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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา              วทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง 

คณะ/สาขาวชิา   คณะศิลปศาสตร์   สาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ช่ือหลกัสูตร 
       ภาษาไทย:             หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
       ภาษาองักฤษ:         Bachelor of Arts Program in Tourism Industry  
    

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
       ช่ือเตม็ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบณัฑิต   (อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว) 
       ช่ือยอ่ภาษาไทย:  ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว) 
       ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ: Bachelor  of Arts  (Tourism Industry) 
       ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ: B.A. (Tourism Industry) 
 

3.  วชิาเอก  
       อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 

4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
      ไม่นอ้ยกวา่  129  หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
     5.1  รูปแบบ  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  
   และมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ.2553  
     5.2  ภาษาทีใ่ช้ ภาษาไทย 
     5.3  การรับเข้าศึกษา   รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างประเทศท่ีใชภ้าษาไทยได ้ 
     5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่           เป็นหลกัสูตรเฉพาะของวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง 
     5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
      -  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
     - คณะกรรมการสภาวชิาการวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง      ไดพ้ิจารณาตามขอ้พิจารณาและขอ้สังเกตของ
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร และคณะกรรมการวพิากษห์ลกัสูตร หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และเห็นชอบในการน าเสนอหลกัสูตรต่อสภาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2553 เม่ือ
วนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2554 
      - สภาวทิยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2554  และคร้ังท่ี 3/2554 
เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ.2554 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
      หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวชิา
การท่องเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2556  
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
      หลกัสูตรน้ีไดอ้อกแบบไวเ้พื่อใหบ้ณัฑิตท่ีจบการศึกษา สามารถท างานในองคก์รต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว อาทิ 
      1)  ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เช่น บริษทัน าเท่ียว  ธุรกิจการบิน  ธุรกิจท่ีพกั  ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  
ศูนยป์ระชุมและการแสดงสินคา้ บริษทัรับจดัการประชุมและการแสดงสินคา้นานาชาติ เป็นตน้ โดยผูจ้บการศึกษา
สามารถเลือกต าแหน่งงานในธุรกิจเหล่านั้นได ้ เช่น งานตอ้นรับ ลูกคา้สัมพนัธ์  งานการตลาด งานประชาสัมพนัธ์ 
งานฝึกอบรม งานจดัเล้ียง หรือในส่วนของการติดต่อส่ือสาร การเป็นมคัคุเทศก์   และการเป็นผูป้ระกอบธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและธุรกิจบริการขนาดเล็ก  เป็นตน้  
      2)  องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอนโยบาย ก ากบั ดูแล วางแผน อนุรักษ ์ และพฒันา
แหล่งท่องเท่ียว รวมถึงการตลาดการท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกัพฒันาการท่องเท่ียว 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รอิสระต่างๆท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติ 
อุทยานประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ ์ วารสารดา้นการท่องเท่ียว หรือการบริหารจดัการสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โดยผู ้
จบการศึกษาสามารถเลือกต าแหน่งงานในองคก์รเหล่านั้นได ้เช่น นกัวชิาการ  นกัวจิยั นกัส่ือความหมาย  เป็นตน้ 
 

9.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน    
      วทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง  จงัหวดัล าปาง 
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หมวดที ่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 

      1.1  ปรัชญา 
 ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรอบรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในสาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  มีความสามารถใน
การส่ือสารกบัชาวต่างประเทศ เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม มีจิตบริการและความรับผดิชอบต่อสังคมตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ เพื่อพร้อมเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
      1.2  ความส าคัญ   
        1) หลกัสูตรน้ีสามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐ   ในการพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว เพื่อ
รองรับแผนการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 2)  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดแรงงานสากล 
 3)  เป็นหลกัสูตรท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชน   โดยใชอ้งคค์วามรู้เป็นตวัขบัเคล่ือนใหเ้กิด
การพฒันา  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ิน ผลกัดนัใหเ้กิดเครือข่ายความร่วมมือ 
      1.3  วตัถุประสงค์  
              ผลิตบณัฑิตสาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องสังคมและตลาดแรงงาน
ดงัน้ี 
 1)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผดิชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 2)  มีความรอบรู้ทางวชิาการ และทกัษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเท่ียว            มีความสามารถใน
การปฏิบติังาน การใหบ้ริการ และบริหารจดัการเทียบเท่ากบัมาตรฐานสากล 
 3)  มีทกัษะการวิเคราะห์สถานการณ์ การตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาต่างๆ โดยประยกุตใ์ชค้วามรู้ เหตุผล 
และวจิารณญาณอยา่งเหมาะสมเม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ 
 4)  มีบุคลิกภาพดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในทุกระดบัไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันาตนเอง ทั้งดา้น
ความรู้และทกัษะวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 5)  มีประสิทธิภาพในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา    โดยเฉพาะ 
ภาษาองักฤษ รวมทั้งสามารถส่ือสารขา้มวฒันธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 6) มีความรู้และความสามารถในการใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวเิคราะห์ขอ้มูล
เพื่อการวางแผนการจดัการและการพฒันา 
 

   
หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
      1.1  ระบบ  
 ระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาการศึกษาภาคละไม่นอ้ยกวา่ 
15 สัปดาห์ 



 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   

มคอ.2    หนา้ 4 

      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 การจดัการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน สามารถกระท าไดต้ามความจ าเป็นของผูเ้รียน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
นโยบายของวทิยาลยั และการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
โดยมีระยะเวลาการศึกษาภาคละไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์ 
      1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
 ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
      2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 - ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน     -  กนัยายน 
 - ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนพฤศจิกายน -  กุมภาพนัธ์ 
 - ภาคฤดูร้อน               เดือนมีนาคม        -  พฤษภาคม 
 

      2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
         1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวทิยฐานะ  
 2) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญา (3ปี)       โดยการ
เทียบโอนผลการเรียนจากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ  
 3) เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาหรือเคยศึกษาระดบัอนุปริญญา    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบนัอ่ืนในประเทศ
หรือต่างประเทศท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ  เพื่อขอเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิต 
 4) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี      สาขาวชิาใดสาขาวชิาหน่ึงจากสถาบนัท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวทิยฐานะหรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่าและสมคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาอ่ืน   
 

      2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1)  นกัศึกษามีพื้นฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศไม่เท่ากนั 
 2) นกัศึกษาบางคนขาดทกัษะในสังคม ไม่มีมนุษยสัมพนัธ์  ไม่สามารถปรับตวัและไม่สามารถท างานร่วม 
กบับุคคลอ่ืนได ้
 3)  นกัศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพ พฤติกรรม และสุขภาพไม่สอดคลอ้งกบังานบริการ 
       2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาข้อ 2.3 
 1)  จดัทดสอบความสามารถทางภาษา เพื่อการจดัสอนเสริม  
     2)  ก าหนดใหแ้ต่ละรายวชิาสอดแทรกความรู้และทกัษะทางดา้นการบริการ และการพฒันาบุคลิกภาพ 
 3)  จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา เพื่อใหค้  าปรึกษาทั้งทางวชิาการและวชิาชีพ      
     2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
            แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
             แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
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             แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
             แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
             อ่ืนๆ (ระบุ)  ……………………. 
      2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  
 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ใหเ้ป็นไปตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เร่ืองหลกัเกณฑก์ารเทียบโอน
ผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และระเบียบวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง วา่ดว้ยการ
เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2553 (เอกสารภาคผนวก 5) 
 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  

      3.1  หลกัสูตร  
 

 3.1.1  จ านวนหน่วยกติ     
            หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 129 หน่วยกิต  
 

           3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร       จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  129  หน่วยกิต 
               ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                    30   หน่วยกติ  

1.  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี         6   หน่วยกิต 
2.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                    3   หน่วยกิต 
3.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                    3   หน่วยกิต 
4.  กลุ่มวชิาภาษา                  15   หน่วยกิต 
5.  กลุ่มวชิาพลานามยัและนนัทนาการ                3   หน่วยกิต 

                        ข.  หมวดวชิาเฉพาะ      87    หน่วยกติ  
1.  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ            24   หน่วยกิต 
2.  กลุ่มวชิาเฉพาะ      63   หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวชิาเฉพาะบงัคบั     33   หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก          30   หน่วยกิต 

                   2.2.1 กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ                     15   หน่วยกิต 
                                            2.2.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ         15   หน่วยกิต                          

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี               6   หน่วยกติ 
ง.  หมวดวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                   6   หน่วยกติ 

 

  3.1.3  รายวชิา 
                         รายวชิาในหลกัสูตร จะใชต้วัเลข 6 หลกั น าหนา้ช่ือทุกรายวชิา มีความหมายดงัน้ี 
   เลขหลกัท่ี 1   หมายถึง   เลขรหสัคณะ 
   เลขหลกัท่ี 2  และ  3   หมายถึง   เลขรหสัประจ าสาขาวชิา 
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                เลขหลกัท่ี 4    หมายถึง   ชั้นปีท่ีศึกษา 
   เลขหลกัท่ี  5 และ  6   หมายถึง   ล าดบัวชิาในสาขา 
 
 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     (จ านวน  30  หน่วยกติ)  
      1.   กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี  (จ  านวน  6  หน่วยกิต) 
            เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
         

     401010  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
                         Computer and Information Technology 
     401001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      3(3-0-6) 
   Fundamental  Mathematics 
 401006   วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม    3(3-0-6) 
   Science , Technology and Environment 
 401013  สถิติเพื่อการวิจยั         3(3-0-6) 
   Statistics for Research   
      2.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     (จ านวน  3  หน่วยกิต)   
         
 402006  สังคมไทย       3(3-0-6) 
   Thai Society 
      3.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์     (จ านวน  3  หน่วยกิต)   
 

 403004  ไทยศึกษา       3(3-0-6) 
  Thai Studies  

      4.  กลุ่มวชิาภาษา     (จ านวน   15  หน่วยกิต) 
 

 404101  ภาษาองักฤษพื้นฐาน      3(2-2-5) 
 Fundamental English  

 404102  ภาษาองักฤษระดบักลาง      3(2-2-5) 
 Intermediate English  

 404103  ภาษาองักฤษระดบัสูง      3(2-2-5) 
 Advanced English  

 404104  ภาษาองักฤษธุรกิจ      3(2-2-5) 
 Business English  

 404110  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร      3(2-2-5)   
 Thai for Communication 

       5. กลุ่มวชิาพลานามัยและนันทนาการ     (จ  านวน  3  หน่วยกิต) 
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            เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี  
 

 405009   นนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ     3(2-2-5) 
   Recreation for Quality of  Life  
 405012   นาฏศิลป์อาเซียน        3(2-2-5) 
   ASEAN  Classical  Dance  
 405013  ศิลปะการแสดง       3(2-2-5) 
   Performance Arts  
ข.  หมวดวชิาเฉพาะ     (จ านวน  87  หน่วยกติ)  
 

      1.  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ     (จ  านวน  24  หน่วยกิต) 
 

 203002  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์     3(3-0-6) 
    Human Resource Management   
 302001  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   3(3-0-6) 
   Introduction to Tourism  Industry  
 302002  กฏหมายเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   3(3-0-6) 
    Law  for Tourism Industry  
 302003  การท่องเท่ียวอาเซียน      3(3-0-6) 
    ASEAN  Tourism  
 302004  จิตวทิยาการบริการและการส่ือสารขา้มวฒันธรรม     3(3-0-6) 
  Service Psychology and Cross - Culture Communication  
 302005  ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว      3(3-0-6) 
   Tourism Geography 
 302006  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว       3(3-0-6) 
  Tourist  Behavior 
 302007  ระบบสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ  3(2-2-5) 
   Information Systems for Tourism and Hospitality 
 

        2.  กลุ่มวชิาเฉพาะ     (จ านวน  63  หน่วยกิต) 
 

 2. 1  กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ     (จ านวน  33  หน่วยกิต) 
 

