาเฉพาะหนาในการนําเท่ียวและ
การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
กิจกรรม: บรรยายสรุป ศึกษาและอภิปราย
กรณีสมมุติ 

3 3  
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หัวขอ 
 

จํานวน 
ชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน 
ชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%  

หัวขอ: การนําชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
กิจกรรม: ฝกการอธิบายนําชม หนาชั้น และ/
หรือ ณ สถานที่จริงโดยมีการประเมินตาม
แบบฟอรมที่กําหนด 

3 3  

หัวขอ: การนําชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
กิจกรรม: ฝกการอธิบายนําชม หนาชั้น และ/
หรือ ณ สถานที่จริงโดยมีการประเมินตาม
แบบฟอรมที่กําหนด 

6 6  

สอบปลายภาค 3 ชัว่โมง    

2. หัวขอท่ีสอนท่ีไมครอบคลุมตามแผน  

หัวขอที่สอนไมครอบคลุม 
ตามแผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

-  ไม มี เ น่ืองจากเปนรายวิชา
สํ าคัญของนิ สิ ต ในการขอ รับ
ประกาศนียบัตรมัคคุเทศกทั่วไป 
(ตางประเทศ) จากกระทรวงการ
ท อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า  ต า ม
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศก พ.ศ. 2551 
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3. ประสทิธิผลของวิธีสอนทีทํ่าใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา  

ประสิทธ ิ
ผล ผลการเรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

มี ไมมี 

ปญหาของการใชวธิีสอน 
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

คุณธรรม จริยธรรม 1. สอดแทรกประสบการณและ
เหตุการณจริงท่ีเกิดขึ้นใน
ธุรกิจ ระหวางการเรียนการ
สอน  

2. อภิปรายกรณศีึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน 

3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติ 

4.   ใหนิสิตทาํงานกลุมโดย
สัมภาษณมัคคุเทศก และ 
นักทองเท่ียว 

  นิสิตบางคนยังไมกลาแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร
อภิปรายร วมกัน  ทํ า ให
อาจารยตองเสนอประเด็น
คําถาม หรือสาระสําคัญ
ของงานมัคคุเทศก ท่ีตอง
อภิปรายใหเขาใจชัดเจน 

ความรู 1. บรรยายและใหทํา
แบบฝกหัด 

2. เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชพีมาบรรยายพิเศษ 

3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติและฝกปฎิบัติในชั้น
เรียน 

4. ใหนิสิตคนควาดวยตนเอง
และทํารายงาน 

5.  ทศนศึกษา 

  นิ สิตยัง มีความสับสนใน
เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของมัคคุเทศก ทําใหตอง
ฝกคิดจากรายการนําเที่ยว
จริงของบริษัทนําเที่ยวท่ีมี
ชื่อเสียง 
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ประสิทธ ิ
ผล ผลการเรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

มี ไมมี 

ปญหาของการใชวธิีสอน 
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

ทักษะทางปญญา 1. บรรยายและอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้น
เรียน 

2. เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชพีมาบรรยายพิเศษ 

3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติและฝกปฎิบัติในชั้น
เรียน 

4.  ฝกปฏิบัติการนําชมใน
สถานท่ีทองเที่ยวจริง 

  นิสิตบางคนยังไมสามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาได 
เ น่ืองจากความไมพรอม
ท า ง วุ ฒิ ภ า ว ะ แ ล ะ
บุคลิกภาพ ทําใหอาจารย
และนิ สิตในกลุมชวยกัน
ยกตัวอยางจากรายงานและ
ประสบการณจริง 

ทักษะความสมัพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1.  สอดแทรกประสบการณและ
เหตุการณจริงท่ีเกิดขึ้นใน
ธุรกิจ ระหวางการเรียนการ
สอน  

 2.  อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน 

 3.  ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติ 

 4.  ใหนิสิตทาํงานกลุมโดย
สัมภาษณมัคคุเทศก และ 
นักทองเท่ียว 

  การมอบหมายงานเปนกลุม
ใหญอาจมีปญหาแบงงาน
ไมทั่วถึง จึงควรจัดกลุมให
เล็กลง และใหประชุมตกลง
แบงงานที่ไมซ้ําซอนกัน 
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ประสิทธ ิ
ผล ผลการเรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

มี ไมมี 

ปญหาของการใชวธิีสอน 
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

ทักษะการวิเคราะห 
การส่ือสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.  บรรยายและอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้น
เรียน 

 2.  เชิญผูเชีย่วชาญในสาขา
วิชาชพีมาบรรยายพิเศษ 

 3.  ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติและฝกปฎิบัติในชั้น
เรียน 

 4.  ฝกปฏิบตัิการนําชมใน
สถานท่ีทองเที่ยวจริง 

  นิ สิ ตยั ง มี ปญหา ในกา ร
ส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
ก า ร นํ า ช ม  จึ ง ค ว ร ใ ห
แบบฝกหัดการอธิบายนํา
ชมสถานท่ีตาง ๆ เพิ่มเติม 

4.   ขอเสนอการดําเนนิการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน 
4.1   จัดหาเอกสาร วีดิทัศนซีดีเก่ียวกับสถานที่สําคัญในงานมัคคุเทศกเพิ่มเติม ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 
4.2   จัดตารางเวลาใหนิสิตฝกฝนการอธบิายนําชมเพิม่เติม โดยแบงงานกันเปนทั้งผูพูด และผูฟง 

ซ่ึงตองมีการสนทนาโตตอบในบทบาทของมัคคุเทศกและนักทองเทีย่ว 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1.  จํานวนนสิิตท่ีลงทะเบยีนเรียน                             70 คน 

2.  จํานวนนสิิตท่ีคงอยูเมื่อสิน้ภาคการศึกษา              68 คน 

3.  จํานวนนสิิตท่ีถอน (W)                                                 2  คน 

4.  การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)  
 

ระดบัคะแนน (เกรด) จํานวน รอยละ 

A 15 22.06 

  B+ 20 29.41 

B 16 23.53 

  C+ 12 17.65 

C 5  7.35 

  D+ -  

D -  

F -  

I -  

ผาน (P, S) -  

ไมผาน (U) -  
 
5.  ปจจยัที่ทําใหระดบัคะแนนผิดปกต ิ(ถามี) 

ไมมี 
6.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิที่กําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา 

