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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาลัยอินเตอร์ เทคลาปาง

คณะ/สาขาวิชา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Tourism Industry

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย:
ชื่อย่อภาษาไทย:
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ:
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:

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

3. วิชาเอก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 129 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของวิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
- หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 กาหนดเปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
- คณะกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
ได้พิจารณาตามข้อพิจารณาและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสู ตร หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเห็นชอบในการนาเสนอหลักสู ตรต่อสภาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554
- สภาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสู ตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 และครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2554 เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2552 ในปี การศึกษา 2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสู ตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้บณั ฑิตที่จบการศึกษา
สามารถทางานในองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว อาทิ
1) ธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น บริ ษทั นาเที่ยว ธุ รกิจการบิน ธุ รกิจที่พกั ธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
ศูนย์ประชุมและการแสดงสิ นค้า บริ ษทั รับจัดการประชุมและการแสดงสิ นค้านานาชาติ เป็ นต้น โดยผูจ้ บการศึกษา
สามารถเลือกตาแหน่งงานในธุ รกิจเหล่านั้นได้ เช่น งานต้อนรับ ลูกค้าสัมพันธ์ งานการตลาด งานประชาสัมพันธ์
งานฝึ กอบรม งานจัดเลี้ยง หรื อในส่ วนของการติดต่อสื่ อสาร การเป็ นมัคคุเทศก์ และการเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจการ
ท่องเที่ยวและธุ รกิจบริ การขนาดเล็ก เป็ นต้น
2) องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอนโยบาย กากับ ดูแล วางแผน อนุรักษ์ และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการตลาดการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักพัฒนาการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์กรส่ วนท้องถิ่น องค์กรอิสระต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ
อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ วารสารด้านการท่องเที่ยว หรื อการบริ หารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยผู ้
จบการศึกษาสามารถเลือกตาแหน่งงานในองค์กรเหล่านั้นได้ เช่น นักวิชาการ นักวิจยั นักสื่ อความหมาย เป็ นต้น
9. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยอินเตอร์ เทคลาปาง จังหวัดลาปาง
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู ้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีความสามารถใน
การสื่ อสารกับชาวต่างประเทศ
เป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรม
มีจิตบริ การและความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อพร้อมเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
1.2 ความสาคัญ
1) หลักสู ตรนี้สามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อ
รองรับแผนการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
2) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากล
3) เป็ นหลักสู ตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยใช้องค์ความรู ้เป็ นตัวขับเคลื่อนให้เกิด
การพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ผลักดันให้เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือ
1.3 วัตถุประสงค์
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดแรงงาน
ดังนี้
1) มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตบริ การและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ ทางการท่องเที่ยว
มีความสามารถใน
การปฏิบตั ิงาน การให้บริ การ และบริ หารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล
3) มีทกั ษะการวิเคราะห์สถานการณ์ การตัดสิ นใจและการแก้ไขปั ญหาต่างๆ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผล
และวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ต่างๆ
4) มีบุคลิกภาพดี สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้าน
ความรู ้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5) มีประสิ ทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6) มีความรู ้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ในการประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อการวางแผนการจัดการและการพัฒนา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาภาคละไม่นอ้ ยกว่า
15 สัปดาห์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554

มคอ.2 หน้า 4

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อน สามารถกระทาได้ตามความจาเป็ นของผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
นโยบายของวิทยาลัย และการพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โดยมีระยะเวลาการศึกษาภาคละไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
- ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1) เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2) เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อเทียบเท่าหรื ออนุปริ ญญา (3ปี ) โดยการ
เทียบโอนผลการเรี ยนจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
3) เป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาหรื อเคยศึกษาระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจากสถาบันอื่นในประเทศ
หรื อต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิ การรับรองวิทยฐานะ เพื่อขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต
4) เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะหรื อการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าและสมัครเข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาอื่น
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) นักศึกษามีพ้นื ฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศไม่เท่ากัน
2) นักศึกษาบางคนขาดทักษะในสังคม ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่สามารถปรับตัวและไม่สามารถทางานร่ วม
กับบุคคลอื่นได้
3) นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพ พฤติกรรม และสุ ขภาพไม่สอดคล้องกับงานบริ การ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาข้ อ 2.3
1) จัดทดสอบความสามารถทางภาษา เพื่อการจัดสอนเสริ ม
2) กาหนดให้แต่ละรายวิชาสอดแทรกความรู ้และทักษะทางด้านการบริ การ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3) จัดอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษา เพื่อให้คาปรึ กษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
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แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ) …………………….
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ให้เป็ นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ องหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่ การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และระเบียบวิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรี ยน พ.ศ.2553 (เอกสารภาคผนวก 5)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 129 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 129 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ
3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
87 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเฉพาะ
63 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
33 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
30 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ง. หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
6 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชา
รายวิชาในหลักสู ตร จะใช้ตวั เลข 6 หลัก นาหน้าชื่อทุกรายวิชา มีความหมายดังนี้
เลขหลักที่ 1
หมายถึง
เลขรหัสคณะ
เลขหลักที่ 2 และ 3 หมายถึง
เลขรหัสประจาสาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554

มคอ.2 หน้า 6

เลขหลักที่ 4
เลขหลักที่ 5 และ 6

หมายถึง
หมายถึง

ชั้นปี ที่ศึกษา
ลาดับวิชาในสาขา

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (จานวน 30 หน่ วยกิต)
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (จานวน 6 หน่วยกิต)
เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
401010

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
401001
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
Fundamental Mathematics
401006
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
Science , Technology and Environment
401013
สถิติเพื่อการวิจยั
Statistics for Research
2. กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (จานวน 3 หน่วยกิต)
สังคมไทย
Thai Society
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (จานวน 3 หน่วยกิต)

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

402006

3(3-0-6)

403004

3(3-0-6)

404101

3(2-2-5)

ไทยศึกษา
Thai Studies
4. กลุ่มวิชาภาษา (จานวน 15 หน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
404102
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
Intermediate English
404103
ภาษาอังกฤษระดับสู ง
Advanced English
404104
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ
Business English
404110
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
5. กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ (จานวน 3 หน่วยกิต)

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554

มคอ.2 หน้า 7

เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
405009

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
Recreation for Quality of Life
405012
นาฏศิลป์ อาเซียน
ASEAN Classical Dance
405013
ศิลปะการแสดง
Performance Arts
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (จานวน 87 หน่ วยกิต)

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

1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ (จานวน 24 หน่วยกิต)
203002
302001
302002
302003
302004
302005
302006
302007

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Introduction to Tourism Industry
กฏหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Law for Tourism Industry
การท่องเที่ยวอาเซี ยน
ASEAN Tourism
จิตวิทยาการบริ การและการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
Service Psychology and Cross - Culture Communication
ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
Tourism Geography
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
Tourist Behavior
ระบบสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและการบริ การ
Information Systems for Tourism and Hospitality

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

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ (จานวน 63 หน่วยกิต)
2. 1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (จานวน 33 หน่วยกิต)
302008
302009

การจัดการธุ รกิจนาเที่ยว
Tour Business Management
การดาเนินงานและการจัดนาเที่ยว
Tour Operation and Organization

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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302010

มัคคุเทศก์
Tour Guiding
302011
การขนส่ งเพื่อการท่องเที่ยวและการบริ การ
Transportation for Tourism and Hospitality
302012
การตลาดการท่องเที่ยวและการบริ การ
Marketing for Tourism and Hospitality
302013
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
Tourism Planning Development
302014
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
Tourism Resources Management
302015
ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยวและการบริ การ 1
English for Tourism and Hospitality I
302016
ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยวและการบริ การ 2
English for Tourism and Hospitality II
302017
การวิจยั สาหรับการท่องเที่ยวและการบริ การ
Research for Tourism and Hospitality
302018
การสัมมนาการท่องเที่ยวและการบริ การ
Seminar in Tourism and Hospitality
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (จานวน 30 หน่วยกิต)

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

2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (จานวน 15 หน่วยกิต)
เลือกเรี ยนตามรายวิชาที่สนใจ ต่อไปนี้
302019
302020
302021
302022
302023
302024

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Ecotourism
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
Historical and Cultural Tourism

3(3-0-6)

ธุ รกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
International Tourism Business
การจัดการหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์
Gallery and Museum Management
การจัดการธุ รกิจการจัดงาน
Event Business Management
การจัดการธุ รกิจเพื่อสุ ขภาพ
Health Therapy Business Management

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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302025
302026
302027

การจัดการธุ รกิจที่พกั แรม
Lodging Business Management
การจัดการธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
Food and Beverage Business Management
บัญชีและการเงินสาหรับธุ รกิจท่องเที่ยว
Finance and Accounting for Tourism Business

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

2.2.2. กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศเพือ่ งานอาชี พ (จานวน 15 หน่วยกิต)
เลือกศึกษาอย่างน้อย 1 ภาษา จากกลุ่มวิชาภาษาต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาภาษาภาษาอังกฤษ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
302101
302102
302103
302104
302105
302106
302107

การสนทนาภาษาอังกฤษ
Conversational English
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
English for Public Speaking
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจท่องเที่ยว
English Listening-Speaking for Tourism Business
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจท่องเที่ยว
Reading English Techniques for Tourism Business
เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจท่องเที่ยว
Writing English Techniques for Tourism Business
เทคนิคการแปลสาหรับธุ รกิจท่องเที่ยว
Translation Techniques for Tourism Business
ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจการบิน
English for Airline Business

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)

2) กลุ่มวิชาภาษาจีน เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
302201
302202
302203
302204

