หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2

สารบัญ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
วิชาเอก
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 ที่มาและความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของ
กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
13.2 รายวิชาในหลักสูตรเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
13.3 การบริหารจัดการ

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

หนา
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
5
5
5
8
8
9
10
10

3

สารบัญ (ตอ)
หมวดที่ 3
1.
2.
3.

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดําเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.6 ความหมายของเลขประจําวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
3.2.2 อาจารยผูสอน
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษา)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี

หมวดที่ 4
1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 5
1.
2.
3.

หนา
15
15
17
17
17
24
32
55
56
57
58
57
57

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานหมวดเฉพาะ
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา
4.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560
4.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชาเฉพาะ

72

หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

76
76
76

61
61
66
69

4

สารบัญ (ตอ)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การประกันคุณภาพหลักสูตร
การกํากับมาตรฐาน
บัณฑิต
นิสิต
คณาจารย
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบงชี้หลัก (Core KPIs)
7.2 ตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา
7.3 ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 8
1.
2.
3.
4.

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และ
แผนกลยุทธการสอน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
- สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตร
- ผลการวิพากษหลักสูตร
ภาคผนวก ข
- ผลการเรียนรูตามการจัดวิชาในแผนการศึกษา (Curriculum map of course)
ภาคผนวก ค
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการทองเที่ยว

หนา
77
77
78
78
78
78
79
80
81
82
82
83
83
83
83

85
117
121

5

สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก ง
- การประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก จ
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ภาคผนวก ฉ
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ช
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

129
135
153
170

6

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
3. วิชาเอก (ถามี)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการสื่อสาร ภาควิชาการทองเที่ยว
หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลทั่วไปของหลักสูตร
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
: Bachelor of Arts Program in Tourism
:
:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism)
ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
B.A. (Tourism)
ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
:
139 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2552 และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม พ.ศ.2553
5.2 ภาษาที่ใช : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
: รับนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
ตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
: เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
: ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

7
6.

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กําหนดการเปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
6.2 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.3 คณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตร และงานดานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรครั้งที่
11/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 236 (11/2560) เมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2560

7.

ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมที่จะเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2562

8.

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1)
บุคลากรของภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน บริษัทนําเที่ยว โรงแรม สายการบิน ธุรกิจ
บริการดานอาหารและเครื่องดื่ม ศูนยการจัดประชุมสัมมนา บริษัทจัดกิจกรรมพิเศษ หรือธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวของ
(2) บุคลากรในหนวยงานดานการทองเที่ยวของภาครัฐฯ เชน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หนวยงาน
การทองเที่ยวในองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ. และ อบต.) สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยหรือองคกรที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กํากับ ดูแล วางแผน และ
พัฒนาการทองเที่ยว
(3)
ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรมขนาดเล็ก

8
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

1

2

รายชื่ออาจารย

ตําแหนง

นางสาวดาวรุง ฟกทอง

อาจารย

นายธนพงษ บุญญะฤทธิ์

อาจารย

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)

ศ.ม.
M.A.
บธ.บ.
M.A.
ศศ.บ.

3

4
5

นายธนวัฒน ขวัญบุญ
นายปรเมษฐ ดําชู
นางสาวมณฑิรา อินตะสอน

อาจารย
อาจารย
อาจารย

วทม.
ศศ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
บธ.บ.
ศ.ม. M.A.ศ.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาสถาบัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
International Tourism and Hotel Management Southern Cross University, Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การทองเที่ยว
Western History
โบราณคดี
การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท
การโรงแรม
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
International Tourism and Hotel Management
การทองเที่ยว

University of Lucknow
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Southern Cross University, Australia
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภาระงานสอน
(ช.ม./สัปดาห)
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปรับปรุง ปรับปรุง
2555
2560
ไทย
16
9
2552
Australia
2552
ไทย
2547
Indian
16
12
2521
ไทย
2519
ประเทศ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
Australia
ไทย

ปที่สําเร็จ

2545
2539
2551
2555
2547
2555
2555
2552

10

12

15

9

9

12

4
10.
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สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร

สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่สามารถสรางรายไดเขาประเทศไทยเปนจํานวนมากและมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้ น อย า งต อเนื่ อง (การท องเที่ ย วแหงประเทศไทย, 2553) อีกทั้งประเทศไทยเปน ประเทศที่เปน จุดหมาย
ปลายทางที่นักทองที่ยวชาวตางชาติตองการเดินทางทองเที่ยว กอใหเกิดการจางงานในภาคอุตสาหกรรมบริการเพิ่ม
มากขึ้น จากการศึกษาของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2557) พบวา ตลาดแรงงานไทยมีผู ส นใจ
ทํางานดานโรงแรมถึง 2.7 แสนคน ตัวแทนทองเที่ยว 0.62 แสนคน และทํางานดานที่เกี่ยวของกับอาหารและ
ภัตตาคารสูงถึง 1.9 ลานคน และยังมีอัตราสวนการจางงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคสวนอื่นๆ ประกอบกับการ
ท องเที่ ย วเป น ธุรกิ จ หนึ่ งที่ถูกมองวา จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ดานเศรษฐกิจกับ นานาประเทศได
หากแตตองมีการเรงพัฒนากําลังคนอันเปนหัวใจสําคัญของงานบริการใหมีคุณภาพเทียบเทาระดับสากล และพรอม
กับการเขาสูการแขงขันในตลาดแรงงานทั้งในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก
ในป 2558 ประเทศไทยจะเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการเปดใหมีการเคลื่อนยายแรงงาน
อยางเสรีระหวางประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียน การทองเที่ยวเปนธุรกิจหนึ่งที่ถูกมองวาจะสามารถเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันดานเศรษฐกิจกับนานาประเทศได
การพัฒนาประเทศภายใตโมเดล “ประเทศไทย 4.0” เปนตัวการขับเคลื่อน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ
รวมกันระดมความคิด ผนึกกําลังกันขับเคลื่อน ผานโครงการ บันทึกความรวมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยตาง ๆ
โดยการดําเนินงานของ “ประชารัฐ” ซึ่งจะมีการสงเสริมการทองเที่ยวและไมล การสรางรายได และการกระตุนการ
ใชจายภาครัฐ จึงมีสวนสนับสนุนและสงเสริมอาชีพการทองเที่ยวเปนหนึ่งในสาขาอาชีพที่ใหความสําคัญ
ดังนั้น ภาควิชาการทองเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได
ปรับปรุง สาขาวิชาการทองเที่ยวหลั กสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค เ พื่ อ
ตอบสนองตอตลาดแรงงานที่เติบโตขึ้นตามสภาวการณของโลก และตองการผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ
ดานการสื่อสารและการใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลและเพิ่มภาษาของประเทศ
เพื่อนบานในกลุมอาเซียน การเปนนักจิตบริการที่ดีเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการแลการทองเที่ยว
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดโครงสราง
หลักสูตรใหมีมาตรฐานที่ เ ทียบเคี ยงกั นไดทั่วประเทศ ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิร ะดั บ อุด มศึกษาแหงชาติ
(Thailand Qualifications Framework: TQF) และไดประกาศใชมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม (มคอ.1) จึงทําใหมหาวิทยาลัยนเรศวรนํามาปรับใชในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการ
ทองเที่ยวที่มีเอกลักษณและสรางจุดแข็งเพื่อผลิตบัณฑิตดานการทองเที่ยวที่มีคุณลักษณะพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ทํางานและการแขงขันในประชาคมอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ อีกทั้งยังเปนการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่
มุงผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณเปนผูเกงคิดและเกงงาน และพันธกิจของคณะฯที่เนนสรางบัณฑิตรุนใหมที่มีความคิด
สรางสรรค มีใจรักในการบริการ สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา และสามารถ
ออกไปประกอบอาชีพทางดานการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันมิไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศเทานั้น แตยังสงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งองค
ความรูใหมและภูมิปญญาใหม ที่สามารถทําไดอยางสะดวก รวดเร็ว เปนการสื่อสารที่ไรพรมแดน ไรขีดจํากั ด
ภายใต ส ภาวะการที่ เ ปลี่ ย นแปลงเช น นี้ จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ บุ ค ลากรการท อ งเที่ ย วต อ งมี ค วามสามารถเท า ทั น
สภาวการณที่เอื้อประโยชนตอการทํางานดานบริการในอนาคต
12.

ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เนื่องจากการทองเที่ยวและการบริการมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในตลาดระหวางประเทศ
และการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมสูความเปนสากล คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการสื่อสารตระหนักใน
บทบาทและหนาที่ในการพัฒนาประเทศใหกาวไกลและทันสมัย จึงมีความมุงมั่นในการผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถทั้งเชิงทฤษฎี คิดเปนและทําเปน พรอมปลูกฝง “จิตบริการ (Hospitality)” อันจะพัฒนาใหเปน
เอกลั ก ษณ ข องบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการท อ งเที่ ย วของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ดั ง นั้ น คณะฯ จึ ง ได พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว โดยบรรจุรายวิชาที่มีคุณลักษณะตามปรัชญาและวัตถุประสงค ของ
หลักสูตร นอกจากนี้ยังไดปรับเนื้อหารายวิชาใหเขากับสมรรถนะแรงงานดานการทองเที่ยวของอาเซียน การเปนผู
ใหบริการที่ดี รวมถึงมีการปรับปรุงรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับการศึกษาในศัตวรรษที่ 2 ที่มุงเนนใหนิสิตสามารถ
เรียนทั้งรูปแบบทฤษฎี และการเรียนรวมกับผูประกอบการในทองถิ่น และนิสิตมีความรูความเขากระบวนการใน
การทําวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ไดเพิ่มเติมรายวิชาที่แสดงถึง
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยดวย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีวิสัยทัศนในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําอันดับ 1 ใน 10 ของรัฐ เพื่อปฏิบัติภารกิจ
หลักที่สําคัญในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ที่มีการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ตลอดจนมี การประเมิ น แผนและโครงการต าง ๆที่เปน ระบบ โดยมุงกระจายโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาใหกับประชากรในภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนลาง 9 จังหวัด ไดแก พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย
กําแพงเพชร เพชรบูรณ อุตรดิตถ ตาก นครสวรรค และอุทัยธานี โดยการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาตาง ๆ
ทั้งกลุมสังคมศาสตร กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพใหสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและประเทศชาติ
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พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมีดังนี้
(1) การผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีภารกิจหลักที่ตองทําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกระดับอยางตอเนื่องเพราะเปน
ปจจัยสําคัญในการชักนําใหเกิดความเจริญอยางยั่งยืน และการหลีกเลี่ยงภาวะชะงักงันของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะตองมุงเนนการสรางบัณฑิตใหมีงานทําและสามารถไปทํางานไดทุกแหงในโลก การ
ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โทและเอกจะดําเนินการโดยการมีหุนสวน (Partnership) หรือสรางเครือข าย
(Networking) ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพและความพรอม
ดานอาจารยควบคูไปกับมาตรฐานทางวิชาการดวย หลักสูตรนี้จึงพัฒนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ เพื่อให
บัณฑิตมีความพรอมสูงสุดในการเขาสูตลาดแรงงานเสรีทางดานการคาและการแขงขัน
(2) การวิจัย
มหาวิทยาลัยนเรศวรมุงการวิจัยประยุกตเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น เชน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหมที่ใชทุนปญญามากกวาทุนแรงงานหรือทุนวัตถุดิบการวิจัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและการฟนฟูและการอนุรักษสภาพแวดลอม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การ
วิจัยและพัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข เปนตน และใหความสําคัญสูงขึ้นตอการวิจัยพื้นฐานดวย เพื่อเปนฐาน
นําไปสูการวิจัยประยุกตที่มีประสิทธิภาพและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล การวิจัยในสาขาการทองเที่ยวจึง
เปนจุดเนนของการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้เพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเปนการสรางนวัตกรรม
ทางการทองเที่ยวใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(3) การบริการวิชาการ
มหาวิ ทยาลั ย นเรศวรมุ งเน น การบริการทางวิชาการในรูป แบบที่ห ลากหลายโดยเฉพาะการใหบริการ
วิชาการแกกลุมเปาหมายที่มีกําลังซื้อสูง เชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งควรไดมีการพิจารณาเกี่ยวกับการ
ลงทุนและดําเนินการรวมกับภาคเอกชนในการบริการวิชาการบางประเภทโดยเฉพาะการจัด ตั้งหนวยทดสอบ
มาตรฐานในสาขาตาง ๆ แกผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาธุรกิจและบุคลากร ผู
ซึ่งมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาการในเชิงการแขงขันในยุคของการเปดเสรีทางการคา
(4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรตระหนั ก ดี ว า ภารกิ จ ด า นนี้ ก ว างขวางยิ่ ง ขึ้ น ในอนาคต เนื่ อ งจากแนวโน ม การ
ผสมผสานทางวั ฒ นธรรม และการมี ส ว นรว มในประชาคมโลกในดา นเศรษฐกิจ มากขึ้น ทําใหการทํา นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมควร
ถูกจํากัดอยูแตในการอนุรั กษมรดกทางศิล ปะและวั ฒนธรรมไทยเทานั้น แตควรหมายรวมถึงการศึกษาให เ ข า
ใจความเปนไทยอยางถองแทเพื่อนําไปสูการสงวนความแตกตางทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกันในประชาคมโลก
อยางมีเอกลักษณและศักดิ์ศรี การเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นกับบุคคล องคกรและ
สังคม จึงกระทําโดยกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
จากพันธกิจทั้ง 4 ดาน มหาวิทยาลัยนเรศวรจะยึดแนวทาง 3 ดานในการบริหารจัดการและการดําเนินงาน
เปนหลัก ไดแก
1) บริหารและการจัดการการศึกษาทั้งระบบในลักษณะการผสมผสาน (Hybrid) เพื่อใหองคความรู
และทักษะมีความหลากหลาย มีความทันสมัย สามารถเชื่อมโยงและเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
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2) บริหารและการจัดการการศึกษาในรูปแบบการเปนหุนสวน (Partnerships) เพื่อใหภาคสว น
ตางๆ เขามามีสวนรวมในการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการและ
นําไปใชใหเกิดประโยชนทางสังคมและเศรษฐกิจอยางแทจริง
3) บริหารและการจัดการการศึกษาในรูปบบการสรางเครือขาย (Networking) เพื่อใหเกิดความ
รวมมือของภาคสวนตางๆ ในกระบวนการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการขอมูลและทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
12.2.2 พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร
และการสื่อสารมีพันธกิจดังตอไปนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร
2. ผลิตงานวิจัยเชิงสรางสรรคในศาสตรดานธุรกิจ เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนการสอน และบริการทาง
วิชาการ
3. ใหบริการทางวิชาการ ทั้งดานการใหคําปรึกษาและการเผยแพรความรูดานบริหาร และการสื่อสารแก
สังคม
4. สรางเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
5. พัฒนาระบบการบริหารของคณะฯ ใหเปนตนแบบแกองคกรอื่นๆ ทั้งดานประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
6. พัฒนาระบบฐานความรูดานธุรกิจ และเศรษฐศาสกิจ ใหคณะฯ เปนศูนยรวมความรูในภูมิภาคอาเซียน
เพือสรางความแข็งแกรงทางดานเศรษฐกิจในภูมิภาค
12.2.3 ความสอดคลองของหลักสูตรตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร และการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการสื่อสาร ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทั้งดานวิชาการและ
การปฏิบัติสมดังปณิธานของสาขาวิชาที่วา “มุงพัฒนาความรูสูการปฏิบัติจริง (knowledge that acts)” ซึ่งใน
เนื้อหาของหลักสูตรและแนวปฏิบัติของสาขาวิชาจะเนนที่การพัฒนาองคความรูอันเปนประโยชนแกสังคมทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศและมีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและภาษาตางประเทศที่ใชในงานอาชีพ อีก
ทั้งยังมุงผลิตบัณฑิตที่พรอมดวยความรูและคุณธรรมเพื่อเปนกําลังสําคัญของชาติในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการของประเทศอยางยั่งยืน โดยมีการดําเนินงานดังนี้
(1) การผลิตบัณฑิต
- มุงผลิตบุคลากรทางการทองเที่ยวที่มีความรู ความสามารถและมีคุณลักษณะที่สามารถตอบสนอง
ความตองการตลาดแรงงานดานการทองเที่ยวและการบริการในระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับ
สากล
- สรางบุคลากรทางการทองเที่ยวที่มีทั้งความรู จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและ
จิตสํานึกที่ดีตอการรักษาไวซึ่งเอกลักษณแหงความเปนไทยและทรัพยากรทางการทองเที่ยว
- พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให มี ศั ก ยภาพที่ ส ามารถเที ย บเท า กั บ บั ณ ฑิ ต ด า นการท อ งเที่ ย วจากสถาบั น ชั้ น นํ า
ระดับชาติและระดับสากล
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(2) การวิจัย
- สรางบัณฑิตดานการทองเที่ยวที่มีทักษะการวิจัย และสามารถประยุกตใชกระบวนการวิจัยในการ
แกไขปญหาในการทํางานได
- มุ ง ให นิ สิ ต ผลิ ต งานวิ จั ย ด า นการท อ งเที่ ย วเพื่ อ นํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการ
ทองเที่ยวไทย
(3) การบริการวิชาการ
สงเสริมใหนิสิตเผยแพรองคความรูดานการทองเที่ยวที่ไดจากการศึกษา วิเคราะห วิจัยแกสาธารณชน
โดยผานกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบตางๆและการฝกปฏิบัติงาน
(4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- สรางความรูความเขา ใจและจิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนศิล ปะและวัฒนธรรมในฐานะเปน
ทรัพยากรอันทรงคุณคาตอการทองเที่ยว ขณะเดียวกันก็เพื่อธํารงไวซึ่งสมบัติของประเทศชาติ
- สงเสริมใหนิสิตจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยสอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวของ
ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว จึงมีความสอดคลองกับพันธกิจทุกดานดังนี้
1. หลักสูตรเนนการผลิตบัณฑิตดานการทองเที่ยวที่มีความรูทางวิชาการและสามารถบูรณาการองค
ความรูนั้นสูการปฏิบัติงานจริง
2. หลักสูตรมุงเนนผลิตบัณฑิตดานการทองเที่ยวที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ
มีจิตบริการมีสํานึกดีตอการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความรับผิดชอบตอสังคม
3. หลักสูตรเนนการผลิตบัณฑิตดานการทองเที่ยวที่สามารถคนควาองคความรูและนํามาผสมผสานกับ
ความคิดสรางสรรคจนออกมาเปนผลงานเพื่อประโยชนทางวิชาการ และการปฏิบัติงานในธุรกิจการ
ทองเที่ยว
4. หลักสูตรเนนการผลิตบัณฑิตทางการทองเที่ยวที่มีทักษะและความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรม
ศาสตรและศิลปดานการทองเที่ยวและการบริการ เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
5. หลักสูตรเนนการผลิตบัณฑิตดานการทองเที่ยวที่ตระหนักรูถึงคุณคาแหงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
ของชาติ ของประเทศเพื่ อ นบ า น และของโลก และสามารถทํ า การเผยแพร ใ ห เ ป น ที่ รู จั ก ผ า น
กระบวนการฝกปฏิบัติและการสรางโครงงานตามกําหนดในหลักสูตร
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (เชน รายวิชาที่เปด
สอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่นหรือตองเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)
13.1 รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
ทุกรายวิชาในหมวดพื้นฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาเฉพาะที่นิสิตสาขาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนวิชาโท
และวิชาเลือกเสรีได
13.2 รายวิชาในหลักสูตรเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น มีดังนี้
เนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแตชั้นปที่1-3 ตองเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษา หลักสูตรนี้จึงกําหนดใหนิสิตเรียนภาษาอังกฤษ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หนวย
กิต และวิชา Professional English อีก 3 หนวยกิต นอกจากนี้ยังมีรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป โดยนิสิตตองเรียน
ในกลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร

9
13.3 การบริหารจัดการ
1. มีการประสานงานขอความรวมมือระหวางคณะ/ภาควิชาของหลักสูตรอื่น เพื่อใหไดเนื้อหารายวิชาที่
ตรงกับความตองการของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
2.สํารวจความตองการของภาคธุรกิจการทองเที่ยวเพื่อปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาในรายวิชาในหลักสูตร
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทางการทองเที่ยว
3. การบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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1.

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว มีปรัชญาดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว มุงพัฒนานิสิตดวยการบูรณาการศาสตรและ
ศิลปที่เกี่ยวของกับระบบการทองเที่ยว เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เปนผูมีความรู ความสามารถและ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานดานการทองเที่ยวและการบริการ มีทักษะความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
สามารถปรับตัวใหเทาทันกับพลวัตทางการทองเที่ยวโลก และปฏิบัติงานเปน (Placticum) ภายใตความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.2 หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว มีความสําคัญดังนี้
1) ผลิตบุคลากรใหมีความรูดานการบูรณาการศาสตรและศิลปที่เกี่ยวของกับระบบการทองเที่ยว
2) ผลิตบุคลากรทางการทองเที่ยวและจิตบริการที่สามารถปฏิบัติงานอยางริเริ่มสรางสรรค มีจิตบริการ
และเปนบุคลากรที่มีคุณภาพตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3) สรางบุคลากรที่มีความสามารถและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานดานการทองเที่ยวและจิตบริ การ
และปฏิบัติงานภายใตความหลาหลายทางวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวใหเทาทันพลวัตทางการ
ทองเที่ยวและจิตบริการของโลก
1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะดังตอไปนี้
1. หลักสูตรเนนการผลิตบัณฑิตดานการทองเที่ยวที่มีความรูทางวิชาการและสามารถบูรณาการองค
ความรูนั้นสูการปฏิบัติงานจริง
2. หลักสูตรมุงเนนผลิตบัณฑิตดานการทองเที่ยวที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ
มีจิตบริการมีสํานึกดีตอการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความรับผิดชอบตอสังคม
3. หลักสูตรเนนการผลิตบัณฑิตดานการทองเที่ยวที่สามารถคนควาองคความรูและนํามาผสมผสานกับ
ความคิดสรางสรรคจนออกมาเปนผลงานเพื่อประโยชนทางวิชาการ และการปฏิบัติงานในธุรกิจการ
ทองเที่ยว
4. หลักสูตรเนนการผลิตบัณฑิตทางการทองเที่ยวที่มีทักษะและความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรม
ศาสตรและศิลปดานการทองเที่ยวและการบริการ เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
5. หลักสูตรเนนการผลิตบัณฑิตดานการทองเที่ยวที่ตระหนักรูถึงคุณคาแหงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
ของชาติ ของประเทศเพื่อนบาน และของโลก และสามารถทําการเผยแพรใหเปนที่รูจักผานกระบวน
การฝกปฏิบัติและการสรางโครงงานตามกําหนดในหลักสูตร

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนา ยุทธศาสตร และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป นับจากเปดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ดังนี้
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2.1แผนการพัฒนา/
การเปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให
มี ม าตรฐานไม ต่ํ า กว า
มาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดั บ
ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
การท อ งเที่ ย ว พ.ศ.
2553

2.2 กลยุทธ

2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้

1.1 ประเมินการประกันคุณภาพหลั กสูตร
ทุกปอยางตอเนื่อง
1.2 ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รทุ ก ๆ 5 ป โดย
มุงเนนใหหลักสูตรมีมารตรฐานการศึกษา
ในระดับสากล

1.1.1 เอกสารหลักสูตร รายงานผล
การประเมิ น หลั ก สู ต ร/หลั ก สู ต ร
ไดรับการประเมินมาตรฐานในระดับ
ดีขึ้นไป
1.1.2 เ อ ก ส า ร ห ลั ก สู ต ร ฉ บั บ
ป รั บ ป รุ ง / ห ลั ก สู ต ร ไ ด รั บ ก า ร
เผยแพรตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
2.1.1 บั น ทึ ก ค ว า ม ร ว ม มื อ ท า ง
วิ ช าการ/กิ จ กรรม/โครงการที่ มี
อ ง ค ก ร วิ ช า ชี พ ท า ง ด า น ก า ร
ท อ งเที่ ย วและการโรงแรม และ
บั น ทึ ก การดํ า เนิ น กิ จ กรรมตาม
บันทึกความรวมมือ
2.1.2 โครงการถายทอด แลกเปลี่ยน
องคความรูดานการทองเที่ย วและ
การโรงแรมสูนิสิตการทองเที่ยว
2.1.3 โ คงการศึ ก ษาดู ง านนอก
สถานที่/แหลงทองเที่ยวสําหรับนิสิต
ภาควิชาการทองเที่ยว
3.1.1 ปริมาณงานดานการใหบริการ
วิชาชี การอบรม การศึกษาตอ
3.1.2 ปริมาณผลงานทางวิชาการ
3.1.3 โครงการให ค วามรู อ าจารย
เพื่อการเขียนตําราเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการ

2. เสริ ม สร า งความรู 2.1 สร า งความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
และทั ก ษะวิ ช าชี พ ของ องคกรวิชาชีพทางดานการทองเที่ยวและ
นิสิตอยางตอเนื่อง
การโรงแรม เพื่อพัฒ นาขีดความสามารถ
ทางวิชาชีพของนิสิต
2.2 เชิญวิทยากร ผูมีประสบการณวิชาชีพ
มาบรรยายในรายวิชา
2.3 การศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ / แหล ง
ท อ งเที่ ย วที่ ส อดคล อ งกั บ รายวิ ช าของ
หลักสูตร

3. พั ฒ นาอาจารย ใ ห
ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น
อย า งมี คุ ณ ภ าพแล ะ
ประสิทธิภาพ

3.1 ส ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น อาจาร ย ใ ห มี
ประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพื่อนํามา
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน โดยให
อาจารย เ ข า รว มประชุมทางวิช าการหรื อ
การฝ ก อบรมให กั บ อาจารยเข า ไปดู ง าน
หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน
ประเทศ และ/หรือตางประเทศ
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยจัดทํา
ตํารา เอกสารประกอบการเรียน
3.3 ส ง เสริ ม ให อาจารย ตี พิ ม พ บ ทความ
วิ จั ย หรื อ บทความวิชาการในวารสารที่มี
คุณภาพ
4. พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ 4.1 พั ฒ นาป จ จัย พื้น ฐานที่จํ าเป น ต อ การ
กระบวนการจั ด การ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เรียนการสอนที่เนนการ 4.1.1 ส ง เสริ ม ให นิ สิ ต เข า ร ว มอบรม/ 4.1.1.1 จํ า น ว น นิ สิ ต ที่ เ ข า ร ว ม
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2.1แผนการพัฒนา/
การเปลี่ยนแปลง
พั ฒ นาให ผู เ รี ย นมี จิ ต
อาสา รวมทั้ ง เก ง คน
เก ง งาน เก ง คิ ด เก ง
ครองชี วิ ตและเก งพิ ชิ ต
ป ญ หา เพื่ อ ให มี ค วาม
พ ร อ ม แ ล ะ ส า ม า ร ถ
แ ข ง ขั น ใ น ร ะ ดั บ
ประชาคมอาเชียน

2.2 กลยุทธ
กิจกรรม เพื่อสรางจิตสํานึกของความใฝรู
ใฝ เ รี ย น ให เ กิดเปน สังคมแหงการเรี ย นรู
(Knowledge Based Society)
4.1.2 จั ดให มีร ายวิช าภาษาอังกฤษในทุก
ภ าคการศึ ก ษา เพื่ อ เป น การ พั ฒ น า
ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟง การเขียน
อยางตอเนื่อง และสนับสนุใหนิสิตเขารวม
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับตางประเทศ
4.1.3 กําหนดใหนิสิตไดลงทะเบียนเรียนใน
รายวิ ช าเกี่ ย วกับ การใชร ะบบสารสนเทศ
และสนับสนใหแตล ะรายวิชามีกาคน ควา
หรื อการนํ า เสนอขอ มูล โดยใชเ ทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ห รื อ จั ด อ บ ร ม โ ค ร ง ก า ร
เสริ ม สร า งความรู เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศสใหกับนิสิต
4.1.4 จัดโครงการศึกษาดูงานแกนิสิตเพื่อ
เสริมสรางความรูและประสบการตรงดาน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
ใหกับนิสิต

2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้

กิจกรรม/โครงการตาง ๆ เพื่อการ
เส ริ ม ส ร า งคว ามรู Knowledge
Based Society
4.1.1.2 แผนการเรี ย นการสอนใน
หลักสูตรการทองเที่ยว
4.1.1.3 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการ
ท อ งเที่ ย ว เพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
นิสิตที่มีคุณสมบัติเขารวมโครงการ
ดังกลาว
4.1.1.4 โครงการศึ ก ษาดู ง านของ
นิ สิ ต ที่ ส อดคล อ งกั บ รายวิ ช าใน
หลักสูตรการทองเที่ยว
4.2.1.1 รายวิช าตาม มคอ. 2 และ
มคอ. 3
4.2.1.2 การสงเสริมการบูร ณาการ
การเรี ย นการสอนกั บ การบริ ก าร
วิชาการผานรายวิชาในหลักสูตรการ
ทองเที่ยว
4.2.พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู ต า ม 4.2.1.3 มคอ. 3-7
หลั ก สู ต รคุ ณ ภาพโดยมุ ง ผลที่ บั ณ ฑิ ต มี
ความสามารถในการประยุกตและบูร ณา
การความรูเพื่อการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
4.2.1 จั ดให มีการปรับ ปรุงการเรีย นการ
สอนไปสูการใช Problem Based /Topic
Based Learning
4.2.2 จัดใหมีการบูรณาการการเรียนการ
สอนในรายวิชา ดวยโครงการที่มุงการนํา
ความรูสูชุมชน (Service Learning)
4.2.3 คณาจารยมีการนําผลารประเมินมา
พัฒนาการเรียนการสอนในลักษณะ PDCA
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2.1แผนการพัฒนา/
การเปลี่ยนแปลง
5.หลักสูตรเนนการผลิต
บั ณ ฑิ ต ด า น ก า ร
ท อ งเที่ ย วที่ มี ค วามรู
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ
สามารถบูรณาการองค
ค ว า ม รู นั้ น สู ก า ร
ปฏิบัติงานจริง

2.2 กลยุทธ

2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้

- เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ใหความรูกับนิสิต
- ประสานในการเรี ย นวิ ช าฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา
- รายวิชารระเบีย บวิธีวิจั ย และ
รายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ 1 และรายวิ ช า
วิทยานิพนธ 2
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
ตองการของผูประกอบการในภาครัฐ และ
เอกชน

- ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉาพะ
และหมวดวิช าเลือกเสรี มีการสอดแทรก
คุณธรรม และจริยธรรม และจรรยาบรรณ
- จั ด กิ จ กรรมจิ ต สํ า นึ ก ต อ การ
อนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย และมี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคม

- การเชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหความรูกับ
นิสิต อยางนอย 3 ครั้งการ
- สถานประกอบการมี
ความพึงพอใจในดานทักษะ ความรู
โดยเฉลี่ยอยูในระดับ ดี
- รายงานผลการฝ ก
ประสบการณ และวิชาสหกิจศึกษา
ของนิสิตผานเกณฑ อยูในระดั บ ดี
(ร อ ยละ 75 ขึ้ น ไปของคะแนน
ประเมิ น ทั้ ง หมด) และนิ สิ ต อย า ง
นอยรอยละ 90 ผานเกณฑ
- ผูใชบัณฑฺตมีความพึง
พ อ ใ จ ด า น ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู
ความสามารถในการทํ า งานโดย
เฉลี่ย อยูในระดับ ดี
- มคอ. 3-7
- จํานวนครั้งในการจัด
โครงการที่สงเสริมจิตสํานึกตอการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และมี
ความรับผิดชอบตอสังคมอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 โครงการ

- จัดใหมีการบูรณาการการเรี ยน
8. หลั ก สู ต รเน น
การผลิตบัณฑิตดานการ การสอนในรายวิชา ดวยโครงการที่มุงการ
ท อ ง เที่ ยว ที่ ส า ม า ร ถ นําความรูสูชุมชน (Service Learning)
- จั ดให นิสิตเลื อ กทํ า วิ ทยานิพนธ
ค น คว า องค ค วามรู แ ละ
นํ า ม า ผ ส ม ผ ส า น กั บ ตามความสนใจ
ความคิ ด สร า งสรรค จ น
ออกมาเป น ผลงานเพื่ อ

- อยางนอยมี 1 รายวิชา
ที่ มี ก ารบู ร ณาการการเรี ยนด วยมุ ง
การนําความสูสูชุมชน
- อ ย า ง น อ ย มี
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี ตีพิมพ
ระดับชาติอยาง Proceeding อยาง
นอย 1 เรื่อง

7. หลักสูตรมุงเนนผลิต
บั ณ ฑิ ต ด า น ก า ร
ท องเที่ ย วที่ มี คุ ณ ธรรม
แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
และมีจิตบริการมีสํานึก
ดี ต อ ก า ร อ นุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
สังคม
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2.1แผนการพัฒนา/
การเปลี่ยนแปลง
ประโยชน ท างวิ ช าการ
และการปฏิ บั ติ ง านใน
ธุรกิจการทองเที่ยว
9. หลักสูตรเนนการ
ผลิตบัณฑิตทางการ
ทองเที่ยวที่มีทักษะและ
ความสามารถทาง
ภาษาและวัฒนธรรม
ศาสตรและศิลปดาน
การทองเที่ยวและการ
บริการ เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ

2.2 กลยุทธ

2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้

- จัดโครงการสงเสริมทักษะดาน
ภาษาและวั ฒ นธรรม ที่ เ ป น ประโยชน ใ น
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
- สงเสริมใหทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉาพะและหมวดวิชาเลือกเสรี มีการ
สอดแทรกภาษาอังกฤษ
- ส ง เสริ ม การเรี ย นรู วั ฒ นธรรม
ไทย และวั ฒ นธรรมนานาชาติ ที่ เ ป น
ประโยชนกับอุตสาหกรรมและจิตบริการ

- จั ด โครงการส ง เสริ ม
ทักษะดานภาษาและวัฒนธรรม ที่
เปน ประโยชนในการพัฒ นาสังคม
และประเทศชาติ อ ย า งน อ ย 1
โครงการ
- มคอ. 3-7
- จั ด โครงการส ง เสริ ม
การเรี ย นรู วั ฒ นธรรมไทยหรื อ
วั ฒ นธรรมนานาชาติ อย างน อย 1
โครงการ

10.หลักสูตรเนนการ
- สงเสริมการเรียนรู
ผลิตบัณฑิตดานการ
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
ทองเที่ยวที่ตระหนักรู
ถึงคุณคาแหง
ศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น ของชาติ ของ
ประเทศเพื่อนบาน
และของโลก และ
สามารถทําการเผยแพร
ใหเปนที่รูจักผาน
กระบวนการฝกปฏิบัติ
และการสรางโครงงาน
ตามกําหนดในหลักสูตร

- จั ด โครงการส ง เสริ ม การ
เรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นอยางนอย
1 โครงการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบทวิภาค ประกอบดวย 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีภาคฤดูรอนในชั้นปที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
เรียนวันจันทรถึงวันศุกร
เวลา 08.00 – 17.00 น.
ภาคการศึกษาตน
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน
ภาคฤดูรอน
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม (การฝกวิชาชีพ)
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและ
2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบ
ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2559 หรื อ คณะ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
1) นิสิตยังมีทัศนคติไมชัดเจนตอการใหบริการทางการทองเที่ยว
2) นิสิตยังมีบุคลิกภาพที่ไมเหมาะสมสําหรับงานบริการ
3) นิสิตมีขอบกพรองในการใชภาษาตางประเทศ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตแรกเขา ตามขอ 2.3
1) ปฐมนิเทศนิสิตแรกเขาและจัดระบบอาจารยที่ปรึกษา
2) สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะของการบริการในรายวิชาที่เกี่ยวของ
3) จัดโครงการหรือสอดแทรกเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมของผูใหบริการแกนิ สิต ใน
รายวิชาที่เกี่ยวของ
4) แนะนํ า ให นิ สิ ตเพิ่ มความสามารถทางภาษาตางประเทศโดยใชบ ริการของศูน ยภ าษาของ
มหาวิทยาลัย
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิต
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม

2560
80
80

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

-

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
2561
2562
2563
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
-

-

80

2564
80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 ประมาณการรายรับ
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายรับ

2560
30,000.00
2,400,000.00

ปงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
4,800,000.00 7,200,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00

2.6.2 ประมาณการรายจาย
รายละเอียดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาครุภณ
ั ฑ
รวมรายจาย

2560

2561

1,391,360.64 2,782,721.28
539,693.76 1,079,387.52
248,843.52
497,687.04
200,204.16
400,408.32
2,380,102.08 4,760,204.16

ปงบประมาณ
2562
4,174,081.92
1,619,081.28
746,530.56
600,612.48
7,140,306.24

2563

2564

5,565,442.56
2,158,775.04
995,374.08
800,816.64
9,520,408.32

5,565,442.56
2,158,775.04
995,374.08
800,816.64
9,520,408.32

2.6.3 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตอป เปนเงิน 29,751.28 บาท/คน โดยคิดจาก
คาใชจายรวมตอปการศึกษาหารดวยจํานวนนิสิตรับเขาตามแผนปการศึกษา 80 คน จะไดเทากับ 29,751.28 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ฉ ขอ 11)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
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3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ลําดับที่

หมวดวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาบังคับไมนับหนวยกิต
2
หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา
1) วิชาเลือกทางการทองเที่ยว
2) ภาษาตางประเทศในงานอาชีพ
2.2.3 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
2.3 หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
1

เกณฑ ศธ.
พ.ศ. 2558

มคอ.1
พ.ศ.2555

30

30

72

84
24
60
30
30
15
15
6
6
126

6
120

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ.2560
30
30
1
103
27
61
31
30
15
15
6
9
6
139

หมายเหตุ: หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพจํานวน 9 หนวยกิต ใหลงทะเบียนเรียนแตไมนํามาคิดเกรด
3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน 30
หนวยกิต
กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชาดังตอไปนี้
1. กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา จํานวน 12 หนวยกิต
001201
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001211
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001212
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา จํานวน 6 หนวยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
001221
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research
001222
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
001224
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life
001225
ความเปนสวนตัวของชีวิต
Life Privacy
001226
วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
Ways of Living in the Digital Age
001227
ดนตรีวิถีไทยศึกษา
Music Studies in Thai Culture
001228
ความสุขกับงานอดิเรก
Happiness with Hobbies
001229
รูจักตัวเอง เขาใจผูอื่น ชีวิตที่มีความหมาย
Know Yourself, Understand Others,
Meaningful Life
001241
ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน
Western Music in Daily Life
001242
การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม
Creative Thinking and Innovation
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา จํานวน 6 หนวยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
001231
ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน
Philosophy of Life for Sufficient living
001232
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
001233
ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community

3(2-2-5)

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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001234
001235
001236
001237
001238
001239
001251
001252
001253

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills
การรูเทาทันสื่อ
Media Literacy
ภาวะผูนํากับความรัก
Leadership and Compassion
พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม
Group Dynamics and Teamwork
นเรศวรศึกษา
Naresuan Studies
การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา จํานวน 6 หนวยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
001271
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
001272
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
001273
คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
Mathematics and Statistics in Everyday life
001274
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
001275
อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
001276
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
001277
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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001278
001279

ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life

5. กลุมวิชาพลานามัย บังคับไมนับหนวยกิต จํานวน 1 หนวยกิต
001281
กีฬาและการออกกําลังกาย
Sports and Exercises

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

1(0-2-1)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน 103 หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน 27 หนวยกิต
222206
หลักบัญชีเบื้องตนและบัญชีธุรกิจทองเที่ยว
3(2-2-5)
Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business
224111
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
3(2-2-5)
Tourism and Hospitality Industry
224212
การสื่อสารขามวัฒนธรรมในการทองเที่ยวและจิตบริการ 3(3-0-6)
Cross Cultural Communication in Tourism and Hospitality
224213
กฎหมายเบื้องตนและกฎหมายการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Introduction to Laws and Tourism Laws
224214
วัฒนธรรมโลกเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Global Culture for Tourism
224215
หลักการจัดการสมัยใหมในธุรกิจการทองเที่ยวและจิตบริการ 3(2-2-5)
Principle of Modern Management in Tourism and Hospitality
224216
จิตวิทยาเพื่อการทองเที่ยวและจิตบริการ
3(2-2-5)
Psychology for Tourism and Hospitality
224317
การจัดการทุนมนุษยในธุรกิจการทองเที่ยวและจิตบริการ 3(2-2-5)
Human Capital Management in Tourism and Hospitality
224318
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
การทองเที่ยวและจิตบริการ
Information Technology and Innovation for Tourism and
Hospitality Management
2.2 วิชาเฉพาะ
2.2.1) วิชาบังคับ
205200

จํานวน
61
หนวยกิต
จํานวน
31
หนวยกิต
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
Communicative English for Specific Purposes

1(0-2-1)

21
205201
205202
224121
224122
224223
224224
224325
224326
224327
224328

224329
224420

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic Analysis
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
ทรัพยากรการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism Resources
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจิตบริการ
3(2-2-5)
Introduction to Hospitality
ความคิดสรางสรรคเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Creative Thinking for Tourism
ความยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(2-2-5)
และจิตบริการ
Sustainability for Tourism and Hospitality Industry
การจัดการงานมัคคุเทศก
3(2-2-5)
Tour Guiding Management
การจัดการและการดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว
3(2-2-5)
Tour Business Operations and Management
การตลาดรวมสมัยเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(2-2-5)
และจิตบริการ
Contemporary Marketing for Tourism and Hospitality Industry
การวิเคราะหธุรกิจและการเปนผูประกอบการใน
3(2-2-5)
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
Businesses Analysis and Entrepreneurship in Tourism and
Hospitality Industry
การสํารวจและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
และจิตบริการ
Survey and Research Methodology for Tourism and Hospitality
สัมมนาการทองเที่ยวและจิตบริการ
1(0-3-2)
Seminar in Tourism and Hospitality
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2.2.2) วิชาเลือก
จํานวน 30 หนวยกิต โดยใหเลือกดังนี้
1) วิชาเลือกทางการทองเที่ยว จํานวน 15 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนเปนกลุมวิชาหรืออาจจะเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่นิสิตสนใจไมนอยกวา 15
หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาโรงแรม (Hotel)
224231
ศิลปะการติดตอและการบริการ
3(2-2-5)
Art of Communications and Services
224232
หลักการจัดการโรงแรม
3(2-2-5)
Principles of Hotel Management
224233
การจัดการและปฏิบัติการงานแมบาน
3(2-2-5)
Housekeeping Management and Operations
224334
การจัดการและปฏิบัติการงานบริการสวนหนา
3(2-2-5)
Front Office Management and Operations
224335
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Services
1.2) กลุมวิชาธุรกิจไมซ (MICE Business)
224241
ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและนําเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 3(2-2-5)
MICE Businesses
224242
การจัดการกิจกรรมเชิงสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Event Management
224343
การจัดการและการประสานงานโครงการในธุรกิจ MICE
3(2-2-5)
MICE Project Management and Coordination
1.3) กลุมวิชาการจัดการการทองเที่ยว (Tourism Management)
224251
การทองเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
Special Interest Tourism
224252
นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
Recreation for Tourism
224353
มัคคุเทศกเชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม
Cultural Heritage Specialist Guide
224354
ประวัติศาสตรศิลปะเพื่อการทองเที่ยว
Art History for Tourism
224355
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
Health Tourism

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1.4) กลุมวิชาการบิน (Airline)
224261
โลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว
Logistics for Tourism
224262
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
Introduction to Airline Business
224363
ระบบและการสํารองตั๋วเครื่องบิน
System and Ticketing Reservation
2) ภาษาตางประเทศในงานอาชีพ
จํานวน 15 หนวยกิต
205232
การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
205373
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
English for Tourism
205475
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม
English for Hotel Business
224371
ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว
English for Tour Conducting
224472
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว
English for Tourism Personnel
2.2.3) วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
224421
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
Undergraduate Thesis I
224422
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
Undergraduate Thesis II

จํานวน 6 หนวยกิต

2.3 หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
จํานวน 9 หนวยกิต
224391
การฝกวิชาชีพ
Professional Training
224492
สหกิจศึกษา/ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
Co-operative Education/
International Academic or Professional Training

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

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

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

3 หนวยกิต
6 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวาจํานวน 6 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันอื่นโดยไดรับการเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา

001211
001XXX
001XXX
224111
224122
224223

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
Tourism and Hospitality Industry
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจิตบริการ
Introduction to Hospitality
ความคิดสรางสรรคเพื่อการทองเที่ยว
Creative Thinking for Tourism
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001201
001212
001XXX
001XXX
001281
224121

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร
หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
กีฬาและการออกกําลังกาย (บังคับไมนับหนวยกิต)
ทรัพยากรการทองเที่ยว
Tourism Resources
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
15 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001213
001XXX
205200
224212
224213
224214
224215
XXXXXX

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
Communicative English for Specific Purposes
การสื่อสารขามวัฒนธรรมในการทองเที่ยวและจิตบริการ
Cross Cultural Communication in Tourism and Hospitality
กฎหมายเบื้องตนและกฎหมายการทองเที่ยว
Introduction to Laws and Tourism Laws
วัฒนธรรมโลกเพื่อการทองเที่ยว
Global Culture for Tourism
หลักการจัดการสมัยใหมในธุรกิจการทองเที่ยวและจิตบริการ
Principle of Modern Management in Tourism and
Hospitality
วิชาเลือกเสรี 1
Free Elective I
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
22 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
001XXX
205201
222206
224224
224216
224325
XXXXXX
224XXX

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมมนุษยศาสตร
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
หลักบัญชีเบื้องตนและบัญชีธุรกิจทองเที่ยว
Principles of Accounting and Accounting for Tourism
Business
ความยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
Sustainability for Tourism and Hospitality Industry
จิตวิทยาเพื่อการทองเที่ยวและจิตบริการ
Psychology for Tourism and Hospitality
การจัดการงานมัคคุเทศก
Tour Guiding Management
วิชาเลือก (ภาษา) 1
Elective course (language) I
วิชาเลือก (ทองเที่ยว) 1
Elective course (Tourism) I
รวม

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
22 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
205202
224317
224318

224326
224327
224329
224XXX
XXXXXX

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
Communicative English for Research Presentation
การจัดการทุนมนุษยในธุรกิจการทองเที่ยวและจิตบริการ
Human Capital Management in Tourism and Hospitality
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการจัดการการทองเที่ยว
และจิตบริการ
Information Technology and Innovation for Tourism and
Hospitality Management
การจัดการและดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว
Tour Business Operations and Management
การตลาดรวมสมัยเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
Contemporary Marketing for Tourism and Hospitality Industry
การสํารวจและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการทองเที่ยวและจิตบริการ
Survey and Research Methodology for Tourism and Hospitality
วิชาเลือก (ทองเที่ยว) 2
Elective course (Tourism) II
วิชาเลือก (ภาษา) 2
Elective course (language) II
รวม

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
22 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
224328

224421
224XXX
224XXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

การวิเคราะหธุรกิจและการเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและจิตบริการ
Business Analysis and Entrepreneurship in Tourism
and Hospitality Industry
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
Undergraduate Thesis I
วิชาเลือก (ทองเที่ยว) 3
Elective course (Tourism) III
วิชาเลือก (ทองเที่ยว) 4
Elective course (Tourism) IV
วิชาเลือก (ภาษา) 3
Elective course (language) III
วิชาเลือก (ภาษา) 4
Elective course (language) IV
วิชาเลือกเสรี 2
Free Elective II
รวม

3(2-2-5)

3 หนวยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคฤดูรอน
224391

การฝกวิชาชีพ
Professional Training
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
224420
224422
224XXX
XXXXX

สัมมนาการทองเที่ยวและจิตบริการ
Seminar in Tourism and Hospitality
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
Undergraduate Thesis II
วิชาเลือก (ทองเที่ยว) 5
Elective course (Tourism) V
วิชาเลือก (ภาษา) 5
Elective course (language) V
รวม

1(0-3-2)
3 หนวยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
10 หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
224492

‘

สหกิจศึกษา/ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
Co-operative Education/
International Academic or Professional Training

6 หนวยกิต

รวม

6 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001201

ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย และในฐานะเครื่องมือการสื่ อสาร
เรี ย นรู ช นิ ดของสารประเภทวรรณกรรมรว มสมั ย อยา งกว างขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อสิ่ง พิ มพ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ปลูกฝงจิตวิสัยความรักการอาน รวมทั้งฝกทักษะการวิเคราะหวิจารณเนื้อหาเพื่อพิจารณาคุณคาเชิง
วรรณศิลป และโดยเฉพาะอยางยิ่งคุณคาหรือความเกี่ยวของกับสังคมไทย สังคมโลกในบริบทตางๆ (เศรษฐกิจ
การเมือง สภาวการณตางๆ) ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย โดยเนนทักษะการอานและการเขียน
เปนสําคัญ
The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a meaning
making tool. Learning about various kinds of modern media including newspapers and electronic
media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing literary values especially
relations and values in Thai and global societies in various contexts (economics and politics in
different situations) along with developing Thai language skills especially reading and writing.

001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
การพัฒนาการฟงภาษา อังกฤษพื้นฐาน การพูด การอาน และไวยากรณเพื่อการสื่อสารใน
บริบทตางๆ ในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก
Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar for
communication in various contexts in preparation for a global society.