6.1  ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ระยะเวลาที่ใชในการฝกการอธิบายนําชมอาจไม
เพียงพอ ทําใหฝกไดไมท่ัวถึง 

มีจํานวนนิสิตในกลุมมาก และบางคนไมมีทักษะ
ทางภาษาที่ดีพอ รวมท้ังขาดความแมนยําใน
เนื้อหาที่ตองการอธิบาย 

6.2  ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การประเมินผลในดานคุณธรรม จริยธรรมไม
สามารถทําไดทุกดาน 

นิสิตบางคนไมแสดงออก และยังมีวุฒิภาวะไม
เพียงพอในการปฏิบัติงานมัคคุเทศก 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

อาจารยผูสอนประมวลวิธีการประเมินผลท่ีเขียน
ไวในรายละเอียดของรายวิชา 

ปรับคะแนนการทํางานกลุม  และปรับแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูของนิสิต 

หมวดที่ 4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

ขอมูลแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปะ 
และวัฒนธรรม แบบ on line ไมเพียงพอ และไม
ตรงกับความตองการ 

นิสิตตองไปศึกษาจากสถานท่ีจริง และถายภาพ
มาเอง เพื่อการฝกปฏิบัติในหองเรียน 

 
2.  ประเด็นดานการบริหารและองคกร  

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนิสติ 

ไมมี ไมมี 

หมวดท่ี 5  การประเมนิรายวิชา 

1.   ผลการประเมนิรายวชิาโดยนิสิต (แนบเอกสาร) 
1.1  ขอวพิากษที่สําคัญจากผลการประเมนิโดยนิสิต 
       การอธิบายนําชมเปนภาษาตางประเทศยากมากสําหรับนิสิตบางคน 
1.2 ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 1.1 

อาจารยนําเนือ้หาการอธิบายนําชมไปหารือกับอาจารยชาวตางประเทศ เพือ่ชวยในการ
ปรับโครงสรางของประโยคท่ีจําเปนตอการเรียน 
2.  ผลการประเมนิรายวชิาโดยวิธีอ่ืน 
     2.1  ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมนิโดยวิธีอ่ืน 
            นิสิตพบวา การสอนหลักการมัคคุเทศกระดับอาเซียนท่ีมีการคนควาจากอินเทอรเนต็ ทําให
ไดรับความรูและความเขาใจมากขึ้น 
    2.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 2.1 
          ยังคงใหมีการหาขอมูลที่ทันสมัย และใหมีการเสนอความคิดเห็นในหองเรียน หรือเชิญ
มัคคุเทศกอาชีพมาบรรยายประสบการณใหม ๆ ใหนสิิตทราบมากขึ้น  
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หมวดท่ี 6  แผนการปรับปรุง 

1.  ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาครั้งที ่
     ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอใน 
ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ผานมา 

ผลการดําเนนิการ 

ควรเชิญอาจารยพิเศษมาบรรยายและฝกปฏิบัติ
เรื่องการปฐมพยาบาลใหแกนิสิต 

ไดเชิญนางพยาบาลจากสถานพยาบาล มก. มา
ใหความรู และฝกปฏิบัติเตรียมการปฐมพยาบาล
ใหแกนักทองเท่ียวชาติตาง ๆ 

2.  การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
    ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนิสิตไดคนความากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิด
ความตั้งใจเรียน และเชิญมัคคุเทศกอาชีพมาถายทอดประสบการณการนําเที่ยวนักทองเที่ยวท่ีเปน
ตลาดหลักของไทย 
3.  ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

เพิ่มกลุมเรียนอีก 1 กลุม เพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรูใหแกนิสิต
ไดอยางทั่วถึง 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2556 หัวหนาภาควิชาศิลปาชีพ 

4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
    ประสานงานกับอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศกในสวนของการอธิบายนําชมเปน
ภาษาอังกฤษตามเสนทางบังคับของการขอรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ) 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ 

ลงชื่อ ________________________________  วันท่ีรายงาน ______________________________ 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  _________________________________________ 

ลงชื่อ ________________________________  วันท่ีรับรายงาน ____________________________ 
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 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:           มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา:  วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควชิาศลิปาชีพ 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา                       01390490  สหกิจศึกษา 
2. ชื่อหลักสูตร                          ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเทีย่ว) 
3. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ                   อาจารยเจริญพร  เพ็ชรกิจ  
4. ภาคการศึกษาและปการศึกษาที่รายงาน   ภาคปลาย  ปการศึกษา 2556 

 

หมวดที่  2 การดําเนินการที่ตางจากแผนประสบการณภาคสนาม 

1.  การเตรียมการสําหรับนิสิต  (ถามี) 
    จัดทําโครงการเตรียมความพรอมสําหรับ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคปลายของ
ชั้นปที่ 3 และภาคตนของชั้นปที่ 4 

-  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
-  การสมัครงานและการสัมภาษณงาน 
-  การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ 
-  การจัดทํ า รายงานการศึกษาและ 
   การนําเสนอ 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ในอนาคต          

1. ควรจัดทําปฏิทินกิจกรรมสําหรับการ
เตรียมความพรอมใหนิสิตไดทราบลวงหนา 
เพื่อนิสิตจะไดเห็นความ สําคัญของการเตรียม
ความพรอมกอนเข า สู การปฏิบัติ งานใน
สถานการณจริง 

2. ควรจัดหารายชื่อสถานประกอบการ
กอนการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต
อยางนอย 2 เดือนเพื่อการเตรียมตัว 

2.  การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารย
นิเทศก  
ไม มีการ ดํา เ นินการต างไปจากแผน 

เน่ืองจากอาจารยนิเทศกไดมีการประสานงาน
กับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหนงของ
พนักงานพี่เลี้ยง ไดตามแผนที่วางไว  
 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ในอนาคต          
มีการสัมมนา หรือประชุมปรึกษาอาจารย
นิเทศกอยางตอเน่ือง เพื่อใหการสนับสนุนการ
ฝกประสบการณภาคสนามกระชับ และมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

 

(ตัวอยาง) 
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3. การเตรียมพนักงานพี่ เลี้ ยง  (Field 