ภาษาจีน 1
Chinese I
ภาษาจีน2
Chinese II
ภาษาจีน3
Chinese III
ภาษาจีนสาหรับการท่องเที่ยวและการบริ การ 1
Chinese for Tourism and Hospitality I

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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302205

ภาษาจีนสาหรับการท่องเที่ยวและการบริ การ 2
Chinese for Tourism and Hospitality II
302206
ภาษาจีนสาหรับการท่องเที่ยวและการบริ การ 3
Chinese for Tourism and Hospitality III
302207
ภาษาจีนสาหรับธุ รกิจการบิน
Chinese for Airline Business
3) กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

3(2-2-5)

302301

3(2-2-5)

302302
302303
302304
302305
302306
302307

ภาษาเกาหลี 1
Korean I
ภาษาเกาหลี 2
Korean II
ภาษาเกาหลี 3
Korean III
ภาษาเกาหลีสาหรับการท่องเที่ยวและการบริ การ 1
Korean for Tourism and Hospitality I
ภาษาเกาหลีสาหรับการท่องเที่ยวและการบริ การ 2
Korean for Tourism and Hospitality II
ภาษาเกาหลีสาหรับการท่องเที่ยวและการบริ การ 3
Korean for Tourism and Hospitality III
ภาษาเกาหลีสาหรับธุ รกิจการบิน
Korean for Airline Business

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)

4) กลุ่มวิชาภาษาญีป่ ุ่ น เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
302401
302402
302403
302404
302405
302406

ภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese I
ภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese II
ภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese III
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการท่องเที่ยวและการบริ การ 1
Japanese for Tourism and Hospitality I
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการท่องเที่ยวและการบริ การ 2
Japanese for Tourism and Hospitality II
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการท่องเที่ยวและการบริ การ 3

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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302407

Japanese for Tourism and Hospitality III
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุ รกิจการบิน
Japanese for Airline Business

3(2-2-5)

นักศึกษาต่างสาขาวิชาหรื อต่างคณะ สามารถเลือกเรี ยนรายวิชาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็ นวิชาชีพเลือก หรื อวิชาโท ไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
302001
302005
302008
302009
302010
302011
302013
302014

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Introduction to Tourism Industry
ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
Tourism Geography
การจัดการธุ รกิจนาเที่ยว
Tour Business Management
การดาเนินงานและการจัดนาเที่ยว
Tour Operation and Organization
มัคคุเทศก์
Tour Guiding
การขนส่ งเพื่อการท่องเที่ยวและการบริ การ
Transportation for Tourism and Hospitality
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
Tourism Planning Development
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
Tourism Resources Management

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (จานวน 6 หน่ วยกิต)
เลือกเรี ยนจากรายวิชาระดับปริ ญญาตรี ที่เปิ ดสอนในวิทยาลัยอินเตอร์ เทคลาปาง
อาจารย์ที่ปรึ กษา
ง. หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ (จานวน 6 หน่ วยกิต)
เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
302028
การฝึ กงาน
Internship
302029
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

โดยคาแนะนาของ

6 (700ชัว่ โมง หรื อ 3 เดือน)

6 (16 สัปดาห์หรื อ 1 ภาคการศึกษา)
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
302004 จิตวิทยาการบริ การและการ
สื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
404101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
404110
402006
xxxxxx
xxxxxx

ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3
203002 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
สังคมไทย
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ฯ
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อ
งานอาชีพ (1)

3

302001

3
3
3
3

302003
404102
403004
xxxxxx
xxxxxx

รวม

18

ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
302002 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
3
การท่องเที่ยว
302007 ระบบสารสนเทศสาหรับ
3
การท่องเที่ยวและการบริ การ
302008 การจัดการธุ รกิจนาเที่ยว
3
302011 การขนส่ งเพื่อการท่องเที่ยว
3
และการบริ การ
404103 ภาษาอังกฤษระดับสู ง
3
xxxxxx
xxxxxx

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อ
งานอาชีพ (3)
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ฯ
รวม

3
3
21

ความรู ้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวอาเซี ยน
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
ไทยศึกษา
กลุ่มวิชาพลานามัยฯ

3

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
เพื่องานอาชีพ (2)
รวม

3

ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
302005 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
302009
302010
404104
xxxxxx
xxxxxx

หน่ วยกิต
3

3
3
3
3

21

หน่ วยกิต
3

การดาเนินงานและการจัด
นาเที่ยว
มัคคุเทศก์
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ

3

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อ
งานอาชีพ (4)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (1)

3

รวม

18

3
3

3
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ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
302006 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
302013
302015
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
3
302012 การตลาดการท่องเที่ยวและ
3
การบริ การ
การวางแผนพัฒนาการ
3
302014 การจัดการทรัพยากรการ
3
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสาหรับการ
3
302016 ภาษาอังกฤษสาหรับการ
3
ท่องเที่ยวและการบริ การ 1
ท่องเที่ยวและการบริ การ 2
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อ
3
xxxxxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (3)
3
งานอาชีพ (5)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (2)
3
xxxxxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (4)
3
เลือกเสรี (1)
3
xxxxxx เลือกเสรี (2)
3
รวม
18
รวม
18

ชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
302017 การวิจยั การท่องเที่ยวและการ
3
302028 การฝึ กงาน หรื อ
6
บริ การ
302029 สหกิจศึกษา
302018 สัมมนาการท่องเที่ยวและการ
3
บริ การ
xxxxxx กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (5)
3
รวม
9
รวม
6
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
401010 คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology
ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ และ
การจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ในธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์ เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สานักงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุ รกิจ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การใช้โปรแกรมสานักงานในด้านการพิมพ์ การทาสเปรดชีท การสื บค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต
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401001 คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น ให้รู้จกั แนวความคิด และวิธีการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ให้
มีความรู ้พ้นื ฐานทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิชาอื่นต่อไป ศึกษาเกี่ยวกับระบบจานวน สมการ
และอสมการ เซตฟังก์ชนั และกราฟเส้นตรง และพาราโบลา เมตริ กซ์และดีเทอร์ มิแนนท์ คณิ ตศาสตร์ การเงิน และ
การโปรแกรมเชิงเส้นตรงเบื้องต้น
401006 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Science, Technology and Environment
ศึกษาความสาคัญ และผลกระทบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ สิ่ งมีชีวติ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ ศึกษา
สาเหตุ และปั ญหาจากการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม
และแนวทางการป้ องกัน และแก้ไข
401013 สถิติเพือ่ การวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
ศึกษาความหมาย และการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการนาเสนอ
ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็ น และการแจกแจงความน่าจะเป็ น การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่อยูใ่ นรู ปความถี่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
และการถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยพหุ คูณ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
2. กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
402006 สั งคมไทย
3(3-0-6)
Thai Society
ศึกษาสังคมไทย วัฒนธรรม การเมืองการปครอง และเศรฐกิจของไทย ลักษณะโครงสร้างของ
สังคมไทย ลักษณะประชากร การศึกษา ศาสนา การประกอบอาชีพ ค่านิยมความเชื่ อ อัตลักษณ์ความเป็ นไทย
แบบความสัมพันธ์ที่สาคัญของสังคมไทย วิถีชีวติ และความเป็ นอยู่ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในวิถีไทย วัฒนธรรมไทย ลักษณะประเภทและองค์ประกอบของวัฒนธรรม การถ่ายทอดและการรับ
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่งเสริ มวัฒนธรรมความเป็ นไทย ระบบการเมืองการ
ปกครอง การแบ่งเขตการปกครอง ระบบเศรษฐกิจการคลัง บทบาทของประไทยต่อเวทีโลก สถานการณ์และ
ปั ญหาในปั จจุบนั ตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวพันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของไทย
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3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
403004 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ คนไทย พุทธศาสนา คตินิยมไทย ทัศนศิลป์
ประณี ตศิลป์ วรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย นาฏศิลป์ ดนตรี ไทย อาหารขนม ผลไม้ไทย หัตถกรรมไทย เทศกาลงาน
ประเพณี มรดกและภูมิปัญญาไทย การรักษาโรค ยาแพทย์แผนไทย และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน
4. กลุ่มวิชาภาษา
404101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
การออกเสี ยง การอ่าน ศึกษาทักษะการอ่านเบื้องต้น การอ่านอย่างคร่ าว ๆ และการเดาความหมาย
ของคาศัพท์จากประโยค ไวยากรณ์ ศึกษา และฝึ กฝนกฎไวยากรณ์พ้นื ฐาน เช่นโครงสร้างของประโยค รวมทั้งการ
เขียนพื้นฐานศึกษา และฝึ กฝนทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ในโดย
ใช้ไวยากรณ์ที่เรี ยน
404102 ภาษาอังกฤษระดับกลาง
3(2-2-5)
Intermediate English
รายวิชาบังคับก่อน : 404101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ศึกษา และฝึ กฝนทักษะการฟังบทสนทนา และบทพูดที่ยาวขึ้น และทักษะการพูด โดยใช้ หัวข้อ
สนทนาที่ซบั ซ้อนมากขึ้น การอ่าน ศึกษาทักษะการอ่าน เช่น การหาประโยคหัวข้อ ประโยคสนับสนุน และ
ความคิดหลัก ไวยากรณ์ ศึกษากฎไวยากรณ์ เช่น วลี ประโยคเงื่อนไข รวมทั้งการเขียนโดยใช้ไวยากรณ์ที่เรี ยน
404103 ภาษาอังกฤษระดับสู ง
3(2-2-5)
Advanced English
รายวิชาบังคับก่อน : 404102 ภาษาอังกฤษระดับกลาง
ศึกษา และฝึ กฝนทักษะการฟัง และการพูด เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั และหัวข้อที่น่าสนใจ การ
อ่าน ศึกษาทักษะการอ่านที่ซบั ซ้อนมากขึ้น บทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั และหัวข้อที่น่าสนใจ ไวยากรณ์
ศึกษากฎไวยากรณ์ที่ซบั ซ้อนมากขึ้น รวมทั้งการเขียนโดยไวยากรณ์ที่เรี ยน
404104 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English