001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
การไดรับความรูทางดานภาษา อังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝงทักษะดานตางๆ ในศตวรรษที่ 21 และ
การพัฒนาในดานการฟง การพูด การอาน และไวยากรณ เพื่อใหเขาใจและสามารถสื่อสารขอมูลที่แทจริงของ
โลกที่ใชในบริบทที่เกี่ยวของที่แตกตางกัน
Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and develop
in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and communicate
real-world information used in different relevant context.
001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอาน การเขียนงาน และการศึกษาคนควาเชิง
วิชาการในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก
The development of English skills with an emphasis on academic reading, writing
and researching in preparation for a global society.
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001221

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(2-2-5)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของสารสนเทศ ประเภทของแหล ง สารสนเทศ การเข า ถึ ง แหล ง
สารสนเทศตางๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการความรู
การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยใน
การใฝหาความรู มีความขยัน อดทน ชื่อสัตยและกตัญูตอแผนดิน
The meaning and importance of information, types of information sources,
Access to different sources of information; application of information technology and
communication, media and information literacy ,knowledge management, selection, synthesis,
and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in
students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country.
001222

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Language, Society and Culture
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษา และความสัมพันธระหวางภาษาทีมีตอสังคมและวัฒนธรรมพิจารณา
โลกทัศนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะทอนผานภาษา ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ โครงสรางทางสังคมและ
วัฒนธรรมในความหมายใหมที่กาวพนพรมแดน การแปรเปลี่ยนและการใชภาษาในโลกพนพรมแดน
The relationship between language and
society as well as language and culture in terms of the ways in which language reflects society
and culture. The study includes verbal and symbolic communication, new meanings of social and
cultural structure, changes of language and usages in borderless world.
001224

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Arts in Daily Life
พื้นฐานความรู เขาใจในคุณลักษณะเบื้ องตน ,ความหมาย,คุณคาและ ความแตกตาง รวมทั้ ง
ความสัมพันธระหวางกัน ของศิลปกรรมประเภทตางๆ ไดแก วิจิตรศิลป ,ประยุกตศิลป ,ทัศนศิลป,โสตศิลป ,โสต
ทัศนศิลป และ ศิลปะสื่อสมัยใหม โดยผานการมีประสบการณทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้ น
พื้นฐานของศิลปกรรมประเภทตางๆ เพื่อการพัฒนา ความรู เขาใจ และการปลูกฝงรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถ
นํามาประยุกตใช ใหเปนประโยชน ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสัมพันธกับบริบทตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่นและ
สากลได
Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value,
differences and the relationship between the various categories of works of art including fine art,
applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the artistic experience
and basic practice on various types of art. For developing knowledge, understanding and
indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, harmonized with the social
context in both the global and local levels.
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ความเปนสวนตัวของชีวิต
3(2-2-5)
Life Privacy
ปรัชญาและความรูพื้นฐานทางดานความเปนสวนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางดานความ
เปนสวนตัว ความเปนสวนตัวดานขอมูล ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและเคหสถาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พิทักษสิทธิ์ความเปนสวนตัว ความเปนสวนตัวในชีวิตประจําวัน
Philosophy and basic knowledge of privacy. Human rights, privacy law. Privacy
regarding private information, health, residence, and information technology. Protection of
privacy, privacy in daily life.
001226

วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Ways of Living in the Digital Age
พัฒนาทักษะความสามารถในการใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณสื่อสารประเภท
ตางๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค ตระหนักรูถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ของตนตอสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร
Development of skills in media usage, various computer equipment utilization,
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and individual
responsibility to the society in communication behaviors.

001227

ดนตรีวิถีไทยศึกษา
3(2-2-5)
Music Studies in Thai Culture
ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทตางๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหนาที่ คุณคา
ดานสุนทรียภาพและความสําคัญตอสังคมและวัฒนธรรม
Uniqueness and development of various genres of music in Thai Culture
Including its roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and
Thai culture.
001228

ความสุขกับงานอดิเรก
3(2-2-5)
Happiness with Hobbies
แนวคิดความสุข องคประกอบพื้นฐานของการสรางความสุขในการดําเนินชีวิต การคิดอยาง
สรางสรรค การสรางสรรคผลงานจากงานอดิเรกเพื่อสงเสริมความสุขในชีวิตและสังคม
Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking,
Creation of works from hobbies to promote life and social happiness.
001229

รูจักตัวเอง เขาใจผูอื่น ชีวิตที่มีความหมาย
Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life

3(2-2-5)
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สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณคาความหมายในการใชชีวิต การรูจักรับฟงผูอื่นอยางลึกซึ้ง
การดูแลอารมณความรูสึกของตน การเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอื่น การคํานึงถึงบริบทดานสังคมเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การใชชีวิตและทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค
Mindfulness, self-reflection, meaning of life, deep listening, handling
emotions, empathy and consideration of the social economic cultural and environmental
context, living and working constructively with others.
001231

ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Philosophy of Life for Sufficient living
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการดําเนินชีวิต
ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผูมี
ชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชนและคุณคาตอสังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence success
in all aspects of life and profession of respected people.
001232

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Fundamental Laws for Quality of Life
กฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรมการใช
สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสูศตวรรษที่ 21
The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human rights,
media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws relating
to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the developments towards
the 21st century.
001233

ไทยกับประชาคมโลก
3(2-2-5)
Thai State and the World Community
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ
ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโนมในอนาคต การ
ประยุกตใชความรูเพื่อการพัฒนาตนเอง การดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม และการเปนพลเมืองที่มีคุณคาของ
สังคมไทยและสังคมโลก
Relations between Thailand and the world community under changes over time
premodern period to since the present day and roles of Thailand in the world forum including
future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life management and
being a good citizen of Thailand and the world.
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อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปญญาทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual
practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom.
001235

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(2-2-5)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับสากล
การเมืองพื้นฐาน การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา การปกครองประเทศไทย ระบบ
เศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย มนุษยกับสังคม สังคมวิทยาพื้นฐาน การจัดระเบียบสังคม การขัดเกลาทางสังคม ลักษณะสังคม
เอกลักษณสังคมไทย รวมถึงการประยุกตหลักวิชา เพื่อใชในการดํารงชีวิตใหอยูรอดไดตามกระแสโลกแหงการ
เปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relationship of politics, economy and society, development of
international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and
developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in terms
of economy, fundamental economy, the development of economy and society of Thailand,
human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social characteristics,
uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to one’s living in a
dynamic world of change in politics, economy and society and relationships of world and Thai
systems.
001236

การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรูและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ ธรรมชาติของมนุษย และปจจัยสูความสําเร็จที่ยั่งยืนใน
ชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรูเทาทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการใชชีวิตใหทันสมัย
รูจักการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการดําเนินชีวิตทามกลางพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่
จําเปนตองมีบทบาทเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and human nature
as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, thinking skills
and being updated with modern science and technology in daily life. Living ethically along the
dynamics of 21th century which is essential to the members of ASEAN Community as well as
world community.
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ทักษะชีวิต
3(2-2-5)
Life Skills
ความรู บทบาทหน า ที่ และความรับ ผิดชอบตอครอบครัว และสังคม การปรับ ตัว เขากับ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุน และการปรับตัว ทักษะ
ความคิดสรางสรรคและการกําหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสรางปฏิสัมพันธในสังคมและในสังคมขาม
วัฒนธรรม ทักษะการเพิ่มผลผลิตและรับผิดชอบตอผลผลิต และทักษะการสรางภาวะผูนําและการรับผิดชอบตอ
หนาที่
Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a
member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a
society, life and career skills 2 1 st century, flexibility and adaptability skills, creativity and selfdirection skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability skills,
leadership and responsibility skills.
001238

การรูเทาทันสื่อ
3(2-2-5)
Media Literacy
กระบวนการรูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรูความเขาใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎีสื่อ
ศึกษา ไดแก มายาคติ สัญญะศาสตร แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อรวมสมัย และสื่อดิจิทัล
รวมทั้งวิเคราะหสารที่มาพรอมกับสื่อแตละประเภทดังกลาวไดอยางเทาทันสถานการณที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน
Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy.
Understanding of media effect theories such as myth semiology and advertising concept, attributes
and influence of contemporary and digital media. Analyzing of contents on every current platform.
001239

ภาวะผูนํากับความรัก
3(2-2-5)
Leadership and Compassion
ความสําคัญของผูนํา ผูนําในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูดวยความรัก การใชชีวิตดวยความรัก
การเปนพลโลก พลเมืองที่ดี ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทํากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเปนแนวทางในการทํา
จริงของผูเรียน
The importance of leader, leadership in the 2 1 st century, learning and living with
love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a guideline
for learners' own activities.
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ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Western Music in Daily Life
สุนทรียภาพทางดนตรี องคประกอบ โครงสราง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของบท
เพลงในชี วิ ต ประจํ า วั น หลั ก การวิ จ ารณ แ ละชื่ น ชมทางดนตรี กระบวนการประยุ ก ต ท างดนตรี ต ะวั น ตกใน
ชีวิตประจําวัน
Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music. Style
of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of Western
music in daily life.
001242

การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม
3(2-2-5)
Creative Thinking and Innovation
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเขาถึงจิตใจลูกคาและคนพบรากเหงาของปญหา การสราง
และการเลือกแนวความคิด การสรางตนแบบของสินคาหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บขอมูล การดําเนิน
ผานวงจรของการออกแบบ/สราง/ทดสอบซ้ําๆ อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทํางานใหสําเร็จในทีมงาน พหุ
สาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณอยางสรางสรรคและการจัดการกับความขัดแยง
Innovation development process; means of accessing customers’ mind and
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes,
testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-test cycles,
getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving
constructive comments and managing conflicts.
001251

พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม
3(2-2-5)
Group Dynamics and Teamwork
พฤติ ก รรมต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมรวมกลุ ม การพั ฒ นาการของลั ก ษณะต า งๆ ของกลุ ม
สิ่งแวดลอมชนิดตางๆ ของกลุม การเขาเกี่ยวของกับกลุมของบุคคล การคลอยตามกลุม การเปลี่ยนทัศนคติของ
กลุม การสื่อสารภายในกลุม รูปแบบของการทํางานเปนทีม แนวทาง การสรางทีมงาน และเครือขาย ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม ปจจัยที่สงเสริมการทํางานเปนทีมและฝกการปฏิบัติงานเปนทีม
Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group
characterization, group’s environments, interpersonal relations versus group involvement, group
persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, guideline to
create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and practice of teamwork.
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นเรศวรศึกษา
3(2-2-5)
Naresuan Studies
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุงเนนศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหารราชการ
แผนดินในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคมและการตางประเทศที่สะทอนใหเห็นอัตลักษณของคนไทยที่ พึงประสงค
ในดานตางๆ เชน การแสวงหาความรู ความเพียรพยายาม ความกลาหาญ ความเสียสละ ความชื่อสัตย และความ
อดทนตอการเผชิญปญหา
Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning the kingdom
such as economy, society and international affairs reflecting Thai identity in various aspects namely
the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, loyalty and their tolerance
for troubles.
001253

การเปนผูประกอบการ
3(2-2-5)
Entrepreneurship
การปฏิบัติการในการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยเนนการคนหาแนวความคิดใหมทางธุรกิจ การ
ประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม และการเริ่มธุรกิจใหมโดยเนนการระบุธุรกิจใหมที่เปนไปไดและการประเมิน
ความอยูรอดของธุรกิจใหมนั้น การวิเคราะหสิ่งกีดขวางความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหมนั้น เรียนรูความกดดัน
จากการกอตั้งธุรกิจใหม ความไมแนนอนที่เกี่ยวของ และพฤติกรรมของผูประกอบการ แนะนํามุมมองเชิงทฤษฎีทั้ง
ดานการเปนผูประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เครือขายทางการประกอบการ และ
พันธมิตรธุรกิจ กลยุทธเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน
The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business
ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses on identifying
and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success. Exposure to the stresses
of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior of entrepreneurs. Theoretical
overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other disciplines, and entrepreneurial
networks and alliances. Strategies for sustainable survival.
001271

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Man and Environment
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และระบบ
นิ เ วศบริ การ การเปลี่ ยนแปลงโครงสรา งและระบบมนุษยที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขอบเขตการรองรับ
มลภาวะของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดลอมและการ
สรางจิตสํานึกและความตระหนัก และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม
Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystem service, human structure
and system change that effects on environment, planetary boundary, climate change, sustainable
development goals, environmental ethic and consciousness building, and environmental public
participation.
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001272

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจากอดีตถึงปจจุบันและความเปนไปไดของเทคโนโลยีใน
อนาคต องค ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร ฮาร ด แวร ซอฟต แ วร ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร วิ ธี ก ารทํ า งานของ
คอมพิวเตอร พื้นฐานระบบเครือขาย เครือขายอินเตอรเน็ตและการประยุกตใชงาน ความเสี่ยงในการใชงานระบบ
การจัดการขอมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพรสื่อทางเว็บ การ
ออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีตอมนุษยและสังคม
Evolution of computer technology from past to present and a possible
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer network,
Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data management, information
system, office automation software, multimedia technology, web-based media publishing, web
design and development and an influence of technology on human society.
001273

คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics in Everyday life
ความรูเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย การวัดในมาตราวัดตางๆ
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสวนลด ขั้นตอนในการสํารวจขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน และการตัดสินใจเชิง
สถิติเบื้องตน
Fundamental knowledge of Mathematics and Statistics for everyday life including
measurement in different types of unit systems, surface area and volume of geometric shapes,
tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, data collection methods,
introduction to data analysis and presentation, probability, and introduction to statistical decision
making.
001274

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑ โภชนาการ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมถึงเครื่องสําอางและ
ยาจากสมุนไพรที่ใชในชีวิต ประจําวันที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม
Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health as
well as their proper selection and management for health and environmental safety.
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001275

อาหารและวิถีชีวิต
3(2-2-5)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศตอพฤติกรรมการ
บริโภคของไทย เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมตอความตองการของ
รางกาย อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน ความตระหนัก และรักษสิ่งแวดลอม
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic
needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style according in the age
of globalization.
001276

พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
3(2-2-5)
Energy and Technology around Us
ความรูพื้นฐานดานพลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว ที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟา พลังงาน
เชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางอ อม สถานการณ
พลังงานกับสภาวะโลกรอน สถานการณที่เกี่ยวของกับพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษพลังงานอยางมี สวน
รวม การใชพลังงานอยางฉลาด การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงดานพลังงาน
Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources
and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; relationship between
technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; global warming and
related energy situation; current issues and relationship to energy and technology; participation in
energy conservation; efficient energy use and proactive approach to energy issuers.
001277

พฤติกรรมมนุษย
3(2-2-5)
Human Behavior
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ในดานตางๆ เชน แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม พื้นฐานทาง
ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวของกับการมีสติ
การรั บ รู เรี ย นรู ความจํ า และภาษา เชาวน ป ญ ญาและความฉลาดด า นต า งๆ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย ท างสั ง คม
พฤติกรรมอปกติ รวมทั้งการวิเคราะหพฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological
basis and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness and its
involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent and
others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and
applications in daily life.
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001278

ชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and Health
ชี วิ ตและพฤติ ก รรมสุ ขภาพ การดูแลและสรา งเสริม สุขภาพของแต ล ะชว งวั ย รวมถึง การ
ประยุกตใชความรูและทักษะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง
Life and health behavior, health care and promotion for each age group including
the implementation of the health knowledge and skills for continuous improvement of the quality
of life for oneself and other.
001279

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู
ทางดานวิทยาศาสตรของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เคมี พลังงาน
และไฟฟา การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรูใหมๆทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
The role of science and technology with concentration on both biological
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms and
environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth, space
and the new frontier of science and technology.
001281

กีฬาและการออกกําลังกาย
1(0-2-1)
Sports and Exercises
การเลนกีฬา การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and physical
fitness test.
205200

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
ฝ ก ฟ ง -พู ด ภาษาอั ง กฤษโดยเน น การออกเสี ย ง การใช คํ า ศั พ ท สํ า นวน และรู ป ประโยคเพื่ อ
วัตถุประสงคทางวิชาการและวิชาชีพ
listening and speaking English with emphasis on pronunciation, vocabulary,
expressions, and sentence structures for academic and professional purposes.
205201

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic Analysis
ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนนการสรุปความ การวิเคราะห การตีความ และการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการตามสาขาของผูเรียน
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listening and speaking English with emphasis on summarizing, analyzing,
interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ educational
fields.
205202

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
ฝกนําเสนอผลงานการคนควา หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาของผูเรียนเปนภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ
giving oral presentations on academic research related to students’ educational
fields with effective delivery in English.

205232

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
การสนทนาในโอกาสต า งๆ ที่ มี ค วามยาวและซั บ ซ อ นมากขึ้ น โดยใช ศั พ ท แ ละโครงสร างที่
เหมาะสม ฝกการฟงจับใจความ
Longer and more complicated dialogues in various situations, using appropriate
vocabulary words and structures, practicing listening comprehension.