Supervisor) จากสถานประกอบการ 
(ถามี) 
พนักงานพี่เลี้ยงที่ถูกจัดเตรียมโดยสถาน

ประกอบการใหดูแลนิสิต มีการเปลี่ยนงาน จึง
ตองเปลี่ยนพนักงานพี่เลี้ยง ทําใหตองมีการ
เตรียมและทําความเขาใจในการประเมินผล
ใหม  และเนื่ องจากพนักงานพี่ เลี้ ยงไม มี
ประสบการณในการเปนพี่เลี้ยง 
 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพ่ือการวางแผน
ในอนาคต 
เสนอแนะใหสถานประกอบการจัดเตรียม
พนักงานพี่เลี้ยงมากกวา 2 คน เพื่อลดความ
เสี่ยง  และควรมีการกําหนดลักษณะของ
รายงานใหชัดเจน  เพื่อ เปนประโยชนแก
ผูประกอบการ และมหาวิทยาลัย 

4.  การเปลี่ยนแปลงการจดัการในการฝกประสบการณภาคสนาม  (ถามี) 

การเปลี่ยนแปลง 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการวางแผนใน

อนาคต 

4.1  การเปลีย่นแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนิสิต 
 มีการเปลี่ยนแปลงหัวขอรายงานให

เขากับแผนกงานที่ทําอยู และเพื่อใหเหมาะสม
กับความสามารถของนิสิต 

ควรประชุมระดมความคิดเห็นจากนิสิตและ
อาจารย ในการ กําหนดหัวข อรายงานที่
เหมาะสม 

4.2  การเปลีย่นแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนิสิต 
มีการใช E-mail ในการติดตอ สื่อสาร

ระหวางนิสิตและอาจารย เพิ่มจากการใช
โทรศัพท 

ควรพจิารณาสวัสดิการในลกัษณะอื่น ๆ (ถามี) 
 

4.3  การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ (ถามี) 
มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร า ย ชื่ อ ส ถ า น

ประกอบการใหเปนปจจุบัน โดยเฉพาะใน
จังหวัดหลักทางการทองเที่ยวของไทยใน
ภูมิภาคตาง ๆ  

ควรประสานงานกับศูนยประสานงานสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยใหจัดทําฐานขอมูล
สถานประกอบการใหทันสมัย 
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หมวดที่ 3  ผลการดําเนินการ 

1.  จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม 
จํานวน 60 คน เปนนิสติชัน้ปที่ 4 

2.  จํานวนนิสิตที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม 
ไมมี เน่ืองจากจบการศึกษาทั้งหมด 

3.  จํานวนนิสิตที่ถอน (W) 
ไมมี 

4.  การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จํานวน รอยละ 
A   
B+   
B   
C+   
C   

 D+   
D   
F   

ไมสมบูรณ (I)   
ผาน (P,S) 60 100 
ตก (U)   
ถอน (W)    

5.   ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
1. สถานประกอบการบางแหงไมมีความเขาใจโครงการสหกิจศึกษา 
2. พนักงานพี่เลีย้งในสถานประกอบการมอีตัราการลาออกจากงานระหวางการปฏิบตัิงาน

สหกิจศึกษาของนิสิต ทําใหขาดความตอเน่ืองในเชิงการพฒันาศักยภาพของนิสิต 
3. สถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและการเมืองของประเทศ 
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หมวดที่ 4  ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 

1.  ปญหาดานการบริหารของสถาบันการศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก 
สถานประกอบการ 

1.1 สถานประกอบการตอบรบันิสิตเขาปฏิบตัิงานสหกิจศกึษาลาชา บางคร้ังตอบปฏิเสธ
ในชวงใกลเริม่โครงการสหกิจศึกษา ทั้ง ๆ ที่นิสิตไดยืน่หนังสือขอเขาปฏิบตัิงานสห
กิจศึกษาในสถานประกอบการนั้น ๆ ลวงหนาตั้งแตเดือนมีนาคมกอนเปดภาค
การศึกษา ทําใหนิสิตหมดโอกาสทีจ่ะไดเขาปฏิบตัิงานในสถานประกอบการตามความ
คาดหวัง และไมมีโอกาสเลอืกสถานประกอบการแหงใหมไดทันการ 

1.2 พนักงานพี่เลีย้งไมสามารถจัดเวลาสําหรับการนิเทศของอาจารยนิเทศกเน่ืองจากติด
ภารกิจสําคัญ 

2.  ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนิสิต 
2.1 อาจารยนิเทศกบางคนขาดความเอาใจใสดูแลนิสิตสหกจิศึกษา รวมทั้งการให

คําปรึกษา และการจัดทํารายงานการศึกษา 
2.2 พนักงานพี่เลีย้งขาดทักษะการมอบหมายงาน การสอนงาน 
2.3 พนักงานพี่เลีย้งมอบหมายงานที่ไมตรงกับความตองการของนิสติสหกิจศึกษา  

3.  การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี) 

 สถาบันการศึกษาควรจัดทําโครงการสหกิจศึกษาสัญจรเพื่อพบผูประกอบการ โดยเล็ง
ผลเลิศในการประชาสัมพันธโครงการสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหแกสถาน
ประกอบการ เพื่อใหสถานประกอบการตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหเปน
ทรัพยากรมนุษยตามความตองการของตลาดแรงงาน 
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หมวดที่ 5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 

1.   การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนิสิต (ใหแนบผลการสาํรวจ) 
1.1    ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 

1.1.1 นิสิตตางเห็นประโยชนของการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา และไดรับโอกาส
เรียนรูจากสถานการณจริง ไดรับประสบการณตรง  

1.1.2 นิสิตมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และมีความเขาใจดีขึ้น ทั้งในเชิงวิชาการ 
       และวิชาชีพ 

1.1.3 นิสิตไดเรียนรูและตระหนักวา นิสิตยังมีขอดอยดานใดที่จะตองพัฒนาใหมาก 
       ขึ้น กอนเขาสูชีวิตจริงของการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา 

1.2    ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณ 
               ภาคสนาม 

1.2.1 นิสิตมีการเปลี่ยนแปลง และมีพฒันาการที่ดีขึ้น 
1.2.2 นิสิตมีความเขาใจการทํางานในสถานการณจริงอยางชัดเจน 

2.   การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงาน 
      พ่ีเลี้ยง 

2.1   ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
จุดแข็ง 
1. นิสิตมีความรูความสามารถ เรียนรูงานไดเร็ว สามารถปฏิบัติงานไดเสมือนหนึ่ง

พนักงานขององคกร 
2. นิสิตสามารถใชภาษาตางประเทศไดในระดับหน่ึง 
3. นิสิตตั้งใจปฏบิัติหนาทีต่ามที่ไดรับมอบหมาย มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหา 