3(2-2-5)
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ศึกษาภาษาเพื่อการใช้ติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจ ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่การ แนะนาตัว การรับ
โทรศัพท์ บทสนทนาทางสังคม การอธิ บายลักษณะผลิตภัณฑ์ บทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อติดต่อธุ รกิจ ฯลฯ
การอ่านศึกษาคาศัพท์ที่ใช้ในวงการธุ รกิจ และฝึ กอ่านบทความธุ รกิจขนาดสั้น ศึกษาและฝึ กเขียนจดหมายธุ รกิจ
ชนิดต่าง ๆ เช่น การเขียนจดหมายขอข้อมูล จดหมายสั่งซื้ อสิ นค้า จดหมายสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว
เพื่อสมัครงานการเขียน จดหมายร้องเรี ยน จดหมายตอบการร้องเรี ยนของลูกค้า การเขียนบันทึกภายใน วาระการ
ประชุม และรายงานการประชุม
404110 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ศึกษาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร ทั้งในด้านการเขียน การพูด การอ่าน และการฟัง ได้อย่างมี
ศิลปะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส หลักการ และวิธีการเขียนเพื่อการสื่ อสารประเภท
ต่าง ๆ เช่น การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายติดต่อกับทางราชการ และทางธุ รกิจ การเขียนข่าว การเขียน
บทความ เป็ นต้น วิเคราะห์ ประเมินค่าจากการฟัง การดู การอ่าน การนาเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู ้ ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม
5. กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ
405009 นันทนาการเพือ่ คุณภาพชี วติ
3(2-2-5)
Recreation for Quality of Life
ศึกษา และปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญ และประเภทของนันทนาการ ลักษณะ
และบทบาทของผูน้ านันทนาการ ธรรมชาติ และความต้องการของมนุษย์ หลักการจัดกิจกรรมนันทนาการใน
รู ปแบบต่างๆ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพ และสมรรถภาพ โดยคานึงถึงความปลอดภัย ในการปฏิบตั ิกิจกรรม
นันทนาการ พร้อมทั้งรายงานกิจกรรมนันทนาการที่ได้ปฏิบตั ิร่วมกัน
405012 นาฏศิลป์ อาเซียน
3(2-2-5)
Asian Classical Dance
ศึกษาพัฒนาการของนาฎศิลป์ ในกลุ่มประเทศอาเซี ยน รู ปแบบของนาฎศิลป์
การใช้ภาษา
นาฎศิลป์ การประดิษฐ์ท่าทาง ท่าราประกอบการแสดงนาฎศิลป์ พื้นเมือง การแสดงออกทางนาฎศิลป์ พื้นเมือง การ
ฝึ กปฏิบตั ิการแสดงนาฎศิลป์ ตามแบบแผนมาสู่ สมัยใหม่ การฝึ กทางานกลุ่มในการออกแบบและจัดกิจกรรมการ
แสดงทางนาฎศิลป์ แบบบูรณาการที่เชี่ยมโยงกับการเรี ยนรู ้อื่นๆ
405013 ศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Performance Arts
ศึกษาประวัติและวิวฒั นาการของการแสดงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคุ่มน้ าโขง การนาศิลปะการ
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แสดงมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร ทฤษฎีและความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบและรู ปแบบ
ต่างๆ ของการแสดง ลักษณะและความแตกต่างของการแสดงสด และการแสดงผ่านสื่ อมวลชนแต่ละประเภท
รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ
203002 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาความสาคัญ บทบาท การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิวฒั นาการ แนวคิด วิเคราะห์งาน การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การฝึ กอบรม และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การบริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การแรงงานสัมพันธ์
302001 ความรู้ เกีย่ วกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในบริ บทของอุตสาหกรรมนานาชาติ วิวฒั นาการ ความหมาย
ของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ความสาคัญและผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ปั จจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ทรัพยากรการ
ท่องที่ยว ธุ รกิจบริ การในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และระบบความสัมพันธ์ของ ธุ รกิจการขนส่ ง ธุ รกิจที่พกั ธุ รกิจ
อาหารและเครื่ องดื่ม ธุ รกิจนาเที่ยว ธุ รกิจสิ นค้าที่ระลึก ธุ รกิจนันทนาการ ธุ รกิจ MICE ธุ รกิจทางอ้อมอื่นๆ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
นโยบายการส่ งเสริ มและสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาล นโยบายการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก์ของรัฐบาล แนวโน้มทิศทางของการท่องเที่ยวในอนาคต ศึกษาดูงานภาพรวม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
302002 กฏหมายเกีย่ วกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Law for Tourism Industry
ศึกษาวิเคราะห์สาระสาคัญความจาเป็ นของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการ
บริ การ เพื่อใช้ปฏิบตั ิต่อนักท่องเที่ยว และปกป้ องผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการ และประเทศชาติ
อาทิพระราชบัญญัตินาเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคม
และขนส่ ง กฎหมายเกี่ยวกับป่ าไม้ ป่ าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ สิ่ งแวดล้อม กฎหมายสงวนและคุมครอง
สัตว์ป่า กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและสถานบริ การ กฎหมายเกี่ยวกับโสเภณี ลามกอนาจาร กฎหมายแรงงาน
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร กฎหมายอื่นๆ ที่ควรทราบ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
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302003 การท่องเที่ยวอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Tourism
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาเซี ยน ความเป็ นมาพัฒนาการประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญา
อาเซียน เขตการค้าเสรี อาเซียน ความร่ วมมือกับประเทศคู่เจรจา
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน บทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน ความร่ วมมือด้านการท่องเที่ยวในกรอบอาเซี ยน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอาเซี ยน การพัฒนาเส้นทางคมนาคมอาเซี ยน การพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวและการบริ การ การพัฒนาธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มการท่องเที่ยวอาเซี ยน รวมถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับอาเซี ยนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
302004 จิตวิทยาการบริการและการสื่ อสารข้ ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Service Psychology and Cross – Culture Communication
ศึกษาความหมายและความสาคัญของจิตวิทยาการบริ การ
ความรู ้เกี่ยวกับการบริ การ
จิตบริ การ
ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการบริ การ
แนวคิดทางจิตวิทยาและการนามาประยุกต์ใช้ในการบริ การ การวิเคราะห์
พฤติกรรมผูร้ ับบริ การและการสร้างการพัฒนาทักษะการบริ การ ตลอดจนความสัมพันธ์ของมนุษย์ในกระบวนการทางสังคม
มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ การใช้วาทศิลป์ และการสื่ อสารกับบุคคลต่างวัฒนธรรม บทบาทของการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
องค์ประกอบทางวัฒนธรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรม วัจนภาษาและอวัจนภาษา กระบวนการเข้าสู่ วฒั นธรรมใหม่และ
การปรับตัว เทคนิคการสื่ อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนชาติต่างวัฒนธรรม การฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการสื่ อสาร
302005 ภูมิศาสตร์ การท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Tourism Geography
ภูมิศาสตร์อาเซียน และภูมิศาสตร์ประเทศไทย ปั จจัยด้านภูมิศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ภูมิลกั ษณ์ ภูมิอากาศ แหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆที่สาคัญของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญใน
ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย การศึกษาแผนที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยว การอ่านและแปลความหมายในแผน
ที่ รวมถึงระบบ GPS และการศึกษาวิเคราะเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
302006 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Tourist Behavior
การจาแนกนักท่องเที่ยวตามภูมิภาคโลกและกลุ่มตลาดการท่องเที่ยว ความหมายและความสาคัญ
ของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ วัตถุประสงค์ของการ
ท่องเที่ยว การจาแนกประเภทและความต้องการของนักท่องเที่ยวตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ รู ปแบบ
พฤติกรรมความต้องการในการบริ โภค กิจกรรมการท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ แรงจูงใจและ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
พฤติกรรมที่แตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรมและศาสนา
พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์กบั การท่องเที่ยว
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302007 ระบบสารสนเทศสาหรับการท่องเทีย่ วและการบริการ
3(2-2-5)
Information Systems for Tourism and Hospitality
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในธุ รกิจท่องเที่ยวและการบริ การ การศึกษา
ลักษณะเฉพาะของระบบข้อมูลข่าวสาร
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการดาเนินงานของธุ รกิจท่องเที่ยว
และการบริ การ ระบบสารองที่นงั่ การจัดจาหน่ายแบบเบ็ดเสร็ จ การออกบัตรโดยสาร ระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ การประยุกต์ใช้และการพัฒนาระบบ มีการฝึ กปฏิบตั ิ
2. กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
302008 การจัดการธุรกิจนาเทีย่ ว
3(3-0-6)
Tour Business Management
ศึกษาภาพรวมธุ รกิจนาเที่ยว พระราชบัญญัตินาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประเภทของธุ รกิจนาเที่ยว
การจัดการและการดาเนินงานธุ รกิจของบริ ษทั นาเที่ยว และบริ ษทั ตัวแทนจาหน่ายหรื อตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
กระบวนการจัดตั้ง การจัดการองค์กร การบริ หารงาน การดาเนินงาน การเจรจาต่อรองทางธุ รกิจ สื่ อสาร
การตลาด การบริ หารงานบุคคล การบริ หารความเสี่ ยง การบัญชีและการเงินสาหรับธุ รกิจนาเที่ยว
302009 การดาเนินงานและการจัดนาเทีย่ ว
3(2-2-5)
Tour Operations and Organization)
ประเภทของการจัดนาเที่ยว หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว การวางแผนผลิตบริ การนาเที่ยว การนา
ความรู ้ดา้ นภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยวมาใช้ในการจัดนาเที่ยว กระบวนการจัดนาเที่ยว การวางแผน การสารวจเส้นทาง
การเขียนเส้นทางการเดินทาง การคานวณเวลา การเขียนรายการนาเที่ยว การคิดต้นทุนกาไร ราคาขายและจุดคุม้ ทุน
การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การนาเที่ยว และการประเมินผลการจัดนาเที่ยว ฝึ กปฎิบตั ิการจัดนาเที่ยว
302010 มัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Tour Guiding
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ พัฒนาการของวิชาชีพมัคคุเทศก์ ความหมาย ประเภท บทบาท
หน้าที่ ความสาคัญ มารยาท จรรยาบรรณ และวิธีปฏิบตั ิงาน เทคนิคการบรรยายและนาชมสถานที่ท่องเที่ยว การ
เป็ นเจ้าบ้านที่ดี การอานวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง นันทนาการ การแก้ไขปัญหาในการนาเที่ยว
ความรู ้ในธุ รกิจบริ การที่เกี่ยวข้องที่มคั คุเทศก์พึงทราบ การสร้างความปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยว วิธีการให้
ความปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการปฐมพยาบาล ฝึ ก
ปฏิบตั ิงานมัคคุเทศก์ และศึกษานอกสถานที่
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302011 การขนส่ งเพือ่ การท่องเทีย่ วและการบริการ
3(3-0-6)
(Transportation for Tourism and Hospitality)
ศึกษาวิวฒั นาการและแนวคิดการขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าพัสดุภณั ฑ์ การขนส่ งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ เส้นทางขนส่ งอาเซี ยน การขนส่ งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ การให้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสาร
และสิ นค้าพัสดุภณั ฑ์ของภาครัฐและเอกชน การวางแผนการขนส่ งเพื่อการท่องเที่ยว ความรู ้ดา้ นโลจิสติกส์สาหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การขนส่ งและการกระจายสิ นค้าจากผูผ้ ลิตสิ นค้าและการบริ การการท่องเที่ยว การ
ประกันภัยในการขนส่ ง ความรู ้เกี่ยวกับการขนส่ งผูโ้ ดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ การซื้ อขายบริ การ
ขนส่ งทางอินเตอร์ เนต การสารองที่นงั่ การออกบัตรโดยสาร พิธีเข้าออกราชอาณาจักรและพิธีการทางศุลกากร
หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง ศึกษาดูงานนอกสถานที่
302012 การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
Marketing for Tourism and Hospitality
สถานการณ์ทางการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริ การทั้งระดับชาติและนานาชาติ นโยบาย
การตลาดการท่องเที่ยวของภาครัฐ การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การ
วางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การแข่งขัน การวิจยั ตลาด การพยากรณ์อุปสงค์ การกาหนดกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริ การ การตั้งราคา
และช่องทางการจัดจาหน่าย
การสื่ อสารการตลาด การเขียนแผนงานการตลาด
กรณี ศึกษา
302013 การวางแผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Tourism Planning Development
แนวคิดหลักการและมาตรการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน การวางแผนการจัดการและ
ควบคุม การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ปั จจัยที่มีอิทธิ ผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว นโยบายและกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนา
ท่องเที่ยว นโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กระบวนการ
วางแผนพัฒาการท่องเที่ยว แนวทางการการพัฒนาและการจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
302014 การจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Tourism Resource Management
ทรัพยากรการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การวิเคราะห์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการ กระบวนการวางแผนการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว การจัดทาแผน การดาเนินการและการควบคุม การติดตามและประเมินผลกระทบจากการ
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดทาโครงการการการท่องเที่ยว อภิปรายความเป็ นไปได้ของโครงการ โดย
ศึกษาแนวคิดและเค้าโครงความเหมาะสมของโครงการ การประเมินโครงการ กรณี ศึกษาภาคสนามและการศึกษา
นอกสถานที่
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302015 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเทีย่ วและการบริการ 1
3(2-2-5)
English for Tourism and Hospitality 1
รายวิชาบังคับก่อน : 404103 ภาษาอังกฤษระดับสู ง
ศึกษาโครงสร้างศัพท์ สานวนที่ใช้กนั ทัว่ ไปในธุ รกิจการท่องเที่ยว ฝึ กทักษะการฟังการพูดที่ใช้ใน
การต้อนรับและบริ การ การใช้ภาษาในการเจรจาต่อรอง การรับเรื่ องร้องทุกข์ร้องเรี ยน การรับโทรศัพท์ การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา พิธีการเข้า-ออกราชอาณาจักร