 302008  การจดัการธุรกิจน าเท่ียว      3(3-0-6) 
   Tour Business Management 

 302009  การด าเนินงานและการจดัน าเท่ียว     3(2-2-5) 
  Tour  Operation  and Organization 



 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   

มคอ.2    หนา้ 8 

 302010  มคัคุเทศก ์       3(2-2-5) 
  Tour Guiding  

 302011  การขนส่งเพื่อการท่องเท่ียวและการบริการ    3(3-0-6) 
  Transportation  for Tourism and Hospitality 

 302012  การตลาดการท่องเท่ียวและการบริการ    3(3-0-6) 
    Marketing  for Tourism and Hospitality  
 302013  การวางแผนพฒันาการท่องเท่ียว     3(3-0-6) 

  Tourism Planning Development  
 302014  การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว     3(2-2-5) 

  Tourism Resources Management 
 302015  ภาษาองักฤษส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ 1   3(2-2-5) 

  English for Tourism and Hospitality I 
 302016  ภาษาองักฤษส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ  2   3(2-2-5) 

  English for Tourism and Hospitality II   
 302017  การวจิยัส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ   3(2-2-5) 

   Research for Tourism and Hospitality 
 302018  การสัมมนาการท่องเท่ียวและการบริการ    3(2-2-5) 

  Seminar in Tourism and Hospitality 
       2.2  กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก     (จ  านวน  30  หน่วยกิต)  
              

2.2.1  กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ   (จ  านวน  15  หน่วยกิต)  

                             เลือกเรียนตามรายวชิาท่ีสนใจ  ต่อไปน้ี 
 

 302019  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ      3(3-0-6) 
    Ecotourism 
 302020  การท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม   3(3-0-6) 
  Historical and Cultural Tourism 
  

 302021  ธุรกิจการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ    3(3-0-6) 
  International Tourism Business  
 302022  การจดัการหอศิลป์และพิพิธภณัฑ์     3(3-0-6) 
  Gallery and Museum Management  
 302023  การจดัการธุรกิจการจดังาน     3(3-0-6) 
  Event  Business  Management 
 302024  การจดัการธุรกิจเพื่อสุขภาพ     3(3-0-6) 
  Health Therapy Business Management 
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 302025  การจดัการธุรกิจท่ีพกัแรม      3(3-0-6) 
  Lodging Business Management 
 302026  การจดัการธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม    3(3-0-6) 
  Food and Beverage Business Management 
 302027  บญัชีและการเงินส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว    3(2-2-5) 
  Finance and Accounting for Tourism Business 
 

        2.2.2.  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพือ่งานอาชีพ     (จ  านวน  15  หน่วยกิต)  
                  เลือกศึกษาอยา่งนอ้ย 1 ภาษา จากกลุ่มวชิาภาษาต่อไปน้ี  

1) กลุ่มวชิาภาษาภาษาองักฤษ เลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
 

 302101  การสนทนาภาษาองักฤษ      3(2-2-5)  
    Conversational English   
 302102  การพดูภาษาองักฤษในท่ีชุมชน      3(2-2-5)  
   English for Public Speaking 
 302103  การฟัง-พดูภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว   3(2-2-5)  
    English  Listening-Speaking  for Tourism  Business 
  302104  เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว   3(2-2-5)  
    Reading English Techniques for Tourism Business 
 302105  เทคนิคการเขียนภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว  3(2-2-5)  
    Writing  English Techniques for Tourism Business  
 302106  เทคนิคการแปลส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว    3(2-2-5)  
   Translation  Techniques for Tourism Business 
 302107  ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการบิน     3(2-2-5)  
    English  for Airline Business 
 

2) กลุ่มวชิาภาษาจีน เลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
 

 302201  ภาษาจีน 1       3(2-2-5)  
   Chinese  I 
 302202  ภาษาจีน2       3(2-2-5)  
   Chinese II 
 302203  ภาษาจีน3       3(2-2-5)  
   Chinese III   

 302204  ภาษาจีนส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ 1   3(2-2-5)   
   Chinese for Tourism and Hospitality  I  
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 302205  ภาษาจีนส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ 2   3(2-2-5)  
   Chinese for Tourism and Hospitality  II   
 302206  ภาษาจีนส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ  3   3(2-2-5)  
   Chinese for Tourism and Hospitality  III 
 302207  ภาษาจีนส าหรับธุรกิจการบิน     3(2-2-5)  
   Chinese for Airline Business 

3) กลุ่มวชิาภาษาเกาหล ี เลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี  
 

 302301  ภาษาเกาหลี 1       3(2-2-5)  
   Korean  I 
 302302  ภาษาเกาหลี 2       3(2-2-5)  
   Korean II 
 302303  ภาษาเกาหลี 3       3(2-2-5)  
   Korean III   

 302304  ภาษาเกาหลีส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ 1   3(2-2-5)  
   Korean  for Tourism and Hospitality  I  
 302305  ภาษาเกาหลีส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ 2   3(2-2-5)  
   Korean  for Tourism  and Hospitality II   
 302306  ภาษาเกาหลีส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ 3   3(2-2-5)  
   Korean  for Tourism and Hospitality  III 
 302307  ภาษาเกาหลีส าหรับธุรกิจการบิน     3(2-2-5)  
   Korean  for Airline Business 
 
 

4) กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่่น เลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
 

 302401  ภาษาญ่ีปุ่น 1       3(2-2-5)  
   Japanese I 
 302402  ภาษาญ่ีปุ่น 2       3(2-2-5)  
   Japanese II 
 302403  ภาษาญ่ีปุ่น 3       3(2-2-5)  
   Japanese III   

 302404  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ 1   3(2-2-5)  
   Japanese  for Tourism and Hospitality I  
 302405  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ 2   3(2-2-5)  
   Japanese  for Tourism and Hospitality II  

 302406  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ 3    3(2-2-5)  
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   Japanese  for Tourism and Hospitality III 
 302407  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับธุรกิจการบิน       3(2-2-5) 
   Japanese  for Airline Business 
 
 

 นกัศึกษาต่างสาขาวชิาหรือต่างคณะ       สามารถเลือกเรียนรายวชิาในสาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
เป็นวชิาชีพเลือก หรือวชิาโท  ไมต่ ่ากวา่ 15 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี  
 

 302001  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   3(3-0-6) 
   Introduction to Tourism  Industry  
 302005  ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว      3(3-0-6) 
   Tourism Geography 
 302008  การจดัการธุรกิจน าเท่ียว      3(3-0-6) 

   Tour Business Management 
 302009  การด าเนินงานและการจดัน าเท่ียว     3(2-2-5) 

  Tour Operation  and Organization 
 302010  มคัคุเทศก ์       3(2-2-5) 

  Tour Guiding  
 302011  การขนส่งเพื่อการท่องเท่ียวและการบริการ    3(3-0-6) 

  Transportation  for Tourism and Hospitality 
 302013  การวางแผนพฒันาการท่องเท่ียว     3(3-0-6) 

  Tourism Planning Development  
 302014  การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว     3(2-2-5) 

  Tourism Resources Management 
 
ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี     (จ านวน   6  หน่วยกติ) 
 เลือกเรียนจากรายวชิาระดบัปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง โดยค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
ง.  หมวดวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (จ านวน  6  หน่วยกติ)     
     เลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี                  
 302028  การฝึกงาน     6 (700ชัว่โมง หรือ 3 เดือน) 

  Internship  
 302029  สหกิจศึกษา   

  Co-operative Education    6 (16 สัปดาห์หรือ 1 ภาคการศึกษา) 
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 3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
302004 จิตวทิยาการบริการและการ

ส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
3 203002 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3 

404101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3 302001 ความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว 

3 

404110 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3 302003 การท่องเท่ียวอาเซียน 3 
402006 สังคมไทย 3 404102 ภาษาองักฤษระดบักลาง 3 
xxxxxx กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ฯ 3 403004 ไทยศึกษา 3 
xxxxxx กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพื่อ

งานอาชีพ (1) 
3 xxxxxx กลุ่มวชิาพลานามยัฯ 3 

   xxxxxx กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ
เพื่องานอาชีพ (2) 

3 

รวม 18 รวม 21 
 

 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
302002 กฎหมายเก่ียวกบัอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว 
3 302005 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว 3 

302007 ระบบสารสนเทศส าหรับ 
การท่องเท่ียวและการบริการ 

3 302009 การด าเนินงานและการจดั 
น าเท่ียว 

3 

302008 การจดัการธุรกิจน าเท่ียว 3 302010 มคัคุเทศก ์ 3 
302011 การขนส่งเพื่อการท่องเท่ียว

และการบริการ 
3 404104 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3 

404103 ภาษาองักฤษระดบัสูง 3 xxxxxx กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพื่อ
งานอาชีพ (4) 

3 

xxxxxx กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพื่อ
งานอาชีพ (3) 

3 xxxxxx กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ (1) 3 

xxxxxx กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ฯ 3    
รวม 21 รวม 18 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     
      กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี   
             401010 คอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ                 3(2-2-5) 
  Computer and Information Technology 
  ศึกษาพื้นฐานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ และฮาร์ดแวร์ และ
การจดัการฐานขอ้มูล การประยกุตใ์นธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศกบัอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยสีารสนเทศใน
ส านกังาน การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในธุรกิจ ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ และแนวโนม้ของ
เทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต การใชโ้ปรแกรมส านกังานในดา้นการพิมพ ์ การท าสเปรดชีท การสืบคน้ขอ้มูล
ทางอินเตอร์เน็ต 

ช้ันปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ช้ันปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
302006 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 3 302012 การตลาดการท่องเท่ียวและ

การบริการ 
3 

302013 การวางแผนพฒันาการ
ท่องเท่ียว 

3 302014 การจดัการทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 

3 

302015 ภาษาองักฤษส าหรับการ
ท่องเท่ียวและการบริการ 1  

3 302016 ภาษาองักฤษส าหรับการ
ท่องเท่ียวและการบริการ 2 

3 

xxxxxx กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพื่อ
งานอาชีพ (5) 

3 xxxxxx กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ (3) 3 

xxxxxx กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ (2) 3 xxxxxx กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ (4) 3 
xxxxxx เลือกเสรี (1) 3 xxxxxx เลือกเสรี (2) 3 

รวม 18 รวม 18 
 

ช้ันปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ช้ันปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
302017 การวจิยัการท่องเท่ียวและการ

บริการ 
3 302028 

302029 
การฝึกงาน หรือ  
สหกิจศึกษา 

6 

302018 สัมมนาการท่องเท่ียวและการ
บริการ 

3    

xxxxxx กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ (5) 3    
 รวม 9  รวม 6 
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 401001 คณติศาสตร์พืน้ฐาน                  3(3-0-6) 
  Fundamental Mathematics  
  ศึกษาเก่ียวกบัคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ให้รู้จกัแนวความคิด และวธีิการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ให้
มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการศึกษาวชิาอ่ืนต่อไป ศึกษาเก่ียวกบัระบบจ านวน สมการ 
และอสมการ เซตฟังกช์นัและกราฟเส้นตรง และพาราโบลา เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท ์คณิตศาสตร์การเงิน และ
การโปรแกรมเชิงเส้นตรงเบ้ืองตน้ 
  
 

 401006  วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดล้อม     3(3-0-6) 
             Science, Technology and Environment          
  ศึกษาความส าคญั และผลกระทบดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย ์ ส่ิงมีชีวติท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ    ศึกษา
สาเหตุ และปัญหาจากการเปล่ียนแปลงความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี ท่ีมีผลต่อสภาพแวดลอ้ม 
และแนวทางการป้องกนั และแกไ้ข 
 