และมีจติอาสาใหความชวยเหลือแกผูรวมงาน 
4. นิสิตมีทักษะเชิงสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี 
จุดดอย 
1. นิสิตออนไหวตอขอตําหนิ และแสดงออกทางสีหนา 
2. นิสิตขาดประสบการณในการวางตวั และการปฏิบัติงานขาดความรอบคอบ 
3. นิสิตยังไมรูจกักาละเทศะเรื่องการแตงกายในที่ทํางาน 
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2.2   ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณ 
              ภาคสนาม 

2.2.1 พนักงานพี่เลี้ยงตางชื่นชมความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานของ
นิสิต และมีความเห็นวา นิสิตสหกิจศึกษาสามารถลดภาระการจางแรงงาน 
และแบงเบาภาระการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบการ 

2.2.2 สถานประกอบการตางใหการยอมรับคุณภาพของนิสิต และตองการคัดเลือก
และบรรจุนิสิตเขาเปนพนักงานขององคกร เพราะไดเห็นศักยภาพ และ
คุณภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการระยะเวลา 
4 เดือน ทั้งน้ีสถานประกอบการสวนใหญยินดีใหบรรจุโดยไมตองผานการ
ทดลองงานอีก 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1.  การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา 
1.1 สอบถามความเห็นของนิสติสหกิจศึกษาและอาจารยนิเทศกเก่ียวกบัคุณภาพของ

สถานประกอบการเพื่อเสนอเปนทางเลอืกใหนิสิตทีจ่ะเขารวมโครงการสหกิจศึกษาใน
ปการ ศึกษาตอไป 

1.2 ใหนิสิตสํารวจและประเมินตนเองวา มีความเหมาะสมกับตําแหนงงานในองคกรผูใช
บัณฑิตประเภทใด 

2.  ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงาน 
      การประเมินคร้ังกอน 

ประเด็นที่ระบุในครั้งกอน สําหรับการ
ปรับปรุง นอกเหนือจากขอ 1 
-  มีการเพิ่มการจัดอบรมทักษะการใช 

        โปรแกรมประยุกตในงานอาชีพใหแก 
        นิสิต 

ระบุความสําเร็จ ผลกระทบ ในกรณีไมสําเร็จ
ใหระบุเหตุผล 
-  นิสิตสามารถปฏิบัติงานไดทันทีหลังจากที ่
    ไดรับมอบหมายงานจากสถานประกอบการ 

3.  ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ใหนิสิตจัดทําขอเสนอรายงาน
ภายหลังการเรียนรายวิชาวจิัย
ในชั้นปที ่4 ภาคตน 

เดือนตลุาคมกอนการฝก
ปฏิบัติงานในวันที ่1 
พฤศจิกายน 

อาจารยนิเทศก 
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4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตอ 
     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ใหมีการวิจยัสมัฤทธิผลของโครงการสหกิจศึกษา โดยเฉพาะผลกระทบที่ทําใหตองปรับปรุง
รายวิชาตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของ ทั้งวิชาเฉพาะและวิชาภาษาตางประเทศ 

 
อาจารยผูรับผดิชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
   
ลงชื่อ …………………………………….…………………..   

(อาจารยเจริญพร  เพ็ชรกิจ)   

วันที่รายงาน .................................................................... 
 
 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 
ลงนาม ………………………………………….…………..   

(รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ) 

วันที่รายงาน  .................................................................  
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 รายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว) 

ประจําปการศึกษา 2556 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต / คณะ /ภาควชิา วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควชิาศลิปาชีพ  

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1.   ช่ือหลักสตูร             ศิลปศาสตรบณัฑิต (การทองเที่ยว)  

2.  ระดบัคณุวฒุิ             ปริญญาตร ี

3.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
 

ชื่อ คุณวฒุ ิ เลขประจาํตัวประชาชน 

1.  รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมล
สมพงศ 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การ
อุดมศึกษา) 
High. Grad. Diploma 
“Economics of Tourism” 

x xxxx xxxxx xx x 

2.  ผศ. นุชนารถ  รัตนสุวงศ
ชัย 

Master of Sciences (Tourism 
Planning) 

x xxxx xxxxx xx x 

3.  นายเจริญพร  เพ็ขรกิจ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การ
จั ด ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร
ทองเที่ยว) 

x xxxx xxxxx xx x 

 
4. วันทีร่ายงาน                    31 พฤษภาคม 2557 

5.  ปการศึกษาที่รายงาน         ปการศึกษา 2556 

6.  สถานท่ีต้ัง                      วิทยาเขตบางเขน 

 

(ตัวอยาง) 
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หมวดที่ 2  ขอมูลเชิงสถิต ิ

1.  จํานวนนสิิตช้ันปที่ 1 ที่รับเขาในปการศึกษาทีร่ายงาน                      65 คน 

2.  จํานวนนสิิตท่ีสาํเรจ็การศึกษาในปที่รายงาน   
    2.1  จํานวนนิสิตที่สําเร็จกอนกําหนดเวลาของหลักสูตร                          -  
    2.2  จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร             60 คน 

 2.3  จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร              - 
 2.4  จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในวิชาเอกตาง ๆ 
        -  สาขาวิชาการทองเที่ยว  จํานวน  60 คน 

3.  รายละเอียดเกี่ยวกบัอัตราการสําเร็จการศึกษา 
รอยละของนิสิตที่สําเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร            100% 

4.   จํานวนและรอยละของนสิิตท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 
ปการศึกษา (จํานวนรับจริง) 

รุน/ปท่ีเขา 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 

รุน 1 60 60 60 60   
รุน 2  60 60 60 60  
รุน 3   60 60 60 60 
รุน 4    60 60 60 
รุน 5     65 65 
รวม 60 120 180 240 245 185 

ตกคาง     - - 
สําเร็จการศึกษา     60 60 

รอยละของนิสิตท่ีสอบผาน
ตามแผนกําหนดการศึกษา 

(คํานวณจากจํานวนนิสิตป 2 
ของแตละรุน) 