ระเบียบปฏิบตั ิ มารยาททางสังคมที่
นักท่องเที่ยวควรทราบ ฝึ กเทคนิคการใช้ภาษาในงานอาชีพ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่สาคัญของประเทศไทย มารยาทในการเที่ยวชม ฝึ กทักษะการสนทนาในสถานการณ์จาลอง
302016 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเทีย่ วและการบริการ 2
3(2-2-5)
English for Tourism and Hospitality II
รายวิชาบังคับก่อน : 404103 ภาษาอังกฤษระดับสู ง
ฝึ กทักษะการอ่าน เขียนสาหรับธุ รกิจการท่องเที่ยวและบริ การ แผ่นพับแนะนาบริ การ การเขียน
รายการนาเที่ยว การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนจดหมายธุ รกิจ ฝึ กเทคนิคการใช้ภาษาในงานอาชี พ
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและเทศกาลประเพณี
ที่สาคัญของประเทศไทย มารยาทในการเที่ยวชม ฝึ กทักษะการสนทนาในสถานการณ์จาลอง
302017 การวิจัยสาหรับการท่องเทีย่ วและการบริการ
3(2-2-5)
Research for Tourism and Hospitality
เงื่อนไข : ศึกษาในหลักสู ตรมาแล้วไม่ต่ากว่า 90 หน่วยกิต
หลักการสารวจและวิธีการวิจยั การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหา การกาหนดรู ปแบบการวิจยั
การกาหนดวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ประชากร และการสุ่ มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลการวิจยั การเขียนรายงานและการนาเสนอผลการวิจยั
302018 สั มมนาการท่องเที่ยวและการบริการ
3(2-2-5)
Seminar in Tourism and Hospitality
เงื่อนไข : ศึกษาในหลักสู ตรมาแล้วไม่ต่ากว่า 90 หน่วยกิต
การพิจารณาและหาคาตอบต่อประเด็นปั ญหาร่ วมสมัย
หรื อกรณี ศึกษาในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและการบริ การ เน้นการศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อให้เห็นถึงประเด็นปั ญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา โดยใช้หลักทฤษฎีความรู ้ทางการท่องเที่ยวและการบริ การ และนาเสนอในรู ปแบบของการจัดสัมมนา
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
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302019 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
Ecotourism
หลักการและแนวคิดนิ เวศวิทยาพื้นฐาน สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท้ งั ทางกายภาพและ
ชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ กลยุทธ์การอยูร่ อดของสิ่ งมีชีวิ ปฏิสัมพันธ์กบั สังคมมนุษย์
สมดุลธรรมชาติและผลกระทบ ระบบนิเวศที่ใช้ประโยชน์ดา้ นการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อ
ระบบนิเวศ การประยุกต์ใช้กบั การจัดการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศ แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กระบวนการดาเนินงานและรู ปแบบ กิจกรรมนันทนาการ เทคนิคการสื่ อความหมาย แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สาคัญในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ศึกษานอกสถานที่
302020 การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Historical and Cultural Tourism
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในบริ บทประวัติศาสตร์ โลก แหล่งกาเนิดชนชาติไทย ชุมชนและสังคม
โบราณในประวัติศาสตร์ ไทย การก่อตัวของอารยธรรมไทย
การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ ไทย การก่อตั้งและ
พัฒนาการของอาณาจักรไทย วิวฒั นาการทางการเมือง การปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจและสังคม
เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ ประเภท
ของงานศิลปะในสมัยต่างๆ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และประณี ตศิลป์ การใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีกบั การบูรณาการเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ มาใช้ในการจัดการท่องเที่ยว
แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สาคัญในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ศึกษานอกสถานที่
302021 ธุรกิจการท่ องเทีย่ วระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Tourism Business
แนวโน้มการท่องเที่ยวและธุ รกิจบริ การระหว่างประเทศ
อุปสงค์และอุปทานทางการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาค การดาเนินงานการจัดการท่องเที่ยวและธุ รกิจบริ การระหว่างประเทศ เน้นความหมายทาง
ยุทธศาสตร์ ในการดาเนินงานต่างวัฒนธรรม ที่มีกฏหมาย ภาษา และค่านิยมที่แตกต่างกัน ปั จจัยทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบนั นโยบายและข้อจากัดการ
ลงทุน ข้อตกลงทางการค้าและแรงผลักดันทางวัฒนธรรม ข้อบังคับกฎหมายระเบียบปฏิบตั ิ การวางแผลกลยุทธ์
ของธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
302022 การจัดการหอศิลป์ และพิพธิ ภัณฑ์
3(3-0-6)
Gallery and Museum Management
ประเภทของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ การจัดการหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ การสื่ อคุณค่าและเนื้อหา
ของศิลปหรื อวัตถุที่จดั แสดง แนวคิดและเทคนิคการจัดแสดงโดยเน้นขนาดของพื้นที่ องค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ กฎหมาย การเงิน และการมีส่วนร่ วมของชุมชน แนวคิดด้าน
เทคโนโลยี ความหลากหลายของพฤติกรรมและทัศนคติของผูบ้ ริ โภค ศึกษาดูงานนอกสถานที่
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302023 การจัดการธุรกิจการจัดงาน
3(3-0-6)
Event Business Management
ศึกษาธุ รกิจการจัดงานระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วยการจัดงานการประชุม การจัด
งานแสดงเผยแพร่ การจัดงานแสดงเพื่อการค้า การจัดการเดินทางสาหรับพนักงานและลูกค้า การจัดงานเฉลิม
ฉลอง การจัดงานกิจกรรมและงานเทศกาล
ศึกษาการดาเนิ นงานของธุ รกิจการจัดงานแต่ละประเภท จาก
ขั้นตอนการดาเนิ นงานก่อนการวางแผน การเลือกสถานที่ การออกแบบโปรแกรมงาน การออกแบบและตกแต่ง
สถานที่ การจัดกาลังคน การนาแผนสู่ การปฏิบตั ิ จนถึงขั้นตอนสุ ดท้ายในการประเมินผลและรายงานผล
รวมถึงระเบียบข้อบังคับและพิธีการต่างๆ ศึกษาดูงานนอกสถานที่
302024 การจัดการธุรกิจเพือ่ สุ ขภาพ
3(3-0-6)
Health Therapy Business Management
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ประเภทของธุ รกิจเพื่อการบาบัดสุ ขภาพ การจัดบริ การเพื่อสุ ขภาพใน
สถานที่พกั แรม การจัดรู ปแบบบริ การ การนวดแผนไทย การนวดฝาเท้า การอบประคบสมุนไพร สุ ว
คนธบาบัด วารี บาบัด สปา อาหารเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุน ไพรเพื่อสุ ขภาพและความงาม การ
จัดกิจกรรมการให้บริ การ การจัดสถานที่ให้บริ การ การจัดบุคลากรและการจัดระบบบริ หารจัดการ ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
302025 การจัดการธุรกิจทีพ่ กั แรม
3(3-0-6)
Lodging Business Management
ความรู ้ทวั่ ไปกี่ยวกับโรงแรมและที่พกั วิวฒั นาการ
ประเภทของโรงแรมที่พกั ระดับและ
มาตรฐานของโรงแรมที่พกั การจัดองค์กร การบริ หารงานและระบบการบริ หาร เครื อข่าย แผนกงานตาแหน่งงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ การประสานงานกับองค์กรหรื อธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเพื่อการร่ วมมือทางธุ รกิจ เช่น บริ ษทั ท่องเที่ยว ตัวแทนนาเที่ยว สายการบิน บริ ษทั ห้างร้านต่างๆ เป็ น
ต้น ระเบียบปฏิบตั ิในการเข้าพัก มารยาทในการเข้าพักและการใช้บริ การ แนวโน้มของธุ รกิจที่พกั แรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่
302026 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
Food and Beverage Business Management
ศึกษาประเภทของธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ภัตตาคาร ห้องอาหาร บาร์ ประเภทของอาหาร
และเครื่ องดื่ม
โครงสร้างการบริ หารงาน ตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู ้เกี่ยวกับอาหารและ
เครื่ องดื่ม การจัดการและการดาเนินงานในครัว การควบคุมต้นทุน การจัดรายการอาหาร ชนิดของการบริ การ การ
จัดงานเลี้ยง การปฏิบตั ิต่อลูกค้า หลักปฏิบตั ิงานและเทคนิคต่างๆ ในการเสริ ฟ การสุ ขาภิบาล อนามัยและความ
ปลอดภัย การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า และแนวโน้มทางการตลาด ฝึ กปฏิบตั ิและศึกษาดูงานนอกสถานที่
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302027 บัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Finance and Accounting for Tourism Business
ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดของระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชี
ที่ใช้ในธุ รกิจการ
ท่องเที่ยว การจัดการด้านบัญชีและการเงิน การควบคุมการจาหน่ายบริ การของแผนกต่าง ๆ การจดบันทึก การ
ควบคุมลูกหนี้ เงินสด และทรัพย์สินอื่น ๆ การตรวจสอบรายได้และเงินสดรับประจาวัน การควบคุมต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย การจัดซื้ อ การจัดทางบการเงินและสถิติต่าง ๆ ของการดาเนินงานและระบบภาษีอากร กรณี ศึกษา
2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศเพือ่ งานอาชีพ
1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
302101 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Conversational English
ฝึ กทักษะการฟังบทสนทนา การสนทนาโต้ตอบในเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
โดยใช้บทบาทสมมุติ กิจกรรม เกม โดยเน้นการจาแนกการออกเสี ยง ฝึ กเลือกใช้คาศัพท์ สานวนประโยคที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
302102 การพูดภาษาอังกฤษในทีช่ ุ มชน
3(2-2-5)
English for Public Speaking
ฝึ กทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ ในที่ชุมชน วิธีการพูด วิธีการนาเสนอ ลักษณะภาษา
องค์ประกอบของเนื้อหา และการพัฒนาการนาเสนอข้อคิดเห็นในรู ปของประโยคลักษณะต่างๆ ทั้งวลี คากล่าว
คาอุปมาอุปไมย โดยฝึ กการพูด การใช้เสี ยง การใช้สายตา ลีลาท่าทาง และการใช้สื่อประกอบในการพูด และ
ฝึ กเขียนคาพูดในโอกาสต่างๆ ตลอดจนการนาเสนอกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรี ยน
302103 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
English Listening-Speaking for Tourism Business
วิชาบังคับก่อน : 404101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ฝึ กทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาสาระในธุ รกิจการท่องเที่ยว ฝึ กทักษะการฟังพูด การให้
ข้อมูลข่าวสาร ในลักษณะของการอธิบาย การแสดงความคิดเห็น เชิงวิพากษ์วจิ ารณ์ การนาเสนอและการอภิปราย
การจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริ การ โดยใช้ศพั ท์ สานวนและประโยคที่ถูกต้อง
เหมาะสม
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302104 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Reading English Techniques for Tourism Business
วิชาบังคับก่อน : 404102 ภาษาอังกฤษระดับกลาง
ศึกษาหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจ เทคนิคการอ่าน การตีความหมายจากข้อความที่อ่านจากสื่ อ
หลายรู ปแบบที่เกี่ยวกับธุ รกิจการท่องเที่ยว เช่น บทความจากหนังสื อพิมพ์ บทโฆษณาบทบรรณาธิการ บทวิจารณ์
ต่างๆ อภิปรายเนื้ อหาที่อ่าน ตลอดจนการวิเคราะห์ทางการสื่ อสาร ความสัมพันธ์ทางด้านความหมายต่อเนื่องแบบ
ต่าง ๆ ที่ผเู ้ ขียนนามาสื่ อความหมาย ตลอดจนความรู ้สึก นึกคิด และทัศนคติที่สอดแทรกอยูใ่ นภาษา
302105 เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Writing English Techniques for Tourism Business
วิชาบังคับก่อน : 404103 ภาษาอังกฤษระดับสู ง
การใช้ภาษาเขียนในธุ รกิจการท่องเที่ยว การใช้คาประโยค การเขียนย่อความ การเขียนบทความ
การเขียนเพื่อการขาย รายละเอียดสิ นค้าการท่องเที่ยว การเขียนข่าวแจก การเขียนข้อความประชาสัมพันธ์ การ
เขียนการเขียนบันทึกและรายงานทางธุ รกิจ
302106 เทคนิคการแปลสาหรับธุรกิจท่ องเทีย่ ว
3(2-2-5)
Translation Techniques for Tourism Business
วิชาบังคับก่อน : 404103 ภาษาอังกฤษระดับสู ง
ฝึ กแปลเอกสารและบทความในธุ รกิจท่องเที่ยว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อเขียนและ
ข่าวสารทางธุ รกิจที่ปรากฏในวารสาร หนังสื อพิมพ์ ข้อความโฆษณา เอกสารราชการ โดยเน้นความสมบูรณ์
สละสลวยของภาษา การสื่ อความหมายและความถูกต้องของข้อความ
302107 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
English for Airline Business
วิชาบังคับก่อน : 404103 ภาษาอังกฤษระดับสู ง
ฝึ กทักษะการฟัง การพูดสาหรับธุ รกิจการบิน คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน การให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับเวลา ตารางการบิน ค่าใช้จ่าย การสารองที่นงั่ การเดินทาง บัตรโดยสาร การบริ การบนเครื่ องบนและ
ภาคพื้นบิน ฝึ กทักษะการสนทนาระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การจากสถานการณ์จาลอง
2) กลุ่มวิชาภาษาจีน
302201 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese I
ศึกษาระบบเสี ยงในภาษาจีนกลาง ฝึ กการออกเสี ยง Pinyin โครงสร้าง วิธีการเขียน และจาตัวอักษรจีน
ระบบไวยกรณ์พ้นื ฐาน การเรี ยบเรี ยงประโยคพื้นฐาน การใช้ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวติ ประจาวัน ฝึ กฝนจากบทสนทนาที่
สมมติข้ ึนจากชีวติ ประจาวัน
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302202 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่อน : 302201 ภาษาจีน 1
ศึกษาการเรี ยบเรี ยงประโยคพื้นฐานรู ปแบบต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนขึ้น วิธีการใช้พจนานุกรม ฝึ ก
และแก้ไขการออกเสี ยงให้ถูกต้องชัดเจน เน้นการฝึ กฝนภาษาพูด การสนทนาสั้น ๆ ที่สมมติข้ ึนจากสถานการณ์ต่าง
ๆ ที่มกั เกิดขึ้นในชีวติ ประจาวัน
302203 ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
Chinese III
วิชาบังคับก่อน : 302202 ภาษาจีน 2
ฝึ กทักษะการพูด อ่าน เขียน โครงสร้างประโยคเชิงซ้อน ในระดับที่สูงขึ้น ความแตกต่างของอักษรจีน
แบบตัวเต็มและตัวย่อ การสนทนาที่ยาวขึ้น ที่สมมติข้ ึนจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มกั เกิดขึ้นในสังคม
302204 ภาษาจีนสาหรับการท่องเทีย่ วและการบริการ 1
3(2-2-5)
Chinese for Tourism and Hospitality I
วิชาบังคับก่อน : 302203 ภาษาจีน 3
ศึกษาโครงสร้างศัพท์ สานวนที่ใช้กนั ทัว่ ไปในธุ รกิจการท่องเที่ยวและบริ การ ฝึ กทักษะการฟัง
การพูดบทสนทนาที่ใช้ในการให้บริ การ สานวนภาษาในการต้อนรับ การแนะนาตนเอง การติดต่อซื้ อขายการ
บริ การที่เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ
การรับเรื่ องร้องทุกข์ร้องเรี ยน การรับโทรศัพท์ ฯลฯ
ฝึ กการสนทนาระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การจาก
สถานการณ์จาลอง
302205 ภาษาจีนสาหรับการท่องเทีย่ วและการบริการ 2
3(2-2-5)
Chinese for Tourism and Hospitality II
วิชาบังคับก่อน : 302203 ภาษาจีน 3
ศึกษาโครงสร้างศัพท์ สานวน ที่ใช้ในธุ รกิจการท่องเที่ยว ฝึ กทักษะการฟังพูด สานวนภาษา การ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา พิธีการเข้า-ออกราชอาณาจักร
ระเบียบปฏิบตั ิ มารยาททางสังคมที่
นักท่องเที่ยวควรทราบ การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึ กเทคนิคการใช้ภาษาในงานอาชีพ การให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญของประเทศไทย มารยาทในการเที่ยวชม ฝึ กทักษะการสนทนาใน
สถานการณ์จาลอง
302206 ภาษาจีนสาหรับการท่องเทีย่ วและการบริการ 3
Chinese for Tourism and Hospitality III
วิชาบังคับก่อน : 302203 ภาษาจีน 3