 401013 สถิติเพือ่การวจัิย          3(3-0-6) 
            Statistics for Research          
               ศึกษาความหมาย และการประยกุตใ์ชส้ถิติเพื่อการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการน าเสนอ
ขอ้มูลทางสถิติ การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปความถ่ี การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์
และการถดถอยอยา่งง่าย การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยพหุคูณ การวเิคราะห์อนุกรมเวลา 
 

2. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   
 

 402006 สังคมไทย        3(3-0-6) 
  Thai Society 
  ศึกษาสังคมไทย วฒันธรรม การเมืองการปครอง และเศรฐกิจของไทย  ลกัษณะโครงสร้างของ

สังคมไทย  ลกัษณะประชากร การศึกษา ศาสนา การประกอบอาชีพ  ค่านิยมความเช่ือ  อตัลกัษณ์ความเป็นไทย  
แบบความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัของสังคมไทย    วถีิชีวติและความเป็นอยู ่  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในวถีิไทย   วฒันธรรมไทย  ลกัษณะประเภทและองคป์ระกอบของวฒันธรรม  การถ่ายทอดและการรับ
วฒันธรรม การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม  การอนุรักษส่์งเสริมวฒันธรรมความเป็นไทย  ระบบการเมืองการ
ปกครอง   การแบ่งเขตการปกครอง  ระบบเศรษฐกิจการคลงั    บทบาทของประไทยต่อเวทีโลก  สถานการณ์และ
ปัญหาในปัจจุบนัตลอดจนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวพนัทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม
ของไทย      
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3. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
 

 403004 ไทยศึกษา        3(3-0-6) 
  Thai Studies 
  ศึกษาศิลปวฒันธรรมและความสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติคนไทย        พุทธศาสนา   คตินิยมไทย   ทศันศิลป์    
ประณีตศิลป์ วรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย  นาฏศิลป์ ดนตรีไทย อาหารขนม ผลไมไ้ทย หตัถกรรมไทย  เทศกาลงาน
ประเพณี  มรดกและภูมิปัญญาไทย  การรักษาโรค ยาแพทยแ์ผนไทย และเทคโนโลยพีื้นบา้น  
  
 

      4.  กลุ่มวชิาภาษา    
 
 404101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน                 3(2-2-5) 
  Fundamental English  
  การออกเสียง การอ่าน ศึกษาทกัษะการอ่านเบ้ืองตน้ การอ่านอยา่งคร่าว ๆ และการเดาความหมาย
ของค าศพัทจ์ากประโยค ไวยากรณ์ ศึกษา และฝึกฝนกฎไวยากรณ์พื้นฐาน เช่นโครงสร้างของประโยค รวมทั้งการ
เขียนพื้นฐานศึกษา และฝึกฝนทกัษะการฟัง และการพดูภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั รวมทั้งกฎเกณฑใ์นโดย
ใชไ้วยากรณ์ท่ีเรียน 
 
 404102 ภาษาองักฤษระดับกลาง                 3(2-2-5) 
  Intermediate English  
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  404101  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 
  ศึกษา และฝึกฝนทกัษะการฟังบทสนทนา และบทพดูท่ียาวข้ึน และทกัษะการพดู โดยใช ้  หวัขอ้
สนทนาท่ีซบัซอ้นมากข้ึน การอ่าน ศึกษาทกัษะการอ่าน เช่น การหาประโยคหวัขอ้ ประโยคสนบัสนุน และ
ความคิดหลกั ไวยากรณ์ ศึกษากฎไวยากรณ์ เช่น วลี ประโยคเง่ือนไข รวมทั้งการเขียนโดยใชไ้วยากรณ์ท่ีเรียน 
    
 404103 ภาษาองักฤษระดับสูง                   3(2-2-5) 
  Advanced English 
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  404102  ภาษาองักฤษระดบักลาง 
  ศึกษา และฝึกฝนทกัษะการฟัง และการพดู เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั และหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ การ
อ่าน ศึกษาทกัษะการอ่านท่ีซบัซอ้นมากข้ึน บทความเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั และหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ ไวยากรณ์ 
ศึกษากฎไวยากรณ์ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน รวมทั้งการเขียนโดยไวยากรณ์ท่ีเรียน 
     
 404104 ภาษาองักฤษธุรกจิ                    3(2-2-5) 
  Business English 
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  ศึกษาภาษาเพื่อการใชติ้ดต่อส่ือสารทางธุรกิจ ในหวัขอ้ต่าง ๆ ไดแ้ก่การ แนะน าตวั  การรับ
โทรศพัท ์บทสนทนาทางสังคม การอธิบายลกัษณะผลิตภณัฑ ์บทสนทนาเก่ียวกบัการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ ฯลฯ 
การอ่านศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นวงการธุรกิจ และฝึกอ่านบทความธุรกิจขนาดสั้น ศึกษาและฝึกเขียนจดหมายธุรกิจ
ชนิดต่าง ๆ เช่น การเขียนจดหมายขอขอ้มูล จดหมายสั่งซ้ือสินคา้ จดหมายสมคัรงาน และการเขียนประวติัส่วนตวั
เพื่อสมคัรงานการเขียน จดหมายร้องเรียน จดหมายตอบการร้องเรียนของลูกคา้ การเขียนบนัทึกภายใน วาระการ
ประชุม และรายงานการประชุม 
   
 404110 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร       3(2-2-5) 
  Thai for Communication 
  ศึกษาการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร ทั้งในดา้นการเขียน การพดู การอ่าน และการฟัง  ไดอ้ยา่งมี
ศิลปะ ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส หลกัการ และวธีิการเขียนเพื่อการส่ือสารประเภท
ต่าง ๆ เช่น การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายติดต่อกบัทางราชการ และทางธุรกิจ การเขียนข่าว การเขียน
บทความ เป็นตน้ วเิคราะห์ ประเมินค่าจากการฟัง การดู การอ่าน การน าเสนอขอ้มูลในเชิงใหค้วามรู้ ขอ้คิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ และวจิารณ์อยา่งมีเหตุผลในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
  
 5.   กลุ่มวชิาพลานามัยและนันทนาการ      
 
 405009  นันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ      3(2-2-5) 
  Recreation for Quality of  Life 
  ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ขอบข่าย ความส าคญั และประเภทของนนัทนาการ ลกัษณะ 
และบทบาทของผูน้ านนัทนาการ ธรรมชาติ และความตอ้งการของมนุษย ์ หลกัการจดักิจกรรมนนัทนาการใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ โดยค านึงถึงความปลอดภยั ในการปฏิบติักิจกรรม
นนัทนาการ พร้อมทั้งรายงานกิจกรรมนนัทนาการท่ีไดป้ฏิบติัร่วมกนั  
 
 405012  นาฏศิลป์อาเซียน       3(2-2-5) 
  Asian Classical Dance  
  ศึกษาพฒันาการของนาฎศิลป์ในกลุ่มประเทศอาเซียน รูปแบบของนาฎศิลป์ การใชภ้าษา
นาฎศิลป์  การประดิษฐท์่าทาง ท่าร าประกอบการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง การแสดงออกทางนาฎศิลป์พื้นเมือง การ
ฝึกปฏิบติัการแสดงนาฎศิลป์ตามแบบแผนมาสู่สมยัใหม่  การฝึกท างานกลุ่มในการออกแบบและจดักิจกรรมการ
แสดงทางนาฎศิลป์แบบบูรณาการท่ีเช่ียมโยงกบัการเรียนรู้อ่ืนๆ   
     
 405013  ศิลปะการแสดง        3(2-2-5) 
  Performance Arts  
  ศึกษาประวติัและววิฒันาการของการแสดงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคุ่มน ้าโขง การน าศิลปะการ 
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แสดงมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัโครงสร้าง องคป์ระกอบและรูปแบบ
ต่างๆ ของการแสดง ลกัษณะและความแตกต่างของการแสดงสด และการแสดงผา่นส่ือมวลชนแต่ละประเภท 
รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์ของการแสดงกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 
 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ                                          
      1.  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  
 
 203002 การจัดการทรัพยากรมนุษย์       3(3-0-6) 

 Human Resource Management   
  ศึกษาความส าคญั บทบาท  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ ววิฒันาการ แนวคิด  วเิคราะห์งาน  การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย ์      การสรรหา  การคดัเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร   การฝึกอบรม   และการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์  การประเมินผลการปฏิบติังาน   การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ  การแรงงานสัมพนัธ์ 
 
    302001 ความรู้เกีย่วกบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
  Introduction to  Tourism Industry 
  ศึกษาเก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในบริบทของอุตสาหกรรมนานาชาติ วิวฒันาการ     ความหมาย 
ของการท่องเท่ียวและนกัท่องเท่ียว ความส าคญัและผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียว องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว ปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียว  ทรัพยากรการ
ท่องท่ียว ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และระบบความสัมพนัธ์ของ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจท่ีพกั ธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจสินคา้ท่ีระลึก  ธุรกิจนนัทนาการ  ธุรกิจ MICE   ธุรกิจทางออ้มอ่ืนๆ   
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว          นโยบายการส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเท่ียวของรัฐบาล  นโยบายการ
ส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพมคัคุเทศก์ของรัฐบาล  แนวโนม้ทิศทางของการท่องเท่ียวในอนาคต  ศึกษาดูงานภาพรวม
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
   
 302002 กฏหมายเกีย่วกบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 

 Law  for Tourism Industry  
  ศึกษาวเิคราะห์สาระส าคญัความจ าเป็นของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการ
บริการ เพื่อใชป้ฏิบติัต่อนกัท่องเท่ียว และปกป้องผลประโยชน์ของนกัท่องเท่ียว  ผูป้ระกอบการ และประเทศชาติ  
อาทิพระราชบญัญติัน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์ กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากรและศุลกากร  กฎหมายเก่ียวกบัการคมนาคม
และขนส่ง  กฎหมายเก่ียวกบัป่าไม ้ ป่าสงวนแห่งชาติ  อุทยานแห่งชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  กฎหมายสงวนและคุมครอง
สัตวป่์า  กฎหมายเก่ียวกบัโรงแรมและสถานบริการ กฎหมายเก่ียวกบัโสเภณี ลามกอนาจาร  กฎหมายแรงงาน  
กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด  กฎหมายเก่ียวกบัการตรวจคนเขา้เมือง  กฎหมายเก่ียวกบัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 
ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร  กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีควรทราบ และจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 
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 302003 การท่องเที่ยวอาเซียน       3(3-0-6) 
 ASEAN  Tourism  
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาเซียน ความเป็นมาพฒันาการประชาคมอาเซียน  กฎบตัรอาเซียน ปฏิญญา
อาเซียน เขตการคา้เสรีอาเซียน ความร่วมมือกบัประเทศคู่เจรจา      ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน  บทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน  ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวในกรอบอาเซียน 
ยทุธศาสตร์การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอาเซียน การพฒันาเส้นทางคมนาคมอาเซียน การพฒันาบุคลากร
ดา้นการท่องเท่ียวและการบริการ การพฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง แนวโนม้การท่องเท่ียวอาเซียน รวมถึงกฎหมาย
เก่ียวกบัอาเซียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว  
 

 302004 จิตวทิยาการบริการและการส่ือสารข้ามวฒันธรรม     3(3-0-6) 
 Service Psychology and Cross – Culture Communication  

  ศึกษาความหมายและความส าคญัของจิตวทิยาการบริการ ความรู้เก่ียวกบัการบริการ จิตบริการ
ความสัมพนัธ์ของจิตวทิยากบัการบริการ  แนวคิดทางจิตวทิยาและการน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริการ การวเิคราะห์
พฤติกรรมผูรั้บบริการและการสร้างการพฒันาทกัษะการบริการ   ตลอดจนความสัมพนัธ์ของมนุษยใ์นกระบวนการทางสังคม  
มนุษยสัมพนัธ์ บุคลิกภาพ  การใชว้าทศิลป์ และการส่ือสารกบับุคคลต่างวฒันธรรม  บทบาทของการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
องคป์ระกอบทางวฒันธรรม ความแตกต่างทางวฒันธรรม วจันภาษาและอวจันภาษา  กระบวนการเขา้สู่วฒันธรรมใหม่และ
การปรับตวั  เทคนิคการส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งชนชาติต่างวฒันธรรม  การฝึกปฏิบติัทกัษะการส่ือสาร 
  