    100 100 

 
5.  อัตราการคงอยู/ศึกษาตอในชัน้ปท่ีสูงขึ้น (คิดจากนิสิตรุน 2) 
     นิสิตชั้นปที่ 1 เรียนตอชั้นปท่ี 2   100% 
    นิสิตชั้นปที่ 2 เรียนตอช้ันปที ่3   100% 
    นิสิตชั้นปที่ 3 เรียนตอช้ันปที ่4   100% 
6.  ปจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา 
     นิสิตขอยายวิชาเอก หรือขอยายคณะ หรือตองการไปศึกษาท่ีอื่น 
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7.  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 
     วันที่สํารวจ ณ วันซอมรับปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2557 
     จํานวนแบบสอบถามท่ีสง   60 ฉบับ  จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ   50 ฉบับ 
    รอยละของผูตอบแบบสอบถาม    83.33 
    การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

ไดงานทําแลว ไมประสงคทํางาน 

การไดงานทํา ตรงสาขา 
ท่ีเรียน 

ไมตรงสาขา 
ท่ีเรียน 

ศึกษาตอ สาเหตุอ่ืน 
ยังไมไดงานทํา 

จํานวน 40 5 5 0 0 

รอยละ 80 10 10 0 0  
1. การวิเคราะหผลท่ีได 

     ยังมีภาวะการไดงานทําท่ีดีมาก แสดงวาคุณภาพของบัณฑิตยังตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

หมวดที่ 3  การเปลีย่นแปลงที่มีผลกระทบตอหลกัสตูร 

1.    การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา  
      มีการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนวิชาบูรณาการ ทําใหตองปรับหลักสูตรในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 
2.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผาน 
     มา  

การ เป ล่ียนแปลงทาง เศรษฐ กิจที่ ก ร ะทบต ออุ ปสงค  อุ ปทานด านบัณฑิ ตและมี
สถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนไดเปดหลักสูตรการทองเที่ยวและการโรงแรมเพิ่ม
มากขึ้น 
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หมวดที่ 4  ขอมูลสรุปของหลกัสตูร 

1. สรุปผลรายวชิาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา     
การกระจายระดบัคะแนน 

ช่ือรายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา A B+ B C+ C D+ D F S U 

จํานวน
นิสิตท่ีลง 
ทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

วิชาในกลุมวิชา
วิทยาศาสตร 

1/2553 5 8 5 17 19 3 2 1 - - 60 59 

วิชาในกลุมวิชา
สังคมศาสตร 

1/2553 8 6 9 13 17 6 1 - - - 60 60 

วิชาในกลุมวิชา
มนุษยศาสตร 

1/2553 9 7 6 5 12 17 4 - - - 60 60 

ภาษาตางประเทศ  1/2553 5 9 8 5 9 12 12 - - - 60 60 

ภาษาไทย 1/2553 9 11 15 8 10 4 3 - - - 60 60 

01390111  อุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว 

1/2553 10 15 15 10 10 - - - - - 60 60 

วิชาในกลุมวิชา
วิทยาศาสตร 

2/2553 4 7 3 14 15 17 - - - - 60 60 

วิชาในกลุมวิชา
สังคมศาสตร 

2/2553 9 5 7 13 15 11 - - - - 60 60 

วิชาในกลุมวิชาสุขภาพ
และนันทนาการ 

2/2553 12 8 6 11 15 5 3 - - - 60 60 

ภาษาตางประเทศ 2/2553 7 9 5 14 18 2 2 3 - - 60 60 

01390112  ความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจ 
ท่ีพักและบรกิารอาหาร   

2/2553 15 10 18 10 7 - - - - - 60 60 

01390113  จิตวทิยา 
การบรกิาร                     

2/2553 12 20 14 7 7 - - - - - 60 60 

ภาษาตางประเทศ 1/2554 6 11 13 15 9 4 2 - - - 60 60 

ภาษาตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

1/2554 3 9 10 8 14 5 10 1 - - 60 59 

01390214  เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม 

1/2554 10 16 14 9 5 6 - - - - 60 60 

01390221  การจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียว 

1/2554 9 13 15 17 3 3 - - - - 60 60 
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การกระจายระดบัคะแนน 

ช่ือรายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา A B+ B C+ C D+ D F S U 

จํานวน
นิสิตท่ีลง 
ทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

01390222  การดําเนิน 
งานและการจดัการ
ตัวแทนการทองเที่ยว 

1/2554 5 14 20 8 10 3 - - - - 60 60 

01390224  ทรัพยากร 
การทองเที่ยวของโลกและ 
ของประเทศไทย 

1/2554 17 12 13 10 2 2 4 - - - 60 60 

ภาษาตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

2/2554 6 9 3 15 17 5 4 - - - 59 59 

01390215  พฤตกิรรม
ของนักทองเที่ยว   

2/2554 8 12 15 12 5 8 - - - - 60 60 

01390223  การจัดนํา
เท่ียว 

2/2554 7 13 17 5 10 8 - - - - 60 60 

01390225  การพัฒนา 
ทรัพยากรการทองเที่ยว  

2/2554 9 8 17 15 9 2 - - - - 60 60 

วิชาเฉพาะเลือก 2/2554 7 6 4 15 11 9 8 - - - 60 60 

วิชาเลือกเสรี 2/2554 3 7 9 10 17 14 - - - - 60 60 

ภาษาตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

1/2555 9 11 8 7 11 10 4 - - - 60 60 

01390316  การจัดการ 
ทรัพยากรมนุษยสําหรับ 
การทองเที่ยวและการ
โรงแรม 

1/2555 9 8 15 17 11 - - - - - 60 60 

01390326  การตลาด 
การทองเที่ยว 

1/2555 4 7 6 11 15 10 7 - - - 60 60 

01390328  การบัญชีและ 
การเงินสําหรับธรุกจินํา
เท่ียว  

1/2555 3 8 5 11 27 2 1 3 - - 60 59 

วิชาเฉพาะเลือก 1/2555 7 6 4 15 17 4 2 5 - - 60 60 

วิชาเฉพาะเลือก 1/2555 5 7 9 12 11 8 5 3 - - 60 60 

ภาษาตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

2/2555 6 5 8 17 18 2 3 1 - - 60 59 
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การกระจายระดบัคะแนน 

ชื่อรายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา A B+ B C+ C D+ D F S U 

จํานวน
นิสิตท่ีลง 
ทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

01390317  จรรยาบรรณ 
วิชาชีพและกฎหมาย        
สําหรับการทองเที่ยว        
และการโรงแรม 

2/2555 8 9 12 17 12 2 - - - - 60 60 

01390318  สัมมนา 
การทองเที่ยวและ 
การโรงแรม                    

2/2555 11 16 12 8 8 5 - - - - 60 60 

01390327  งาน 
มัคคุเทศก 

2/2555 15 20 16 12 5 - - - - - 70 70 

01390329  การวางแผน 
และพัฒนาอุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว 

2/2555 7 13 11 15 12 2 - - - - 60 60 

วิชาเฉพาะเลือก 2/2555 3 8 9 15 12 8 5 - - - 60 60 
ภาษาตางประเทศเพื่องาน
อาชีพ 

1/2556 3 8 7 11 16 10 5 - - - 60 60 

01390491  การสํารวจ 
และวิจัยสําหรับ 
การทองเที่ยว                 

1/2556 5 9 3 18 17 3 5 - - - 60 60 

วิชาเฉพาะเลือก 1/2556 10 8 7 14 19 2 - - - - 60 60 
วิชาเลือกเสร ี 1/2556 11 16 12 8 8 5 - - - - 60 60 
01390490  สหกิจศึกษา 1/2556 - - - - - - - - 60 - 60 60  

2. การวิเคราะหรายวิชาทีม่ีผลการเรียนไมปกติ 

2.1  รหัสและชื่อรายวิชา 
       01390328  การบัญชีและการเงิน 
                     สําหรับธุรกิจนําเที่ยว 

ความไมปกติท่ีพบ 
มีนิสิตไดเกรด F จํานวน 3 คน 

การดําเนินการตรวจสอบ 
      หารือกับอาจารยที่ปรึกษาของนิสิต 
เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือเกณฑท่ีตั้งไว 
        นิสิตไมมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร เพราะเรียนมาทางสายศิลป (ภาษาฝรั่งเศส) 
มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการแลว (หากจําเปน) 
       ขอใหอาจารยที่ปรึกษาแนะนํานิสิตเขากลุมติวที่จัดโดยสโมสรนิสิต 
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3.  การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา  
     3.1  รายวิชาที่ไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปด 

รหัสและช่ือรายวิชา คําอธบิาย 
มาตรการทดแทนที่ได
ดําเนนิการ (ถามี) 

01390233 การดําเนินงาน
และการจัดการการทองเที่ยว
ชุมชน 

เปนรายวิชาเลือกที่กําหนดไว 
แต มีนิ สิตลงทะเบียนเ รียน
จํานวนนอย เพราะตองเลือก
เ รี ย น ร า ย วิ ช าภ าษ าต า ง 
ประเทศกอน 

อาจ เปดรายวิ ชา เลื อกอื่ น
ทดแทน หรือเปดปละ 1 คร้ัง
เฉพาะภาคปลาย 

 
3.2 วิธีการแกไขกรณีท่ีมีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไมครบถวน 

รายวิชา 
สาระเนื้อหาหรือ 
หัวขอท่ีขาด 

สาเหตุท่ีไมไดสอน 

01390224  ทรัพยากรการ
ทองเที่ยวของโลกและของ
ไทย 

การศึกษานอกสถานท่ี ติดวันหยุดราชการตอเนื่อง
และสภาพของฤดูกาล 

        การแกไขที่ไดดําเนนิการแลว  
             ใหไปศึกษานอกสถานทีพ่รอมกับรายวชิา 01390225 การพฒันาทรพัยากรการ
ทองเทีย่ว 
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

1..� .� .� .� .� .� .  การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหาร 

ผลกระทบของปญหาตอ
สัมฤทธิผลตาม
วัตถปุระสงคของ

หลักสูตร 

แนวทางการปองกนัและ
แกไขปญหาในอนาคต 

ปญหาการรับเขาอาจารยใหมไม
ทันกับการเปดภาคการศึกษา 

ทําใหอาจารยเกาตองเพิ่ม
ภาระการสอนมากขึ้น โดย
ตองลดภาระงานในการ
นิเทศนิสิต และตองเกลี่ย
ภ า ร ะ ง าน ข อ ง อ า จ า ร ย
ประจําหลักสูตร 

ใหอาจารยแสดงภาระงานของ
อาจารย และ job proposal ของ
อาจารยแตละคนในปการศึกษา
ตอไป 

หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสตูร 

1.   การประเมินจากผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา   (รายงานตามปท่ีสํารวจ) 
      วันท่ีสํารวจ       1  ธนัวาคม  2557 (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย) 
1.1.   ขอวิพากษท่ีสาํคญัจากผลการ 
         ประเมนิ 
จุดออน  สถานที่ใหบริการในหองปฏิบัติการ 
          คอมพิวเตอรไมเพียงพอ 
จุดแข็ง   

 อาจารยผู สอนมีความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะดาน และมีประสบการณจริง 
ทําใหนิสิตไดเรียนรูงานจริง 

 มีผู เชี่ยวชาญใหคําปรึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 มี E-Learning ผานอินเทอรเน็ต ทํา
ใหนิสิตไดทบทวนบทเรียนทุกเวลาท่ี
ตองการ 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน  
-  อาจารยควรติดตอสถานประกอบการเพื่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพมากขึ้นในลักษณะ on the 
job training และภาควิชาจัดทําแผนเพื่อขอรับ
การสนับสนุน 
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1.2  ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมนิขอ 1.1  (ถามี) 
     -  จัดทํารายวิชาตามโครงการ web-based learning ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก 2 วิชา 
2.  การประเมนิจากผูมีสวนเก่ียวของ 
     ไดดําเนินการโดยสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑติ โดยฝายประกันคุณภาพของคณะฯ และได
จัดทําอยางตอเน่ืองทุกป 
2.1  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข อ คิด เห็นของคณาจารยต อผลการ

ประเมิน 

จุดแข็ง  ของบัณฑิต คือ การสูงาน รับผิดชอบ 
           ตั้งใจทํางาน สามารถทํางานเปนทีม 
           ไดดี 
จุดออน  ของบัณฑิต ในเร่ืองภาษาอังกฤษ 
            และการส่ือสารระหวางผูรวมงาน 
            และขาดความคิดสรางสรรค 

แกไขจุดออน โดยใชเอกสารการเรียนการสอน
สวนใหญเปนภาษาอังกฤษ และนํานิสิตเขา
รวมการสัมมนาหัวขอท่ีเก่ียวของ   ซึ่งจัดโดย
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 
2.2  ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 2.1  (ถามี) 
      ขอเสนอใหใชภาษาอังกฤษเปนเอกสารประกอบการเรียนในทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน
วิชาชพี และวิชาเฉพาะบังคบั 
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3.   การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ   
     ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่มีการดําเนินงานตามขอ 1 – 5 และเกินรอยละ 
80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว ดังนี้ 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
คําอธิบาย 

หรือหลักฐานอางอิง 

1.  มีการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคลอง กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

มี เอกสารหมายเลข ... รายงานการ
ประชุม 

2.  อาจารยประจํามีสวนรวมใน
การวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

มี เอกสาร มคอ. 2  เอกสาร
หมายเลข 

3.  มีการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา  และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
ก อนก า ร เป ด ส อน ให ค รบ ทุ ก
รายวิชา 

มี เอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 4  
เอกสารหมายเลข ... 