3(2-2-5)
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ฝึ กทักษะการอ่าน เขียนสาหรับธุ รกิจการท่องเที่ยว แผ่นพับแนะนาบริ การ การเขียนรายการนา
เที่ยว การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนจดหมาย ฝึ กเทคนิคการใช้ภาษาในงานอาชีพ การให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและเทศกาลประเพณี ที่สาคัญของ
ประเทศไทย มารยาทในการเที่ยวชม ฝึ กทักษะการสนทนาในสถานการณ์จาลอง
302207 ภาษาจีนสาหรับธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
Chinese for Airline Business
วิชาบังคับก่อน : 302203 ภาษาจีน 3
ฝึ กทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจการบิน คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเวลา เส้นทาง ตารางการบิน ค่าใช้จ่าย การสารองที่นงั่ การเดินทาง บัตรโดยสาร การ
บริ การบนเครื่ องบนและภาคพื้นบิน ฝึ กทักษะการสนทนาระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การจากสถานการณ์จาลอง
3) กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
302301 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean 1
ศึกษาระบบเสี ยง ฝึ กการออกเสี ยง โครงสร้าง วิธีการเขียน ระบบไวยกรณ์พ้ืนฐาน การเรี ยบเรี ยง
ประโยคพื้นฐาน การใช้ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน ฝึ กฝนจากบทสนทนาที่สมมติข้ ึนจากชีวิตประจาวัน
302302 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับก่อน : 302301 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษาการเรี ยบเรี ยงประโยคพื้นฐานรู ปแบบต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนขึ้น วิธีการใช้พจนานุกรม ฝึ ก
และแก้ไขการออกเสี ยงให้ถูกต้องชัดเจน เน้นการฝึ กฝนภาษาพูด การสนทนาสั้น ๆ ที่สมมติข้ ึนจากสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่มกั เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
302303 ภาษาเกาหลี 3
3(2-2-5)
Korean III
วิชาบังคับก่อน : 302302 ภาษาเกาหลี 2
ฝึ กทักษะการพูด อ่าน เขียน โครงสร้างประโยคเชิงซ้อน ในระดับที่สูงขึ้น การสนทนาที่ยาวขึ้น ที่สมมติ
ขึ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มกั เกิดขึ้นในสังคม
302304 ภาษาเกาหลีสาหรับการท่องเทีย่ วและการบริการ 1
Korean for Tourism and Hospitality I