 302005  ภูมิศาสตร์การท่องเทีย่ว       3(3-0-6) 
  Tourism Geography 
  ภูมิศาสตร์อาเซียน และภูมิศาสตร์ประเทศไทย ปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว  
ภูมิลกัษณ์ ภูมิอากาศ แหล่งท่องเท่ียวประเภทต่างๆท่ีส าคญัของประเทศในกลุ่มอาเซียน  แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัใน
ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย การศึกษาแผนท่ีทางภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว การอ่านและแปลความหมายในแผน
ท่ี  รวมถึงระบบ GPS และการศึกษาวิเคราะเง่ือนไขทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อการวางแผนและพฒันาการท่องเท่ียว 
 
 302006 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว       3(3-0-6) 

 Tourist  Behavior  
               การจ าแนกนกัท่องเท่ียวตามภูมิภาคโลกและกลุ่มตลาดการท่องเท่ียว ความหมายและความส าคญั
ของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ วตัถุประสงคข์องการ
ท่องเท่ียว การจ าแนกประเภทและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รูปแบบ
พฤติกรรมความตอ้งการในการบริโภค กิจกรรมการท่องเท่ียว  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ   แรงจูงใจและ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว พฤติกรรมท่ีแตกต่างทางสังคม วฒันธรรมและศาสนา  
พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยก์บัการท่องเท่ียว    
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 302007 ระบบสารสนเทศส าหรับการท่องเทีย่วและการบริการ   3(2-2-5) 
 Information Systems for Tourism and Hospitality  

  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นธุรกิจท่องเท่ียวและการบริการ การศึกษา 
ลกัษณะเฉพาะของระบบขอ้มูลข่าวสาร        และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการด าเนินงานของธุรกิจท่องเท่ียว
และการบริการ   ระบบส ารองท่ีนัง่ การจดัจ าหน่ายแบบเบด็เสร็จ  การออกบตัรโดยสาร  ระบบการจดัการลูกคา้
สัมพนัธ์ การประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันาระบบ  มีการฝึกปฏิบติั 
   
      2.  กลุ่มวชิาเฉพาะ 
           2.1 กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ          
 
 302008 การจัดการธุรกจิน าเทีย่ว       3(3-0-6) 

 Tour Business Management       
  ศึกษาภาพรวมธุรกิจน าเท่ียว  พระราชบญัญติัน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์ ประเภทของธุรกิจน าเท่ียว       
การจดัการและการด าเนินงานธุรกิจของบริษทัน าเท่ียว  และบริษทัตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนการเดินทางท่องเท่ียว  
กระบวนการจดัตั้ง  การจดัการองคก์ร   การบริหารงาน การด าเนินงาน  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  ส่ือสาร
การตลาด  การบริหารงานบุคคล การบริหารความเส่ียง  การบญัชีและการเงินส าหรับธุรกิจน าเท่ียว 

 

 302009 การด าเนินงานและการจัดน าเทีย่ว      3(2-2-5) 
 Tour Operations and Organization)  

  ประเภทของการจดัน าเท่ียว หลกัและวธีิการจดัน าเท่ียว  การวางแผนผลิตบริการน าเท่ียว    การน า
ความรู้ดา้นภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวมาใชใ้นการจดัน าเท่ียว  กระบวนการจดัน าเท่ียว   การวางแผน การส ารวจเส้นทาง    
การเขียนเส้นทางการเดินทาง    การค านวณเวลา  การเขียนรายการน าเท่ียว  การคิดตน้ทุนก าไร  ราคาขายและจุดคุม้ทุน 
การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพนัธ์  การน าเท่ียว และการประเมินผลการจดัน าเท่ียว  ฝึกปฎิบติัการจดัน าเท่ียว  

 
 302010 มัคคุเทศก์        3(2-2-5) 

 Tour  Guiding   
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมคัคุเทศก ์ พฒันาการของวชิาชีพมคัคุเทศก ์  ความหมาย ประเภท บทบาท
หนา้ท่ี ความส าคญั มารยาท จรรยาบรรณ  และวธีิปฏิบติังาน  เทคนิคการบรรยายและน าชมสถานท่ีท่องเท่ียว   การ
เป็นเจา้บา้นท่ีดี การอ านวยความสะดวกระหวา่งการเดินทาง   นนัทนาการ   การแกไ้ขปัญหาในการน าเท่ียว  
ความรู้ในธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมคัคุเทศกพ์ึงทราบ   การสร้างความปลอดภยัใหก้บันกัท่องเท่ียว   วธีิการให้
ความปลอดภยั การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ฝึกปฏิบติัการปฐมพยาบาล  ฝึก
ปฏิบติังานมคัคุเทศก ์และศึกษานอกสถานท่ี 
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 302011 การขนส่งเพือ่การท่องเทีย่วและการบริการ     3(3-0-6) 
 (Transportation for Tourism and Hospitality)  

              ศึกษาววิฒันาการและแนวคิดการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้พสัดุภณัฑ ์  การขนส่งในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ  เส้นทางขนส่งอาเซียน   การขนส่งทางบก   ทางน ้ า   ทางอากาศ    การใหบ้ริการขนส่งผูโ้ดยสาร
และสินคา้พสัดุภณัฑ์ของภาครัฐและเอกชน  การวางแผนการขนส่งเพื่อการท่องเท่ียว  ความรู้ดา้นโลจิสติกส์ส าหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การขนส่งและการกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตสินคา้และการบริการการท่องเท่ียว การ
ประกนัภยัในการขนส่ง  ความรู้เก่ียวกบัการขนส่งผูโ้ดยสารภายในประเทศและระหวา่งประเทศ การซ้ือขายบริการ
ขนส่งทางอินเตอร์เนต การส ารองท่ีนัง่ การออกบตัรโดยสาร พิธีเขา้ออกราชอาณาจกัรและพิธีการทางศุลกากร    
หน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
  
 302012 การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ     3(3-0-6) 

 Marketing for Tourism and Hospitality  
  สถานการณ์ทางการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการทั้งระดบัชาติและนานาชาติ     นโยบาย
การตลาดการท่องเท่ียวของภาครัฐ     การวางแผนการตลาดเชิงกลยทุธ์    การวเิคราะห์กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  การ
วางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ การแข่งขนั   การวจิยัตลาด  การพยากรณ์อุปสงค ์ การก าหนดกลยทุธ์ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ   การตั้งราคา    และช่องทางการจดัจ าหน่าย    การส่ือสารการตลาด  การเขียนแผนงานการตลาด  
กรณีศึกษา  

 
 302013 การวางแผนพฒันาการท่องเทีย่ว      3(3-0-6) 

 Tourism Planning Development  
 แนวคิดหลกัการและมาตรการการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื การวางแผนการจดัการและ
ควบคุม การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว นโยบายและกลยทุธ์ดา้นการพฒันา
ท่องเท่ียว นโยบายและแผนพฒันาการท่องเท่ียวของไทย    การพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชน กระบวนการ
วางแผนพฒัาการท่องเท่ียว แนวทางการการพฒันาและการจดัการพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวประเภทต่างๆ   

 
 302014 การจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ว     3(2-2-5) 

 Tourism  Resource Management  
  ทรัพยากรการท่องเท่ียว  การอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู และพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว    การวเิคราะห์
ทรัพยากรการท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจดัการ กระบวนการวางแผนการ
จดัการแหล่งท่องเท่ียว  การจดัท าแผน การด าเนินการและการควบคุม การติดตามและประเมินผลกระทบจากการ
จดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว การจดัท าโครงการการการท่องเท่ียว  อภิปรายความเป็นไปไดข้องโครงการ โดย
ศึกษาแนวคิดและเคา้โครงความเหมาะสมของโครงการ การประเมินโครงการ  กรณีศึกษาภาคสนามและการศึกษา
นอกสถานท่ี 
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 302015 ภาษาองักฤษส าหรับการท่องเทีย่วและการบริการ 1    3(2-2-5) 
 English for Tourism and Hospitality 1   

  รายวชิาบงัคบัก่อน  : 404103 ภาษาองักฤษระดบัสูง 
  ศึกษาโครงสร้างศพัท ์   ส านวนท่ีใชก้นัทัว่ไปในธุรกิจการท่องเท่ียว ฝึกทกัษะการฟังการพูดท่ีใชใ้น
การตอ้นรับและบริการ   การใชภ้าษาในการเจรจาต่อรอง     การรับเร่ืองร้องทุกขร้์องเรียน   การรับโทรศพัท ์การให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนเงินตรา  พิธีการเขา้-ออกราชอาณาจกัร    ระเบียบปฏิบติั มารยาททางสังคมท่ี
นกัท่องเท่ียวควรทราบ  ฝึกเทคนิคการใชภ้าษาในงานอาชีพ   การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
ท่ีส าคญัของประเทศไทย มารยาทในการเท่ียวชม ฝึกทกัษะการสนทนาในสถานการณ์จ าลอง    

 
 302016 ภาษาองักฤษส าหรับการท่องเทีย่วและการบริการ 2    3(2-2-5) 

 English for Tourism and Hospitality II   
  รายวชิาบงัคบัก่อน  : 404103 ภาษาองักฤษระดบัสูง 
  ฝึกทกัษะการอ่าน  เขียนส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ  แผน่พบัแนะน าบริการ  การเขียน
รายการน าเท่ียว   การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์   การเขียนจดหมายธุรกิจ  ฝึกเทคนิคการใชภ้าษาในงานอาชีพ 
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์โบราณสถานรวมถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ินและเทศกาลประเพณี    
ท่ีส าคญัของประเทศไทย  มารยาทในการเท่ียวชม  ฝึกทกัษะการสนทนาในสถานการณ์จ าลอง   

 
 302017 การวจัิยส าหรับการท่องเทีย่วและการบริการ    3(2-2-5) 

 Research for Tourism and Hospitality     
  เง่ือนไข : ศึกษาในหลกัสูตรมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 90 หน่วยกิต 
  หลกัการส ารวจและวธีิการวจิยั การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหา การก าหนดรูปแบบการวจิยั
การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐาน ประชากร และการสุ่มตวัอยา่ง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลการวจิยั การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการวจิยั 

 
 302018 สัมมนาการท่องเที่ยวและการบริการ     3(2-2-5)  

 Seminar in Tourism and Hospitality  
  เง่ือนไข : ศึกษาในหลกัสูตรมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 90 หน่วยกิต 
  การพิจารณาและหาค าตอบต่อประเด็นปัญหาร่วมสมยั    หรือกรณีศึกษาในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวและการบริการ เนน้การศึกษาวเิคราะห์และอภิปรายเพื่อให้เห็นถึงประเด็นปัญหาและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา     โดยใชห้ลกัทฤษฎีความรู้ทางการท่องเท่ียวและการบริการ และน าเสนอในรูปแบบของการจดัสัมมนา 
 

 

        2.2  กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก          
2.2.1 กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ  
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 302019 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ       3(3-0-6) 
 Ecotourism  
  หลกัการและแนวคิดนิเวศวทิยาพื้นฐาน ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ ์ กลยทุธ์การอยูร่อดของส่ิงมีชีวิ  ปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมมนุษย ์
สมดุลธรรมชาติและผลกระทบ ระบบนิเวศท่ีใชป้ระโยชน์ดา้นการท่องเท่ียว  ผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อ
ระบบนิเวศ  การประยกุตใ์ชก้บัการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กระบวนการด าเนินงานและรูปแบบ กิจกรรมนนัทนาการ เทคนิคการส่ือความหมาย แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีส าคญัในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ศึกษานอกสถานท่ี  
 