205373

ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
3(2-2-5)
English for Tourism
การใชภาษาอังกฤษในการติดตอและการใหบริการในธุรกิจทองเที่ยว การอธิบายและให ขอมูล
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยว ฝกปฏิบัตินอกสถานที่
Using English to communicate and provide services in Tourism Businesses.
Describing and informing the History, Culture, Traditions and Lifestyles related to the Tourist
Attractions in Thailand, including field trip practice.
205475

ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
English for Hotel Business
ทักษะ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษสําหรับแผนกตางๆ ในโรงแรม เชน แผนกตอนรับ แผนก
ประชาสัมพันธ แผนกการตลาด แผนกแมบาน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
Skills in Listening, Speaking, Reading, and Writing English for different sections in
Hotel Business such as Reception, Public Relations, Marketing, Housekeeping, and Food and
Beverage.
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222206

หลักบัญชีเบื้องตนและบัญชีธุรกิจทองเที่ยว
3(2-2-5)
Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business
หลักและประโยชนของการบัญชี รูปแบบของธุรกิจ แนวความคิดขั้นพื้นฐานทางการบัญชีที่สําคัญ
สมการบัญชี หลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชี การจัดทําและวิเคราะหงบการเงิน หลักการทํางบประมาณในการ
ดําเนินกิจการการทองเที่ยวและการโรงแรม
Principles and benefits of accounting; business patterns; basic concepts of
accountancy; accounting equation; principles of parallel accounting; accounts recording; setting
and analysing budgets; principles of budget planning for tourism and hotel business operation.
224111

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
3(2-2-5)
Tourism and Hospitality Industry
นิยาม แนวคิด ความสําคัญ องคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ แนวโนม
และการเปลี่ยนแปลงของการทองเที่ยวโลก แนวคิด นโยบายและบทบาทองคกรภาครัฐและหนวยงานดานการ
ทองเที่ยวตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการท องเที่ยวและจิตบริการในบริบทการเปด การคาและบริการอยางเสรี
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
Definitions, concepts, significance and components of tourism and hospitality
industry; trends and changes of global tourism; concepts, policies and roles of government and
tourist organisations regarding the development of tourism and hospitality industry in the context
of free trade and services; impacts of tourism and hospitality industry.
224121

ทรัพยากรการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism Resources
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยว ภูมิศาสตรก าร
ทองเที่ยวและการประยุกตใช ทรัพยากรการทองเที่ยวไทยและนานาชาติ ผลกระทบทางการทองเที่ยวตอแหลง
ทองเที่ยวและแนวทางการแกไขปญหา
Definitions, significance, components and classifications of tourist resources; tourist
geography and utilization of Thai and international tourist resources; impacts of tourism upon
tourist resources and solution guidelines.
224122

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจิตบริการ
3(2-2-5)
Introduction to Hospitality
ความเปนมา ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของอุตสาหกรรมจิตบริการ ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงานและขอบเขตของสายงานในอุตสาหกรรมจิตบริการ แนวโนมและสถานการณของ
อุตสาหกรรมจิตบริการ
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History, definitions, significance and types of hospitality industry; introduction to
operative patterns and scopes of career paths in hospitality industry; trends and situations of
hospitality industry.
224212

การสื่อสารขามวัฒนธรรมในการทองเที่ยวและจิตบริการ
3(2-2-5)
Cross Cultural Communication in Tourism and Hospitality
ความหมาย ความสําคัญของการสื่อสารขามวัฒนธรรม ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบาน ลักษณะ กระบวนการและประสิทธิภาพของการสื่อสารขามวัฒนธรรม
Definitions; significance of cross cultural communication; knowledge and
understanding of cultures from neighbour countries; characteristics, process and effectiveness of cross
cultural communication.

224213

กฎหมายเบื้องตนและกฎหมายการทองเทีย่ ว
3(2-2-5)
Introduction to Laws and Tourism Laws
นิยาม และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย แนวคิดทางกฎหมาย การใชและการยกเลิกกฎหมาย สิทธิ
และการกระทํา การจัดทํากฎหมายลายลักษณอักษร สาระสําคัญของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวล
กฎหมายอาญา กฎหมายทางภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว กรณีศึกษา
Definitions and general characteristics of law; concepts, application and abrogation
of law; rights and action; enactment of statutory law; essences of civil and commercial laws; codes
of criminal laws; tax laws and legislation relating to tourism; case studies.

224214

วัฒนธรรมโลกเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Global Culture for Tourism
นิยาม ความหลากหลายและความสําคัญของปรัชญา สังคม วัฒนธรรมและประเพณีรวมสมัย การ
คุมครองมรดกทางวัฒนธรรมโลก ความสัมพันธของวัฒนธรรมโลกและการทองเที่ยว แนวคิดการประยุกตใชวัฒนธรรม
เพื่อการทองเที่ยว กรณีศึกษา
Definitions, diversity, and importance of philosophy, society, culture, and
contemporary traditions; protection of world cultural heritage; relationship between world cultures
and tourism; applicable concepts to cultural tourism; case studies.

224215

หลักการจัดการสมัยใหมในธุรกิจการทองเที่ยวและจิตบริการ
3(2-2-5)
Principle of Modern Management in Tourism and Hospitality
แนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองคการ หนาที่ใน
การจัดการ ประเด็นอื่นๆ ที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมดานการจัดการสมัยใหม
Concepts and principles of management; modern management theories; concepts of
organization management; managerial functions; other interesting issues related to trends of modern
management.
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224216

จิตวิทยาเพื่อการทองเที่ยวและจิตบริการ
3(2-2-5)
Psychology for Tourism and Hospitality
การศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาและการนํามาปรับใชในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว การวางแผน การพัฒนา การจัดการคุณภาพและการตลาดการ
ทองเที่ยวในเชิงจิตวิทยา
The study of theories on psychology and its application to tourism and hospitality
industry; the study of attitudes and behaviours of tourists; planning, developing, quality
management, and tourist marketing with psychological perspectives.
224223

ความคิดสรางสรรคเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Creative Thinking for Tourism
ความหมายของความคิดสรางสรรค องคประกอบสําคัญของบุคคลและสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
ความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรคกับการสรางมูลคา กระบวนการ เทคนิคและเครื่องมือการสรางความคิด
สรางสรรค กิจกรรมเพื่อฝกพัฒนาความคิดสรางสรรค กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
Definitions of creative thinking; important components of human and
environmental factors influencing on creative thinking; creative thinking and value increase;
process, techniques, and tools to develop creative thinking abilities; activities to practice and
develop creative thinking skills; case studies within tourism and hospitality industry.
224224

ความยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยว และจิตบริการ
3(2-2-5)
Sustainable for Tourism and Hospitality Industry
แนวคิดและหลักการของการพัฒนาอยางยั่งยืน การประยุกตใชแนวคิดของความยั่งยืนในการ
วางแผนและจัดการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ รูปแบบการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ผลกระทบดาน
สั งคมวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล อ ม และประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การท อ งเที่ ย วอย างยั่ งยื น ในป จ จุ บั น
กรณีศึกษาและการศึกษาภาคสนาม
Concepts and principles of sustainable development; application of this concept
into planning and management of tourism and hospitality; patterns of sustainable tourism; impacts
of tourism upon socio-cultural aspects, economics and environment; current issues regarding
sustainable tourism; case studies and field trips.
224231

ศิลปะการติดตอและการบริการ
3(2-2-5)
Art of Communications and Services
องคประกอบพื้นฐานของการติดตอและการบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพในดานตาง ๆ ทั้ง การ
พูด การแตงกาย การแสดงออก กิริยามารยาทของผูใหบริการ มารยาททางสังคม มนุษยสัมพันธในงานบริการ การ
สรางทัศนคติตองานบริการ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา การแกไขปญหาในงานบริการ
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Basic components of communication and services; personality development
including, speaking, dressing, expressions, social etiquettes and manners of service providers;
human relations and positive attitudes toward service industry; team working and leadership;
providing solutions to urgent problems regarding services
224232

หลักการจัดการโรงแรม
3(2-2-5)
Principles of Hotel Management
ประเภทและรูปแบบการจัดการของที่พักแรม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม การบริการใน
โรงแรม รูปแบบการจัดการโรงแรม โครงสรางองคกรของโรงแรม บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของฝายตางๆ
การประสานงานระหวางแผนกและอุตสาหกรรมทองเที่ยว
Types and patterns of lodging management; basic knowledge of hotel business;
hotel services; types of hotel management; structures of hotel organisation; roles, duties and
responsibilities of each department in hotel business; coordination among departments and
tourism industry.
224233

การจัดการและปฏิบัติการงานแมบาน
3(2-2-5)
Housekeeping Management and Operations
โครงสราง หนาที่และความรับผิดชอบของงานสวนแมบาน ขั้นตอนและเทคนิคในการปฏิบัติงาน
การประสานงานระหวางแผนก การจัดการทรัพยากรบุคคล ทัศนคติ และจริยธรรมของพนักงาน แนวทางการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงาน ฝกปฏิบัติ
Structures, duties, and responsibilities of housekeeping department; process and
techniques in operations; coordination among departments; human resource management; staff’s
attitudes and ethics; guidelines for solutions to problems during operations; training practice.
224241

ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและนําเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
3(2-2-5)
MICE Businesses
ความหมาย ประเภทบทบาท และความสําคัญของธุรกิจการจัดประชุม การจัดนิทรรศการการ
ทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และกิจกรรมพิเศษ หนวยงานที่เกี่ยวของ หลักการจัดการ การวางแผนการตลาด การ
ดําเนินการ การประเมินผล และการฝกปฏิบัติ
Definitions, types, roles and significance of Meeting, Incentive, Convention and
Exhibition (MICE) business, and other special events; knowledge of relevant organisations;
principles of management; marketing planning; operations; evaluation and training practice.
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224242

การจัดการกิจกรรมเชิงสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Event Management
ความหมาย ความสํ า คั ญ วิวัฒ นาการ ประเภทและองค ป ระกอบของกิจ กรรมพิเ ศษทางการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค การสรางมูลคาเพิ่มของกิจกรรมพิเศษ บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของ กรณีศึกษา และ
การศึกษานอกสถานที่
Definitions, significance, evolution, types, and components of special creative event
tourism; value increase in special events; roles as a stakeholder; case studies and filed trips.
224251

การทองเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
3(2-2-5)
Special Interest Tourism
ความหมายและประเภทของการทองเที่ยวตามความสนใจพิเศษ อิทธิพลของการทองเที่ยวตาม
ความสนใจพิเศษตอการจัดการและการตลาดการทองเที่ยว การอภิปรายประเด็นปจจุบันเกี่ยวกับการทองเที่ยวตาม
ความสนใจพิเศษ กรณีศึกษา
Definitions and types of special interest tourism; influences of special interest
tourism on management and tourist marketing; discussions of current issues in special interest
tourism; case studies.
224252

นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Recreation for Tourism
ลั ก ษณะ บทบาท ความสํ า คั ญ และการจั ด การกิ จ กรรมนัน ทนาการเพื่ อ การท อ งเที่ ย ว การ
เชื่อมโยงกิจกรรมนันทนาการและธุรกิจบันเทิงและการพัฒนาแนวทางใหม ๆ ในอนาคต การศึกษานอกสถานที่
Characteristics; roles; significance and operation of recreation activities for tourism;
association of recreation activities with entertainment business and other new development
models in the future; field trips.
224261

โลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Logistics for Tourism
แนวคิ ด และองค ป ระกอบของโลจิ ส ติ กส การบริห ารงานและการดําเนิน งานดา นการจั ด การ
โลจิสติกส ความสัมพันธระหวางโลจิสติกสกับการทองเที่ยว ระบบการจัดการโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว
Concepts and components of logistics; management and operation regarding
logistics; relationships between logistics and tourism, logistics system management for tourism.
224262

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
Introduction to Airline Business
ประวัติความเปนมาของธุรกิจการบิน องคกรที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน การบริหารงานในธุรกิจการ
บิน คําศัพท ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน ทาอากาศยาน แนวทางการปฏิบัติงานภาคพื้นดิ น ประเภทและรูปแบบ
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ของการบริการในธุรกิจการบิน การใหบริการระหวาง การเดินทาง การตลาดและการจัดการ ทรัพยากรมนุษยใน
ธุรกิจการบิน ผลกระทบของธุรกิจการบิน
Background knowledge of airline business; organisations related to airline business;
airline business management; terminology for airline business; airports; guidelines on ground
operation of an airline and airport; types and formats of airline business management; flight
services; marketing and human resource management regarding airline business; impacts of airline
business
224317

การจัดการทุนมนุษยในธุรกิจการทองเที่ยวและจิตบริการ
3(2-2-5)
Human Capital Management in Tourism and Hospitality
แนวคิด หลักการ ความสําคัญของการบริหารทุนมนุษย ระบบการจัดการทุนมนุษย กรณีศึกษา
คุณลักษณะของทุนมนุษยตามที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการตองการ
Concepts, principles, significance of Human Capital; Human Capital management
system; case studies; desirable characteristics of Human Capital for tourism and hospitality
industry.
224318

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
การทองเที่ยวและจิตบริการ
Information Technology and Innovation for Tourism and
Hospitality Management
นิยาม ความสําคัญ กระบวนการ ประเภทนวัต กรรม และเทคโนโลยี สารสนเทศ สําหรับ การ
จัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ เพื่อประโยชนสําหรับลูกคาและองคการ
Definitions, significance, procedure, types of information technology and innovation
for tourism and hospitality management offering benefits to customers and organisations.
224325

การจัดการงานมัคคุเทศก
3(2-2-5)
Tour Guiding Management
ความหมาย ประเภท บทบาท หนาที่ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศกและผูนําเที่ยว คุณภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของมัคคุเทศกและผูนําเที่ยว บุคลิกลักษณะ มนุษยสัมพันธของมัคคุเทศกและผูนําเที่ยว
กระบวนการและเทคนิคการนําเที่ยว นันทนาการ ระเบียบพิธีการเขา-ออกราชอาณาจักร การสรางความปลอดภัย
ในการเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การแกไขปญหาเฉพาะหนา การฝกปฏิบัตินอกสถานที่
Definitions, types, roles, duties and ethics of tour guides and tour leaders; quality
and standards of performance as a tour guide and leader; personality and interpersonal skills of
tour guides and leaders; process and techniques on tour leading; recreation; immigration rules;
knowledge of safety when travelling and first aid; solving urgent problems; practicing being a tour
guide and tour leader outside classroom.
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224326

การจัดการและการดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว
3(2-2-5)
Tour Business Operation and Management
แนวโนมและพฤติกรรมการทองเที่ยวโลก ประเภทของธุรกิจทองเที่ยว การดําเนินงานทองเที่ยว
ระหวางประเทศ กระบวนการจัดตั้งบริษัทนําเที่ยว การจัดโครงสรางองคกร แหลงเงินทุน การวางแผน การตลาด
การจัดสํานักงาน การวางระบบการดําเนินงานและระบบสารสนเทศ การวางแผนดานการเงินและบัญชี งานภาษี
อากร หลักการและเทคนิคในการจัดเสนทางทองเที่ยว ความรูเรื่องบัตรโดยสาร คุณภาพและมาตรฐานของการ
ทองเที่ยวและบริการ กฎระเบียบจรรยาบรรณและการสรางมาตรฐานของผูประกอบการ ฝกปฏิบัติการจัดนําเที่ยว
นอกสถานที่
Trends on global tourist behaviours; types of tourist business; international tourist
operation; procedure of tour guide company establishment; organisational structure management;
financial sources; marketing planning and office management; planning for operation and
information technology systems; financial planning and accounting, taxation; principles and
techniques on tourist itinerary arrangement, knowledge of ticketing, quality and standards of
tourism and services; regulations and ethics as well as standardisation of entrepreneurs in tour
business; practicing tour arrangement outside classroom.
224327

การตลาดรวมสมัยเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ 3(2-2-5)
Contemporary Marketing for Tourism and Hospitality Industry
แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับการตลาดรวมสมัย สถานการณและแนวโนมทางการตลาดในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและจิตบริการ การวิเคราะหและออกแบบประสบการณลูกคา การพัฒนาตราสินคาสําหรับจุดหมาย
ปลายทางการทองเทีย่ ว ธุรกิจการทองเที่ยวและจิตบริการ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และการตลาด
ที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาและการฝกปฏิบัติ
Contemporary marketing concepts, marketing situations and trends in tourism and
hospitality industry; customer experience analysis and design; brand development for tourist
destinations; tourism and hospitality business; integrated marketing communication and
responsible marketing for society and environment; case studies and practice.