3(2-2-5)
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วิชาบังคับก่อน : 302303 ภาษาเกาหลี 3
ศึกษาโครงสร้างศัพท์ สานวนที่ใช้กนั ทัว่ ไปในธุ รกิจการท่องเที่ยวและบริ การ ฝึ กทักษะการฟัง การ
พูดบทสนทนาที่ใช้ในการให้บริ การ สานวนภาษาในการต้อนรับ การแนะนาตนเอง การติดต่อซื้ อขายการบริ การที่
เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ การรับเรื่ องร้อง
ทุกข์ร้องเรี ยน การรับโทรศัพท์ ฯลฯ ฝึ กการสนทนาระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การจากสถานการณ์จาลอง

302305 ภาษาเกาหลีสาหรับการท่องเทีย่ วและการบริการ 2
3(2-2-5)
Korean for Tourism and Hospitality II
วิชาบังคับก่อน : 302303 ภาษาเกาหลี 3
ศึกษาโครงสร้างศัพท์ สานวน ที่ใช้ในธุ รกิจการท่องเที่ยวและบริ การ ฝึ กทักษะการฟังพูด
สานวนภาษา การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา พิธีการเข้า-ออกราชอาณาจักร
ระเบียบปฏิบตั ิ
มารยาททางสังคมที่นกั ท่องเที่ยวควรทราบ การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึ กเทคนิคการใช้ภาษาในงาน
อาชีพ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญของประเทศไทย มารยาทในการเที่ยวชม ฝึ ก
ทักษะการสนทนาในสถานการณ์จาลอง
302306 ภาษาเกาหลีสาหรับการท่องเทีย่ วและการบริการ 3
3(2-2-5)
Korean for Tourism and Hospitality III
วิชาบังคับก่อน : 302303 ภาษาเกาหลี 3
ฝึ กทักษะการอ่าน เขียนสาหรับธุ รกิจการท่องเที่ยวและบริ การ แผ่นพับแนะนาบริ การ การเขียน
รายการนาเที่ยว การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนจดหมายธุ รกิจ ฝึ กเทคนิคการใช้ภาษาในงานอาชี พ
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและเทศกาลประเพณี
ที่สาคัญของประเทศไทย มารยาทในการเที่ยวชม ฝึ กทักษะการสนทนาในสถานการณ์จาลอง
302307 ภาษาเกาหลีสาหรับธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
Korean for Airline Business
วิชาบังคับก่อน : 302303 ภาษาเกาหลี 3
ฝึ กทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจการบิน คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเวลา เส้นทาง ตารางการบิน ค่าใช้จ่าย การสารองที่นงั่ การเดินทาง บัตรโดยสาร การ
บริ การบนเครื่ องบนและภาคพื้นบิน ฝึ กทักษะการสนทนาระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การจากสถานการณ์จาลอง
4) กลุ่มวิชาภาษาญีป่ ุ่ น
302401 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
Japanese I

3(2-2-5)
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ศึกษาอักษรฮิรางะนะ คาตะกะนะ และคันจิ ระบบเสี ยงในภาษาญี่ปุ่น โครงสร้าง ระบบไวยกรณ์
พื้นฐาน การเรี ยบเรี ยงประโยคพื้นฐาน การใช้ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวติ ประจาวัน ฝึ กฝนจากบทสนทนาที่
สมมติข้ ึนจากชีวติ ประจาวัน
302402 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(2-2-5)
Japanese II
วิชาบังคับก่อน : 302401 ภาษาญี่ปุ่น 1
ศึกษาอักษรคันจิเพิม่ ขึ้น การเรี ยบเรี ยงประโยคพื้นฐานรู ปแบบต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนขึ้น
วิธีการใช้พจนานุกรม ฝึ กและแก้ไขการออกเสี ยงให้ถูกต้องชัดเจน เน้นการฝึ กฝนภาษาพูด การสนทนาสั้น ๆ
ที่สมมติข้ ึนจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มกั เกิดขึ้นในชีวติ ประจาวัน
302403 ภาษาญีป่ ุ่ น 3
3(2-2-5)
Japanese III
วิชาบังคับก่อน : 302402 ภาษาญี่ปุ่น 2
ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มขึ้น ฝึ กทักษะการพูด อ่าน เขียน โครงสร้างประโยคเชิงซ้อนในระดับที่
สู งขึ้น การสนทนาที่ยาวขึ้น ที่สมมติข้ ึนจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มกั เกิดขึ้นในสังคม
302404 ภาษาญีป่ ุ่ นสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 1
3(2-2-5)
Japanese for Tourism and Hospitality I
วิชาบังคับก่อน : 302403 ภาษาญี่ปุ่น 3
ศึกษาโครงสร้างศัพท์ สานวนที่ใช้กนั ทัว่ ไปในธุ รกิจการท่องเที่ยวและบริ การ ฝึ กทักษะการฟัง
การพูดบทสนทนาที่ใช้ในการให้บริ การ สานวนภาษาในการต้อนรับ การแนะนาตนเอง การติดต่อซื้ อขายการ
บริ การที่เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ
การรับเรื่ องร้องทุกข์ร้องเรี ยน การรับโทรศัพท์ ฯลฯ
ฝึ กการสนทนาระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การจาก
สถานการณ์จาลอง
302405 ภาษาญีป่ ุ่ นสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 2
3(2-2-5)
Japanese for Tourism and Hospitality II
วิชาบังคับก่อน : 302403 ภาษาญี่ปุ่น 3
ศึกษาโครงสร้างศัพท์ สานวน ที่ใช้ในธุ รกิจการท่องเที่ยวและบริ การ ฝึ กทักษะการฟังพูด
สานวนภาษา การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา พิธีการเข้า-ออกราชอาณาจักร
ระเบียบปฏิบตั ิ
มารยาททางสังคมที่นกั ท่องเที่ยวควรทราบ การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึ กเทคนิคการใช้ภาษาในงาน
อาชีพ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญของประเทศไทย มารยาทในการเที่ยวชม ฝึ ก
ทักษะการสนทนาในสถานการณ์จาลอง
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302406 ภาษาญีป่ ุ่ นสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 3
3(2-2-5)
Japanese for Tourism and Hospitality III
วิชาบังคับก่อน : 302403 ภาษาญี่ปุ่น 3
ฝึ กทักษะการอ่าน เขียนสาหรับธุ รกิจการท่องเที่ยวและบริ การ แผ่นพับแนะนาบริ การ การเขียน
รายการนาเที่ยว การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนจดหมายธุ รกิจ ฝึ กเทคนิคการใช้ภาษาในงานอาชี พ
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและเทศกาลประเพณี
ที่สาคัญของประเทศไทย มารยาทในการเที่ยวชม ฝึ กทักษะการสนทนาในสถานการณ์จาลอง
302407 ภาษาญีป่ ุ่ นสาหรับธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
Japanese for Airline Business
วิชาบังคับก่อน : 302403 ภาษาญี่ปุ่น 3
ฝึ กทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจการบิน คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเวลา เส้นทาง ตารางการบิน ค่าใช้จ่าย การสารองที่นงั่ การเดินทาง บัตรโดยสาร การ
บริ การบนเครื่ องบนและภาคพื้นบิน ฝึ กทักษะการสนทนาระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การจากสถานการณ์จาลอง
ง. หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
302028 การฝึ กงาน
6 (700ชั่วโมง หรือ 3 เดือน)
Internship
เงื่อนไข : ศึกษาในหลักสู ตรมาแล้วไม่ต่ากว่า 90 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องรับการอบรมเตรี ยมความพร้อมก่อนออกไปฝึ กงาน โดยเข้าฝึ กงานในสถานประกอบการ
ในสายอาชีพการท่องเที่ยวหรื อการบริ การ ให้มีระยะเวลาการฝึ กงานเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 700 ชัว่ โมงต่อเนื่องกัน
หรื อ 3 เดือน ทั้งนี้ให้อยูใ่ นการควบคุมและประเมินผลร่ วมกันของสาขาวิชาและสถานประกอบการ ให้มีการ
จัดทารายงานการฝึ กงานและการสอบประมวลผลการฝึ กงาน ผลการประเมินเป็ น S คือสอบผ่าน U คือสอบไม่ผา่ น
302029 สหกิจศึกษา
6 (1 ภาคการศึกษาปกติ)
Cooperative Education
เงื่อนไข : ศึกษาในหลักสู ตรมาแล้วไม่ต่ากว่า 90 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องรับการอบรมเตรี ยมความพร้อมเป็ นเวลา 30 ชัว่ โมง ก่อนไปสหกิจศึกษา โดยเข้าฝึ ก
ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการในสายอาชี พการท่องเที่ยวหรื อการบริ การ ในฐานะของพนักงาน ปฏิบตั ิงานแบบเต็ม
เวลา เป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ และต้องไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่ องกัน โดยความร่ วมมือของวิทยาลัยและ
สถานประกอบการ นักศึกษาต้องสมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์และคัดเลือกจากสถานประกอบการอย่างเป็ นระบบ
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรสาขาวิชา ให้มีการจัดทารายงานการฝึ กสหกิจศึกษา และ
ใช้ระบบการประเมินบุคลากรของสถานประกอบการ ผลการประเมินเป็ น S คือสอบผ่าน U คือสอบไม่ผา่ น
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึ กประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู ้และ
ประสบการณ์ให้แก่นกั ศึกษาโดยเป็ นการฝึ กงานในสถานประกอบการ หรื อ การฝึ กงานสหกิจศึกษาได้แก่ ฝึ ก
ปฏิบตั ิงานในองค์กร/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์นิเทศก์ โดยต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่จะสามารถไปฝึ กประสบการณ์ได้
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพิ่มความชานาญในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมัน่ แสวงหาความรู ้ใหม่ๆ เพื่อเพิม่ ทักษะในการทางาน รวมถึง
การแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี
3) มีความรับผิดชอบและวินยั ในการทางาน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ น
อย่างดีและมีความสุ ข
4) มีความกล้าในการแสดงออกทางความคิด และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ
ยิง่ ขึ้น
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับระดับการทางาน และสามารถติดต่อสื่ อสารกับผูม้ าใช้
บริ การได้เป็ นอย่างดี
4.2 ช่ วงเวลา
1) การฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาหรื อฝึ กงานในภาคเรี ยนที่ 2 ของแผนการเรี ยนชั้นปี ที่ 4 ตามระยะเวลาที่
กาหนด
2) กรณี มีเหตุอนั ควรที่ไม่สามารถเรี ยนตามแผนการศึกษาได้ สามารถฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาหรื อฝึ กงาน
ในภาคเรี ยนที่ 1 ต่อเนื่ องกัน หรื อภาคฤดูร้อนต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ตอ้ งมีระยะเวลาตามที่กาหนด
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1) การฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาหรื อฝึ กงาน จัดในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จัดเต็ม
เวลาตามระยะเวลาที่กาหนด
2) กรณี มีเหตุอนั ควรที่ไม่สามารถเรี ยนตามแผนการศึกษาได้
สามารถฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาหรื อ
ฝึ กงาน ในภาคเรี ยนที่ 1 ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน หรื อภาคฤดูร้อนในระหว่างเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม จัดเต็มเวลาตามระยะเวลาที่กาหนด
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ต้องเสนอหัวข้อโครงการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริ การ อาจเป็ นในเชิงสารวจ
หรื อเปรี ยบเทียบ เพื่อการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวและหรื อบริ การที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดาเนินการตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักการสารวจและวิธีการวิจยั การทบทวนเอกสาร การเลือกปั ญหา การกาหนดรู ปแบบการวิจยั การ
กาหนดวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ประชากร และการสุ่ มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลการวิจยั การเขียนรายงานและการนาเสนอผลการวิจยั
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
1) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการสารวจและวิจยั เพื่อพัฒนา แก้ไขปั ญหา หรื อต่อยอดองค์ความรู ้
ในงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถทางานเป็ นทีม
และมีความรับผิดชอบในบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของแผนการศึกษา ชั้นปี ที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
กาหนดทีมผูส้ อน แผนการเรี ยน เอกสารข้อมูลตัวอย่างงานวิจยั ทรัพยากรที่จาเป็ น จานวนสัปดาห์/
ชัว่ โมงภาคทฤษฎี ภาคสนาม อาจารย์ที่ปรึ กษาและชัว่ โมงการให้คาปรึ กษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) การสอบข้อเขียน เพื่อวัดผลด้านความรู้ กระบวนการและเทคนิคระเบียบวิธีวจิ ยั
2) การประเมินผลงานวิจยั แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน กาหนดสัดส่ วนคะแนนในการเสนอเค้าโครง
การดาเนินการวิจยั รายงานฉบับสมบูรณ์ การนาเสนอผลงาน
3) ให้มีการทวนสอบ โดยให้มีการเปรี ยบเทียบการให้คะแนนของผูป้ ระเมินในแต่ละหัวข้อของแต่ละ
โครงการ

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
เนื่องจากเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ การและการมีปฎิสัมพันธ์ในสังคม นอกจากการพัฒนามาตรฐาน
ความรู้แล้วยังเน้นการพัฒนาด้านบุคลิกภาพที่เป็ นก้าวสาคัญในการเริ่ มต้นการเข้าสู่ อาชี พในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
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1. การแต่งกายที่เหมาะตัวและเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิงาน

2. มีอิริยาบถ การนัง่ ยืน เดิน มอง การสนทนา การ
เคลื่อนไหว ที่ดูดีและเป็ นที่น่าเชื่อถือ

3. มีจิตสานึกในการบริ การ มีความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ เข้าใจภาษากาย
4. มีทกั ษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

5. ความสามารถในการสื่ อสารภาษาต่างประเทศ

6 มีปฏิภาณไหวพริ บ ช่างสังเกต แก้ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้า และการตัดสิ นใจอย่างมีวจิ ารณญาณ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน

- จัดอบรมเตรี ยมความพร้อมก่อนไปฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
- ในภาคเรี ยนสุ ดท้ายก่อนการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
กาหนดให้นกั ศึกษาแต่งกายตามโอกาสต่างๆ อาทิตย์
ละ 1 วัน เพื่อวิจารย์ความเหมาะสมของการแต่งกาย
และความเหมาะสมกับรู ปร่ างลักษณะของแต่ละ
บุคคล
- บรรจุเนื้อหาในรายวิชา
- ฝึ กแสดงท่าทาง การเคลื่อนไหว การแสดงออก และ
การแสดงบทบาทในห้องเรี ยน
- บรรจุเนื้อหาในรายวิชา
- สร้างสถานการณ์ในการฝึ กภาคปฏิบตั ิหรื อออก
ภาคสนามต่างๆ เพื่อฝึ กทักษะทางอารมณ์
- บรรจุเนื้อหาในรายวิชา
- ฝึ กการติดต่องานกับบุคคล/องค์กรภายนอก ใน
รายวิชาต่างๆ ที่มีภาคปฏิบตั ิหรื อภาคสนาม ทั้งใน
รู ปแบบของงานเอกสารหรื อการสนทนา
- ฝึ กภาษาในห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
- ฝึ กการพูดอธิ บายแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่จริ ง
- ฝึ กการพูดคุยติดต่อสอบถามกับชาวต่างชาติ เขียน
เอกสาร ในรายวิชาที่มีการศึกษาดูงานการจัดนา
เที่ยวในต่างประเทศ
- สนับสนุนให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมโครงการความร่ วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
- การฝึ กภาคปฏิบตั ิ
- ฝึ กโดยใช้กรณี ศึกษา

2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และสามารถจัดการปั ญหาด้านจริ ยธรรม และความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ที่ได้รับกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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2) มีทศั นคติที่ดีต่ออาชี พ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน และการปฏิบตั ิ
ตนต่อผูอ้ ื่นอย่างสม่าเสมอ
3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็ นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะผูน้ า
และเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่น
4) มีวนิ ยั ในการทางาน มีความตรงต่อเวลา ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้มีการบรรจุเนื้อหาความรู้จริ ยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชา
2) ให้อาจารย์สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในการเรี ยนการสอนสอน
3) กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั
4) มอบหมายให้นกั ศึกษาทางานเป็ นกลุ่ม ฝึ กการเป็ นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึ กความรับผิดชอบ
5) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง บทบาทสมมติ กรณี ตวั อย่าง
6) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการปลูกฝังคุณค่าทางคุณธรรม จริ ยธรรม จิตวิญญาณในการถือประโยชน์
สังคมเป็ นที่ต้ งั
2.1.3 วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน
การส่ งงานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และ การร่ วมกิจกรรมต่างๆ
2) ประเมินทั้งรายบุคคลและกลุ่มจากการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ในความสามารถของการทางาน
เป็ นกลุ่ม การมีภาวะผูน้ า ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความเสี ยสละช่วยเหลือกัน รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปั ญหา
3) สังเกตการณ์แสดงพฤติกรรมทางสังคมของผูเ้ รี ยน
4) ผลการประเมินจากการฝึ กงานโดยองค์กรที่ผเู้ รี ยนเข้าฝึ กงาน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) มีความรู ้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริ การ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิอย่างกว้างขวาง
เป็ นระบบ เป็ นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2) มีความรู ้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาและต่อยอดองค์ความรู ้ในงานอาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1) จัดแผนการศึกษาลาดับการเรี ยนรายวิชาให้มีเนื้ อหาสอดคล้องต่อเนื่องกัน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ ให้เกิดการพัฒนาความรู ้ให้สูงขึ้นอย่างเป็ นระบบต่อเนื่ องตามระดับชั้นปี
2) จัดการเรี ยนการสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (student centered) มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้
แก่ผเู ้ รี ยนในการตั้งคาถาม คิดวิเคราะห์ เพื่อการค้นหาคาตอบที่ผเู้ รี ยนต้องการเรี ยนรู้ และจาเป็ นในการศึกษาด้วย
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ตนเองเป็ นหลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรื อนวัตกรรมในการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนมีส่วนร่ วมใน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ใช้วิธีการสอนที่จะทาให้เกิดการมีปฎิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เช่น การ
บรรยาย การสาธิ ต การฝึ กปฏิบตั ิ การอภิปราย การเรี ยนจากกรณี ศึกษา / สถานการณ์จาลอง การศึกษาดูงาน เป็ นต้น
3) กาหนดการเรี ยนรายวิชาวิจยั และดาเนินงานวิจยั
2.2.3 วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ใช้วธิ ีการประเมินหลากหลายวิธี โดยคานึงถึงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน และผลการเรี ยนรู้ที่ตอ้ งการวัด
เช่น การสอบ การนาเสนอผลงาน การทดสอบ การปฏิบตั ิงาน การอภิปรายในชั้นเรี ยน ใช้เกณฑ์การวัดผลตาม
เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้ ตามระเบียบ/ประกาศของวิทยาลัย
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
\
1) มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา และความขัดแย้ง รวมทั้ง
หาแนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบตั ิงานจริ งตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุ รกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ทักษะการทางานให้เกิดประสิ ทธิ ผล
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
การสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ(competency based) มุ่งเน้นวิธีการปฏึบตั ิ ฝึ กทักษะการคิด ทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุ่ม วิธีการทางานการปฏิบตั ิงาน พร้อม ๆ กับการประมวลองค์ความรู้ จนผูเ้ รี ยนสามารถแสดง
ศักยภาพจากการเรี ยนรู้ ปัญญาและมีทกั ษะการปฏิบตั ิงานได้จริ ง รู ปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เช่น การฝึ ก
ปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ การฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ การเรี ยนรู้จากปัญหา จากสถานการณ์จริ ง
การปฏิบตั ิงานแบบสหกิจศึกษา เป็ นต้น
2.3.3 วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้วธิ ีการประเมินหลากหลายวิธี โดยคานึงถึงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน และทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งการวัด
เช่น การสอบ การนาเสนอผลงาน การทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม ทักษะการปฏิบตั ิงาน การจัดสัมมนา การฝึ กงาน ซึ่ง
อาจเป็ น การประเมินโดยตนเอง โดยผูส้ อนและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรื อ เกณฑ์การวัดและประเมินผลที่กาหนดไว้
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ตามหน้าที่และบทบาทของ
ตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือผูร้ ่ วมงานและแก้ไขปั ญหากลุ่ม
2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตาม
มาตรฐานสากล
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2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
สอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ในรายวิชา
ต่างๆจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่เน้นการทางานเป็ นกลุ่ม และงานที่ตอ้ งมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ในภาคปฏิบตั ิ การฝึ กงานต่างๆ
2.4.3 วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากผลงานของกลุ่ม และผลงานของผูเ้ รี ยนในกลุ่ม ที่ได้รับมอบหมายให้ทางานประเมิน
โดยเพื่อนร่ วมชั้น
2) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทากิจกรรมกลุ่ม
3) ใช้ผลการประเมินจากการฝึ กงานหรื อสหกิจศึกษา
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการสรุ ปประเด็นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) มีความสามาถในการสื่ อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่ อสาร รู้จกั เลือกรู ปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่ อง และผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) กาหนดการเรี ยนรายวิชากลุ่มภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ เน้นการฝึ กทักษะการสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
2) กาหนดการเรี ยนวิชาการระบบสารสนเทศ และจัดห้องปฏิบตั ิการ ฝึ กให้ใช้ซอฟต์แวร์ทางการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม หรื อสายการบิน ฯลฯ
3) กาหนดให้มีรายวิชาที่ตอ้ งใช้ทกั ษะการคานวณ เช่น การคานวณต้นทุนราคาขาย จุดคุม้ ทุนรวมถึง
การบริ หารการเงิน และสถิติสาหรับการวิจยั
4) จัดให้มีภาคปฏิบตั ิที่ตอ้ งมีการติดต่อสื่ อสารกับบุคคล/องค์กรภายนอก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในรู ปแบบของงานเอกสารหรื อการสนทนา
5) ให้มีการนาเสนอรายงาน ผลงานที่คน้ คว้า ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปหรื อที่นกั ศึกษาพัฒนาขึ้นมา
2.5.3 วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่กาหนดไว้
2) ประเมินจากรายงาน และวิธีการนาเสนอ

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน ( เกรด )
การให้ระดับคะนน ให้เป็ นไปตามระเบียบวิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต
พ.ศ. 2549 (เอกสารภาคผนวก 3)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
1) คณะกรรมการพิจารณาข้อสอบประเมินข้อสอบเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการให้คะแนนใน
แต่ละรายวิชา
2) จัดทาข้อสอบมาตรฐานสาหรับรายวิชาเดียวกันในกรณี ที่มีผสู ้ อนหลายคน
3) แต่งตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่ มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรื อรายงานของผูเ้ รี ยน
4) เปรี ยบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อให้ผสู้ อนมี
มาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผสู ้ อนมากกว่า 1 คน
5) นักศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา โดยใช้แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นต่างๆที่ตอ้ ง
การทวนสอบ
6) บัณฑิตใหม่ที่สาเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรนี้ประเมินหลักสู ตร
7) ผูป้ ระกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึ กปฏิบตั ิงาน และผูใ้ ช้บณั ฑิตประเมินทักษะการปฏิบตั ิงานโดยใช้แบบ
ประเมินที่ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
8) รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 การสาเร็จการศึกษา
1) ศึกษาครบถ้วนตามรายวิชาที่ระบุในหลักสู ตรและผ่านเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลในทุกรายวิชาที่
หลักสู ตรกาหนด
2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตร ไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า
3) มีความประพฤติเหมาะสมและไม่มีพนั ธะด้านหนี้สินใด ๆ กับวิทยาลัย
3.2 การให้ อนุปริ ญญา
นักศึกษาที่สอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสู ตรปริ ญญาตรี แต่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสู ตรต่ากว่าเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาของหลักสู ตร แต่ไม่ต่ากว่า 1.75 จากระบบสี่ แต้มระดับคะแนน
มีสิทธิได้รับอนุปริ ญญา ตามระเบียบวิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 (เอกสารภาคผนวก 4)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554