 302020 การท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม     3(3-0-6) 
 Historical and Cultural Tourism  

  ศึกษาประวติัศาสตร์ไทยในบริบทประวติัศาสตร์โลก    แหล่งก าเนิดชนชาติไทย ชุมชนและสังคม
โบราณในประวติัศาสตร์ไทย การก่อตวัของอารยธรรมไทย    การแบ่งสมยัประวติัศาสตร์ไทย  การก่อตั้งและ
พฒันาการของอาณาจกัรไทย   ววิฒันาการทางการเมือง  การปกครอง   การต่างประเทศ   เศรษฐกิจและสังคม    
เหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์      ความเช่ือมโยงทางประวติัศาสตร์ การศึกษาประวติัศาสตร์ศิลปะ  ประเภท
ของงานศิลปะในสมยัต่างๆ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และประณีตศิลป์ การใชห้ลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์และโบราณคดีกบัการบูรณาการเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์มาใชใ้นการจดัการท่องเท่ียว   แหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ีส าคญัในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ศึกษานอกสถานท่ี 

 
 302021 ธุรกจิการท่องเทีย่วระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

 International Tourism Business   
  แนวโนม้การท่องเท่ียวและธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ       อุปสงคแ์ละอุปทานทางการ
ท่องเท่ียวในภูมิภาค   การด าเนินงานการจดัการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ    เนน้ความหมายทาง
ยทุธศาสตร์ในการด าเนินงานต่างวฒันธรรม ท่ีมีกฏหมาย  ภาษา  และค่านิยมท่ีแตกต่างกนั   ปัจจยัทางสังคม   
เศรษฐกิจ   การเมืองและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบนั นโยบายและขอ้จ ากดัการ
ลงทุน     ขอ้ตกลงทางการคา้และแรงผลกัดนัทางวฒันธรรม ขอ้บงัคบักฎหมายระเบียบปฏิบติั การวางแผลกลยทุธ์
ของธุรกิจการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ  

 
 

 302022 การจัดการหอศิลป์และพพิธิภัณฑ์      3(3-0-6) 
 Gallery and Museum Management   

  ประเภทของพิพิธภณัฑแ์ละหอศิลป์  การจดัการหอศิลป์และพิพิธภณัฑ ์ การส่ือคุณค่าและเน้ือหา
ของศิลปหรือวตัถุท่ีจดัแสดง แนวคิดและเทคนิคการจดัแสดงโดยเนน้ขนาดของพื้นท่ี องคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการหอศิลป์และพิพิธภณัฑ ์  ไดแ้ก่ กฎหมาย การเงิน และการมีส่วนร่วมของชุมชน แนวคิดดา้น
เทคโนโลย ีความหลากหลายของพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภค  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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 302023 การจัดการธุรกจิการจัดงาน      3(3-0-6) 

 Event  Business Management  
  ศึกษาธุรกิจการจดังานระดบัชาติและนานาชาติ   ประกอบดว้ยการจดังานการประชุม    การจดั
งานแสดงเผยแพร่     การจดังานแสดงเพื่อการคา้   การจดัการเดินทางส าหรับพนกังานและลูกคา้    การจดังานเฉลิม
ฉลอง       การจดังานกิจกรรมและงานเทศกาล        ศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจการจดังานแต่ละประเภท   จาก
ขั้นตอนการด าเนินงานก่อนการวางแผน   การเลือกสถานท่ี   การออกแบบโปรแกรมงาน  การออกแบบและตกแต่ง
สถานท่ี      การจดัก าลงัคน      การน าแผนสู่การปฏิบติั       จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยในการประเมินผลและรายงานผล  
รวมถึงระเบียบขอ้บงัคบัและพิธีการต่างๆ  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 
 

 302024 การจัดการธุรกจิเพือ่สุขภาพ      3(3-0-6) 
 Health  Therapy Business Management  

  ศึกษาแนวคิด ความหมาย ประเภทของธุรกิจเพื่อการบ าบดัสุขภาพ     การจดับริการเพื่อสุขภาพใน
สถานท่ีพกัแรม     การจดัรูปแบบบริการ     การนวดแผนไทย    การนวดฝาเทา้     การอบประคบสมุนไพร   สุว
คนธบ าบดั   วารีบ าบดั   สปา    อาหารเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ    ผลิตภณัฑส์มุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม    การ
จดักิจกรรมการใหบ้ริการ   การจดัสถานท่ีใหบ้ริการ    การจดับุคลากรและการจดัระบบบริหารจดัการ   ศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

 
 302025 การจัดการธุรกจิทีพ่กัแรม      3(3-0-6) 

 Lodging Business Management   
  ความรู้ทัว่ไปก่ียวกบัโรงแรมและท่ีพกั  ววิฒันาการ   ประเภทของโรงแรมท่ีพกั ระดบัและ
มาตรฐานของโรงแรมท่ีพกั การจดัองคก์ร  การบริหารงานและระบบการบริหาร เครือข่าย   แผนกงานต าแหน่งงาน
และหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  ความสัมพนัธ์ของแผนกต่าง ๆ   การประสานงานกบัองคก์รหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียวเพื่อการร่วมมือทางธุรกิจ เช่น บริษทัท่องเท่ียว ตวัแทนน าเท่ียว สายการบิน บริษทัหา้งร้านต่างๆ เป็น
ตน้  ระเบียบปฏิบติัในการเขา้พกั    มารยาทในการเขา้พกัและการใชบ้ริการ   แนวโนม้ของธุรกิจท่ีพกัแรม  การ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 
 

 302026 การจัดการธุรกจิอาหารและเคร่ืองดื่ม     3(3-0-6)   
 Food  and  Beverage  Business  Management  

  ศึกษาประเภทของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม   ภตัตาคาร   หอ้งอาหาร   บาร์    ประเภทของอาหาร
และเคร่ืองด่ืม   โครงสร้างการบริหารงาน ต าแหน่งและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  ความรู้เก่ียวกบัอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  การจดัการและการด าเนินงานในครัว การควบคุมตน้ทุน  การจดัรายการอาหาร ชนิดของการบริการ การ
จดังานเล้ียง การปฏิบติัต่อลูกคา้  หลกัปฏิบติังานและเทคนิคต่างๆ ในการเสริฟ  การสุขาภิบาล  อนามยัและความ
ปลอดภยั  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และแนวโนม้ทางการตลาด   ฝึกปฏิบติัและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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 302027 บัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว     3(2-2-5) 

 Finance and Accounting for Tourism Business  
  ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดของระบบสารสนเทศทางการเงินและการบญัชี          ท่ีใชใ้นธุรกิจการ
ท่องเท่ียว การจดัการดา้นบญัชีและการเงิน   การควบคุมการจ าหน่ายบริการของแผนกต่าง ๆ  การจดบนัทึก  การ
ควบคุมลูกหน้ี เงินสด  และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ   การตรวจสอบรายไดแ้ละเงินสดรับประจ าวนั     การควบคุมตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้าย     การจดัซ้ือ    การจดัท างบการเงินและสถิติต่าง ๆ  ของการด าเนินงานและระบบภาษีอากร กรณีศึกษา 

 
              2.2.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพือ่งานอาชีพ    

1) กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ    
 

 302101 การสนทนาภาษาองักฤษ       3(2-2-5)  
   Conversational English   

 ฝึกทกัษะการฟังบทสนทนา การสนทนาโตต้อบในเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั  
โดยใชบ้ทบาทสมมุติ กิจกรรม  เกม โดยเนน้การจ าแนกการออกเสียง      ฝึกเลือกใชค้  าศพัท ์    ส านวนประโยคท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ  
  

 302102 การพูดภาษาองักฤษในทีชุ่มชน       3(2-2-5)  
  English for Public Speaking 

 ฝึกทกัษะการพดูในโอกาสต่างๆ ในท่ีชุมชน  วธีิการพดู  วธีิการน าเสนอ ลกัษณะภาษา 
องคป์ระกอบของเน้ือหา  และการพฒันาการน าเสนอขอ้คิดเห็นในรูปของประโยคลกัษณะต่างๆ ทั้งวลี ค ากล่าว 
ค าอุปมาอุปไมย     โดยฝึกการพดู การใชเ้สียง  การใชส้ายตา ลีลาท่าทาง และการใชส่ื้อประกอบในการพดู   และ
ฝึกเขียนค าพดูในโอกาสต่างๆ  ตลอดจนการน าเสนอกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 
 

 

 302103 การฟัง-พูด ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิท่องเทีย่ว    3(2-2-5)  
   English  Listening-Speaking  for Tourism  Business 
   วชิาบงัคบัก่อน  : 404101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 

 ฝึกทกัษะการฟังเพื่อความเขา้ใจในเน้ือหาสาระในธุรกิจการท่องเท่ียว     ฝึกทกัษะการฟังพดู  การให้
ขอ้มูลข่าวสาร  ในลกัษณะของการอธิบาย การแสดงความคิดเห็น เชิงวพิากษว์จิารณ์      การน าเสนอและการอภิปราย 
การจดัประชุมสัมมนาในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและบริการ  โดยใชศ้พัท ์ ส านวนและประโยคท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม   
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  302104 เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิท่องเทีย่ว    3(2-2-5)  
   Reading English Techniques for Tourism Business  
  วชิาบงัคบัก่อน  : 404102 ภาษาองักฤษระดบักลาง 
  ศึกษาหลกัการอ่านเพื่อความเขา้ใจ เทคนิคการอ่าน  การตีความหมายจากขอ้ความท่ีอ่านจากส่ือ
หลายรูปแบบท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น บทความจากหนงัสือพิมพ ์บทโฆษณาบทบรรณาธิการ บทวจิารณ์
ต่างๆ  อภิปรายเน้ือหาท่ีอ่าน ตลอดจนการวิเคราะห์ทางการส่ือสาร ความสัมพนัธ์ทางดา้นความหมายต่อเน่ืองแบบ
ต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขียนน ามาส่ือความหมาย ตลอดจนความรู้สึก นึกคิด และทศันคติท่ีสอดแทรกอยูใ่นภาษา 
 

 302105 เทคนิคการเขียนภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิท่องเทีย่ว   3(2-2-5)  
   Writing  English Techniques for Tourism Business  

 วชิาบงัคบัก่อน  : 404103 ภาษาองักฤษระดบัสูง 
  การใชภ้าษาเขียนในธุรกิจการท่องเท่ียว การใชค้  าประโยค การเขียนยอ่ความ การเขียนบทความ  
การเขียนเพื่อการขาย รายละเอียดสินคา้การท่องเท่ียว  การเขียนข่าวแจก  การเขียนขอ้ความประชาสัมพนัธ์ การ
เขียนการเขียนบนัทึกและรายงานทางธุรกิจ 
 

 302106 เทคนิคการแปลส าหรับธุรกจิท่องเทีย่ว     3(2-2-5)  
  Translation  Techniques for Tourism Business 

 วชิาบงัคบัก่อน  : 404103 ภาษาองักฤษระดบัสูง 
  ฝึกแปลเอกสารและบทความในธุรกิจท่องเท่ียว ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ขอ้เขียนและ
ข่าวสารทางธุรกิจท่ีปรากฏในวารสาร    หนงัสือพิมพ ์   ขอ้ความโฆษณา   เอกสารราชการ  โดยเนน้ความสมบูรณ์
สละสลวยของภาษา   การส่ือความหมายและความถูกตอ้งของขอ้ความ 
 
 

 302107 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิการบิน      3(2-2-5)  
   English  for Airline Business  
  วชิาบงัคบัก่อน  : 404103 ภาษาองักฤษระดบัสูง 
  ฝึกทกัษะการฟัง   การพดูส าหรับธุรกิจการบิน  ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสายการบิน    การใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัเวลา  ตารางการบิน ค่าใชจ่้าย  การส ารองท่ีนัง่การเดินทาง  บตัรโดยสาร     การบริการบนเคร่ืองบนและ
ภาคพื้นบิน   ฝึกทกัษะการสนทนาระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการจากสถานการณ์จ าลอง 