224328

การวิเคราะหธุรกิจและการเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
การทองเที่ยวและจิตบริการ
Businesses Analysis and Entrepreneurship in Tourism
and Hospitality Industry
ความหมาย กระบวนการและเครื่องมือการวิเคราะหธุรกิจ สิ่งแวดลอมทางธุรกิจในอุตสาหกรรม
การท องเที่ ย วและจิ ต บริ การ การวิ เ คราะหส ถานการณ และกลยุทธ แนวคิดและหลักการเปน ผู ป ระกอบการ
แบบจําลองนวัตกรรมธุรกิจการทองเที่ยวและจิตบริการ แผนธุรกิจ กรณีศึกษา
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Definitions, process, and tools for business analysis; business environment in
tourism and hospitality; analysis of situations and strategies; concepts and principles of
entrepreneurship; business model innovation for tourism and hospitality business; business
planning; case studies.
224329

การสํารวจและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการทองเที่ยวและจิตบริการ
3(2-2-5)
Survey and Research Methodology for Tourism and Hospitality
หลักการและวิธีวิจัย การกําหนดปญหาวิจัย และวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อการทองเที่ยว การ
ออกแบบงานวิจัย เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และแบบวิธีผสมผสาน การเลือกกลุมตัวอยาง การเก็บ
ขอมูลวิจัย การวิเคราะหขอมูลวิจัย การเสนอผลวิจัย โครงการสํารวจเพื่อจุดประสงคทางการทองเที่ยว
Principles and research methodology; locating research problems and objectives
for tourism; research design; qualitative, quantitative and mixed research methods; sampling of
research population; data collection; data analysis; report of research findings; survey projects for
tourism purposes.
224334

การจัดการและปฏิบัติการงานบริการสวนหนา
3(2-2-5)
Front Office Management and Operations
โครงสราง หนาที่และความรับผิดชอบของงานบริการสวนหนา กระบวนการปฏิบัติงาน
การประสานงานระหวางแผนก บุคลิกภาพ ทัศนคติ และจริยธรรมของพนักงาน แนวทางการแกไข ปญหาในการ
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา
Structures, duties and responsibilities of front office department; operational
process; coordination among departments; staff’s personality, attitudes and ethics; guidelines for
solutions to problems during operations; case studies.
224335

งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Services
ความรูดานอาหารตะวันตกและอาหารตะวันออก หนาที่และความรับผิดชอบของแผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม การประสานงานกับแผนกอื่นๆ รูปแบบการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการทองเที่ยว
หลักการและเทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบสากล ฝกปฏิบัติและศึกษานอกสถานที่
Basic knowledge of Western and Eastern cuisine; duties and responsibilities towards
food and beverage department; coordination among departments; patterns of food and beverage
management within tourism industry; principles and techniques in International Food and
Beverage Services; training practice and field trips.
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224343

การจัดการและการประสานงานโครงการในธุรกิจ MICE
3(2-2-5)
MICE Project Management and Coordination
พื้นฐานการจัดการโปรเจคและการประสานงาน โดยเนนโครงการ เทคนิคตางๆ ในการจัดการโปร
เจค การเตรียมทีมงาน การศึกษาความเปนไปได การวางแผนโปรเจค การจัดการงบประมาณ การประสานงาน
และการนําเทคนิคในการจัดการโปรเจค
Basic project management and coordination emphasising on techniques regarding
project management; staff recruitment; probability analysis; project planning; budget
management.
224353

มัคคุเทศกเชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Cultural Heritage Specialist Guide
ความหมาย บทบาทหนาที่ มาตรฐานและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก หลักวิธีการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศกเชี่ยวชาญมรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษา ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม ศึกษานอกสถานที่ และ
ฝกปฏิบัติการนําชม
Definitions, roles and responsibilities, standards, and ethics of tour guides; principles
of operation for cultural heritage specialist guides; case studies; basic knowledge of cultural
heritage; field trips and training practice in tour leading.
224354

ประวัติศาสตรศิลปะเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Art History for Tourism
ประวัติศาสตรศิลปะเพื่อการทองเที่ยว แนวคิดทฤษฎีทางประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี
จุดมุงหมาย องคประกอบที่มีอิทธิ พลต อการสรางสรรคศิลปกรรมแขนงตางๆ หลักการสันนิษฐาน คุณคาและ
บทบาทของประวัติศาสตรศิลปกรรมไทยที่มีตอการทองเที่ยว กรณีศึกษาและการศึกษาภาคปฏิบัติ
Knowledge of art history for tourism; concepts and theories on art history and
archaeology; purposes and components influencing on creation of arts in various forms; principles
of assumption, values and roles of Thai art history to tourism; case studies and training practice.
224355

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Tourism
วิวัฒนาการ แนวคิดและความสําคัญของการทองเที่ยว เพื่อสุขภาพ ประเภท รูปแบบและการ
จัดการ แนวทางการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ การตลาด ปญหาและแนวโนมการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพในอนาคต
กรณีศึกษา
Evolution, concepts and significance of health tourism; types, patterns and
management of health tourism; guidelines on planning and developing business; marketing;
problems and trends of health tourism in the future; case studies.
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224363

ระบบและการสํารองตั๋วเครื่องบิน
3(2-2-5)
System and Ticketing Reservation
ภูมิศาสตรการบิน เสนทางการบิน รหัสทาอากาศยาน และสายการบิน ตารางการบิน อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ เอกสารสําคัญสําหรับการเดินทางดวยเครื่องบิน เชน วีซา พาสปอรต ตั๋ว
เครื่องบิน เปนตน การสํารองตั๋วเครื่องบินเบื้องตน
Airline geography; flight routes; airport and airline codes; flight schedules;
international currency exchange rates; travel documents such as visa, passport, and airline ticket;
basic ticket reservation
224371

ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว
3(2-2-5)
English for Tour Conducting
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพซึ่งจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีอยางมี
ประสิทธิผลทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาอังกฤษในการตอบขอซักถามเกี่ยวกับศิลปะ งานฝมือ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย
Professional English for effective tour leading to historical and archaeological sites
within and outside Thailand; English for responding inquires about art work, handicraft, cultures
and Thai ways of life.
224391

การฝกวิชาชีพ
3 หนวยกิต
Professional Training
การฝ กงานด า นการท องเที่ย วและจิต บริ การในหนว ยงานภาครัฐ หรื อเอกชนโดยไดรับ ความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย เปนเวลาไมนอยกวา 400 ชั่วโมง
Training for tourism and hospitality in government or private sectors approved by
university at least 400 hours.
224420

สัมมนาการทองเที่ยวและจิตบริการ
1(0-3-2)
Seminar in Tourism and Hospitality
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในปจจุบัน วิเคราะหทิศทาง
การทองเที่ยวในอดีต ปจจุบัน และคาดการณสถานการณที่เปลี่ยนไปในอนาคต
Studying and analysing related issues on current situations of tourism industry;
analysing trends of tourism industry from the past to the present time and estimating potential
changes in the future.
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224421

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
3 หนวยกิต
Undergraduate Thesis I
วิชาบังคับกอน: 224329 การสํารวจและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการทองเที่ยวและจิตบริการ
การเขียนหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัยและ
เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล
Rationale, Objective of research, Literature, Research design and Collection of data

224422

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
3 หนวยกิต
Undergraduate Thesis II
วิชาบังคับกอน: 224421 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
การวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลและการสรุปผลการวิจัย การเขียนขอเสนอแนะ การนําไปใช
บทคัดยอ และการประเมินผลการวิจัย พรอมทั้งนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ
Analysis; summary of research findings and recommendations as well as thesis
presentation.

224472

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว
3(2-2-5)
English for Tourism Personnel
การบูรณาการทักษะการฟงการพูดการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
แกปญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเที่ยว สายการบิน มัคคุเทศกและพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจาและการอภิปราย
Integration of listening, speaking, reading and writing skills in English for
communication and problem solving related to tourism and hotel industry; role-plays as a travel
agent staff, airlines staff, tour guide, and receptionist for training; project writing; project oral
presentations and discussions.

224492

สหกิจศึกษา/การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
6 หนวยกิต
Co-operative Education/International Academic or Professional Training
การฝกปฏิบัติงานภายในฐานะพนักงานชั่วคราวในหนวยงานภาครัฐฯหรือเอกชน เปนเวลาไมนอย
กวา 16 สัปดาห มีการจัดทําและนําเสนอรายงานการศึกษาจากการปฏิบัติงาน และประเมินผลโดยอาจารยนิเทศก
และพนักงานพี่เลี้ยง หรือการฝกอบรมในหัวขอที่สัมพันธกับการทองเที่ยวในตางประเทศ หรือการฝกปฏิบัติงานดน
การทองเที่ยวหรือในสาขาที่เกี่ยวของในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนในตางประเทศไมนอยกวา 3 เดือน และมี
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานไมนอยกวา 300 ชั่วโมง
Professional training as a temporary staff at a public or private organisation at the
minimum of 16 weeks; preparing and presenting report on the training experience evaluated by
faculty supervisors and supervisors from the organization or international academic in tourism field
or Profestional Training in tourism in government or private organization outside Thailand at least
3 months and 300 hours.
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3.1.6 ความหมายของเลขประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัส ประจําวิช าในหลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการทองเที่ย ว
ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขสามตัวแรก
001
หมายถึง
วิชาศึกษาทั่วไป
205
หมายถึง
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
222
หมายถึง
หมวดวิชาทางการบัญชี
224
หมายถึง
หมวดวิชาทางการทองเที่ยว
เลขตัวแรก
หมายถึง
ชั้นปที่เปดสอน
เลขตัวกลาง หมายถึง
หมวดวิชาดังตอไปนี้
เลข 1
หมายถึง
หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เลข 2
หมายถึง
หมวดวิชาบังคับ
เลข 3
หมายถึง
หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาโรงแรม
เลข 4
หมายถึง
หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาธุรกิจไมซ
เลข 5
หมายถึง
หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาการจัดการการทองเที่ยว
เลข 6
หมายถึง
หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาการบิน
เลข 7
หมายถึง
หมวดภาษาตางประเทศในงานอาชีพ
เลข 9
หมายถึง
หมวดการฝกประสบการณวิชาชีพ
เลขตัวสุดทาย หมายถึง
ลําดับรายวิชายอยในหมวดรหัสตัวกลาง
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษา
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

1

2

รายชื่ออาจารย

ตําแหนง

นางสาวดาวรุง ฟกทอง

อาจารย

นายธนพงษ บุญญะฤทธิ์

อาจารย

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)

ศ.ม.
M.A.
บธ.บ.
M.A.
ศศ.บ.

3

4
5

นายธนวัฒน ขวัญบุญ
นายปรเมษฐ ดําชู
นางสาวมณฑิรา อินตะสอน

อาจารย
อาจารย
อาจารย

วทม.
ศศ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
บธ.บ.
ศ.ม. M.A.ศ.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาสถาบัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
International Tourism and Hotel Management Southern Cross University, Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การทองเที่ยว
Western History
โบราณคดี
การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท
การโรงแรม
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
International Tourism and Hotel Management
การทองเที่ยว

University of Lucknow
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Southern Cross University, Australia
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภาระงานสอน
ประเทศ
(ช.ม./สัปดาห)
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปรับปรุง ปรับปรุง
2555
2560
ไทย
16
9
2552
Australia
2552
ไทย
2547
Indian
16
12
2521
ไทย
2519
ปที่สําเร็จ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
Australia
ไทย

2545
2539
2551
2555
2547
2555
2555
2552

10

12

15

9

9

12
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

1*

2*

รายชื่ออาจารย

ตําแหนง

นางสาวดาวรุง ฟกทอง

อาจารย

นายธนพงษ บุญญะฤทธิ์

อาจารย

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)

ศ.ม.
M.A.
บธ.บ.
M.A.
ศศ.บ.

3*

4*
5*

นายธนวัฒน ขวัญบุญ
นายปรเมษฐ ดําชู

อาจารย

นางสาวมณฑิรา อินตะสอน

หมายเหตุ

อาจารย

อาจารย

วทม.
ศศ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
บธ.บ.
ศ.ม. M.A.ศ.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาสถาบัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
International Tourism and Hotel Management Southern Cross University, Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การทองเที่ยว
Western History
โบราณคดี
การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท
การโรงแรม
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
International Tourism and Hotel Management
การทองเที่ยว

* หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

University of Lucknow
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Southern Cross University, Australia
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภาระงานสอน
(ช.ม./สัปดาห)
ประเทศ
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปรับปรุง ปรับปรุง
2555
2560
ไทย
16
9
2552
Australia
2552
ไทย
2547
Indian
16
12
2521
ไทย
2519
ปที่สําเร็จ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
Australia
ไทย

2545
2539
2551
2555
2547
2555
2555
2552

10

12

15

9

9

12
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3.2.3 อาจารยผูสอน
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

รายชื่ออาจารย
นางสาวเกษวดี พุทธภูมิพิทักษ
นางสาวจารุวรรณ แดงบุบผา
นางสาวจิตตินุช วัฒนะ
นางสาวดาวรุง ฟกทอง
นายธนพงษ บุญญะฤทธิ์
นายธนวัฒน ขวัญบุญ
นางสาวนลินี เหมาะประสิทธิ์

นายปรเมษฐ ดําชู

นางสาวเพชรศรี นนทศิริ

นางสาวมณฑิรา อินตะสอน
นางสาวศิริเพ็ญ ดาบเพชร
นายสราญมิตร ประชาญสิทธิ์

ตําแหนง
อาจารย
อาจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

อาจารย

อาจารย

อาจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)

Ph.D.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.B.A.
วท.บ.
M.B.A.
ศศ.บ.
ศ.ม.
M.A.
บธ.บ.
M.A.
ศศ.บ.
วทม.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.B.S
ศ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
บธ.บ.
ศ.ม.
M.A.
บธ.บ.
ศ.ม.
M.A.
ศ.บ.
Ph.D.
M.A.
ศศ.บ.
อ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
Tourism Management
ประวัติศาสตร
การโรงแรม
Tourism Management
Marketing
เศรษฐศาสตร
Management
การจัดการทั่วไป
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
International Tourism and Hotel Management
การทองเที่ยว
Western History
โบราณคดี
การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท
การโรงแรม
Management
International Marketing
การเงินและการธนาคาร
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม
คอมพิวเตอรธุรกิจ
Doctorat en Geographie (Tourisme
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
International Tourism and Hotel Management
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
International Tourism and Hotel Management
การทองเที่ยว
Tourism Management
Toursim
ประวัติศาสตร
ประวัติศาสตร
การทองเที่ยวและการโรงแรม