4.  มีการจัดทํารายงานผลการ
ดํ า เ นินการของรายวิ ชา  และ
รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

มี เอกสาร มคอ. 5 และ มคอ. 6 
เอกสารหมายเลข ... 

5.  มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา 

มี เอกสาร มคอ. 7  
เอกสารหมายเลข ... 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
คําอธิบาย 

หรือหลักฐานอางอิง 

6.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน  หรือการประเมินผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 
25  

มี เอกสารหมายเลข ... แผนการสอน
ป ร ะ จํ า วิ ช า  แ ล ะ เ อ ก ส า ร 
หมายเลข  . . .   รายงานพื่อการ
ประชุมพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

7.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิช า ท่ี เป ดสอนในแต ล ะป
การศึกษา 

มี เอกสารหมายเลข ...  รายงานผล
การทวนสอบ ...  

8.  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน
ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

มี รายละเอียดการจัดปฐมนิเทศ
อาจารยใหม ระดับมหาวิทยาลัย 

9.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

มี เอกสารหมายเลข ...  สรุปการเขา
รับการอบรมของอาจารยประจําป 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอไป 

มี เอกสารหมายเลข  . . .   รายช่ือ
เจาหนาท่ีท่ีเขารับการฝกอบรมการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน 

11.  ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี เอกสารหมายเลข ...  สรุปผลการ
สํารวจความพึงพอใจของนิสิตผาน
ระบบ e-Evaluation ซ่ึงไดเฉลี่ย 
4.25 จาก 5 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

N/A อยูระหวางการสํารวจ เน่ืองจาก
ผูสําเร็จการศึกษาในป 2556 เปน
บัณฑิตรุนท่ี 1 การสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตไมสามารถ
ดําเนินการไดสมบูรณ  
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หมวดท่ี 7  คุณภาพของการสอน 

1.  การประเมนิรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน  
     1.1  รายวชิาท่ีมีการประเมนิคุณภาพการสอนและแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมนิ 
            (ตัวอยาง) 

การประเมิน
จากนิสิต 

แผนปฏิบัติท่ีได
ดําเนินการแลว รหัสและชื่อรายวิชา 

มี ไมมี 

การประเมินคุณภาพการสอน 
วิธีอ่ืน (ระบุ) 

มี ไมมี 

01390327  งานมัคคุเทศก 
 

  สังเกตพฤติกรรมของนิสิตใน
การนําเสนอรายงาน การ
ทํางานเปนกลุม โดยสอบถาม
จากสมาชิกในกลุมถึงความ
รับผิดชอบในงาน 

  

2.  ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  
กลยุทธการสอนท่ีเปดโอกาสใหนิสิตไดนําเสนองานที่เกิดจากการคนควาในหัวขอที่เก่ียวของกับ

เนื้อหาวิชา ทั้งรายบุคคลและรายกลุม รวมถึงการใหคะแนน ประเมินผลที่เหมาะสม ทําใหนิสิตมีทักษะใน
การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น แตยังมีเวลาในการนําเสนอนอย อาจทําใหไม
ครอบคลุมเน้ือหา อาจขยายเวลา 
    สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูลยอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

2.1 สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และ 
        มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 

ผูสอนสวนใหญมีปญหาในการประเมิน
ทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม เปนรายบุคคล 
และให เพิ่มกรณีศึกษาในสภาวะการณจริง 
เพื่อใหนิสิตมีทักษะในการคิดวิเคราะห 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควร

สอดแทรกในวิชาใหเห็นถึงผลกระทบจากการ
ทําผิดคุณธรรม โดยยกตัวอยางกรณีศึกษา และ
ใหมีการแสดงความเห็นกลุมยอย 

2.2 แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 
ใหรายวิชาที่ตองมีการนําเสนอรายงาน

บอยคร้ังไวในคาบสุดทายที่ไมมีวิชาเรียนตอ 
เพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการนําเสนอ 

 
 
 
มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกท่ีไดมี

ประสบการณในการไดรับผลกระทบจากการ
ขาดจริยธรรมในวิชาชีพมาใหความรู 
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2. ความรู 
ควรมีการทดสอบความรูเปนระยะ 

ไมใชเพียงการสอบกลางภาคและปลายภาค 
และเพิ่มการทดสอบแบบอื่น เชน จากการฝก
ทํางานเปนกลุมที่มอบหมาย 

3. ทักษะทางปญญา 
ควรมีการใหนิสิตศึกษาบางหัวขอใน

วิชาเรียน และมารวมกันวิเคราะหคําตอบกอน
การอภิปรายในหองเรียน 

4.  ทักษะดานความสัมพันธระหวาง 
              บุคคล และความรับผิดชอบ 

ควรมีการสลับตําแหนงหัวหนากลุม
ในการนําเสนองานเพื่อความเทาเทียมในความ
รับผิดชอบในงาน 

 5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ 
              สื่ อสาร  และการใช เทคโนโลย ี
              สารสนเทศ 

ควรเพิ่มโจทยที่ มีการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขมากขึ้นในรายวิชาทางธุรกิจ และใชการ
สงงานผาน e-mail  

 
จัดให มีขอกําหนดในการวัดผลความรู

นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลายในทุกวิชา 
 
 
 
เตรียมแผนฝกใหนิสิตไดคนควาดวยตนเอง

มากขึ้น 
 
 
 
มีการวางแผนใหนิสิตสงรายชื่อที่มีการสลับ

ตําแหนงหนาท่ีในกลุม และรายงานผลการ
ประชุมทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

 

 
      หาโจทยท่ีมีวิเคราะหเชิงตัวเลขในธุรกิจ
การทองเที่ยวเตรียมไวสําหรับการสอนคร้ัง
ตอไป 
 

3.   การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
จํานวน 1 คน 

3.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
กองการเจาหนาที่ดําเนินการอบรมทุกป โดยจัดใหมีการสัมมนา เรียนรูหลักการสอน วิธีการ

สอน การประเมินผล แนวทางการใหคําปรึกษาแกนิสิต และการประกันคุณภาพ  
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

โดยสรุป อาจารยมีความพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารยใหม 
3.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

- 
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4.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
      4.1  กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวนผูเขารวม 
กิจกรรม อาจารย บุคลากร 

สายสนบัสนนุ 

การสงอาจารยไปเขารับการอบรมความรูเก่ียวกับระบบ
การทองเที่ยวแบบสากล และเร่ืองที่เปนประโยชนตอ 
การเรียนการสอน 

5 - 

การพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

- 1 

การอบรมพัฒนาทักษะการนําเสนองานวิจัย การเขียน
บทความวิจัย โดยวิทยากรจากภายนอก 

3 - 

 
4.2   สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของ 

              ผูเขารวมกิจกรรม) 
        โดยสรุป ผูเขารับการอบรมมีความพอใจมากในการที่คณะฯ ไดจัดใหมีทุน และกิจกรรม

สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
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หมวดที่ 8  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ  

1.  ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะ 
     จากผูประเมิน  

ความเห็นของผู รับ ผิดชอบหลักสูตรตอ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ  

ผูประเมินมีความเห็นวา 
 ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดาน 
อื่น ๆ เชน การทํางานเปนทีม การเปน
ผูนํา ใหแกนิสิตอยางตอเน่ือง 

 ค ว ร ป รั บ ใ ห มี วิ ช า เ ลื อ ก ใ ห ทั น ต อ
ความกาวหนาของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็นดวยในขอเสนอแนะจาก
ผูประเมินภายนอก และวางแผนปรับหลักสูตร 

2.  การนาํไปดําเนนิการเพื่อการวางแผนหรือปรบัหลักสตูร  
      คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกนิสิต 
โดยเฉพาะในชวงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และการฝกปฏิบติัในรายวิชาตาง ๆ  

หมวดที่ 9  แผนปฏิบัตกิาร 

1.   ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

 
แผนดําเนนิการ 

 

กําหนดเวลาที่
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 
ความสาํเร็จ
ของแผน 

      1.1  การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก
เพือ่พฒันา/ปรับปรุงหลักสูตร 

ภายในเดือน
ธันวาคม 2556 

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

แลวเสร็จ 

 1.2  ปรับวิธกีารสอนวชิาท่ีมีการศึกษา
นอกสถานที ่

ภายในเดือน  
มกราคม 2556 

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

แลวเสร็จ 

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนนิการใหสําเร็จ 
           ไมมี  
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2.  ขอเสนอในการพฒันาหลักสูตร 

 2.1  ขอเสนอในการปรบัโครงสรางหลักสูตร (จาํนวนหนวยกติ รายวิชาแกน รายวชิา 
             เลือก ฯลฯ ) 

 ควรปรับหลักสูตรใหมีรายวิชาบังคับเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มจํานวนหนวยกิตเปน 132 
หนวยกิต  

 เพิ่มวิชาเลือกชั้นปที่ 3 และ 4 โดยพิจารณาจากรายวิชาท่ีตอบสนองอุปสงคและ
อุปทานการทองเท่ียว ที่สอนโดยคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย เชน รายวิชาทาง 
วนศาสตรและอุทยานแหงชาติ 

2.2 ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
 ควรเพิ่มชัว่โมงฝกปฏิบตัิการในรายวิชาการจัดนําเท่ียว และวิชางานมัคคุเทศก โดย

ใหมีการอธบิายนําชมโดยใชภาษาตางประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ และเชิญ
อาจารยชาวตางประเทศเขารวมฟงการอธิบายนําชมดวย 

2.3  กิจกรรมการพฒันาคณาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุ 
 พัฒนาเทคนิคการสอน และการวัดผลใหอาจารย 
 สงอาจารยไปฝกอบรมแบบ on the job training ในสถานประกอบการนําเท่ียวและ

โรงแรม  
 อบรมบุคลากรสายสนับสนุนใหใชโปรแกรมบริหารสํานักงานที่ เหมาะสมกับ 

การทํางาน 
 อบรมการใชภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารใหบุคลากรสายสนับสนุน 

3.  แผนปฏบิตัิการใหมสาํหรบัป 2559 

แผนปฏบิติัการ 
วนัที่คาดวาจะ
สิ้นสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชาชีพ และภาษาตางประเทศ 31 พฤษภาคม 2559 อาจารยประจําหลักสูตร 
แผนการปรับปรุงโปรแกรมที่ใชเพ่ือการเรียนการสอนใน
หองปฏิบัติการ โดยจัดซ้ือครุภัณฑ software ท่ีทันสมัย 

31 พฤษภาคม 2559 อาจารยประจําหลักสูตร 

แผนการขยายหองปฏิบัติการ และเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร
ใหเปนหองละ 50 เครื่อง 

30 กันยายน 2559 อาจารยประจําหลักสูตร 

การขออนุมัติตั้งงบประมาณในการนํานิสิตไปดูงานการ
ดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวในตางประเทศ 

30 กันยายน 2559 อาจารยประจําหลักสูตร 

แผนการสงนิสิตไปฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ
ตามแผนความรวมมือของมหาวิทยาลัย 

30 กันยายน 2559 อาจารยประจําหลักสูตร 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  : 
1.  รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ ลายเซ็น ____________________ วนัที่รายงาน ____________ 
2.  ผศ. นุชนารถ  รัตนสุวงศชัย    ลายเซ็น ____________________ วนัท่ีรายงาน ____________  
3.  นายเจริญพร  เพ็ชรกิจ    ลายเซ็น ____________________ วนัท่ีรายงาน ____________ 
 
ประธานหลกัสูตร  : 
 
ลายเซ็น  : __________________________  วันท่ีรายงาน: ____________ 
 
เหน็ชอบโดย    ผศ. นุชนารถ  รัตนสวุงศชัย     หัวหนาภาควิชา 
 
ลายเซ็น  : __________________________   วันท่ี: ____________ 
 
เหน็ชอบโดย   รศ. ดร. วิไลศักดิ์  กิ่งคาํ  คณบด ี
 
ลายเซ็น  :    __________________________  วันท่ี: ____________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน 
ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตทีจ่บการศึกษาในปที่ประเมิน 
ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  
 