 
2) กลุ่มวชิาภาษาจีน  

 302201 ภาษาจีน 1        3(2-2-5) 
 Chinese I  

  ศึกษาระบบเสียงในภาษาจีนกลาง ฝึกการออกเสียง  Pinyin   โครงสร้าง  วธีิการเขียน และจ าตวัอกัษรจีน 
ระบบไวยกรณ์พื้นฐาน การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การใชป้ระโยคท่ีใชบ้่อยในชีวติประจ าวนั ฝึกฝนจากบทสนทนาท่ี
สมมติข้ึนจากชีวติประจ าวนั  
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 302202 ภาษาจีน 2        3(2-2-5) 
 Chinese II  

  วชิาบงัคบัก่อน  :  302201  ภาษาจีน 1 
  ศึกษาการเรียบเรียงประโยคพื้นฐานรูปแบบต่าง  ๆ  ท่ีมีความซบัซอ้นข้ึน   วธีิการใชพ้จนานุกรม  ฝึก
และแกไ้ขการออกเสียงใหถู้กตอ้งชดัเจน    เนน้การฝึกฝนภาษาพดู     การสนทนาสั้น ๆ  ท่ีสมมติข้ึนจากสถานการณ์ต่าง  
ๆ  ท่ีมกัเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั   

 
 302203 ภาษาจีน 3        3(2-2-5) 

 Chinese III  
  วชิาบงัคบัก่อน  : 302202  ภาษาจีน 2 
  ฝึกทกัษะการพดู อ่าน เขียน โครงสร้างประโยคเชิงซอ้น ในระดบัท่ีสูงข้ึน      ความแตกต่างของอกัษรจีน
แบบตวัเตม็และตวัยอ่   การสนทนาท่ียาวข้ึน ท่ีสมมติข้ึนจากสถานการณ์ต่าง ๆ   ท่ีมกัเกิดข้ึนในสังคม 
 

 302204 ภาษาจีนส าหรับการท่องเทีย่วและการบริการ 1    3(2-2-5)  
  Chinese for Tourism and Hospitality  I  
  วชิาบงัคบัก่อน  : 302203 ภาษาจีน 3 
  ศึกษาโครงสร้างศพัท ์   ส านวนท่ีใชก้นัทัว่ไปในธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ   ฝึกทกัษะการฟัง  
การพดูบทสนทนาท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ    ส านวนภาษาในการตอ้นรับ      การแนะน าตนเอง  การติดต่อซ้ือขายการ
บริการท่ีเก่ียวขอ้ง    การใชภ้าษาในสถานการณ์ต่าง ๆ      การเจรจาต่อรอง     การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ต่าง ๆ    
การรับเร่ืองร้องทุกขร้์องเรียน   การรับโทรศพัท ์ ฯลฯ      ฝึกการสนทนาระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการจาก
สถานการณ์จ าลอง       

 
 302205 ภาษาจีนส าหรับการท่องเทีย่วและการบริการ 2    3(2-2-5)  

 Chinese  for Tourism and Hospitality II  
  วชิาบงัคบัก่อน  : 302203 ภาษาจีน 3 
  ศึกษาโครงสร้างศพัท ์ ส านวน ท่ีใชใ้นธุรกิจการท่องเท่ียว  ฝึกทกัษะการฟังพดู ส านวนภาษา  การ
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนเงินตรา  พิธีการเขา้-ออกราชอาณาจกัร    ระเบียบปฏิบติั มารยาททางสังคมท่ี
นกัท่องเท่ียวควรทราบ   การใชภ้าษาในสถานการณ์ต่าง ๆ     ฝึกเทคนิคการใชภ้าษาในงานอาชีพ   การใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคญัของประเทศไทย มารยาทในการเท่ียวชม ฝึกทกัษะการสนทนาใน
สถานการณ์จ าลอง    
 
 302206 ภาษาจีนส าหรับการท่องเทีย่วและการบริการ 3    3(2-2-5)  
  Chinese for Tourism and Hospitality III 
  วชิาบงัคบัก่อน    : 302203 ภาษาจีน 3 



 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   

มคอ.2    หนา้ 27 

  ฝึกทกัษะการอ่าน  เขียนส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียว แผน่พบัแนะน าบริการ  การเขียนรายการน า
เท่ียว   การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์   การเขียนจดหมาย ฝึกเทคนิคการใชภ้าษาในงานอาชีพ การใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์โบราณสถานรวมถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ินและเทศกาลประเพณี    ท่ีส าคญัของ
ประเทศไทย  มารยาทในการเท่ียวชม  ฝึกทกัษะการสนทนาในสถานการณ์จ าลอง   

 
 302207 ภาษาจีนส าหรับธุรกจิการบิน      3(2-2-5) 

 Chinese for Airline Business  
  วชิาบงัคบัก่อน  : 302203 ภาษาจีน 3 
  ฝึกทกัษะการฟัง   การพดูภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการบิน   ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสายการบิน    
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเวลา เส้นทาง  ตารางการบิน ค่าใชจ่้าย  การส ารองท่ีนัง่การเดินทาง  บตัรโดยสาร     การ
บริการบนเคร่ืองบนและภาคพื้นบิน ฝึกทกัษะการสนทนาระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการจากสถานการณ์จ าลอง 
  
 

3) กลุ่มวชิาภาษาเกาหล ี    
 302301 ภาษาเกาหล ี1        3(2-2-5) 

 Korean  1  
  ศึกษาระบบเสียง ฝึกการออกเสียง  โครงสร้าง   วธีิการเขียน  ระบบไวยกรณ์พื้นฐาน       การเรียบเรียง
ประโยคพื้นฐาน        การใชป้ระโยคท่ีใชบ้่อยในชีวิตประจ าวนั    ฝึกฝนจากบทสนทนาท่ีสมมติข้ึนจากชีวิตประจ าวนั  

 
 302302 ภาษาเกาหล ี2        3(2-2-5)   

 Korean  II  
  วชิาบงัคบัก่อน  : 302301 ภาษาเกาหลี 1 
  ศึกษาการเรียบเรียงประโยคพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีความซบัซอ้นข้ึน วธีิการใชพ้จนานุกรม ฝึก
และแกไ้ขการออกเสียงใหถู้กตอ้งชดัเจน  เนน้การฝึกฝนภาษาพดู     การสนทนาสั้น ๆ  ท่ีสมมติข้ึนจากสถานการณ์
ต่าง  ๆ  ท่ีมกัเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  

 
 302303 ภาษาเกาหล ี3        3(2-2-5)   

 Korean III   
  วชิาบงัคบัก่อน  : 302302 ภาษาเกาหลี 2 
  ฝึกทกัษะการพดู อ่าน เขียน โครงสร้างประโยคเชิงซอ้น ในระดบัท่ีสูงข้ึน  การสนทนาท่ียาวข้ึน ท่ีสมมติ
ข้ึนจากสถานการณ์ต่าง ๆ   ท่ีมกัเกิดข้ึนในสังคม  

 
 302304 ภาษาเกาหลสี าหรับการท่องเทีย่วและการบริการ 1    3(2-2-5)  
  Korean for Tourism and Hospitality  I  
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  วชิาบงัคบัก่อน  : 302303 ภาษาเกาหลี 3 
  ศึกษาโครงสร้างศพัท ์  ส านวนท่ีใชก้นัทัว่ไปในธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ   ฝึกทกัษะการฟัง  การ
พดูบทสนทนาท่ีใชใ้นการให้บริการ    ส านวนภาษาในการตอ้นรับ      การแนะน าตนเอง  การติดต่อซ้ือขายการบริการท่ี
เก่ียวขอ้ง    การใชภ้าษาในสถานการณ์ต่าง ๆ      การเจรจาต่อรอง     การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ต่าง ๆ    การรับเร่ืองร้อง
ทุกขร้์องเรียน   การรับโทรศพัท ์ฯลฯ      ฝึกการสนทนาระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการจากสถานการณ์จ าลอง       
 

 
 
 

 302305 ภาษาเกาหลสี าหรับการท่องเทีย่วและการบริการ 2    3(2-2-5)  
 Korean  for Tourism and Hospitality  II  

  วชิาบงัคบัก่อน  : 302303 ภาษาเกาหลี 3 
  ศึกษาโครงสร้างศพัท ์  ส านวน ท่ีใชใ้นธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ  ฝึกทกัษะการฟังพดู 
ส านวนภาษา  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนเงินตรา  พิธีการเขา้-ออกราชอาณาจกัร    ระเบียบปฏิบติั 
มารยาททางสังคมท่ีนกัท่องเท่ียวควรทราบ   การใชภ้าษาในสถานการณ์ต่าง ๆ     ฝึกเทคนิคการใชภ้าษาในงาน
อาชีพ   การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคญัของประเทศไทย มารยาทในการเท่ียวชม ฝึก
ทกัษะการสนทนาในสถานการณ์จ าลอง    
 
 302306 ภาษาเกาหลสี าหรับการท่องเทีย่วและการบริการ 3    3(2-2-5)  
  Korean for Tourism and Hospitality  III 
  วชิาบงัคบัก่อน    : 302303 ภาษาเกาหลี 3 
  ฝึกทกัษะการอ่าน  เขียนส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ  แผน่พบัแนะน าบริการ  การเขียน
รายการน าเท่ียว   การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์   การเขียนจดหมายธุรกิจ  ฝึกเทคนิคการใชภ้าษาในงานอาชีพ 
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์โบราณสถานรวมถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ินและเทศกาลประเพณี    
ท่ีส าคญัของประเทศไทย  มารยาทในการเท่ียวชม  ฝึกทกัษะการสนทนาในสถานการณ์จ าลอง   

 
 302307 ภาษาเกาหลสี าหรับธุรกจิการบิน      3(2-2-5) 

 Korean  for Airline Business  
  วชิาบงัคบัก่อน  : 302303 ภาษาเกาหลี 3 
  ฝึกทกัษะการฟัง   การพดูภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการบิน   ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสายการบิน    
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเวลา เส้นทาง  ตารางการบิน ค่าใชจ่้าย  การส ารองท่ีนัง่การเดินทาง  บตัรโดยสาร     การ
บริการบนเคร่ืองบนและภาคพื้นบิน ฝึกทกัษะการสนทนาระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการจากสถานการณ์จ าลอง 

  
4) กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่่น    

 302401 ภาษาญีปุ่่น 1         3(2-2-5) 
 Japanese  I  
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  ศึกษาอกัษรฮิรางะนะ  คาตะกะนะ และคนัจิ   ระบบเสียงในภาษาญ่ีปุ่น  โครงสร้าง   ระบบไวยกรณ์ 
พื้นฐาน   การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน   การใชป้ระโยคท่ีใชบ้่อยในชีวติประจ าวนั    ฝึกฝนจากบทสนทนาท่ี
สมมติข้ึนจากชีวติประจ าวนั  

 
 
 

 302402 ภาษาญีปุ่่น 2         3(2-2-5) 
 Japanese II  

  วชิาบงัคบัก่อน  :  302401 ภาษาญ่ีปุ่น 1 
  ศึกษาอกัษรคนัจิเพิ่มข้ึน   การเรียบเรียงประโยคพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีมีความซบัซอ้นข้ึน   
วธีิการใชพ้จนานุกรม   ฝึกและแกไ้ขการออกเสียงใหถู้กตอ้งชดัเจน     เนน้การฝึกฝนภาษาพดู   การสนทนาสั้น ๆ  
ท่ีสมมติข้ึนจากสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีมกัเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั  
  

 302403 ภาษาญีปุ่่น 3         3(2-2-5) 
 Japanese  III  

  วชิาบงัคบัก่อน  :  302402 ภาษาญ่ีปุ่น 2 
  ศึกษาอกัษรคนัจิเพิ่มข้ึน    ฝึกทกัษะการพดู  อ่าน  เขียน  โครงสร้างประโยคเชิงซอ้นในระดบัท่ี
สูงข้ึน   การสนทนาท่ียาวข้ึน ท่ีสมมติข้ึนจากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมกัเกิดข้ึนในสังคม  

 
 302404 ภาษาญีปุ่่นส าหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 1    3(2-2-5)  
  Japanese for Tourism and Hospitality  I  
  วชิาบงัคบัก่อน  : 302403 ภาษาญ่ีปุ่น 3 
  ศึกษาโครงสร้างศพัท ์   ส านวนท่ีใชก้นัทัว่ไปในธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ   ฝึกทกัษะการฟัง  
การพดูบทสนทนาท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ    ส านวนภาษาในการตอ้นรับ      การแนะน าตนเอง  การติดต่อซ้ือขายการ
บริการท่ีเก่ียวขอ้ง    การใชภ้าษาในสถานการณ์ต่าง ๆ      การเจรจาต่อรอง     การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ต่าง ๆ    
การรับเร่ืองร้องทุกขร้์องเรียน   การรับโทรศพัท ์ ฯลฯ      ฝึกการสนทนาระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการจาก
สถานการณ์จ าลอง       

 
 302405 ภาษาญีปุ่่นส าหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 2    3(2-2-5)  

 Japanese  for Tourism and Hospitality  II  
  วชิาบงัคบัก่อน  : 302403 ภาษาญ่ีปุ่น 3 
  ศึกษาโครงสร้างศพัท ์  ส านวน ท่ีใชใ้นธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ  ฝึกทกัษะการฟังพดู 
ส านวนภาษา  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนเงินตรา  พิธีการเขา้-ออกราชอาณาจกัร    ระเบียบปฏิบติั 
มารยาททางสังคมท่ีนกัท่องเท่ียวควรทราบ   การใชภ้าษาในสถานการณ์ต่าง ๆ     ฝึกเทคนิคการใชภ้าษาในงาน
อาชีพ   การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคญัของประเทศไทย มารยาทในการเท่ียวชม ฝึก
ทกัษะการสนทนาในสถานการณ์จ าลอง    
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 302406 ภาษาญีปุ่่นส าหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 3    3(2-2-5)  
  Japanese for Tourism and Hospitality  III 
  วชิาบงัคบัก่อน    : 302403 ภาษาญ่ีปุ่น 3 
  ฝึกทกัษะการอ่าน  เขียนส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ  แผน่พบัแนะน าบริการ  การเขียน
รายการน าเท่ียว   การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์   การเขียนจดหมายธุรกิจ  ฝึกเทคนิคการใชภ้าษาในงานอาชีพ 
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์โบราณสถานรวมถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ินและเทศกาลประเพณี    
ท่ีส าคญัของประเทศไทย  มารยาทในการเท่ียวชม  ฝึกทกัษะการสนทนาในสถานการณ์จ าลอง   

 
 302407 ภาษาญีปุ่่นส าหรับธุรกจิการบิน      3(2-2-5) 

 Japanese for Airline Business  
  วชิาบงัคบัก่อน  : 302403 ภาษาญ่ีปุ่น 3 
  ฝึกทกัษะการฟัง   การพดูภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการบิน   ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสายการบิน    
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเวลา เส้นทาง  ตารางการบิน ค่าใชจ่้าย  การส ารองท่ีนัง่การเดินทาง  บตัรโดยสาร     การ
บริการบนเคร่ืองบนและภาคพื้นบิน  ฝึกทกัษะการสนทนาระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการจากสถานการณ์จ าลอง 

 
ง.  หมวดวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   
 302028 การฝึกงาน       6 (700ช่ัวโมง หรือ 3 เดือน) 

 Internship                                                                                        
  เง่ือนไข : ศึกษาในหลกัสูตรมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 90 หน่วยกิต 
  นกัศึกษาตอ้งรับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงาน โดยเขา้ฝึกงานในสถานประกอบการ 
ในสายอาชีพการท่องเท่ียวหรือการบริการ  ใหมี้ระยะเวลาการฝึกงานเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 700 ชัว่โมงต่อเน่ืองกนั 
หรือ 3 เดือน ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นการควบคุมและประเมินผลร่วมกนัของสาขาวชิาและสถานประกอบการ   ใหมี้การ
จดัท ารายงานการฝึกงานและการสอบประมวลผลการฝึกงาน ผลการประเมินเป็น S คือสอบผา่น U คือสอบไม่ผา่น  

 

 302029 สหกจิศึกษา       6 (1 ภาคการศึกษาปกติ) 
 Cooperative Education                                                                    
  เง่ือนไข : ศึกษาในหลกัสูตรมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 90 หน่วยกิต 
  นกัศึกษาตอ้งรับการอบรมเตรียมความพร้อมเป็นเวลา 30 ชัว่โมง ก่อนไปสหกิจศึกษา โดยเขา้ฝึก
ปฏิบติังานในสถานประกอบการในสายอาชีพการท่องเท่ียวหรือการบริการ  ในฐานะของพนกังาน ปฏิบติังานแบบเต็ม
เวลา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ต่อเน่ืองกนั โดยความร่วมมือของวทิยาลยัและ
สถานประกอบการ    นกัศึกษาตอ้งสมคัรเพื่อเขา้รับการสัมภาษณ์และคดัเลือกจากสถานประกอบการอยา่งเป็นระบบ  
และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิา       ใหมี้การจดัท ารายงานการฝึกสหกิจศึกษา และ
ใชร้ะบบการประเมินบุคลากรของสถานประกอบการ  ผลการประเมินเป็น S คือสอบผา่น U คือสอบไม่ผา่น  
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4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)  
      การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศึกษาโดยเป็นการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือ การฝึกงานสหกิจศึกษาไดแ้ก่ ฝึก
ปฏิบติังานในองคก์ร/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ภายใตก้ารดูแลของ
อาจารยนิ์เทศก ์ โดยตอ้งมีคุณสมบติัและเง่ือนไขทางวชิาการของนกัศึกษาท่ีจะสามารถไปฝึกประสบการณ์ได ้
        
      4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 1)  สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเขา้ไปเพิ่มความช านาญในวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2)  สามารถคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์    หมัน่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ   เพื่อเพิ่มทกัษะในการท างาน รวมถึง
การแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 
  
 

 3)  มีความรับผิดชอบและวนิยัในการท างาน มีจรรยาบรรณวชิาชีพ และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็น
อยา่งดีและมีความสุข 
 4) มีความกลา้ในการแสดงออกทางความคิด และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันางานใหมี้คุณภาพ
ยิง่ข้ึน 
 5) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้หมาะสมกบัระดบัการท างาน และสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูม้าใช้
บริการไดเ้ป็นอยา่งดี   
 

      4.2  ช่วงเวลา  
 1)  การฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาหรือฝึกงานในภาคเรียนท่ี 2  ของแผนการเรียนชั้นปีท่ี 4  ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
 2) กรณีมีเหตุอนัควรท่ีไม่สามารถเรียนตามแผนการศึกษาได ้  สามารถฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 
ในภาคเรียนท่ี 1 ต่อเน่ืองกนั หรือภาคฤดูร้อนต่อเน่ืองกนั ทั้งน้ีตอ้งมีระยะเวลาตามท่ีก าหนด 
 

      4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
 1) การฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน จดัในระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์  จดัเตม็
เวลาตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 2) กรณีมีเหตุอนัควรท่ีไม่สามารถเรียนตามแผนการศึกษาได ้    สามารถฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาหรือ
ฝึกงาน ในภาคเรียนท่ี 1 ในระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน หรือภาคฤดูร้อนในระหวา่งเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม จดัเตม็เวลาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย 
 ตอ้งเสนอหวัขอ้โครงการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ อาจเป็นในเชิงส ารวจ
หรือเปรียบเทียบ เพื่อการพฒันางานดา้นการท่องเท่ียวและหรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งด าเนินการตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด  
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      5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
 หลกัการส ารวจและวธีิการวจิยั การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหา การก าหนดรูปแบบการวิจยัการ
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐาน ประชากร และการสุ่มตวัอยา่ง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลการวจิยั การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการวิจยั  

 
       5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการส ารวจและวจิยัเพื่อพฒันา   แกไ้ขปัญหา  หรือต่อยอดองคค์วามรู้  
ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว     

2) สามารถใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์     และสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถท างานเป็นทีม  
และมีความรับผดิชอบในบทบาทของตนในกลุ่มงานไดอ้ยา่งเหมาะสม   
 
 
 

      5.3  ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี 1  ของแผนการศึกษา ชั้นปีท่ี 4  
 

      5.4  จ านวนหน่วยกติ 
  3 หน่วยกิต  
 

      5.5  การเตรียมการ 
 ก าหนดทีมผูส้อน แผนการเรียน   เอกสารขอ้มูลตวัอยา่งงานวจิยั  ทรัพยากรท่ีจ าเป็น จ านวนสัปดาห์/
ชัว่โมงภาคทฤษฎี ภาคสนาม อาจารยท่ี์ปรึกษาและชัว่โมงการใหค้  าปรึกษา  
 

      5.6  กระบวนการประเมินผล 
 1)  การสอบขอ้เขียน เพื่อวดัผลดา้นความรู้ กระบวนการและเทคนิคระเบียบวธีิวจิยั 
 2) การประเมินผลงานวจิยั แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ก าหนดสัดส่วนคะแนนในการเสนอเคา้โครง              
                  การด าเนินการวจิยั รายงานฉบบัสมบูรณ์  การน าเสนอผลงาน  
 3) ใหมี้การทวนสอบ โดยให้มีการเปรียบเทียบการใหค้ะแนนของผูป้ระเมินในแต่ละหวัขอ้ของแต่ละ  
                  โครงการ 

 
หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
   เน่ืองจากเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการและการมีปฎิสัมพนัธ์ในสังคม นอกจากการพฒันามาตรฐาน
ความรู้แลว้ยงัเนน้การพฒันาดา้นบุคลิกภาพท่ีเป็นกา้วส าคญัในการเร่ิมตน้การเขา้สู่อาชีพในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 



 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   

มคอ.2    หนา้ 33 

1. การแต่งกายท่ีเหมาะตวัและเหมาะสมกบัการ 
    ปฏิบติังาน  
 

- จดัอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกประสบการณ์ 
  วชิาชีพ 
- ในภาคเรียนสุดทา้ยก่อนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
   ก าหนดใหน้กัศึกษาแต่งกายตามโอกาสต่างๆ อาทิตย ์
   ละ 1 วนั เพื่อวิจารยค์วามเหมาะสมของการแต่งกาย 
   และความเหมาะสมกบัรูปร่างลกัษณะของแต่ละ 
   บุคคล 

2. มีอิริยาบถ การนัง่ ยนื เดิน มอง การสนทนา การ 
    เคล่ือนไหว ท่ีดูดีและเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  

-  บรรจุเน้ือหาในรายวชิา   
-  ฝึกแสดงท่าทาง การเคล่ือนไหว การแสดงออก และ 
   การแสดงบทบาทในห้องเรียน 
 

3. มีจิตส านึกในการบริการ  มีความสามารถในการ 
    ควบคุมอารมณ์  เขา้ใจภาษากาย 

- บรรจุเน้ือหาในรายวชิา   
- สร้างสถานการณ์ในการฝึกภาคปฏิบติัหรือออก 
   ภาคสนามต่างๆ  เพื่อฝึกทกัษะทางอารมณ์ 

4. มีทกัษะในการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร  - บรรจุเน้ือหาในรายวชิา   
- ฝึกการติดต่องานกบับุคคล/องคก์รภายนอก ใน 
   รายวชิาต่างๆ ท่ีมีภาคปฏิบติัหรือภาคสนาม ทั้งใน 
   รูปแบบของงานเอกสารหรือการสนทนา 
 

5. ความสามารถในการส่ือสารภาษาต่างประเทศ  - ฝึกภาษาในหอ้งปฏิบติัการทางภาษา 
- ฝึกการพดูอธิบายแหล่งท่องเท่ียวในสถานท่ีจริง 
- ฝึกการพดูคุยติดต่อสอบถามกบัชาวต่างชาติ เขียน 
  เอกสาร ในรายวชิาท่ีมีการศึกษาดูงานการจดัน า 
  เท่ียวในต่างประเทศ 
- สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือ 
  ทางวชิาการกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ 

6  มีปฏิภาณไหวพริบ ช่างสังเกต  แกไ้ขปัญหาเฉพาะ 
    หนา้ และการตดัสินใจอยา่งมีวจิารณญาณ 

- การฝึกภาคปฏิบติั 
- ฝึกโดยใชก้รณีศึกษา 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

      2.1  คุณธรรม จริยธรรม  
 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          1) มีความซ่ือสัตย ์สุจริต และสามารถจดัการปัญหาดา้นจริยธรรม และความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ 
ท่ีไดรั้บกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
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          2) มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน และการปฏิบติั
ตนต่อผูอ่ื้นอยา่งสม ่าเสมอ 
          3) มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา มีภาวะผูน้ า
และเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้น 
          4) มีวนิยัในการท างาน มีความตรงต่อเวลา ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์รและสังคม 
 

     2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1)  ก าหนดใหมี้การบรรจุเน้ือหาความรู้จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ ในรายวชิา 
 2) ใหอ้าจารยส์อดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนสอน 
 3)  ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 
 4)  มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผดิชอบ 
 5)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณีตวัอยา่ง 
 6) จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังคุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรม จิตวญิญาณในการถือประโยชน์
สังคมเป็นท่ีตั้ง 
 

 2.1.3  วธีิการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                       1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน         การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา
ท่ีมอบหมาย และ การร่วมกิจกรรมต่างๆ 
                       2)  ประเมินทั้งรายบุคคลและกลุ่มจากการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร    ในความสามารถของการท างาน
เป็นกลุ่ม  การมีภาวะผูน้ า ความรับผดิชอบในหนา้ท่ี  ความเสียสละช่วยเหลือกนั รวมถึงความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 
          3)  สังเกตการณ์แสดงพฤติกรรมทางสังคมของผูเ้รียน   
          4)  ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยองคก์รท่ีผูเ้รียนเขา้ฝึกงาน 
 
      2.2  ความรู้  
 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
           1)  มีความรู้ในสาขาวชิาการท่องเท่ียวและการบริการ    ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
เป็นระบบ เป็นสากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 
          2)  มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
          3)  มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาและต่อยอดองคค์วามรู้ในงานอาชีพ 
 

 2.2.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้  
          1)  จดัแผนการศึกษาล าดบัการเรียนรายวชิาใหมี้เน้ือหาสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั    ทั้งภาคทฤษฎีและ 
ปฏิบติั ใหเ้กิดการพฒันาความรู้ใหสู้งข้ึนอยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองตามระดบัชั้นปี 
          2)  จดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (student centered)    มุ่งเนน้การสร้างแรงจูงใจให้ 
แก่ผูเ้รียนในการตั้งค  าถาม คิดวเิคราะห์ เพื่อการคน้หาค าตอบท่ีผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ และจ าเป็นในการศึกษาดว้ย
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ตนเองเป็นหลกั  มีการใชส่ื้อและเทคโนโลย ี หรือนวตักรรมในการเรียนการสอน  ผูเ้รียนและผูส้อนมีส่วนร่วมใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใชว้ิธีการสอนท่ีจะท าใหเ้กิดการมีปฎิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การ
บรรยาย  การสาธิต การฝึกปฏิบติั การอภิปราย  การเรียนจากกรณีศึกษา / สถานการณ์จ าลอง การศึกษาดูงาน  เป็นตน้ 
            3)  ก าหนดการเรียนรายวชิาวจิยั และด าเนินงานวจิยั 
 

 2.2.3  วธีิการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
           ใชว้ธีิการประเมินหลากหลายวธีิ โดยค านึงถึงพฒันาการของผูเ้รียน และผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการวดั 
เช่น การสอบ  การน าเสนอผลงาน การทดสอบ การปฏิบติังาน การอภิปรายในชั้นเรียน ใชเ้กณฑก์ารวดัผลตาม
เกณฑก์ารวดัและประเมินผลความรู้ ตามระเบียบ/ประกาศของวทิยาลยั 
 

      2.3 ทกัษะทางปัญญา  
 2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
\          1)  มีความสามารถประมวลและศึกษาขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา และความขดัแยง้ รวมทั้ง 
หาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งเชิงกวา้งและเชิงลึก 
          2)  มีความสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั ไปใชป้ระโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ 
ภาคสนาม และการปฏิบติังานจริงตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
          3)  มีความสามารถประยกุตใ์ชน้วตักรรมจากภาคธุรกิจ  และจากศาสตร์อ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันา 
ทกัษะการท างานใหเ้กิดประสิทธิผล 
 2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
           การสอนแบบมุ่งเนน้สมรรถนะ(competency  based) มุ่งเนน้วธีิการปฏึบติั  ฝึกทกัษะการคิด ทั้งใน
ระดบับุคคลและกลุ่ม วธีิการท างานการปฏิบติังาน พร้อม ๆ กบัการประมวลองคค์วามรู้ จนผูเ้รียนสามารถแสดง
ศกัยภาพจากการเรียนรู้ ปัญญาและมีทกัษะการปฏิบติังานไดจ้ริง รูปแบบและวธีิการสอนมีหลากหลาย เช่น การฝึก
ปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ การฝึกปฏิบติัภาคสนาม การวจิยัเชิงปฏิบติัการ การเรียนรู้จากปัญหา  จากสถานการณ์จริง  
การปฏิบติังานแบบสหกิจศึกษา เป็นตน้ 
  2.3.3  วธีิการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
           ใชว้ธีิการประเมินหลากหลายวธีิ โดยค านึงถึงพฒันาการของผูเ้รียน และทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งการวดั 
เช่น การสอบ  การน าเสนอผลงาน การทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม ทกัษะการปฏิบติังาน การจดัสัมมนา  การฝึกงาน ซ่ึง
อาจเป็น การประเมินโดยตนเอง โดยผูส้อนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  และ/หรือ เกณฑก์ารวดัและประเมินผลท่ีก าหนดไว ้ 
 

      2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
           1) มีความสามารถในการปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามหนา้ท่ีและบทบาทของ
ตนในกลุ่มงานไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูร่้วมงานและแกไ้ขปัญหากลุ่ม 
           2) มีความสามารถในการพฒันาตนเอง  และพฒันาวชิาชีพใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง และตรงตาม
มาตรฐานสากล 
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 2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผดิชอบ  
                       สอดแทรกเร่ืองความรับผดิชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ในรายวชิา
ต่างๆจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ท่ีเนน้การท างานเป็นกลุ่ม และงานท่ีตอ้งมีปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล จดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติั การฝึกงานต่างๆ 
 2.4.3  วธีิการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
          1)  ประเมินจากผลงานของกลุ่ม และผลงานของผูเ้รียนในกลุ่ม ท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ างานประเมิน
โดยเพื่อนร่วมชั้น 
                       2)  สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
                       3)  ใชผ้ลการประเมินจากการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
      2.5  ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
                       1)  มีความสามารถในการใชภ้าษาไทย  และภาษาต่างประเทศในการฟัง  การพดู   การอ่าน การเขียน 
และการสรุปประเด็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
          2)  มีความสามาถในการส่ือสารกบัชาวต่างชาติไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์และวฒันธรรม 
          3)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร     รู้จกัเลือกรูปแบบของการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเร่ือง และผูฟั้งท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
          4)  มีความสามารถในการใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปล 
ความหมาย และการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
          1)  ก าหนดการเรียนรายวชิากลุ่มภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ   และภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ เนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การเขียน ในระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
 
          2) ก าหนดการเรียนวชิาการระบบสารสนเทศ  และจดัหอ้งปฏิบติัการ   ฝึกใหใ้ชซ้อฟตแ์วร์ทางการ
ท่องเท่ียวและโรงแรม หรือสายการบิน ฯลฯ 
          3) ก าหนดใหมี้รายวชิาท่ีตอ้งใชท้กัษะการค านวณ เช่น การค านวณตน้ทุนราคาขาย จุดคุม้ทุนรวมถึง
การบริหารการเงิน และสถิติส าหรับการวจิยั 
          4) จดัใหมี้ภาคปฏิบติัท่ีตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกบับุคคล/องคก์รภายนอก  ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ในรูปแบบของงานเอกสารหรือการสนทนา 
                       5) ใหมี้การน าเสนอรายงาน ผลงานท่ีคน้ควา้  ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปหรือท่ีนกัศึกษาพฒันาข้ึนมา   
  
 2.5.3  วธีิการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
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เทคโนโลยสีารสนเทศ 
          1) ประเมินจากการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า ตามเกณฑก์ารวดัและประเมินผลท่ีก าหนดไว ้
         2)  ประเมินจากรายงาน และวธีิการน าเสนอ 

 

หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
1.  กฏระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ( เกรด ) 
 การใหร้ะดบัคะนน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต 
พ.ศ. 2549 (เอกสารภาคผนวก 3) 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 1) คณะกรรมการพิจารณาขอ้สอบประเมินขอ้สอบเพื่อให้ครอบคลุมเน้ือหารายวชิา และการใหค้ะแนนใน 
แต่ละรายวชิา 
 2) จดัท าขอ้สอบมาตรฐานส าหรับรายวชิาเดียวกนัในกรณีท่ีมีผูส้อนหลายคน 
 3) แต่งตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการใหค้ะแนนในรายวชิาหรือรายงานของผูเ้รียน 
 4) เปรียบเทียบการใหค้ะแนนขอ้สอบแต่ละขอ้ในแต่ละรายวชิา  ตามเกณฑท่ี์ก าหนด เพื่อใหผู้ส้อนมี 
มาตรฐานการใหค้ะแนน โดยเฉพาะรายวชิาท่ีมีผูส้อนมากกวา่ 1 คน 
 5) นกัศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวชิา   โดยใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ดา้นต่างๆท่ีตอ้ง           
การทวนสอบ 
 6) บณัฑิตใหม่ท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรน้ีประเมินหลกัสูตร 
 7) ผูป้ระกอบการท่ีรับนกัศึกษาเขา้ฝึกปฏิบติังาน และผูใ้ชบ้ณัฑิตประเมินทกัษะการปฏิบติังานโดยใชแ้บบ
ประเมินท่ีผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีเช่ียวชาญในสาขาวชิา 
 8) รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  
     3.1  การส าเร็จการศึกษา 
 1) ศึกษาครบถว้นตามรายวชิาท่ีระบุในหลกัสูตรและผา่นเกณฑก์ารวดัผล  และประเมินผลในทุกรายวชิาท่ี
หลกัสูตรก าหนด 
 2)  มีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร ไม่ต ่ากวา่ 2.00  จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า 
 3)  มีความประพฤติเหมาะสมและไม่มีพนัธะดา้นหน้ีสินใด ๆ กบัวทิยาลยั 
     3.2   การให้อนุปริญญา 
             นกัศึกษาท่ีสอบไล่ไดค้รบทุกลกัษณะวชิาตามหลกัสูตรปริญญาตรี   แต่ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ตลอดหลกัสูตรต ่ากวา่เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลกัสูตร แต่ไม่ต ่ากวา่ 1.75 จากระบบส่ีแตม้ระดบัคะแนน    
มีสิทธิไดรั้บอนุปริญญา  ตามระเบียบวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต  แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2553 (เอกสารภาคผนวก 4) 

 