สําเร็จการศึกษาสถาบัน
The University of Queensland
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Bournemouth University
University of Mimphis
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Johns Wales University
สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Southern Cross University
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Lucknow
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
La Trobe University
University of Kent
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Universite of Grenoble
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Southern Cross University
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Southern Cross University, Australia
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
The University of Queensland
Monash University
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประเทศ
Australia
ไทย
ไทย
US
US
ไทย
สหรัฐอเมริกา
ประเทศไทย
ไทย
Australia
ไทย
Indian
ไทย
ไทย
ไทย
Australia
UK
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
France
ไทย Australia
ไทย
ไทย
Australia
ไทย
Australia
Australia
ไทย
ไทย
ไทย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2551
2545
2539
2552
2540
2535
2542
2538
2552
2552
2547
2521
2519
2545
2539
2559
2542
2538
2551
2555
2547
2553
2545
2545
2541
2555
2555
2552
2553
2547
2539
2541
2537
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานและสหกิจศึกษา)
การฝกงานในชั้นปที่ 3 และสหกิจศึกษาในชั้นปที่ 4 ของนิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว มีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มความรู ประสบการณและการคนหาสายอาชีพที่เหมาะสมกับตัวตนของนิสิต โดยเปนการฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการดานการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ยกตัวอยาง เชน โรงแรม ภัตตราคาร บริษัทจัดนําเที่ยว สาย
การบิน ศูนยการประชุมสัมมนา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เปนตน ซึ่งอยูภายใตการดูแลของอาจารย
ที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศกงาน
4.1 มาตรฐานการเรียนรูเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
นิสิตสามารถ
4.1.1 ประยุกตใชหลักการแนวคิดทฤษฎีเขาไปเพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะหคนควา
และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
4.1.2 ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต เพิ่ ม ภาวะผู นํ า ในการทํ า งาน รู จั ก การคิ ด ริ เ ริ่ ม
สรางสรรคและเขาใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.1.3 แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมใหมๆเพื่อลดปญหาการทํางาน
และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกตางๆที่เกี่ยวของ
4.1.4 รวมกันวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขรวมกันกับผูบังคับบัญชาขั้นตนได
4.1.5 สื่อสารกับผูมาใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใช IT และภาษาตางประเทศไดเหมาะสม
กับระดับการทํางาน
4.2 ชวงเวลา
การฝกปฏิบัติงานในภาคฤดูรอน ของแผนการเรียนชั้นปที่ 3 จํานวน 400 ชั่วโมง
และสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ของแผนการเรียนชั้นปที่ 4 จํานวนไมนอยกวา 16 สัปดาห
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝกปฏิบัติงานในภาคฤดูรอนของชั้นปที่ 3 ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม รวมเวลาเปน
จํานวน 400 ชั่วโมง
และสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปลายของชั้นปที่ 4 ระหวางเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน
รวมเวลา 16 สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
5.1 คําอธิบาย
หลักสูตรกําหนดใหมีการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตพัฒนาแนวคิดใน
การศึกษา โดยสามารถประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน เชน ตั้งคําถาม วางแผนวิเคราะหปฏิบัติ และประเมินผล
ไดอยางเหมาะสม
5.2 มาตรฐานการเรียนรู
5.2.1 มีทักษะเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน
5.2.2 สามารถตั้งคําถาม วางแผนปฏิบัติงานวิเคราะห และสรุปผลอยางเปนระบบ
5.2.3 สามารถบูรณาการองคความรูดานการทองเที่ยวและถายทอดออกมาอยางเปนรูปธรรม
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5.2.4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและนําเสนออยางชัดเจน
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาตน
5.4 จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตนําเสนอหัวขอวิจัยตามความสนใจเปนรายบุคคล
5.5.2 กําหนดอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิจัยตามความเหมาะสม
5.5.3 นิสิตนําเสนอโครงรางของโครงงานวิจัยตออาจารยที่ปรึกษา
5.5.4 นิสิตนําเสนอผลงานตออาจารยที่ปรึกษาและกรรมการที่แตงตั้ง ตามเวลาที่กําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลความกาวหนาของการวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนงาน โดยมีอาจารยที่ปรึกษา
เปนผูติดตามความกาวหนาของวิทยานิพนธและประเมินผล
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
1. ทางกาย
- การแตงกายที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- ฝกการแสดงออกในหองเรียน
- ใชทาทางในการแสดงออกอยางเหมาะสม
- ฝกแสดงทาทางและการเคลื่อนไหว
- เรียนรูมารยาทสากล
- ฝกและแสดงบทบาทในหองเรียน
- มีความมั่นใจในตนเอง
- มีการอบรมสัมมนา
2. ทางวาจา
- ใชวาจาสุภาพตลอดเวลา
- แสดงบทบาทในหองเรียนในการอภิปรายปญหา
- รูจักกาลเทศะในการพูดตามสถานการณ
- ฝกพูดอธิบายและแสดงความคิดเห็น
- มีความสามารถในการอธิบายหรือสื่อสาร
- ฝกโดยใชบทบาทในหองเรียน
- เรียนรูความเหมาะควรในการพูดกับบุคคลในทุก
- ฝ ก ภาษาในการสื่ อ สารทั้ ง ในชั้ น เรี ย นและนอกชั้ น
ระดับ
เรียน
- ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ
- สงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมของ NULC
3. ทางใจ
- มีจิตสํานึกในการศึกษาใฝหาความรู
- สอนในรายวิชาวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
- เขาใจความแตกตางระหวา งบุค คลและรู จั ก ให
- เชิญวิทยากรที่ประสบความสําเร็จในงานวิชาชีพมา
อภัย
บรรยาย
- มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง
- เชิญศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จมาบรรยายสร าง
ความภูมิใจตอหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย
4. ศักยภาพอื่น ๆ
- แสวงหาความรู ชางสังเกต
- ฝกโดยใชกรณีศึกษา
- ตัดสินปญหาเฉพาะหนาไดดี
- ใหนิสิตจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน
- มีภาวะผูนํา
- ฝกใหนิสิตสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
1) การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2560
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ปฏิบัติตนเปนคนตรงตอเวลา มีจิตสาธารณะ
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและการแสดงออก
ที่มุงสูความสําเร็จในระหวางการเรียนการสอน โดยเนนย้ําในเรื่องการเขาเรียน
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การสงงานตรงเวลา และการไมทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น
1.2.2 วิเคราะหประเด็นปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษาของ
บุคคลตัวอยางที่ใชคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
1.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ การทําโครงงาน
ที่ใชแนวคิด วิธีการทางดานคุณธรรม จริยธรรม
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 กําหนดวิธีการประเมินผลหรือคะแนนในเรื่องการแสดงออกทางดานคุณธรรม
จริยธรรมในแตละกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชในรายวิชา การมาเรียน
สงงานตรงเวลา และไมทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น กลาที่จะ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาในการเรียน
1.3.2 กําหนดวิธีการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ ทางวิชาชีพ หรือ
ประสิทธิผลของการเขารวมกิจกรรมดานจิตสาธารณะ
2. ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
2.1.1 ใหมีความรูและทักษะการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งดานการฟง การพูด
การอานและการเขียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหนิสิตมีรสนิยมทางสุนทรียะทางศิลปะ
และดนตรี และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2.1.2 ใหมีความรูรอบทั้งดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร เพื่อทํา
ใหเกิดการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ทําใหรักโลก
รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดลอม และสามารถอยูรอดในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทั้งนี้เพื่อทําใหเกิดการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก
2.1.3 ใหมีความรูเพื่อนําไปพัฒนาทักษะการใชชีวิต การดูแลตนเอง และดํารงตน
อยางมีความสุข ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
2.2.1 บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
2.2.2 ใชการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
2.2.3 ใชการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based Learning)
2.2.4 ใชการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
2.2.5 ใชการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning)
2.2.6 ศึกษานอกสถานที่ (Field Trips)
2.2.7 ใชการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching)
2.2.8 ใชการเรียนการสอนโดยชุมชนเปนฐาน (Community-based Learning)
2.2.9 ใชการสอนแบบเนนวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning )
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2.2.10 ใชการปฏิบัติงานกับแหลงประสบการณวิชาชีพ / สถานประกอบการ
(Professional Training / Co-operative Education)
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
2.3.1 ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ
สอบปากเปลา และการสังเกต พฤติกรรรมการเรียนรู
2.3.2 ประเมินทัศนคติของการเรียนรู โดยการใชแบบสอบถาม หรือแบบรายงานตนเอง
2.3.3 ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
2.3.4 ประเมินผลโดยแหลงประสบการณวิชาชีพ /สถานประกอบการ
2.3.5 ประเมินผลโดยใชแบบทดสอบวัดความรอบรู
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.1.1 วิเคราะห สังเคราะห นําความรอบรูทั้งดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
วิทยาศาสตร ไปใชใหเกิดการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
ทําใหรักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดลอม และสามารถอยูรอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้เพื่อนําไปประยุกตใชในสถานการณจริง ทําให
เกิดการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก
3.1.2 แสดงออกถึงการมีวิจารณญาณคิดแบบองครวม โดยสามารถเชื่อมโยงความรู
ระหวางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรได และคิดสรางสรรค
ใฝเรียนรู และผลงานนวัตกรรม
3.1.3 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะของการเปน
ผูประกอบการ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.2.1 ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
3.2.2 ใชการเรียนการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based
Learning)
3.2.3 ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
3.2.4 ใชการเรียนการสอนโดยการทํางานเปนฐาน (Work-integrated Learning)
3.2.5 ใชการเรียนการสอนนอกสถานที่ (Field Trips)
3.2.6 ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
3.2.7 ใชการเรียนการสอนแบบเนนกิจกรรม (Activity-based Learning)
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.3.1 ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ
สอบปากเปลา
3.3.2 ประเมินกระบวนการทํางานเปนทีมและการสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู
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3.3.3 ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
3.3.4 ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา
3.3.5 ประเมินผลโดยใชแบบทดสอบวัดความรอบรู
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 แสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเปนผูนํา และมี
มนุษยสัมพันธ
4.1.2 ปรับตัวใหอยูในสังคมที่ตางวัฒนธรรมได
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.2.1 ใชการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูแบบรวมมือ (Co-operative and
Collaborative Learning) โดยสงเสริมความรับผิดชอบตอการเรียนรู ของ
ตนเองและเพื่อนรวมกลุม
4.2.2 ใหนิสิตคนควาเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (Investigative and Life Long
Learning)
4.2.3 ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
4.2.4 ใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach)
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.3.1 ประเมินความรับผิดชอบการมีสวนรวมของผูเรียนในกิจกรรมการเรียนการ
สอนตาง ๆ
4.3.2 ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมายและวัดผลแบบเพื่อนประเมินเพื่อน
(Peer evaluation) โดยใหเพื่อนในกลุมประเมินพฤติกรรมการทํางาน
4.3.3 ประเมินทัศนคติของการใชชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใช
แบบสอบถาม หรือแบบประเมินตนเอง
5. ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล
แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง และรูเทาทัน
5.1.2 แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสาร วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น
เนื้อหา ทั้ง การพูด การเขียน และการนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.2.1 บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
5.2.2 ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
5.2.3 ใชการเรียนการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based
Learning)
5.2.4 ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
5.2.5 ใชการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated
Learning)
5.2.6 ใชการเรียนการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based
Learning)
5.2.7 ใชการเรียนการเรียนการสอนแบบสัมมนา (Seminar)
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน การนําเสนอ
จากผลงานที่ไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา
5.3.2 ประเมินความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนําเสนอจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา
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2) การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดานหมวดวิชาเฉพาะ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีการวิเคราะหและอภิปรายรวมกับผูอื่นถึงประเด็นปญหา โดยพยายามศึกษา คนควาหา
ขอมูลสนับสนุนจากบริบทของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดอยางถูกตองและเหมาะสม
(2) มีการนําเสนอแนวทางการแกไข และแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตนตามวิชาชีพที่เหมาะสม
และมีทัศนคติที่ดีและสํานึกรับผิดชอบตอการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและความรับผิดชอบตอ
สังคม
(3) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความเคารพตอกฏ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) กําหนดใหมีการสอดแทรกหัวขอ/ปญหาดานจรรยาบรรณในรายวิชา
(2) จัดอภิปรายพิเศษดานคุณธรรม จริยธรรม โดยผูมีประสบการณชีวิต ผูนําทางความคิด
หรือนักบวชนักปฏิบัติในศาสนา
(3) สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน
(4) การบรรยายพิเศษโดยผูม ีประสบการณหรือนักบวชในศาสนาตางๆ
(6) การแสดงออกอันเปนแบบอยางที่ดีของผูสอน
1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการสอบและ/หรือการปฏิบัติ ในรายวิชาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมาย
(2) ทํางานเปนกลุม และรายงานผลงาน
(3) กําหนดหัวขอทางคุณธรรม และจริยธรรมในการอภิปราย
(4) ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
(5) ผลการประเมินจากการฝกงานโดยองคกรที่ผูเรียนเขาฝกงาน
(6) การแสดงความคิดเห็นจากผูปกครอง
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวทั้งหลักการทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง
และเปนระบบ
(2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
(3) ความเขาใจในกระบวนการรวบรวม วิเคราะหและตอยอดองคความรูเชิงบูรณาการกับศาสตร
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เพื่อประโยชนทางวิชาการ และการปฏิบัติงานในธุรกิจการ
ทองเที่ยว
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
(2) การคนควาและจัดทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุม
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(3) การนําเสนอผลงานในและนอกชั้นเรียน
(4) อภิปรายเปนกลุม โดยใหผูสอนตั้งคําถามตามระบบการสอนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง การเขา
รับขอคําปรึกษาตัวตอตัวหรือกลุมกับอาจารยผูสอน
(5) การศึกษานอกสถานที่และทํารายงาน
(6) การบรรยายพิเศษจากวิทยากรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(7) การสอนโดยการสาธิตและฝกปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่
2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
3 ทักษณะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษณะทางปญญา
(1) สามารถสืบคน จําแนก และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อที่เปนประโยชน
ในการแกไขปญหา และตัดสินใจอยางเหมาะสม
(2) สามารถนําความรูทางทฤษฎีและประสบการณภาคปฏิบัติมาประยุกตใชในการแกไขปญหา
เพื่อการตัดสินใจและวางแผนอยางเหมาะสม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษา และตอยอดจากองคความรูเดิม เพื่อใหเกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยว
(2) โครงการแสดงผลงานดานทองเที่ยว
(3) การอภิปรายเปนกลุมในประเด็นทางการทองเที่ยว
(4) การปฏิบัติงานภาคสนามดานการทองเที่ยว
(5) การวิจัยเบื้องตนดานการทองเที่ยว
3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(2) การประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(3) การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
(4) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สอนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน
(2) มอบหมายงานเปนกลุมยอย และแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
(3) มีทักษะการเปนผูนําในโอกาสและสถานการณที่เหมาะสม เพื่อขจัดขอโตแยงและความสําเร็จ
ในการทํางานของกลุม
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4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) สอนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน
(2) มอบหมายงานเปนกลุมยอย และแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
(3) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติที่สงเสริมใหทํางานเปนทีม และการแสดงออกของ
ภาวะผูนําในสถานการณที่แตกตางกัน
4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอื่นอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
ซึ่งเปนการประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน
(3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใชสถิติในการประมวลผล วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลไดอยางเหมาะสม
(2) สามารถใชทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมถึงการเขาใจในวัฒนธรรม
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณ
(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและนําเสนอไดอยางเหมาะสมกับ กลุม
บุคคลในระดับที่แตกตางกัน
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี การเรี ย นการสอนที่ เนน ใหผูเรีย นไดฝกทํารายงานจากรณีศึกษาและวิเคราะหข อ มู ล ที่
เกี่ยวของ
(2) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานการณที่หลากหลาย
(3) จัดหองปฏิบัติการเพื่อฝกการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
(4) บูรณาการการใชคอมพิวเตอร เครือขาย และซอฟตแวรหรือสื่อตางๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถ
ทําได
(5) ฝกการนําเสนอผลงานที่ศึกษาคนควา
5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลจากการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
(2) การประเมินผลโดยใชแบบสังเกต และแบบประเมิน ทักษะการสื่อสาร
(3) ประเมินความสามารถในการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
(4) ประเมินผลการนําเสนอผลงาน ตั้งคําถามและการตอบคําถาม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2560
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู

1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา

1

001201 ทักษะภาษาไทย

2

3

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

5.ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
1
2

1

2

3

1

2

3















001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน













001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา











001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
กลุมวิชามนุษยศาสตร









001221 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา









001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม









001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน







001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต



001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล





001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา





001228 ความสุขกับงานอดิเรก











001229 รูจักตัวเอง เขาใจผูอ ื่น ชีวิตที่มีความหมาย













001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน









001242 การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม
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ผลการเรียนรู

1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตร

1

001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน



001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต



001233 ไทยกับประชาคมโลก



001234 อารยธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

2

3

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

5.ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
1
2

1

2

3

1

2

3





























































001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม























001236 การจัดการการดําเนินชีวิต























001237 ทักษะชีวิต























001238 การรูเทาทันสื่อ























001239 ภาวะผูนํากับความรัก



001251 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม









001252 นเรศวรศึกษา









001253 การเปนผูประกอบการ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร







001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม





001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน





001273 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน





001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
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ผลการเรียนรู
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

2. ความรู
1

2

3. ทักษะทางปญญา
3

5.ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
1
2

3

1

2

































กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ตอ)
001275 อาหารและวิถีชีวิต



001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว



001277 พฤติกรรมมนุษย



001278 ชีวิตและสุขภาพ



001279 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน





































กลุมวิชาพลานามัย
001281 กีฬาและออกกําลังกาย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
●
หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก O หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
หมายเหตุ รายวิชาที่ไมใชรหัส 224XXX ชื่อของรายวิชาของหลักสูตรอื่นไดเทียบเคียงผลการเรียนรูเขาสูผลการเรียนรูของหลักสูตรการทองเที่ยวนี้แลว

ผลการเรียนรู

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1 2

3

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

5.ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
การสื่อสารและการ
ระหวางบุคคลและ
ใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

2.1 พื้นฐานวิชาชีพ
222206 หลักบัญชีเบื้องตนและบัญชีธุรกิจทองเที่ยว

●

O

224111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

224212 การสื่อสารขามวัฒนธรรมในการทองเที่ยวและจิตบริการ

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

224213 กฎหมายเบื้องตนและกฎหมายการทองเที่ยว

O

O

O

O

O

●

O

O

O

O

O

O

●

O

●

●

O

224216 จิตวิทยาเพื่อการทองเที่ยวและจิตบริการ

O

●

O

●
O

●
O

O

O

●
O

O

●

●
O

O

224215 หลักการจัดการสมัยใหมในธุรกิจการทองเที่ยวและจิตบริการ

●
O

●
O

O

●
O

●
O

O

O

●
O

O

224214 วัฒนธรรมโลกเพื่อการทองเที่ยว

●
O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

224317 การจัดการทุนมนุษยในธุรกิจการทองเที่ยวและจิตบริการ

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

224318 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการจัดการการทองเที่ยวและจิต
บริการ

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O
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ผลการเรียนรู

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

5.ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
การสื่อสารและการ
ระหวางบุคคลและ
ใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2.2.1 วิชาบังคับ
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ

O

O

O

●

●
O

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ

O

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน

O

●

O

●
O

224121 ทรัพยากรการทองเที่ยว

●

O

●

224122 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจิตบริการ

O

●

224223 ความคิดสรางสรรคเพื่อการทองเที่ยว

O

224224 ความยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ

●

224325 การจัดการงานมัคคุเทศก
224326 การจัดการและการดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว

●
O

O

O

●
O

O

O

O

●

O

●
O

O

O

O

●

O

O

O

●

O

●
O

O

O

●

O

O

O

●

O

●
O

●
O

O

O

O

O

O

●
O

O

O

O

O

O

●
O

●
O

O

O

●
O

●
O

O

●
O

●
O
O

●
O

O

O

O

●

O

●

●

O

O
●
O

●

●
O

O
O

O

●

O

O

O
O

O

●

●

O
O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●
O

O

O

O

O
O

O

●

●
O

●
O
O

●

O

O

●

O

O

●

●

O

O

●

O

O

●

O

O

O

O

●

O

●
O

O

O

●
O

O

●

O

●

O

●
O

O

●

O

●

O

O

O

●

●
O

O

O

●

O

O

●

O

O

O

O

O

O

O

O

●
O

●
O

●

●
O

●
O
O

O

●

O

●
O

●

O

O

O

O

O

●

O

O

224327 การตลาดรวมสมัยเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
224328 การวิเคราะหธุรกิจและการเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และจิตบริการ
224329 การสํารวจและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการทองเที่ยวและจิตบริการ

●

●
O

O

224420 สัมมนาการทองเที่ยวและจิตบริการ

O

224421 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
224422 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2

●
O

●
O
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ผลการเรียนรู

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

5.ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
การสื่อสารและการ
ระหวางบุคคลและ
ใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2.2.2 วิชาเลือก
1) กลุมวิชา การโรงแรม (Hotel)
●
O

O

O

●
O

O

O

O
O

●

●
O

●
O

O

O

●

●
O

O

O

O

O

O

O

●
O

O

●

224241 ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและนําเที่ยวเพื่อเปนรางวัล

●

O

●
O

O

●

O
O

224242 การจัดการกิจกรรมเชิงสรางสรรค

O

224343 การจัดการและการประสานงานโครงการในธุรกิจ MICE

O

O

●

O

O

224252 นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว

●
O

O

224353 มัคคุเทศกเชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม

O

●

224354 ประวัติศาสตรศิลปะเพื่อการทองเที่ยว

O
O

●
O

●
O
O

224231 ศิลปะการติดตอและการบริการ

O

224232 หลักการจัดการโรงแรม

●

224233 การจัดการและปฏิบัติการงานแมบาน

O

224334 การจัดการและปฏิบัติการงานบริการสวนหนา
224355 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

●
O

O

O

O

●

O

O

●

●
O

O

O

●

O

O

O

O

●

O

O

●

O

O

O

O

O

●

O

O

O

O

●

O

O

●

O

O

●
O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

O

O

●

O

●

O

O

O

O

●

O

O

O

●

O

O

●

●
O

●
O

O

●

O

●
O

O

O

O

O

O

●

O

O

●

O

●

●
O

O

O

●
O

O

O

O
O

●

O
O

●

O

●

●

O

●

O
O

O

O

●

●

O

●
O

O

O

●
O

O

O

●
O

●
O
O

O

O
O

●
O
O

2) กลุมวิชาธุรกิจไมซ (MICE Business)

●

3) กลุมวิชาการจัดการการทองเที่ยว (Tourism Management)
224251 การทองเที่ยวตามความสนใจพิเศษ

224355 การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ

●

●

●
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ผลการเรียนรู

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

5.ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
การสื่อสารและการ
ระหวางบุคคลและ
ใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
O

O

O

O

●

O

O

O

●

O
O

●

4) กลุมวิชาการบิน (Airline)
224261 โลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว

O

●

O

O

224262 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจการบิน

O
O

●
O

O

205232 การสนทนาภาษาอังกฤษ

●

205373 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว

O

●

O

O

●
O

●

O

●

O

O

●

●
O

●
O

O

●

O

O

●

O
O

O

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

●

O

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

205475 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

224371 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว

●

O

O

O

O

O

O

O

O

O

●

O

●

O

●

O

●
O

●

O

●
O

O
O

O

●
O

●
O

224391 การฝกวิชาชีพ

●
O

●
O

O

●

●
O

O

หมวดฝกประสบการณวิชาชีพ

●
O

●
O

O

●
O

●
O

O

O

●
O

O

224472 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว

●
O

●

O

224492 สหกิจศึกษา

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

●

O

224363 ระบบและการสํารองตั๋วเครื่องบิน

●

2.2.2 วิชาเลือก (ภาษาตางประเทศในงานอาชีพ)

O

O

O

O
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระหวางการศึกษาของนิสิต
1) แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับหลักสูตร เพื่อตรวจสอบปะมวผลการสอนรายวิชา
2) ใหนิสิตประเมินอาจารยอาจารยผูสอนผานระบบ
3) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผูสอนหลายคน
4) ทดสอบประมวลความรูทั้งหมดของรายวิชาบังคับ กอนจบการศึกษา โดยใชขอสอบกลางที่เห็นชอบ
โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5) ใหผูประกอบการที่รับนิสิตเขาฝกสหกิจศึกษา โดยใชแบบประเมินกลางที่เห็นชอบโดยผูทรงคุณวุฒิที่
รับนักศึกษาเขาไปฝกปฏิบัติประเมินทักษะการปฏิบัติงาน โดยใชแบบประเมินกลางที่เห็นชอบโดยผูทรงคุณวุฒิ
6) จัดใหมีการประเมินคุณลักษณะมาตรฐานผลการเรียนรูจากหนวยงานผูใหการฝกงาน ผูควบคุมการ
ฝกงาน อาจารยนิเทศงาน
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต
1) สํารวจสภาวการณไดงานทําของบัณฑิต รวมทั้งความคิดเห็นของบัณฑิตการทองเที่ยวที่มีตอหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา
2) สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

77
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ และหลักสูตรของ
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1.2 อาจารยใหมตองผานการอบรมหลักสูตรเบื้องตนเกี่ยวกับจรรยาบรรณอาจารยและเทคนิคการสอนการวัด
และการประเมินผล
1.3 จั ด ระบบพี่ เ ลี้ ย ง (Mentoring System) เพื่ อ ให คํ า แนะนํ า และแนวทางในการทํ า งานและการสอนแก
อาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2) สนับสนุนใหอาจารยทุกคนเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคการสอนและสื่อ
การสอนรูปแบบตาง ๆ ที่ทันสมัย รวมถึงวิธีการวัดผลและประเมินผล
3) สนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและ/หรือทําผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจการ
ทองเที่ยว
2) สงเสริมการทําวิจัยทางการทองเที่ยวเพื่อสรางและพัฒนาองคความรู
3) สนับสนุนใหอาจารยเขาไปมีสวนรวมในหนวยงานธุรกิจการทองเที่ยวหรือเปนที่ปรึกษาใหกับองคกรที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนึ้
1.1 การดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ.ตางๆ ของหลักสูตร ใหดําเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภาคการศึกษาตน/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยใหมีการกํากับติดตามโดยคณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
- จัดทําและสง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะรายงานการจัดสง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
1.2 อาจารยและภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ตองจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน
ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในรายวิชา
1.3 อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองควบคุมการจัดการเรียนการ
สอนวิทยานิพนธและการประเมินผลการเรียน ใหเปนไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 มีการสํารวจ หรือนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับความตองการของตลาดแรงงาน มาใชขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
2.2 มีการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เมื่อครบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร
3. นิสิต
3.1 คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปญหาในการเรียน สามารถ
ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการใหแกนิสิต และทุกคนมีการกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) เพื่อใหนิสิตสามารถเขาปรึกษาได
นอกจากนี้ คณะยังมีนักวิชาการศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางดานวิชาการ และยังมีนักกิจการนิสิต
ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางดานกิจกรรม
3.2 สถานที่และอุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการผลิตผลงานวิจัย ใชสถานที่ของคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร และ อาคารอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีหองเรียนพรอมสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ มีหองปฏิบัติการ มีหองคอมพิวเตอร มีระบบสืบคนขอมูล
อิ เ ล็ กทรอนิ คส และมี ความพร อมดานตํารา หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ และสื่อการเรีย นการสอนเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอนของทุกรายวิชา
3.3 การอุทธรณของ/นิสิต เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก ฉ.)
4. คณาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
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1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
3) มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมีประสบการณ
ทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4) ผานการคัดเลือกและสัมภาษณโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเขาใจถึงวัตถุประสงคและ
เปาหมายของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.3 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล
และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค
4.4 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้
1) คณะกรรมการภาควิชารวมกันกําหนดคุณสมบัติคณาจารยบรรยายบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
2) มี น โยบายเรี ย นเชิญ ผูทรงคุ ณวุ ฒิห รือผูเชี่ยวชาญพิเศษจากหนว ยงานภาครัฐและเอกชนภายนอกมา
บรรยายและถายทอดประสบการณใหนิสิตการทองเที่ยว
3) การอนุมัติแตงตั้งคณาจารยพิเศษและคณาจารยบรรยายบางเวลาใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นเรศวร
4) คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชา โดยมีการประสานงาน
กับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
5) การประเมินผลใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือคณะเจาของหลักสูตร
4.5 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีการกําหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิของบุคลากรใหตรงตาม
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และตองผานการคัดเลือกตามกระบวนการคัดเลือกของ คณะและมหาวิทยาลัย
- การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในงาน โดยการ ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน และรวมทํางานวิจัยกับอาจารย เพื่อเปนการสนับสนุนการสอนอยางตอเนื่อง และเพื่อที่จะสามารถ
ใหบริการกับอาจารยและนิสิตไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการทองเที่ยว
5.2 การเรี ย นการสอน เป น หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี โดยใช ภ าษาไทยและอั ง กฤษ โดยรั บ นิ สิ ต ชาวไทยและ
ชาวตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี ในการดําเนินการสอน เรียนวันจันทร เวลา 8.00-17.00 น. แบง
ออกเปน 3 ภาคการเรียน คือ ภาคการศึกษาตน (สิงหาคม-ธันวาคม) ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม-เมษายน)
และ ภาคฤดูรอน (พฤษภาคม-กรกฎาคม) ซึ่งฤดูรอนเปนการฝกวิชาชีพ
5.3 การประเมิ น ผู เ รี ย น ผู ส อนจะมี การประเมิน การเรียนการสอน ไดแก การประเมิน จากชิ้น งานที่ไดรับ
มอบหมาย การสอบกลางภาค และปลายภาค และจะประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 สถานที่และอุปกรณการสอน
สถานที่ แ ละอุ ป กรณ ก ารสอน การปฏิ บั ติ ก าร และการผลิ ต ผลงานวิ จั ย ใช ส ถานที่ ข องคณะ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร และ อาคารอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีหองเรียนพร อมสิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ มีหองปฏิบัติการ มีหองคอมพิวเตอร มีระบบสืบคนขอมูล
อิเล็กทรอนิคส และมีความพรอมดานตํารา หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ และสื่อการเรียนการสอนเพื่อประกอบการ
เรียนการสอนของทุกรายวิชา
6.2 หองสมุด
มหาวิทยาลัยฯ มีแหลงความรูที่สนับสนุนวิชาการทางดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี
นิเทศศาสตร จํานวนทรัพยากรสารสนเทศสําหรับบริการ กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- หนังสือภาษาไทย จํานวน 58,057 รายชื่อ
- หนังสือภาษาอังกฤษ 19,711 รายชื่อ
- วารสารภาษาไทย จํานวน 308 หัวเรื่อง
- วารสารตางประเทศ จํานวน 31 หัวเรื่อง
- ฐานขอมูลออนไลน จํานวน 24 ฐาน Audio-Visuals ภาษาไทย 3,900 ไฟล
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบงชี้หลัก ( Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตามมาตรฐาน
การเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดังนี้
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
7.1.1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
7.1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
7.1.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
7.1.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
7.1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา
7.1.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละป
การศึกษา
7.1.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว
7.1.8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
7.1.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
7.1.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรบั การพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอ ยกวารอยละ 50 ตอป
7.1.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสดุ ทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.1.12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพรหลักสูตร
เกณฑการประเมินผลการดําเนินการ เปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตองมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายตัวบงชี้
บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) และตัวบงชี้ที่ 6-12 จะตองดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัว
บงชี้ในปที่ประเมิน ผลการประเมินการดําเนินการจะตองเปนไปตามหลักเกณฑนี้ตอเนื่องกัน 2 ป จึงจะไดรับรองวา
หลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพรตอไป และจะตองรับการประเมินใหอยูในระดับดีตามหลักเกณฑนี้ตลอดไป เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเนื่อง
7.2 ตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา ( Expected Learning Outcomes )
Expected Learning Outcomes ที่เปนตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กําหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา ]
ป
2563
2564
2565
2566
2567

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
รอยละของบัณฑิตประกอบอาชีพตรงกับหลักสูตร
รอยละของบัณฑิตประกอบอาชีพตรงกับหลักสูตร
รอยละของบัณฑิตประกอบอาชีพตรงกับหลักสูตร
รอยละของบัณฑิตประกอบอาชีพตรงกับหลักสูตร
รอยละของบัณฑิตประกอบอาชีพตรงกับหลักสูตร

คาเปาหมาย
รอยละ 15
รอยละ 20
รอยละ 25
รอยละ 30
รอยละ 35

7.3 ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม ประเมินตัวบงชี้ให
บรรลุเปาหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ที่
1
2
3
4
5

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
รอยละของรายวิชาเฉพาะดานทั้งหมดที่เปดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมา
บรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง
รอยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รอยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
นิสิต/บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลวสรางชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ

คาเปาหมาย
รอยละ 100
รอยละ 50
รอยละ 50
รอยละ 90
รอยละ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
- การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําหรือขอเสนอแนะของ
อาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
- อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา แลกเปลี่ยนเรียนรู หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรั บ
รายวิชา
- การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือการสนทนา
กับกลุมนิสิต ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
- ประเมินจากการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
- การประเมิ น การสอนโดยนิ สิต ในด านวิธีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุป ระสงค
รายวิ ช า ชี้ แจงเกณฑ การประเมิ น ผลรายวิช า และการใชสื่อการสอน ของทุกรายวิช า ในปลายภาค
การศึกษา
- การทดสอบการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรจะรับการประเมินจาก ผูมีสวนเกี่ยวของ เชน คณาจารยในสาขาวิชา และผูใช
บั ณ ฑิ ต โดยจะติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาโดยสํ า รวจข อ มู ล จากนายจ า งและ/หรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาโดย
แบบสอบถามและการสัมภาษณ จากนั้นคณะกรรมการประเมินหลักสูตรทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรใน
ภาพรวมและใชขอมูลยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ไดรับการแตงตั้ง
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
1. ใชผลการประเมินรายวิชาจาก มคอ.5 เพื่อใหทราบถึงปญหาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนในแต
ละรายวิชา
2. ใช ผ ลการประเมิ น หลั กสู ต รจาก มคอ.7 ผลการประเมิ น หลัก สูต รจากนิสิ ตชั้ น ป ที่ 4 (กอนสํ า เร็ จ
การศึกษา) และอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหทราบถึงภาพรวมการบริหารจัดการหลักสูตร
3. ใชผลการประเมินที่ไดจากหนวยงาน/องคกร/สถาบันประกอบการที่นิสิตเขารับการฝกงาน เพื่อเปนการ
รับทราบปญหาของการดําเนินงานตามหลักสูตร
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4. นํ า ข อมู ล จากการรายงานผลการดําเนิน การเสนอต อ อาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตร เสนอหัว หนา
ภาควิชา กรรมการประจําหลักสูตรรวมกันวิเคราะหและพิจารณาผลการประเมิน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงกลยุทธ
การสอนในรายวิชาที่สามารถดําเนินการปรับปรุงไดทันทีที่พบปญหาการปรับปรุงยอย รวมทั้งนําไปสูการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับ ซี่งจะมีการปรับปรุงทุก 4 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต

