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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท ์
หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

........................................................................ 
 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  

คณะ/วิทยาลยั   วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.   รหสัและชื่อหลกัสตูร 

รหัสหลักสูตร:25530261100694 
 ภาษาไทย:       ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
 ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Arts  Program in Hotel, Restaurant, and Events 
 
2.    ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา   
 ช่ือปริญญาภาษาไทยช่ือเต็ม:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท)์ 
   ช่ือย่อ:   ศศ.บ. (การโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์) 
 ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษช่ือเต็ม:  Bachelor of Arts (Hotel, Restaurant, and Events) 
   ช่ือย่อ:   B.A. (Hotel, Restaurant, and Events) 
  

3.   วิชาเอก:  -ไม่มี- 

4.   จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร 

       จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน้่อยกว่า137หน่วยกิต 

5.  รปูแบบของหลกัสตูร 
5.1  รูปแบบของหลักสูตรหลักสูตรระดับคณุวุฒิปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 
5.2  ประเภทของหลักสูตร 
5.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหน้าทางวิชาการ หลักสูตร....................ปี 
5.2.2หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ(ต่อเน่ือง) 
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หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
5.3ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

5.4การรับเข้าศึกษา 
รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประทศ 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
 ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปรญิญามากกว่า 1 สาขาวิชา  
 อ่ืน ๆ  

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรน้ี : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
6.3 การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เห็นชอบหลักสูตร  
ในการประชุมครั้งที่1/2563วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่๔/๒๕๖๔ วันที่ 
๙ เดือนเมษายนพ.ศ. ๒๕๖๔ 

สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่....... วันที่ .........เดือน
....................พ.ศ. .............  

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรทีมี่คณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553ในปีการศึกษา 2566 

  



 

๓ 
 

มคอ.๒

8.  อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลังสําเรจ็การศกึษา 
 8.1 ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ตําแหน่งงานในแผนกต่างๆ เช่น 
  8.1.1 แผนกบริการงานส่วนหน้า (Front Office) เช่น  
    8.1.1.1 พนักงานต้อนรับ (Guest Service Agent)  
    8.1.1.2 พนักงานรับจองห้องพัก (Reservation Officer)  
    8.1.1.3 พนักงานประสานงานทัวร์ (Tour Coordinator)  
  8.1.2 แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) เช่น  
    8.1.2.1 หัวหน้าพนักงานประจําช้ัน (Floor Supervisor) 
    8.1.2.2 พนักงานทําความสะอาดห้องพัก (Room Attendant) 
  8.1.3 แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Service) เช่น  
    8.1.3.1 ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager) 
    8.1.3.2 พนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม (Waiter) 
    8.1.3.3 บาร์เทนเดอร์ (Bartender) 
  8.1.4 แผนกผลิตอาหาร (Food Production) เช่น  
    8.1.4.1 ผู้ช่วยหัวหน้าครัว (Commis Chef) 
    8.1.4.2 พนักงานอบขนม (Baker) 
    8.1.4.3 พ่อครัว (Cook) 
 8.2 อาชีพในธุรกิจอีเว้นท์    
    8.2.1 เจ้าของธุรกิจออร์แกไนเซอร์ 
    8.2.2 เจ้าของธุรกิจบริการรับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที ่
    8.2.3 เว้ดด้ิงแพลนเนอร์ 
    8.2.4 ผู้ออกแบบงานอีเว้นท์ 
 8.3 อาจารย์สอนด้านวิชาการโรงแรม การบริการ และอีเว้นท์ ระดับ ปวช. ปวส. 
 8.4 ธุรกิจบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น พนักงานต้อนรับในธุรกิจการบิน โรงพยาบาล รับราชการ
และรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น
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9.   ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง และคณุวุฒกิารศกึษาของอาจารย์ ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์
ประจําหลกัสตูร 
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดบั 
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คณุวุฒิระดบัอุดมศกึษา 
ชื่อสถาบนั: ปสีําเร็จการศกึษา 

 

จํานวนผลงาน
ทางวิชาการ  

(พ.ศ. 2560-
พ.ศ.2564) 

1 นางศรุกา วิสิฐนรภัทร 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

Ph.D. (Hospitality Management) 
National Pingtung University of Science and 
Technology, Taiwan: ค.ศ. 2019 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. 2555 
ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: พ.ศ. 2548 

4 

2 นางสาวสุรารักษ์ ศรีลาศักด์ิ 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร: พ.ศ. 2550 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี: พ.ศ. 2547 

1 

3 นายกันตภพ บัวทอง 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

Ph.D. (Hospitality and MICE Management) 
National Pingtung University of Science and 
Technology, Taiwan: ค.ศ. 2019 
บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. 2554 
ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: พ.ศ. 2550 

4 

4 นางสาวพิไลวรรณพูลสวาท 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: พ.ศ. 25๖๐ 
ศศ.บ. (การท่องเท่ียว) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  
วิทยาเขตวังไกลกังวล: พ.ศ. 255๐ 

๒ 

5 นางสาวปรีดารี ศิริรัตน์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: พ.ศ. 2560 
MMM. (Marketing) 
Griffith University, Australia: ค.ศ. 1999 
ศ.บ. นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ: พ.ศ. 2537 

1 
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9.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน๖ คน 

ลําดบั 
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คณุวุฒิระดบัอุดมศกึษา 
ชื่อสถาบนั: ปสีําเร็จการศกึษา 

 

จํานวนผลงาน
ทางวิชาการ  

(พ.ศ. 2560-
พ.ศ.2564) 

1 นางศรุกา วิสิฐนรภัทร 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

Ph.D. (Hospitality Management) 
National Pingtung University of Science and 
Technology, Taiwan: ค.ศ. 2019 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. 2555 
ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: พ.ศ. 2548 

4 เรื่อง 

2 นางสาวสุรารักษ์ ศรีลาศักด์ิ 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร: พ.ศ. 2550 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี: พ.ศ. 2547 

1 เรื่อง 

3 นายกันตภพ บัวทอง 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

Ph.D. (Hospitality and MICE Management) 
National Pingtung University of Science and 
Technology, Taiwan: ค.ศ. 2019 
บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. 2554 
ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: พ.ศ. 2550 

4 เรื่อง 

4 นางสาวพิไลวรรณ พูลสวาท 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: พ.ศ. 2560 
ศศ.บ. (การท่องเท่ียว) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์: พ.ศ. 2550 

2 เรื่อง 

5 นางสาวปรีดารี ศิริรัตน์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: พ.ศ. 2560 
MMM. (Marketing) 
Griffith University, Australia: ค.ศ. 1999 
ศ.บ. นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ: พ.ศ. 2537 

1 เรื่อง 

6 นายบุญธรรม ข่าขันมะณ ี
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง: พ.ศ. 2544 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

2 เรื่อง 
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ลําดบั 
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คณุวุฒิระดบัอุดมศกึษา 
ชื่อสถาบนั: ปสีําเร็จการศกึษา 

 

จํานวนผลงาน
ทางวิชาการ  

(พ.ศ. 2560-
พ.ศ.2564) 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช: พ.ศ. 2556 
บธ.บ. (การท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง: พ.ศ. 2556 
บช.บ. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยพายัพ: พ.ศ. 2549 
บธ.บ. (อุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการโรงแรม) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง : พ.ศ. 2533 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยได้ดําเนินการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2579) มี
ความพยายามในการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่การมสี่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งใน
ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักทีส่ร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้
ประเทศอย่างต่อเน่ือง คือ อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและภาคบริการที่เก่ียวข้อง อย่างเช่นธุรกิจการจัด
ประชุมสัมมนาและอีเว้นท์ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศโดยคิดเป็นร้อยละ 6.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ (TCEB,2561) 
  นอกจากน้ี ข้อตกลงร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : MRA on TP) ซึ่ง
สมาชิกอาเซียน ได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ที่กรุงฮานอย เวียดนาม เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2552 
ด้านโรงแรมที่พัก และการเดินทาง จํานวน 32 ตําแหน่งงาน ซึ่งแบ่งเป็นด้านโรงแรมที่พัก จํานวน 23 
ตําแหน่งงาน และด้านการเดินทาง 9 ตําแหน่ง 
  โดยสาระสําคัญของ MRA ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน กําหนดให้ประเทศ
สมาชิกพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรในตําแหน่งต่าง ๆ โดยใช้คุณสมบัติ การศึกษา การฝึกอบรม 
และ/หรือประสบการณ์ในการทํางาน เป็นเกณฑ์พ้ืนฐานในการรับรองมาตรฐานของบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียนโดยมีคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวและคณะกรรมการวิชาชีพ
การท่องเที่ยวแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เท่าเทียมกันทําหน้าที่กํากับว่าผู้น้ันได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ระบุ
ไว้ในมาตรฐานสมรรถนะร่วมสําหรับนักวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนทั้งน้ี ผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติ
และได้รับใบรบัรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวมีสิทธิในการเดินทางไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกําหนดที่เก่ียวข้องของประเทศท่ีเข้าไปทํางานด้วยซึ่งหลักสูตร
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ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาและสร้างบุคลากรทางด้านการโรงแรม 
ภัตตาคารและอีเว้นท์ และการบริการที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับทักษะวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียน ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีได้มีการเพ่ิมรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาให้มีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการปฏิบัติตาม MRA on TP 
  จากความต้องการบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมมีปริมาณที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง  อันเป็นผลมาจากจาํนวนนักท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
ส่งผลต่อการขาดแคลนบุคลากรด้านบริการที่มีคุณภาพ จากสถิติแรงงานประจําปี 2561 โดยกระทรวง
แรงงานระบุถึงความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. 2560 ตลอดจนคุณสมบัติของ
แรงงานที่ต้องการไปใช้เป็นเคร่ืองช้ีแนวโน้มภาวการณ์จ้างงาน ลักษณะความต้องการแรงงานในแต่ละ
อุตสาหกรรมทัง้ในปัจจุบันและอนาคต พบว่าในช่วงปี 2558-2562 อุตสาหกรรมบรกิารมีอัตราการ
จ้างงานพนักงานบริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.68 (7,374,300 คนในปี 2558 เป็น 7,656,200 คนในปี 
2561)  
  ถึงแม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-
19 หรือโคโรน่าไวรัสซึ่งมีการแพร่ระบาดไปสู่ทุกภูมิภาคของโลกอย่างรวดเร็ว ทําให้องค์การอนามัยโลก
ประกาศให้การระบาดของโควิด-19 กลายเป็นการระบาดใหญ่ระดับโลก ในวันที่ 11 มนีาคม 2563 
นอกจากน้ี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 11 เดือนแรกของปี 2563 
ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน พบว่าภาคท่องเที่ยวไทยมีรายได้รวม 760,000 ล้านบาท ลดลง 
1.93 ล้านล้านบาท หรือติดลบ 71.75 % จากช่วงเดียวกันของปี 2562โดยมีจํานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย 6.69 ล้านคน ลดลง 29.27 ล้านคน หรือติดลบ 81.38% จาก
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ด้านสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศหรือตลาดไทยเที่ยวไทยในช่วง 11 
เดือนแรกของปี 2563 มีจํานวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 78.32 ล้านคน-ครั้ง ลดลง 75.78 ล้านคน-ครั้ง หรือ
ติดลบ 49.17% และมรีายได้จากการใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียว 428,000 ล้านบาท ลดลง 552,000 
ล้านบาท หรอืติดลบ 56.33% อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้เย่ียมเยือนชาวไทยต้ังแต่
ช่วงเวลาดังกล่าว พบว่าในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาปรบัตัวดีขึ้นโดยได้แรงกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง
วันหยุดต่อเน่ืองพิเศษ รวมถึงการฟ้ืนตัวของแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันตกและภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือ 
  จากสถานการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสดังกล่าว แต่กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศยังดําเนินการไปได้ ภายใต้
การสนับสนุนของรัฐและมาตรการด้านสุขอนามัยที่ปลอดภัย โดยกลยุทธ์ทางด้านการส่งเสริมกิจกรรม
และธุรกิจการท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับระดับพ้ืนที่ที่มีประวัติจํานวนนักท่องเที่ยวติดเช้ือตํ่ามีการ
สนับสนุนค่าตอบแทนสําหรบับุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือช่วยธุรกิจให้สามารถจ้างงานได้ต่อไปรวมทั้ง
จัดให้ภาคการท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนด้านการจ้างงานเป็นพิเศษจัดให้มีโปรแกรมการเสริมสรา้ง
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) 
  นอกจากน้ี ความเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยวจากการสํารวจขององคก์าร
ท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ(UNWTO) ในปี 2563 คาดการณ์ว่าความต้องการท่องเที่ยวใน
ประเทศจะฟ้ืนตัวได้เร็วกว่าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศดังน้ัน การจ้างงานในอุตสาหกรรมโรงแรมและ
ภัตตาคารของภาคเอกชน แรงงานระดับพนักงานบริการและพนักงานขาย พนักงานหรือคนงานทั่วไป 
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ยังคงมีโอกาสถูกจ้างงานหากคุณลักษณะของแรงงานเป็นไปตามที่สถานประกอบการต้องการ เช่นมี
ความขยันและความอดทน และความมีระเบียบวินัยในการทํางาน  
  ทั้งน้ีจากการสํารวจโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัญหา
และสาเหตุของคุณภาพแรงงานโดยเฉล่ีย คอื ขาดความชํานาญ ความรู้พ้ืนฐาน และเง่ือนไขของค่าจ้าง
แรงงานที่ไม่ตรงกัน ในขณะทีส่ัดส่วนของจํานวนแรงงานในสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่จบในระดับ
ปริญญาตรีจะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 4.12 ของแรงงานท่ีเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
แก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานปี พ.ศ.2560-2564ที่ต้องการเพ่ิมจํานวนแรงงานด้านงาน
บริการ โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานที่ระบุถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย
ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงภูมิศาสตร์ ส่วนหน่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร
ของประเทศท่ีเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุอย่างเต็มรูปแบบที่ส่งผลให้สัดส่วนและอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร
วัยทํางาน (15-60 ปี) มีจํานวนที่ตํ่าลง แต่สาเหตุหลักอีกประการหน่ึงคือ ความไม่สอดคล้องความ
ต้องการกําลังแรงงานกับการผลิตกําลังแรงงาน กล่าวคือ ผู้ประกอบการไม่สามารถหาแรงงานที่มี
คุณลักษณะ ทกัษะ ความรู้ ความสามารถทีต่รงตามความต้องการได้ ประกอบกับในพ้ืนที่ที่มีการขยาย 
ตัวทางเศรษฐกิจสูงมีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนแรงงานมากกว่าพ้ืนที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจตํ่ากว่า 
เช่น ความต้องการแรงงานบริการในเมืองท่องเที่ยวหลัก และเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางการจัดการ
ประชุมสัมมนา ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานในระดับภูมิภาค ซึ่งถือเป็นโอกาสในการผลิตแรงงาน
คุณภาพที่มีคณุลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการด้านโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ 
  ถึงแม้ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถานการศึกษาที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นจํานวนมากถึง 97 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็นการสอนในระดับ ปวช./ปวส. จํานวน 
43 แห่ง และระดับอุดมศึกษา จํานวน 54 แห่ง แต่เน่ืองจากความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการที่เก่ียวข้องยังคงมีปริมาณที่สูงขึน้เรื่อย ๆ จึงสง่ผลให้บุคลากรในด้านน้ี โดย 
เฉพาะบุคลากรในระดับกลางและระดับสูงซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
ให้กับประเทศยังคงขาดแคลนอยู่ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ได้ดําเนิน 
การพัฒนาตามกรอบแนวคดิเดียวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขและ
ป้องกันการขาดแคลนแรงงานปี พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564 ของรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งแผนมี
ทั้งหมด 6 ด้าน โดยยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการผลิตแรงงานของประเทศให้เกิดความสมดุล ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกําลังแรงงานที่มีศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการจ้างงานและการป้องกันการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
รวมถึงกรอบสมรรถนะหลักคณุสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professional: ASEAN MRA) ครอบคลุมความรู้ ทักษะ
และทัศนคติอันพึงประสงค์ใน 6 สาขาบริการ ได้แก่ งานแม่บ้าน งานผลิตอาหาร งานบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม งานต้อนรับส่วนหน้า ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ ประกอบกับคุณสมบัติบุคลากรผู้
ทํางานในธุรกิจการจัดประชุม สัมมนาและอีเว้นท์โดยสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) TCEB ที่มีภารกิจหลักในการอํานวยความสะดวกและพัฒนามาตรฐานการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติในประเทศไทย สรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังน้ี 
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 1. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานตามความต้องการ
ของสถานประกอบกิจการ รวมท้ังพัฒนาความสามารถของแรงงาน โดยพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติอิงสมรรถนะตําแหน่งงานรองรับประชาคมอาเซียน 48 สาขา 
 2. การเพ่ิมศักยภาพกําลังแรงงาน โดยยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบการให้เป็น
แรงงานฝีมือ เป็นการอบรมหลักสูตรระยะสัน้ในสถานประกอบการด้านภาษาต่างประเทศ การฏิบัติงาน
เฉพาะแผนก และการพัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติคือ การฝึกครูฝึกเพ่ือให้
สอนแรงงานในประเทศเพ่ือนบ้านรองรับการลงทุนของผู้ประกอบการชาวไทยทั้งความสามารถ ภาษา
และวัฒนธรรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือยกระดับทักษะฝีมอืและการประเมินค่าจ้าง
แรงงาน ให้ได้ค่าจ้างตามฝีมือและสถานประกอบการเต็มใจที่จะจ่าย  
 3. การพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นอกระบบ อาทิ ด้านภาษา บริการอาหารที่มีอัตลักษณ์ทอ้งถิ่นแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มาตรฐานสากล ที่
พักที่หลากหลายในชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต การ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับเศรษฐกิจแนวชายแดน การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
แนวชายแดน รองรับการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ ทั้งการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้ง online และ off-line
โดยเฉพาะการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นภาษาสากลและภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งประเทศไทยต้อง
ให้ความสําคญัอย่างมากในฐานะผู้ประสานงาน (Country Coordinator) ในสาขาการทอ่งเที่ยว การบิน 
และโลจิสติกส ์
 4. การเรียนรูสุ้ขอนามัยและความปลอดภัยตามหลักการการปฏิบัติงานวิถีปกติใหม่(New 
Normal) ในธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับในรูปแบบ 
Alternative State Quarantine 
 จากการที่ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – พ.ศ. 2564) บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2579) รวมทั้งร่วม
จัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืน” การพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคญัในการเช่ือมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีใน
ลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ได้กําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงานที่ต้องดําเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปี
แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรบัตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังได้กําหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือกํากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกดิประสิทธิภาพ นําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทย เป็นผลทําให้เกิด
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาคุณภาพแรงงาน เป็น
การเพ่ิมทักษะในอาชีพและโอกาสในการประกอบอาชีพด้านการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ของ
ผู้สําเร็จการศึกษา โดยการสร้างความเข้มแข็งในเน้ือหาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ทีไ่ด้มาตรฐานแต่สามารถนําไปปรับใช้ในงานระดับชุมชนได้ การ
เพ่ิมทักษะที่จําเป็นของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 การให้ความสําคัญกับยุคเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล การเข้าสู่สังคมที่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีความต้องการที่ที่พักที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจง
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มากขึ้นตามความต้องการของกลุ่มประชากรในช่วงวัยหรือรุ่น(generation)ต่างๆกัน โดยมีเป้าหมายให้
บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และให้สอดคล้องกับการแข่งขันของ
ตลาดแรงงานในระดับมาตรฐานสากล 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1และ 11.2ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  12.1.1 การจัดทําหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท ์โดยการสํารวจ
ความต้องการของท้องถิ่น สถานประกอบการ และใช้ข้อมลูสถิติของสํานักงานสถิติแห่งชาติ กองวิจัย
ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน และการสาํรวจภาวการณ์ทํางานของประชากร พ.ศ. 2546 
  12.1.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตรโดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนหน่วยงานรัฐบาล ตัวแทนสถานประกอบการในภูมิภาค 
ศิษย์เก่า และศษิย์ปัจจุบัน 
  12.1.3 การปรับปรุงแผนและพัฒนาหลักสตูร ใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม พ.ศ. 2553 
  12.1.4 การปรับปรุงแผนและพัฒนาหลักสตูร ให้สอดคลอ้งกับ MRA on TP สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  12.1.4 การนําหลักสูตรเสนอคณะกรรมการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยนครพนมอนุมัติ 
12.2 ความเกี่ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
 12.2.1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและแนวคดิของธุรกิจ
โรงแรมภัตตาคาร และอีเว้นท์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนทักษะ ความสามารถหรือสมรรถนะสูง
ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความคาดหวัง และความต้องการของธุรกิจโรงแรมภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
โดยเฉพาะความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและนานาชาติ 
 12.2.2 การพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 
ภัตตาคาร และอีเว้นท์ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ เช่น กิริยามารยาท การสื่อสาร การแต่งกาย พฤติกรรม 
วินัย ความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ และจิตบริการ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการประกอบอาชีพ 
 12.2.3 การให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 12.2.4 การพัฒนาความสามารถ และทักษะของผู้เรียน ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
สร้างความเข้าใจโดยใช้เหตุและผล พัฒนาทักษะเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  โดยสามารถ
นําทักษะและความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
 12.2.5 การสง่เสริมและพัฒนางานวิจัยรวมทั้งให้บริการข้อมูลด้านการโรงแรม ภัตตาคาร 
และอีเว้นท์แก่สาธารณะ 
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 12.2.6 การมแีผนการพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และ
ผู้เรียนระหว่างสถาบันกับต่างประเทศ เพ่ือยกมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากล  เพ่ือแลกเปลี่ยนแรงงาน
ด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 12.2.7 การสง่เสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการสอดแทรกกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมในรายวิชาต่างๆ เช่น ในรายวิชาปฏิบัติการครัวอาหารไทย ขนมไทย ปฏิบัติการอาหารและ
เครื่องด่ืม และลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเท่ียว เป็นต้น 
 12.2.8 การจัดการหลักสูตรที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร การวิพากษ์หลักสูตร วิพากษ์ข้อสอบ วิพากษ์ผลการเรียน การรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษาและทุกปีการศึกษา โดยมีหลักฐานเป็นรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) 
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และแบบรายงาน ผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นต้น 
 
13.  ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนทีเ่ปดิสอนในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
13.1รายวิชาในหลักสตูรอ่ืนที่นาํมากําหนดในหลกัสตูรนี้ได้แก่รายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
จํานวนไม่น้อยกว่า30หน่วยกติ 
 13.1.1  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป จํานวน  10 รายวิชา  ได้แก่ 
13.2รายวิชาในหลักสตูรนีท้ีห่ลกัสตูรอ่ืนนําไปใช ้
   -ไม่ม-ี 
 13.3 การบรหิารจัดการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทําหน้าที่บริหารหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจาก
คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มมีาตรฐานการเรียนรู้ 
เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมท้ังกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมนิคุณภาพการเรียนการสอน 
  13.3.1 แตง่ตั้งประธานหลกัสตูร ทําหน้าที่ 
  1. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการวางแผนการศึกษาและจัดตารางเรียน 
  2. ประสานงานและหารือระหว่างผู้สอนรายวิชา สาขาวิชาการโรงแรมภัตตาคารและอีเว้นท์ 
และผู้สอนในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือปรับปรุงให้ได้เน้ือหาความรู้ และทักษะด้านภาษาที่สามารถนําไป
ปฏิบัติงานได้จริงในงานการโรงแรมภัตตาคาร และอีเว้นท์ ตามความต้องการของหลักสูตร 
  13.3.2 แตง่ตั้งรองคณบดฝี่ายวิชาการ ทาํหน้าที่ 
  1. จัดประชุมวิชาการทุกเดือนเพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
  2. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาจากอาจารย์ประจําวิชา 
  3. ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการเตรียมเอกสาร/ตํารา เพ่ือประกอบการศึกษาค้นคว้า
ในรายวิชาของหลักสูตร 
  4. ประสานงานกับคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบันที่มีการเปิดสอนรายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ 
กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
และกลุ่มสหศาสตร์  
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  5. สํารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการ ด้านการโรงแรมภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร สาขาวิชาการโรงแรมภัตตาคาร และอีเว้นท์ วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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หมวดที่2ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรชัญา 
“บัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ มีความรู้และทักษะในธุรกิจที่พักแรมภัตตาคาร 
และการจัดงานอีเว้นท์ตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา 
ของประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนกลาง และเป็นบุคลากรด้านการโรงแรมภัตตาคาร และอี
เว้นท์อย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล โดยมีพ้ืนฐานจรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการ
ทํางานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้” 
1.2  ความสําคญัของหลกัสตูร  
 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมภัตตาคาร และอีเว้นท์ ยึดปรัชญาทีเ่ช่ือว่า
ผู้เรียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคญัที่สุด การพัฒนา
หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่าง
ต่อเน่ือง มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมคีวามคิดสร้างสรรค์ สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ มคอ.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553 ซึ่งระบุว่าใน
การจําแนกเป็นหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) ศิลปศาสตรบัณฑิต(การโรงแรม) และ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) น้ัน ขึน้อยู่่กับการจัดองค์์ประกอบขององค์์ความรู้ที่
จําเป็นในแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยความรู้ดังกล่าวที่ระบุใน มคอ.1 มีองคป์ระกอบของความรู้ที่เก่ียวข้อง 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2) หมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยในกลุ่มวิชาเฉพาะวิชาชีพ และกลุม่วิชา
เฉพาะประกอบด้วยวิชาเฉพาะบังคับ และวิชาเฉพาะเลือกที่เน้นกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ และกลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) รวมทั้ง
หลักสูตรฯ ยังมีการนําองค์ความรู้ด้านภัตตาคารเข้ามาผนวกเพ่ือเป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ร่วมกันด้วยเหตุผลดังกล่าวในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกับ มคอ.1 และสภาวะ                         
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และรวมทั้งนักวิชาการ 
ศิษย์เก่าและศษิย์ปัจจุบันด้วย จากการวิพากษ์หลักสูตร สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก ความรู้
ต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อหลักสูตรที่เป็นเหตุผล
ต่อการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งน้ี คือ สถานการณ์การเคลือ่นย้ายแรงงานจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีนต้ังแต่ปีต้นปี 2559 (Asian Economic Community) อย่างเป็นทางการ โดยGDP 
ของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยรวมประมาณ 2.18 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั(World Bank, 2011) การ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ที่ ร้อยละ 4.8 ด้วยขนาดประชากรและเศรษฐกิจที่โตขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้
แต่ละประเทศในกลุ่ม AEC เกิดแนวคิดและเกิดข้อตกลงร่วมกันในการกําหนดคุณสมบัติบุคลากร 
(Mutual Recognition Arrangement) ใน 8 วิชาชีพ ซึ่งสาขาการท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 11 สาขาน้ัน
ด้วย เป็นข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : MRA on TP)   

โดยสาระสําคัญของ MRA  on TP ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน กําหนดให้
ประเทศสมาชิกพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรในตําแหน่งต่างๆ โดยใช้คุณสมบัติ การศึกษา การ
ฝึกอบรม และ/หรือประสบการณ์ในการทํางานเป็นเกณฑ์พ้ืนฐานในการรับรองมาตรฐานของบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน โดยมีคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวและ



 

๑๔ 
 

มคอ.๒

คณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือหน่วยงานท่ีเท่าเทียมกันทําหน้าที่กํากับว่าผู้น้ันได้
ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานสมรรถนะร่วมสําหรับนักวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนหรือไม่ 
ทั้งน้ี ผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติและได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวมีสิทธิในการเดินทางไป
ทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกําหนดที่เก่ียวข้องของ
ประเทศที่เข้าไปทํางานด้วย เป็นโอกาสในการเคลื่อนย้ายแรงงานสําหรับ 32 ตําแหน่งงานใน 2 สาขา
วิชาชีพคือ สาขาที่พัก จํานวน 23 ตําแหน่งงาน และสาขาการเดินทาง จํานวน 9 ตําแหน่งงาน  

ด้วยความสําคัญของมาตรฐานวิชาชีพงานบริการท่องเที่ยวอาเซียนดังกล่าว วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ี เน่ืองจาก MRA 
on TP จะช่วยลดขั้นตอน การตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพน้ันๆ และ
ประโยชน์สําคัญที่ด้านหน่ึงก็คือ MRA on TP จะช่วยให้การศึกษา/ฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพในประเทศ
สมาชิกอาเซียนสอดคล้องกันรวมถึงมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันในกลุม่ประเทศสมาชิกได้ นอกจากน้ี
ในช่วงปีที่ผ่านมา จากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือโควิด-19 ส่งผลให้เกิดมาตรฐานการดําเนิน
ชีวิตและการทํางานแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) โดยอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวไทยได้กําหนดให้สถาน
ประกอบการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA โดยความร่วมมือของกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชนเพ่ือยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 

จากปัจจัยภายในและภายนอกทั้งหมด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 
ภัตตาคาร และอีเว้นท์ จึงมีการปรับปรุงตามระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านด้านสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม
และสถานการณ์โลก เพ่ือให้เกิดกระบวนการในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรวมทั้งแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ จึงจําเป็นที่
จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาและผู้สอนมคีวามรู้ ความสามารถ รู้เท่าทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงรวมถึงวิธีการเรียนการสอนสมยัใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อดีต่อหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิตที่
จะออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้ 
  

เหตุผลในการปรบัปรุงหลักสตูร 
 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2564 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรดังน้ี 
 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
ทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี 
 2. เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553  
 3. จากการประชุมร่วมกับภาคส่วนราชการ สถานประกอบการด้านการโรงแรม ภัตตาคาร  
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และอีเว้นท์ ทางสาขาวิชาได้นําข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาปรับปรุงรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา
ต่างๆ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานการณ์ในปัจจุบัน 
1.3วัตถุประสงค์ของหลกัสตูร  

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี
สมรรถนะ ดังน้ี 

1.3.1ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจรติ เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง มคีวามกล้าหาญทางจริยธรรม และสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
วิชาชีพการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท ์

1.3.2 มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ด้านการโรงแรมภัตตาคาร 
และอีเว้นท์ มคีวามสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและความต้องการ
ของตลาดแรงงานสากล 

1.3.3 มทีักษะทางปัญญาในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์เหตุผล และวิจารณญาณใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 

1.3.4 มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทุกระดับอย่างเหมาะสมสามารถรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ของตนเอง ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาวิชาชีพให้
ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง 

1.3.5 มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลหลากหลาย สามารถสนทนาภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง สามารถใช้เทคโนโลยีและเลือกรูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

1.3.6 มทีักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
1.4คณุลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ของหลกัสตูรมีลกัษณะเดน่ 
 1.4.1 ปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มคีวามรับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ รวมถึงสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
 1.4.2 มีความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานวิชาชีพด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์  
ทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ สามารถปรับตัว รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เช่ือมโยงกับวิชาชีพและวิถีปกติใหม ่
 1.4.3 มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดอีเว้นท์เชิงสร้างสรรค์การจัดงานไมซ์เพ่ือชุมชนภายใต้
ความเปลี่ยนแปลงแบบวิถีปกติใหม ่
 1.4.4 มีความสามารถในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผล สามารถประยกุต์ความรู้มาพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์             
และการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 1.4.5 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
มีบุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ตลอดจนสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 1.4.6 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมยัเพ่ือค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และปฏิบัติงาน 
ด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ มีทกัษะในการแสดงออก การใช้ภาษาและการเลือกใช้รูปแบบ
ของการสื่อสารนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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 1.4.7สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมรวมถึงการใช้อุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการทํางาน ทั้ง
แบบ online และ onsite ในการปฏิบัติงานด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 

2.  แผนพฒันาปรบัปรุง(พ.ศ. 2564 -2568) 
แผนการพฒันา/ 
การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตัวบง่ชี ้

1. ด้านการบริหารหลักสูตร 
ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร 

1) พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 
2) มคีณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ในการดําเนินงาน
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
(มคอ.1) 
3) จัดเน้ือหาสาระรายวิชา
ตามกรอบโครงสร้างมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (มคอ.1) 
4) ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสมํ่าเสมอ (ปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง) 
 

1) หลักสูตรได้รับการรับรอง
จากสภามหาวิทยาลัยและ 
สกอ.รับทราบ 
 
2) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจากวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
3) รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การโรงแรม ภัตตาคาร  
และอีเว้นท์ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2564 (มคอ.2) 
4) รายงานผลการประเมิน
ระดับหลักสูตร 

2. ด้านการบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน เช่น การบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรการเรียน
การสอน 

- การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
การเรียนการสอนและการวิจัย
ให้เพียงพออย่างมีคุณภาพ 
 

1) แผนและการปฏิบัติการ
พัฒนาอาจารย์ด้านต่าง ๆ  
2) แผนการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการเรียนการสอน 
 

3. ด้านการบริหารคณาจารย์ 1) จัดให้มีการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ทกุคร้ัง 
2) อาจารย์ทุกคนได้รับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง
ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
 

1) อาจารย์ใหม่ได้รับการ
ปฐมนิเทศ 
2) เอกสาร/ รายงานผลการ
เข้าร่วมฝึกอบรม หรือพัฒนา
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
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แผนการพฒันา/ 
การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตัวบง่ชี ้

4. ด้านการบริหารบุคคลสาย
สนับสนุน 

- บุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
 

- เอกสาร/ รายงานผลการเข้า
ร่วมฝึกอบรม หรือพัฒนาทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ 

5. ด้านการสนับสนุนและการให้
คําแนะนํานักศึกษา 

1) มีการจัดเวลาเพ่ือให้
คําแนะนํานักศึกษาในด้าน 
ต่างๆ หลายช่องทาง 
2) ส่งเสริมกิจกรรมการบูรณา
การความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติจริงของผู้เรียน 
 
3)ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และปลูกจิตสํานึกให้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

1) สมุดบันทึกการให้คําปรึกษา 
 
 
2) มีโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมการบูรณาการความรู้
ด้านการโรงแรม ภัตตาคาร 
และอีเว้นท์ 
3) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

6. ด้านความต้องการ
ตลาดแรงงาน สังคม และหรอื
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1)การสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานในภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือวิเคราะห์
ความต้องการและแนวโน้ม
ความเปลี่ยนแปลงของ 
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
 
 
 
2) การจัดเน้ือหาสาระรายวิชา
ในแต่ละภาคการศึกษามีความ
ทันสมัย ตรงตามสถานการณ์
ปัจจุบัน สอดคล้องกับความ
ต้องการตลาดแรงงาน สังคม 
และหรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1) แผนงานฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
กิจการนักศึกษาและงานสหกิจ
ศึกษา ประสานงานหน่วยงาน
ในภาครัฐและภาคเอกชนเข้า
ร่วมเครือข่ายในการปรับปรุง
และพัฒนาหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยงาน และการปฏิบัติ
สหกิจศึกษากบัสถาน
ประกอบการ 
2) รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3)  
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หมวดที่ 3ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

1.  ระบบการจัดการศกึษา 
1.1  ระบบ 
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหน่ึง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยหน่ึงภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ ข้อกําหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2562(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 6) 
1.2   การจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน 
 🗹 มีภาคฤดูรอ้น 2 ภาคการศึกษา ภาคละ 8 สัปดาห ์  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 
1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่ม ี  
 🗹มี  

2.  การดาํเนนิการหลกัสตูร 
2.1  วัน – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
 🗹วัน-เวลาราชการปกติ  
 นอกวัน - เวลาราชการ 
ภาคการศึกษาที่1  เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 

ภาคการศึกษาที่2 เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

  🗹 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ   
  🗹 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 🗹 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
 🗹 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 
 🗹  อ่ืน ๆ บุคลิกภาพและทศันคติ 
2.4  กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพือ่แก้ไขปญัหา/ ข้อจํากดัของนกัศกึษาในข้อ 2.3 

  🗹จัดสอนเสริมเตรียมพ้ืนฐานก่อนการเรียน 
  🗹จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาํการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 🗹จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ใหค้ําแนะนําแก่
นักศึกษา และให้เน้นยํ้าในกรณีที่นักศึกษามปัีญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
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 🗹จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น 
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
จากอาจารย์ผู้สอนและจัดกิจกรรมเสริมถ้าจาํเป็น 
   อ่ืน ๆ 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี : ภาคปกติ ปีละ 60 คน 
ระดบัชัน้ป ี

 
จํานวนนกัศกึษาในแตล่ะปกีารศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3 - - 60 60 60 

ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 

รวมจํานวนนกัศกึษา 60 120 180 240 240 
จํานวนบณัฑิตทีค่าดว่า 
จะสําเร็จการศึกษา 

- - - 60 60 

  

2.6งบประมาณตามแผน 
      งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ในวิทยาลัยการ

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  
2.6.1งบประมาณรายรบั  (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรบั 
ปกีารศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1.  ค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

2,320,000 2,156,000 2,268,000 1,920,000 1,920,000

2.  ค่าหน่วยกิต 504,000 1,968,000 4,392,000 6,576,000 6,576,000

3.  เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมรายรบั 2,824,000 4,124,000 6,660,000 8,496,000 8,496,000
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2.6.2งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปกีารศกึษา   

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 
1.1 หมวดเงินเดือน 
1.2 หมวดค่าจ้าง
ประจําอัตราที่ต้องการ
ใหม ่

2,688,000 2,882,400 2,963,520
 

3,111,696 3,267,281

2. งบดําเนินการ 
2.1 หมวดค่าตอบแทน   
2.2 หมวดค่าใช้สอย 
2.3 หมวดค่าวัสดุ 
2.4 หมวด
สาธารณูปโภค 

84,720

84,720

282,400
84,720

123,720

123,720

618,600
123,720

199,800

199,800

1,332,000
199,800

 
254,880 

 
254,880 

 
2,124,000 

254,880 

254,880

254,880

2,548,800
254,880

3.  ทุนการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.  งบลงทุน 
4.1  หมวดครุภัณฑ์ 84,720 206,200 666,000

 
1,274,400 1,274,400

5.  รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.  งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมรายจ่าย 3,309,280 4,018,360 5,560,920 7,274,736 7,855,121
รายรบัสูงกว่ารายจ่าย 485,280 105,640 1,099,080 1,221,264 640,879
จํานวนนกัศกึษา 60 120 180 240 240
ค่าใช้จ่ายต่อหวั
นักศกึษา/ป ี

55,155 33,486 30,894 30,311 21,730

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่/หัว
ตลอดหลักสตูร 

127,113 

จุดคุ้มทุนของหลกัสตูร 
(จํานวนนกัศกึษา) 

49 84 96 103 100
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2.7  ระบบการศึกษา  
🗹แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

2.8การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
       เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

หมวด 6 ข้อ 28 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 6) 

3.  หลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี แบบ
ศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา แต่ใน
กรณีที่ทําการเทียบโอนหน่วยกิต สามารถสําเร็จการศึกษาได้ก่อน 6 ภาคการศึกษา 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1จํานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูร      ไม่น้อยกว่า  137   หน่วยกติ 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
       (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า     30   หน่วยกิต
   (1.1) กลุ่มภาษา      9หน่วยกิต 
   (1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6หน่วยกิต 
   (1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9หน่วยกิต 
   (1.4) กลุ่มวิชาสหศาสตร์     3หน่วยกิต 
   (1.5) กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ   3หน่วยกิต 
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า    101หน่วยกิต 
   (2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (แกน) ไม่น้อยกว่า     24หน่วยกิต 
   (2.2) กลุ่มวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า     69หน่วยกิต 
         (2.2.1) วิชาชีพบังคับ  ไม่น้อยกว่า     39    หน่วยกิต 
  (2.2.2) วิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า     30    หน่วยกิต 
  (2.3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า     8   หน่วยกิต 
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
 
 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมพ.ศ. 2553 

 

 

 



 

๒๒ 
 

มคอ.๒

หมวดวิชา 

จํานวนหน่วยกติ 
สกอ./มคอ.1 

(ตามทีก่าํหนด) 
หลกัสตูร ศศ.บ. 

(การทอ่งเทีย่วและการ
โรงแรม) 

หลกัสตูร ศศ.บ.  
(การโรงแรม ภตัตาคาร 

และอีเว้นท์) 
หลกัสตูรปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 
หลกัสตูรปรบัปรุง  

พ.ศ. 2564 
1.  หมวดวิชาศกึษา
ทั่วไป 
1.1กลุ่มภาษา                
1.2 กลุม่วิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
1.3 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
1.4 กลุม่วิชา 
สหศาสตร ์
1.5กลุ่มวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกติ 

 

ไม่น้อยกว่า 33หน่วยกติ 
 

15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 
 

6 หน่วยกิต 
 
 

6 หน่วยกิต 
 
- 

ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกติ 
 

9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 
 

9 หน่วยกิต 
 
 

3 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 
2.1กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ  
2.2กลุ่มวิชาเฉพาะ 
  2.2.1) วิชา
เฉพาะบังคับ  
  2.2.2) วิชา
เฉพาะเลือก  

ไม่น้อยกว่า 84  
หน่วยกติ 

24 หน่วยกิต 
 

60 หน่วยกิต 
30 หน่วยกิต 

 
30 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 105 
หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 

ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกติ
 

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 

ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  
หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

4. หมวดวิชาฝึก
ประสบการณวิ์ชาชพี 

ไม่น้อยกว่า 6  
หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกติ 

หน่วยกติรวมตลอด
หลกัสตูร 

ไม่น้อยกว่า 126  
หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 150  
หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 137 
หน่วยกติ 

 
  



 

๒๓ 
 

มคอ.๒

3.1.3 รายวิชา 
 (1) รายวิชาในหลักสูตร 
       รายวิชาในหลักสูตรกําหนดรหัสและจํานวนช่ัวโมงของรายวิชาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสประจําวิชาและการคิดหน่วยกิต พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก
เอกสารหมายเลข8) ดังน้ี 

ความหมายของรหัสวิชา 
เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังน้ี 

 เลขรหสัหลกัที่ 1  หมายถึง หลักสตูร 
    1 หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
     2 หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
    3 หมายถึง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
    4 หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
      5 หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
      6 หมายถึง หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
      7 หมายถึง หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
      8 หมายถึง หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น 

เลขรหัสหลักที่ 2- 3 หมายถึงหมวดวิชา/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน  
   1 หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   2 หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
   3 หมายถึง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
   4 หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   5 หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
   6 หมายถึง หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
   7 หมายถึง หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
   8 หมายถึง หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น 

เลขรหัสหลักที่ 2- 3 หมายถึงหมวดวิชา/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน  
 00 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   01 หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   02 หมายถึง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
   03 หมายถึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   04 หมายถึง คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
   05 หมายถึง วิทยาลัยธาตุพนม 
   06 หมายถึง วิทยาลัยนาหว้า 
   07 หมายถึง คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   08 หมายถึง วิทยาลัยการบินนานาชาติ 
   09 หมายถึง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
   10 หมายถึงสถาบันภาษา 
   11 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 



 

๒๔ 
 

มคอ.๒

    12 หมายถึงสํานักวิทยบริการ 
    13    หมายถงึวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
    14    หมายถงึคณะวิทยาศาสตร์ 
    15 หมายถึงคณะครุศาสตร ์
    16 หมายถึงสํานักงานอธิการบดี 
    17 หมายถึงสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 
เลขรหสัหลกัที่ 4-5 หมายถึง หมายถึง กลุ่มวิชา/สาขาวิชา 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     01 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทย 
     02   หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
     03   หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
     04   หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
     05 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
     06   หมายถึง กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 
     07   หมายถึง กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
 2.วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
                             01  หมายถึง สาขาวิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร 
          02  หมายถึง สาขาวิชาเอกการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท ์

                 เลขรหสัหลกัที่ 6หมายถึง หมวดวิชา/กลุม่วิชา ดังนี ้
                               1   หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                               2   หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาแกน 
                               3   หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาบังคับ 
                               4   หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาชีพ 
       7   หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/โครงการ/โครงงาน 
               ปัญหาพิเศษ/การศึกษาคน้คว้าอิสระ 
        9   หมายถึง ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา   

  เลขรหสัหลกัที่ 7 - 8 หมายถึง ลําดบัรายวิชา  
ความหมายของจํานวนหน่วยกิต มีความหมายดังน้ี 
X(A-B-C)  เช่น 3(3-0-6) 
X  หมายถึง  จํานวนหน่วยกิตรวม 
A  หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
B  หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
C  หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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(2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
(2.1)หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป     ไม่น้อยกว่า30 หน่วยกติ 
 1) กลุ่มวิชาภาษา     ไม่น้อยกว่า9  หน่วยกติ 
  วิชาบังคบั       6 หน่วยกติ  
  1.1) ภาษาอังกฤษ 
30002101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6)
  English for Communication   
30002102  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes 
  วิชาเลือก       3หน่วยกติ 
  1.2) ภาษาไทย 
30001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Thai for Communication 
  วิชาเลือกเพิ่มสําหรบันกัศึกษาตา่งประเทศ  
30001102 ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ              3(3-0-6) 
  Thai for Foreigners 
  1.3) ภาษาตา่งประเทศ     
30003101 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication  
30003102 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Vietnamese for Communication 
 2) กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
  วิชาบังคบั       3 หน่วยกติ 
30004101 สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ้าโขง   3(3-0-6) 
  Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region 
  วิชาเลือก       3 หน่วยกติ 
30004102 วัยใสใจสะอาด       3(3-0-6) 
  Integrity in the New Generation 
30004103 คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
  Virtue, Ethics and Life Quality Development 
30004104 ศาสตร์ของความสุข       3(3-0-6( 
  Science of Happiness 
30004105 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย     3(3-0-6( 
  Citizenship in Democratic Society 
30004106 สุนทรียศาสตรเ์ชิงความคิด     3(3-0-6) 
  Aesthetics of Thinking 
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30004107 จิตวิทยาในชีวิตประจําวันและการทํางานเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
  Psychology in Everyday Life and Work for Life Skill Development 
30004108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
  Lawsin Daily life 
 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
  วิชาบังคบั       6 หน่วยกติ 
30005101 วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต     3(๓-๐-๖)
  Science for Lifelong Learning 
30005102 คณิตศาสตร์เพ่ือการคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
  Mathematics for ThinkingAnalysis, and Decision Making 
  วิชาเลือก       3 หน่วยกติ 
30005103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  Science and Technology in Daily Life   
30005104 อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ    3(3-0-6) 
  Food, Drugs, and Chemicals for Health   
30005105 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา     3(3-0-6) 
  Creative Thinking and Problem Solving 
30005106 การปฐมพยาบาล       3(3-0-6) 
  First Aids  
30005107 สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์   3(๓-๐-๖) 
  Agricultural Aesthetics and Creative 
 4) กลุ่มวิชาสหศาสตร ์     ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 

วิชาเลือก 
30006101 การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล     3(3-0-6) 
 Information Literacy and Digital Intelligence  
30006102 การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก     3(3-0-6) 
  Photographyand Infographics 
30006103 ความคิดสร้างสรรค์สําหรับการผลิตสื่อดิจิทลั    3(3-0-6) 
  Creative Thinking for Digital Media Production 
30006104 การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

 Financial Technology Utilization in Daily Life 
30006105 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน    3(3-0-6) 
  Personality Development and Public Speaking 
30006106 กีฬา นันทนาการและกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพ   3(3-0-6)
  Sports Recreation, and Camping for Health 
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 5) กลุ่มวิชาการเปน็ผูป้ระกอบการ   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 
  วิชาบังคบั        
30007301 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
  Business Creation and Entrepreneurship 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะดา้น  ไม่น้อยกว่า93หน่วยกติ 
2.2.1) กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชพี (แกน)    ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 
30902201 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ 3(3-0-6) 
 Personality Development for Hotel, Restaurant and Events 
30902202 จิตวิทยาบริการสาํหรับการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์  3(3-0-6) 
 Service Psychology for Hotel, Restaurant and Events 
30902203  พฤติกรรมลูกคา้และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
 Customer Characteristics and Behavior, and Cross Cultural    
 Communication 
30902204 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการท่องเที่ยว การโรงแรม และอีเว้นท์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Tourism, Hotel and Events 
30902205 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ 3(3-0-6) 
 Information Technology for Hotel, Restaurant and Events 
30902206 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการโรงแรม ภัตตาคาร  3(3-0-6) 
 และอีเว้นท์ Professional Ethics and Law for Hotel, Restaurant and Events 
30902207 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์  3(3-0-6) 
 Human Resource Management in Hotel, Restaurant and Events 
30902208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบการสื่อสารสากล   3(2-2-5) 
  English for International Communication Test 
2.2.2) กลุ่มวิชาชพี      ไม่น้อยกว่า69 หน่วยกติ 
 1) กลุ่มวิชาชพีบงัคบั     ไม่น้อยกว่า39 หน่วยกติ 
 1.1) กลุ่มวิชาการวางแผนการจัดการ และการพฒันาการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท์ 
(Hotel Restaurant and Event Planning, Management and Development) 
30902318 หลักการตลาดสําหรับการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ในยุคดิจิตอล 3(3-0-6) 
 Principle of Marketing for Hotel, Restaurant and Event in Digital Era 
30902319 หลักการบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 3(3-0-6) 
  Principle of Accounting and Finance for Hotel, Restaurant and Event 
  Industry 
30902320 หลักการจัดการและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและอีเว้นท์   3(3-0-6) 
  Hotel and Event Management Business and Development 
30902321 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์  3(3-0-6) 
  Research Methodology for Hotel, Restaurant and Events 
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30902322 การสัมมนาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์   3(3-0-6) 
  Seminar in Hotel Restaurant and Events 
 1.2) กลุ่มวิชาการดําเนนิงานและจัดการโรงแรม (Hotel Operation and 
Management) 
30902323 ปฏิบัติการและการจัดการงานส่วนหน้า    3(1-4-4) 
  Front Office Operations and Management  
30902324 ปฏิบัติการงานแม่บ้าน      3(1-4-4) 
  Housekeeping Operations 
 1.3) กลุ่มวิชาการดําเนนิงานและจัดการภตัตาคาร (Restaurant Operation and 
Management) 
30902325 การจัดการครัว       3(3-0-6) 
 Kitchen Management 
30902326 การจัดการภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง    3(2-2-5) 
 Restaurant and Banquet Management 
30902327 ปฏิบัติการอาหารและเครื่องด่ืม     3(1-4-4) 
  Food and Beverage Operations 
 1.4) กลุ่มวิชาการดําเนนิงานและจัดการอีเว้นท์ (Event Operation andManagement) 
30902328   การจัดงานประชุมและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล   3(2-2-5) 
 Meeting and Incentive Management 
30902329 การจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า    3(2-2-5)  
  Exhibition and Trade Show Management 
30902330   การจัดงานเทศกาลพิเศษและงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่อย่างมืออาชีพ 3(2-2-5) 
  Professional Special Festival and Mega Event Management 
 2) กลุ่มวิชาชพีเลือก     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ  
 2.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
30902416 การจัดการคลับเลาจ์และบาร์     3(3-0-6) 
  Club Lounge and Bar Management 
30902417  การจัดการงานแม่บ้าน      3(3-0-6) 
  Housekeeping Management 
30902418 การจัดการที่พักตากอากาศ     3(3-0-6) 
  Resort Management 
30902419 ไมซ์เพ่ือชุมชน       3(3-0-6) 
  MICE for Community 
30902420 การจัดการธุรกิจเรือสําราญ     3(3-0-6) 
  Cruise Business Management 
30902421 การประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ    3(3-0-6) 
  Public Relations in Service Industry 
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30902422 การวางแผนการจัดงานแต่งงาน การจัดอีเว้นท์พิเศษ   3(2-2-5) 
  และการจัดงานพิธีการ 
  Wedding Planning, Special Event and Protocol Management   
  and Special Events 
30902423 การวางแผนและควบคุมต้นทุนสําหรับธุรกิจภัตตาคารและอีเว้นท์  3(3-0-6) 
  Planning and Cost Control for Restaurant and Event Business 
30902424 การสร้างและการจัดการสื่อออนไลน์เพ่ือธุรกิจ   3(3-0-6)  
  Online Media Creation and Management for Business 
30902425 ขนมอบ        3(1-4-4)  
  Pastry 
30902426 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจสปาสุขภาพและความงาม   3(2-2-5) 
 Service Innovation in Wellness and Aesthetics Spa Business  
30902427   ปฏิบัติการขนมไทย      3(1-4-4) 
 Thai Dessert Operations 
30902428 ปฏิบัติการครัวอาหารไทย      3(1-4-4) 
 Thai Cuisine Kitchen Operations 
30902429 ปฏิบัติการครัวอาหารนานาชาติ     3(1-4-4) 
 International Cuisine Kitchen Operations 
30902430 ศิลปะการชงชาและกาแฟ      3(1-4-4) 
  The Art of Tea and Coffee Making 
30902431 ศิลปะการออกแบบอาหาร      3(3-0-6) 
  The art of Food Decorations 
30902432 ศิลปะงานดอกไม้ ใบตอง งานแกะสลักผักและผลไม ้และงานผูกผ้า 3(1-4-4) 
  The Art of Flower Arrangement, Banana Leaf, Fruit and  
  Vegetable Carving and Fabric Draping 
 2.2) กลุ่มภาษาตา่งประเทศ     ไม่น้อยกว่า15 หน่วยกติ  
 2.2.1) กลุ่มภาษาอังกฤษบงัคบั     ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกติ 
30902433 ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท ์1  2(1-2-5) 
  English for Hotel Restaurant and Event Personnel I 
30902434    ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 2  2(1-2-5) 
 English for Hotel Restaurant and Event Personnel II 
30902435    ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 3  2(1-2-5) 
 English for Hotel Restaurant and Event Personnel III  
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 2.2.2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืนเลือก    ไม่น้อยกว่า9 หน่วยกติ 
  กลุ่มวิชาภาษาจีน 
30902436 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 1      3(2-2-5) 
  Basic Chinese I   
30902437 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 2      3(2-2-5) 
  Basic Chinese II  
30902438 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรมและภัตตาคาร    3(2-2-5) 
  Chinese for Hotel  
  กลุ่มวิชาภาษาเวียดนาม 
30902439 ภาษาเวียดนามเบ้ืองต้น 1      3(2-2-5) 
  Basic Vietnamese I  
30902440 ภาษาเวียดนามเบ้ืองต้น 2      3(2-2-5) 
  Basic Vietnamese II  
30902441 ภาษาเวียดนามเพ่ือการโรงแรมและภัตตาคาร   3(2-2-5) 
  Vietnamese for Hotel and Restaurant 
  กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส 
30902442 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น 1      3(2-2-5) 
  Basic French I  
30902443 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น 2      3(2-2-5) 
  Basic French II  
30902444 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการโรงแรมและภัตตาคาร    3(2-2-5) 
  French for Hotel and Restaurant  
  กลุ่มวิชาภาษาลาว 
30902445 ภาษาลาวเบ้ืองต้น 1      3(2-2-5) 
  Basic Lao I  
30902446 ภาษาลาวเบ้ืองต้น 2      3(2-2-5) 
  Basic Lao II   
30902447 ภาษาลาวสําหรับการโรงแรมและภัตตาคาร    3(2-2-5) 
  Lao for Hotel and Restaurant  
 3) การฝกึประสบการณ์วิชาชพี    ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกติ  
30902901 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   2(0-3-3) 
 Preparation for Professional Experience 
30902902 สหกิจศึกษา            6(0-48-0) 
 Co-operative Education   
2.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนครพนมหรือเลือกเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/
สาขาวิชา หรือวิชาต่อไปน้ี ยกเว้นหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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3.1.4 แสดงแผนการศกึษา 
ปทีี่ 1ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 30002101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

30004102 สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ้าโขง 3(3-0-6) 
30005102 คณิตศาสตร์เพ่ือการคิด การวิเคราะห์ 
                  และการตัดสนิใจ 

3(3-0-6) 

 30004106 สุนทรียศาสตรเ์ชิงความคิด 3(3-0-6) 
เฉพาะ 30902202 จิตวิทยาบริการสําหรับการโรงแรม ภัตตาคาร 

และอีเว้นท์ 
3(3-0-6) 

30902204 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการท่องเที่ยว การโรงแรม  
ภัตตาคารและอีเว้นท์ 

3(3-0-6) 

30902205 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการโรงแรม  
                  ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 

3(3-0-6) 

รวม 21(21-0-42) 
 

ปทีี่ 1ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป 30001102 ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ* 3(3-0-6) 

30002102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
30003101 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
30005101 วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
30006102 การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก 3(3-0-6) 

เฉพาะ 30902201 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการโรงแรม  
                  ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 

3(3-0-6) 

30902203 พฤติกรรมลูกคา้และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
30902328 การจัดงานประชุมและการทอ่งเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 3(2-2-5) 

รวม 21(x-x-x) 
*หมายเหตุ: รายวิชา 30001102 ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ เป็นวิชาเลือกเพ่ิมเติมสําหรับ
นักศึกษาต่างประเทศเท่าน้ัน 
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ปทีี่ 2ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 30005106 การปฐมพยาบาล 3(3-0-6) 

30007101 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็น 
                  ผู้ประกอบการ 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 30902318 หลักการตลาดสําหรับการโรงแรม ภัตตาคาร  
และอีเว้นท์ในยุคดิจิตอล 

3(3-0-6) 

30902319 หลักการบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม  
ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 

3(3-0-6) 

30902329 การจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า 3(2-2-5) 
30902433 ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรโรงแรม ภัตตาคาร  
และอีเว้นท์ 1 

2(1-2-5) 

30XXXXXX  กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืนเลือก 1 3(2-2-5) 
รวม 20(17-6-39) 

 
ปทีี่ 2ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
เฉพาะ 30902206 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ 

การโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ 
3(3-0-6) 

30902323 ปฏิบัติการและการจัดการงานส่วนหน้า  3(1-4-4) 
30902324 ปฏิบัติการงานแม่บ้าน    3(1-4-4) 
30903434 ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรโรงแรม ภัตตาคาร  
                 และอีเว้นท์ 2   

2(1-2-5) 

30XXXXXX กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืนเลือก 2 3(2-2-5) 
30XXXXXX กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 3(x-x-x) 

เลือกเสร ี XXXXXXXX   3(x-x-x) 
รวม 20(x-x-x) 
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ปทีี่ 3ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง)
เฉพาะ 30902207  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการโรงแรม    

                  ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
3(3-0-6) 

30902320 หลักการจัดการและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 
                  และอีเว้นท ์  

3(3-0-6) 

30902325 การจัดการครัว     3(3-0-6) 
30902435 ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรโรงแรม ภัตตาคาร  
                 และอีเว้นท์ 3   

2(1-2-5) 

30XXXXXX กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืนเลือก 3 3(2-2-5) 
30XXXXXX กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 3(x-x-x) 
30XXXXXX กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 3(x-x-x) 

รวม 20(x-x-x) 
 

ปทีี่ 3 ภาคการศกึษาที่ 2 

หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง)
เฉพาะ 30902208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบการสื่อสารสากล  3(2-2-5) 

30902321 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการโรงแรม ภัตตาคาร  
                  และอีเว้นท ์   

3(3-0-6) 

30902326 การจัดการภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง   3(2-2-5) 
30902327 ปฏิบัติการอาหารและเครื่องด่ืม 3(1-4-4) 
30XXXXXX  กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 3(x-x-x) 
30XXXXXX  กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 3(x-x-x) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

30902901 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(0-3-3) 

รวม 20(x-x-x) 
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ปทีี่ 4ภาคการศึกษาที่1 

หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง)
เฉพาะ 30902322 การสัมมนาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์  3(3-0-6) 

30902330 การจัดงานเทศกาลพิเศษและงานอีเว้นท์ 
                  ขนาดใหญ่อย่างมืออาชีพ 

3(2-2-5) 

เลือกเสร ี XXXXXXXX   3(x-x-x) 
รวม 9(x-x-x) 

 
ปทีี่ 4ภาคการศึกษาที่2 

หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง)
ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
30902902 สหกิจศึกษา      6(0-48-0) 

รวม 6(0-48-0) 
 
 3.1.5คําอธิบายรายวิชา 

 คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1) 
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3.2  ชื่อ-สกุล ตําแหน่งและคณุวุฒิของอาจารย์ผูส้อนทีเ่ปน็อาจารย์ประจําและอาจารย์ผูส้อนที่
เป็นอาจารย์พเิศษ 
3.2.1  อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจํา 

ลําดบั
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คณุวุฒิระดบัอุดมศกึษา 
ชื่อสถาบนั: ปสีําเร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปกีารศกึษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน
สอนที่จะมี
ในหลักสตูร

นี ้
1 นางศรุกา วิสิฐนรภัทร 

ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
Ph.D. (Hospitality Management) 
National Pingtung University of Science and 
Technology, Taiwan: ค.ศ. 2019 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. 2555 
ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: พ.ศ. 2548 

256 256 

2 นางสาวสุรารักษ์ ศรีลาศักด์ิ 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร: พ.ศ. 2550 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี: พ.ศ. 2547 

192 304 

3 นายกันตภพ บัวทอง 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

Ph.D. (Hospitality and MICE Management) 
National Pingtung University of Science and 
Technology, Taiwan: ค.ศ. 2019 
บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. 2554 
ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: พ.ศ. 2550 

192 368 

4 นางสาวพิไลวรรณ พูลสวาท 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: พ.ศ. 2560 
ศศ.บ. (การท่องเท่ียว) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์:  
พ.ศ. 2550 

192 264 

5 นางสาวปรีดารี ศิริรัตน์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: พ.ศ. 2560 
MMM. (Marketing) 
Griffith University, Australia: ค.ศ. 1999 
ศ.บ. นิเทศศาสตร์ 

288 272 
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ลําดบั
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คณุวุฒิระดบัอุดมศกึษา 
ชื่อสถาบนั: ปสีําเร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปกีารศกึษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน
สอนที่จะมี
ในหลักสตูร

นี ้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ: พ.ศ. 2537 

6 นายบุญธรรม ข่าขันมะณ ี
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง: พ.ศ. 2544 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช: พ.ศ. 2556 
บธ.บ. (การท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง: พ.ศ. 2556 
บช.บ. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยพายัพ: พ.ศ. 2549 
บธ.บ. (อุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการโรงแรม) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง: พ.ศ. 2533 

224 384 

 
3.2.3 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
 -ไม่มี- 

4. องคป์ระกอบเกี่ยวกบัประสบการณภ์าคสนาม (สหกจิศึกษา)  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังน้ันในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมภัตตาคาร 
และอีเว้นท์ จึงมีรายวิชาในหมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ รายวิชาการเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจัดให้นักศึกษาช้ันปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 ได้เตรียมความพร้อมของตนเองใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การเลือกสถานประกอบการ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน บุคลิกภาพ และการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เมื่อนักศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2จึงทําการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาและทํางานกับสถานประกอบการในธุรกิจที่พักแรมในฝ่ายห้องพัก แผนกแม่บ้าน แผนกบริการอาหาร
และเครื่องด่ืมและ/หรือภัตตาคารในแผนกครัว การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในภัตตาคาร หรืองานที่
เก่ียวข้องกับการจัดอีเว้นท์ เป็นเวลา 16 สปัดาห์ต่อเน่ือง  
 กรณีที่นักศึกษามีความจําเป็นไม่สามารถฝกึภาคสนามในรายวิชาสหกิจศึกษาได้ตามระยะเวลา
และช่วงเวลาที่กําหนดในช้ันปีที่ 4 จะอนุโลมให้ลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ในปีการศึกษาถัดไป          
ที่เปิดสอน  
 4.1.มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 
  1) พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการ ความจําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 
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  2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนําไปแก้ปัญหาทางธุรกิจที่พัก ภัตตาคารและ
ร้านอาหารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือได้อย่างเหมาะสม 
  3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
  5) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 4.2ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษา 2 ช้ันปีที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจดัในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ รวมเวลา 16 
สัปดาห์ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา        
 
5.  ข้อกําหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 คาํอธบิายโดยย่อ 
  -ไม่ม-ี 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  -ไม่ม-ี 
 5.3 ช่วงเวลา 
  -ไม่ม-ี 
 5.4 จํานวนหน่วยกติ 
  -ไม่ม-ี 
 5.5 การเตรียมการ 
  -ไม่ม-ี 
 5.6 กระบวนประมวลผล 
  -ไม่ม-ี 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพฒันาคณุลักษณะพเิศษของนกัศกึษา 
คณุลักษณะพเิศษ กลยุทธห์รือกจิกรรมของนกัศึกษา 

1. มีความสามารถดา้นการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

(1) เข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
(2) ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
(3) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
(4) จัดกิจกรรมท้ังในช้ันเรียน และนอกช้ันเรียนที่ส่งเสริม
การใช้ภาษาอังกฤษ 
(5) เข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
(6) ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
(7) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
(8) จัดกิจกรรมท้ังในช้ันเรียน และนอกช้ันเรียนที่ส่งเสริม
การใช้ภาษาอังกฤษ 
(9) ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของวิทยาลัยฯ 
/มหาวิทยาลัย 
(10) สนับสนุนให้นักศึกษามปีระสบการณ์ดูงานหรือ
ฝึกงานในต่างประเทศ 
(11) จัดรายวิชาเพ่ือเพ่ิมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
วิชาชีพ เช่น วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรโรงแรม 
ภัตตาคารและอีเว้นท์ และวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ทดสอบการสื่อสารสากล 

2.มีบุคลกิภาพทีด่เีหมาะสมกบั
กาลเทศะและวิชาชพีดา้นการ
โรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท ์
(1) การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  
มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
บริการ 
(2) การแสดงสีหน้าที่เหมาะสมกับ
งานบริการ มีความย้ิมแย้มแจม่ใส
และมีจิตบริการ 
(3) เรียนรู้กฎระเบียบ และมารยาท
สากลสําหรับงานบริการ 
(4) มีความสามารถในการสือ่สาร 
กับบุคคลทุกระดับในโอกาสที่
แตกต่างกัน 

 
 
 
(1) ฝึกแสดงออกทางบุคลกิภาพ 
 
 
(2) บรรจุในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการ
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
 
(3) ฝึกปฏิบัติในช้ันเรียนและวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ 
 
(4) ฝึกพูดหน้าช้ันเรียนและบรรจุในรายวิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพสําหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
รายวิชาจิตวิทยาบริการสําหรับการโรงแรม ภัตตาคาร 
และอีเว้นท์ และการนําเสนองานของรายวิชาต่าง ๆ  
ในหลักสูตรการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
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คณุลักษณะพเิศษ กลยุทธห์รือกจิกรรมของนกัศึกษา 
(5) มีทัศนคติที่ดี และภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
(6) มีจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ 
 
 
(7) มีจิตใจพรอ้มบริการต่อลูกค้า 

(5) สอดแทรกในรายวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และอีเว้นท์ รายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
รายวิชาปฏิบัติการครัวอาหารไทยและขนมไทย รายวิชา
ปฏิบัติการครัวอาหารนานาชาติ รายวิชาปฏิบัติการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม รายวิชานวัตกรรมการบริการในธุรกิจสปา
สุขภาพและความงาม เป็นต้น 
(6) สอดแทรกในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสําหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
รายวิชาหลักการตลาดสําหรับการโรงแรม ภัตตาคาร  
และอีเว้นท์ รายวิชาการจัดการครัว เป็นต้น 
(7) สอดแทรกในรายวิชาจิตวิทยาบริการสําหรับการ
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ รายวิชาปฏิบัติการงาน
ส่วนหน้า รายวิชาปฏิบัติการงานแม่บ้าน รายวิชา
ปฏิบัติการอาหารและเครื่องด่ืม รายวิชาหลักการจัดการ
พัฒนาธุรกิจโรงแรมและอีเว้นท์ รายวิชานวัตกรรมการ
บริการในธุรกิจสปาสุขภาพและความงาม และรายวิชาการ
วางแผนการจัดงานแต่งงาน การจัดอีเว้นท์พิเศษ และการ
จัดงานพิธีการ 

3. ศกัยภาพอ่ืน ๆ 
(1) มีความรู้ในการบูรณาการใน
ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้เป็น
อย่างดี 
 
 
(2) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
สุจริต และมีระเบียบวินัย ต่อตนเอง
และการปฏิบัติงาน 
 
(3) สามารถรบัผิดชอบต่องานใน
หน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย
อย่างสมบูรณ์มากที่สุดได้ด้วย
ตนเอง 
(4) สามารถใหค้วามช่วยเหลือแก่
ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความเหมาะสม เช่น การสอนงาน 
การแนะนํา และการให้กําลังใจ 

 
(1) สอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ในหลกัสูตร เช่น  
พฤติกรรมลูกคา้และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
ศาสตร์ด้านศิลปะการเรียนรู้ในสังคมและวัฒนธรรมที่
ต่างกัน มาบูรณาการกับศาสตร์ด้านการโรงแรม ภัตตาคาร 
และอีเว้นท์ 
(2) สอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาหลักการตลาด
สําหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ ปฏิบัติการงาน
ส่วนหน้า ปฏิบัติการงานแม่บ้าน และวิชาปฏิบัติการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
(3) สอดแทรกในรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ โดยบรรจุไว้ใน
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
 
 
(4) สอดแทรกในรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ โดยบรรจุไว้ใน
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
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คณุลักษณะพเิศษ กลยุทธห์รือกจิกรรมของนกัศึกษา 
เป็นต้น 
(5) สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเน่ือง 
(6) สามารถกําหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นขั้นเป็น
ตอน และสมเหตุสมผล 
(7) สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 

 
 
(5) สอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ โดยบรรจุไว้ใน
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
(6) สอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ โดยบรรจุไว้ใน
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
 
(7)สอดแทรกในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ รายวิชาปฏิบัติการงาน
ส่วนหน้า และรายวิชาปฏิบัติการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
โดยบรรจุไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 
 2.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรยีนรูด้้านคณุธรรม  จริยธรรม 
     2.1.1.1 ปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์
สุจริต ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม  
     2.1.1.2  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
     2.1.1.3 เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ตนอาศัยอยู่  
     2.1.1.4 มีความรับผิดชอบ วินัย และตรงต่อเวลา 
     2.1.1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
     2.1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากระบบงานต่อบุคคลองค์กรและสังคม
และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
     2.1.2.1 ให้นักศึกษาทํางาน ค้นคว้า ศึกษาปัญหาของตนเอง ปัญหาทางสังคม
และดูความมีวินัยในการทํางาน การส่งงานตรงเวลา การไม่ลอกงาน 
     2.1.2.2 นักศึกษานําเสนองานเด่ียวหรืองานกลุ่มด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย
แทรกแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ดูเจตคติจากเน้ือหาที่นําเสนอที่แสดงถึงปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     2.1.2.3 ผู้สอนและผู้เรยีนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมโดยใช้ตัวอย่างจากส่ือดิจิทัล 
     2.1.2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่ได้พัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เน้นการมคีวามรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง การมีวินัยและการตรงต่อเวลาในทุก
รายวิชา 
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     2.1.2.5 เน้นการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง
โดยนําสิ่งที่เรียนรู้ในรายวิชาไปปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงานภายใต้คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพด้านการ
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
     2.1.2.6 เรียนรู้และฝึกจากกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา 
 ๒ .๑.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม  จริยธรรม  
     2.1.3.1 ใช้แบบทดสอบอัตนัยในลักษณะคําถามแบบจํากัดคําตอบ 
(Restricted Response) 
     2.1.3.2 ใช้แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ (Multiple Choices 
question) 
     2.1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา ความใส่ใจอย่าง
ต่อเน่ือง 
     2.1.3.4 การสร้างคําถามโดยผู้สอนและผู้เรียนระหว่างทําการเรียนการสอน 
     2.1.3.5 การเขียนสะทอ้นการเรียนรู้ (Reflection) และการพูดคุย การ
อภิปรายแบบกลุ่มและรายบุคคล 
     2.1.3.6 ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่เป็นความรู้
ความสามารถของตนเองโดยไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนผลงานบุคคลอ่ืน 
     2.1.3.7  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การสง่งาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
 ๒.๒  ด้านความรู้ 
 ๒.๒.๑  ผลการเรียนรูด้้านความรู้ 
  2.2.1.1 มีความรู้ความสามารถในการแสดงออกด้านภาษาและการสื่อสารใน
วิชาชีพด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
  2.2.1.2 มีความรู้และสามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 
  2.2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานทางวิชาชีพด้านการโรงแรม 
ภัตตาคาร และอีเว้นท์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
  2.2.1.4 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจภาพรวม อีกทั้งทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะทางด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ เพ่ือใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
  2.2.1.5 สามารถวางแผนการทํางานและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านการโรงแรม 
ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
  2.2.1.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการด้านการ
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ รวมทั้งการนําไปประยุกต์ใช้ 
  2.2.1.7 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการทีส่ําคัญทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
  2.2.1.8 มีความรู้ในแนวกว้างเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ ที่เก่ียวข้องมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 
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  2.2.1.9 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในงาน
การโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
  2.2.1.10 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 ๒.๒.๒  กลยุทธ์การสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรูด้้านความรู้ 
  2.2.2.1 การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบ Active 
Learning 
  2.2.2.2 จัดกิจกรรมต้ังคําถาม ตอบปัญหา โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อน
เข้าห้องเรียนเพ่ือนําข้อมูลมาอภิปราย และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนนักศึกษาและผูส้อน 
(นโยบายการพัฒนา และผลกระทบของการพัฒนาตนเอง การสร้างความรู้นวัตกรรมและความเป็น
ผู้ประกอบการ) และให้เห็นความรู้และความคิดที่แตกต่างกัน (รู้จักตนเองและสังคม) 
  2.2.2.3 เชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญในด้านที่เก่ียวข้องมาแบ่งปัน
ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา 
  2.2.2.4 เปรียบเทียบและวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาตามลักษณะของ
วิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของวิชาน้ัน ๆ และจัดให้มีการเรยีนรู้จากสถานการณ์จริง 
  2.2.2.5 จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย 
อภิปราย กรณีศึกษา การปฏิบัติงานกลุ่ม การลงมือปฏิบัติจริงในสถานศกึษาและสถานประกอบการ 
โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ในทางปฏิบัติ ภายใต้สภาพแวดล้อมจริงให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ตามสาระของรายวิชาน้ัน ๆ 
 ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านความรู้  
    ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติด้านต่าง ๆ คือ 
    2.2.3.1 การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจใน
เน้ือหาที่สอน 
    2.2.3.2 การวัดผลแบบไม่จํากัดคําตอบ (Extended Response Question) 
    2.2.3.3 การทดสอบย่อย 
    2.2.3.4 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
    2.2.3.5 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
    2.2.3.6 ประเมินจากการนําเสนอผลงานหรือกิจกรรมโครงการ 
 ๒.๓  ทักษะทางปญัญา 
 ๒.๓.๑  ผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปญัญา 
  2.3.1.1 มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนา
ตนเองและดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  2.3.1.2 มีความสามารถในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผล รวมถึงสืบค้น
ตีความและประเมินการจัดการเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
  2.3.1.3 สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและ 
เสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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  2.3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้
จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 ๒.๓.๒  กลยุทธ์การสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรียนรูด้า้นทักษะทางปญัญา 
  2.3.2.1 การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษาจากสถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา
และนํามาสู่การอภิปรายกลุ่ม 
  2.3.2.2 กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการอภิปรายกลุ่ม เก่ียวกับสาเหตุของ
ปัญหาและการแก้ไข 
  2.3.2.3 แบบฝึกหัดในและนอกช้ันเรียน ตอบปัญหา อภิปรายศึกษาดูงาน  
ลงมือปฏิบัติและการเรียนรู้จากสภาพจริง 
 ๒.๓.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปญัญา 
  2.3.3.1 ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
  2.3.3.2 ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
ปัญหา 
  2.3.3.3 ประเมินจากการท่ีนักศึกษาจะต้องต้ังคําถามและให้คําตอบได้ด้วย
ตนเอง 
  2.3.3.4 ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน ช้ินงาน และกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 
  2.3.3.5 ประเมินผลงานจากการปฏิบัติงานจริง การศึกษาดูงาน การนําเสนอ 
การสรุปผลงานที่มีการบูรณาการความรู้มาแก้ไขปัญหา 
 ๒.๔   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 
 ๒.๔.๑  ผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 
  2.4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนา 
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4.1.2 มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะในการปฏิบัติตน 
ให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและพลเมืองโลกดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีสุนทรียภาพ 
ให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทัง้ในบทบาท 
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
  2.4.1.3 มีความสามารถในการใช้ความรู้ในศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับวิชาชีพมาให้
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เหมาะสมในการทํางานร่วมกับชุมชน และกลุม่วิชาชีพ เพ่ือให้
เข้าใจและเข้าถึงสภาพความเป็นจริงของชุมชนและกลุม่วิชาชีพที่ตนสนใจ 
  2.4.1.4 เป็นสุภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธ์ที่ดี เช่ือมั่นในตนเอง 
เป็นผู้นําผู้ตาม และทํางานเป็นทีมได้ดีมีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงาน 
ในกลุ่ม 
  2.4.1.5 สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม อย่างเหมาะสม 
  2.4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ือง  
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 ๒.๔.๒  กลยุทธ์การสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรียนรูด้า้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุคลและความรบัผดิชอบ 
  2.4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่าง
บุคคล 
  2.4.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
  2.4.2.3 จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ทํารายงานกลุ่ม และนําเสนอ 
ในช้ันเรียน 
  2.4.2.4 กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับบุคคลอ่ืนที่มสี่วนร่วมและสนับสนุน และผู้เรียนกับผู้ที่ร่วมทาํงานหรือชุมชน 
  2.4.2.5 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและผู้อ่ืนเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานในฐานะผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
  2.4.2.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลาย 
  2.4.2.7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสภาพจริงเพ่ือให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป 
 ๒.๔.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 
  2.4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรม
ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น 
  2.4.3.2 สังเกตจากการให้ความร่วมมอืในการอภิปราย 
  2.4.3.3 ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่มทาํงานและจากความคิดเห็น
ของเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 
  2.4.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.4.3.5 ประเมินจากทักษะการแสดงออกในภาวะผู้นําและผู้ตาม 
จากสถานการณ์การเรียนการสอนที่กําหนดให้ 
  2.4.3.6 ประเมินความสามารถในการทํางานเป็นทีมและการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๒.๕    ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๕.๑  ผลการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1.1 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการศึกษาคน้คว้าและการดําเนินชีวิต ตลอดจนมีทักษะใน
การใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่มีอยู่ในปัจจบัุนต่อการทํางานด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยใช้
คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 
  2.5.1.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค ์
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  2.5.1.3 มีทักษะในการแสดงออกและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษา
ค้นคว้า และการทํางานทั้งแบบปากเปล่า การเขียน รวมถึงเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่าง
เหมาะสม 
  2.5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
ที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม 
 ๒.๕.๒  กลยุทธ์การสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.2.1 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศกึษาได้มีกิจกรรมสื่อสาร
และใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ โดยให้ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสาร 
ทั้งการพูด การฟัง การเขียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและบุคคลอ่ืน 
  2.5.2.2 ให้นักศึกษานําเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็น ถึงความสําคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและ
สืบค้นข้อมูล รวมถึงจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
  2.5.2.3 มอบหมายงานที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
เชิงคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถานการณ์ที่ต้อง
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปขอ้มูลตัวเลขและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 ๒.๕.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข  
การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกทฤษฎีการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสถิติที่เก่ียวข้อง 

 2.5.3.1 ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียน 
และจากการนําเสนองาน 

 2.5.3.2 ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษาและสืบค้นข้อมูล รวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องในการจัดทําเอกสารทางวิชาการ 

 2.5.3.3 ประเมินจากการทําข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิง คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ 

 2.5.3.4 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษา
ต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอต่อช้ันเรียน 

 2.5.3.5 ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด 
 2.5.3.6 ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการทํารายงานและกิจกรรมใน

ห้องเรียน 
 ๒.6    ทกัษะดา้นการปฏบิตังิาน 
 ๒.6.๑  ผลการเรียนรูด้้านการปฏบิตัิงาน 
  2.6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.6.1.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ประยุกต์ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับงานด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท ์
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  2.6.1.3 มีทักษะในด้านการปฏิบัติงานทางด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอี
เว้นท์และสามารถแก้ปัญหาได้ 
 ๒.6.๒  กลยุทธ์การสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะการปฏบิตังิาน 
  2.6.2.1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่่งเสริมให้ผู้เรยีนเลือกและใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ 
  2.6.2.2 จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้การปฏิบัติงานกลุ่ม 
  2.6.2.3 จัดประสบการณ์ให้นักศกึษาได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับงานด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 

๒.6.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะการปฏบิตังิาน 
 2.6.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เหมาะสม 
 2.6.3.2 ประเมินจากความสามารถในการปฏิบัติงานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ และการร่วมมือกัน 
 2.6.3.3 ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด 
 2.6.3.4 ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการทําโครงการหรือกิจกรรมใน
ห้องเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม่ทางการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 

 
๓.    แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
  1. ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 
  1.1 ปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักใน
คุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม 
  1.2  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
  1.3 เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ตนอาศัยอยู่  
  1.4 มีความรับผิดชอบ วินัย และตรงต่อเวลา 
  1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
  1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากระบบงานต่อบุคคลองค์กรและสังคมและมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรู้ความสามารถในการแสดงออกด้านภาษาและการสื่อสารในวิชาชีพด้านการ
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
 2.2 มีความรู้และสามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
หรือวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 
 2.3 มีความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานทางวิชาชีพด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
เพ่ือการประยุกต์ใช้กับศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
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 2.4 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจภาพรวม อีกทั้งทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะทางด้านการ
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ เพ่ือใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
 2.5 สามารถวางแผนการทํางานและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านการโรงแรม ภัตตาคาร 
และอีเว้นท์ 
 2.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการด้านการโรงแรม 
ภัตตาคาร และอีเว้นท์ รวมทั้งการนําไปประยุกต์ใช้ 
 2.7 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการทีส่ําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
 2.8 มีความรู้ในแนวกว้างเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ ที่เก่ียวข้องมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และโลก 
 2.9 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในงานการโรงแรม 
ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
 2.10 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
  3.ด้านทกัษะทางปญัญา 
  3.1 มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
ดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 มีความสามารถในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผล รวมถึงสืบค้นตีความและ
ประเมินการจัดการเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
  3.3 สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขที่
เหมาะสม วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
  3.4 สามารถประยุกต์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์ เป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 
 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรยีภาพให้ความช่วยเหลือและ
อํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมทาํงาน 
 4.3 มีความสามารถในการใช้ความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพมาให้ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในประเด็นที่เหมาะสมในการทํางานร่วมกับชุมชน และกลุม่วิชาชีพ เพ่ือให้เข้าใจและเขา้ถึง
สภาพความเป็นจริงของชุมชนและกลุม่วิชาชีพที่ตนสนใจ 
 4.4 เป็นสุภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธ์ที่ดี เช่ือมั่นในตนเอง เป็นผู้นําผู้ตาม 
และทํางานเป็นทีมได้ดีมีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 4.5 สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
อย่างเหมาะสม 
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 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง
  
  5.ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค้นคืน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการดําเนินชีวิต ตลอดจนมีทกัษะในการใช้อุปกรณ์ 
หรือเคร่ืองมือที่มีอยู่ในปัจจบัุนต่อการทํางานด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
หรือสมาร์ทโฟน 
 5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 5.3 มีทักษะในการแสดงออกและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า  
และการทํางานทั้งแบบปากเปล่า การเขียน รวมถึงเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัย 
อย่างเหมาะสม 
  6.ด้านทกัษะการปฏบิตัิงาน 
 6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ประยุกต์ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
งานด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท ์
 6.3 มีทักษะในด้านการปฏิบัติงานทางด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท ์
และสามารถแก้ปัญหาได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง
ปญัญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะ
การ

ปฏบิตังิาน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         
1.กลุ่มวิชาภาษา                                  
1.1 ภาษาอังกฤษ         
30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร                                  

30002102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                  
1.2ภาษาไทย         
30001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              

30001102 ภาษาไทยสําหรับ  
ชาวต่างประเทศ                                  

1.3 ภาษาต่างประเทศ         
30003101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 
30003102ภาษาเวียดนามเพื่อ 
การสื่อสาร                                  
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รายวิชา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง
ปญัญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะ
การ

ปฏบิตังิาน 
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2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์                                  

30004101 สังคมพหุวัฒนธรรม 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง                                      

30004102วัยใสใจสะอาด                
30004103คุณธรรมและจริยธรรม 
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                  

30004104ศาสตร์ของความสุข                                  
30004105 ความเป็นพลเมืองในสังคม 
ประชาธิปไตย                                  

30004106สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด             
30004107จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
และการทํางานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 

  
   

     
     

                 

30004108กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
 

                                 

3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ                                  
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รายวิชา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง
ปญัญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะ
การ

ปฏบิตังิาน 
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คณิตศาสตร์ 
30005101 วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  

ตลอดชีวิต                                  
30005102 คณิตศาสตร์เพื่อการคิด  
การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ                                  

30005103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในชีวิตประจําวัน                                        

30005104 อาหาร ยา และเคมีภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ                                  
30005105 การคิดเชิงสร้างสรรค์และ
การแก้ปัญหา                                              

30005106 การปฐมพยาบาล                     
30005107สนุทรียภาพทางเกษตร 
และการคิดเชิงสร้างสรรค ์                                  
4.  กลุ่มวิชาสหศาสตร์                                  
30006101การรู้สารสนเทศและความ
ฉลาดทางดิจิทัล                                  
30006102การถ่ายภาพและ                 
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รายวิชา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง
ปญัญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะ
การ

ปฏบิตังิาน 
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อินโฟกราฟิก 
30006103 ความคิดสร้างสรรค์สําหรับ
การผลิตสื่อดิจิทัล                                  
30006104การใช้เทคโนโลยีทาง
การเงินในชีวิตประจําวัน                                  
30006105การพัฒนาบุคลิกภาพ 
และการพูดต่อสาธารณชน                                  
30006106กีฬา นันทนาการ 
และกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพ                                  
5. กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ         
30007301การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
และความเป็นผู้ประกอบการ                                    
หมวดวิชาเฉพาะ         
1. กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานวิชาชีพ         
30902201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
สําหรับการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์                                  
30902202 จติวิทยาบริการสําหรับการ
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์                                  
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รายวิชา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง
ปญัญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะ
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30902203 พฤติกรรมลูกค้าและการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม                                  
30902204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และอีเว้นท์                                  
30902206 จรรยาบรรณวิชาชพีและ
กฎหมายสําหรับการโรงแรม ภัตตาคาร 
และอีเว้นท์ 

                                 

30902207 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์                                  
30902208 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทดสอบการสื่อสารสากล                                  
2. กลุ่มวิชาชีพ         
2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ         
1) กลุ่มวิชาการวางแผนการจัดการ  
และการพัฒนาการโรงแรม ภัตตาคาร  
และอีเว้นท์ 

                                 

30902318 หลักการตลาดสําหรับการ
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ในยุค                                  
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รายวิชา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง
ปญัญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะ
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ดิจิตอล 
30902319 หลักการบัญชีและการเงิน
สําหรับธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร  
และอีเว้นท์ 

                                 

30902320 หลักการจัดการและพัฒนา
ธุรกิจโรงแรมและอีเว้นท์                                  
30902321 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับ 
การโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์                                  
30902322 การสัมมนาการโรงแรม 
ภัตตาคาร และอีเว้นท์                                  
2) กลุ่มวิชาการดําเนินงานและจัดการ
โรงแรม                                  
30902323 ปฏิบัติการและการจัดการ
งานส่วนหน้า                                  
30902324 ปฏิบัติการงานแม่บ้าน 
                                  
3) กลุ่มวิชาการดําเนินงานและจัดการ
ภัตตาคาร                                  
30902325 การจัดการครัว                
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รายวิชา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง
ปญัญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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30902326 การจัดการภัตตาคารและ
งานจัดเลี้ยง                                  

30902327 ปฏิบัติการอาหารและ
เครื่องดื่ม                                   

4) กลุ่มวิชาการดําเนินงานและจัดการ 
อีเว้นท์                                  

30902328 การจัดงานประชุมและ 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล                                   

30902329 การจัดงานนิทรรศการและ
งานแสดงสินคา้                                  

30902330 การจัดงานเทศกาลพิเศษ
และงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่อย่างมืออาชีพ                                  

2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก         
1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ         
30902416 การจัดการคลับเลาจ์และ
บาร์                                  

30902417 การจัดการงานแม่บ้าน               
30902418 การจัดการที่พักตากอากาศ                 
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รายวิชา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง
ปญัญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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30902419 ไมซ์เพื่อชุมชน              
30902420 การจัดการธุรกิจเรือสําราญ                 
30902421 การประชาสัมพันธ์ใน
อุตสาหกรรมบริการ                                   

30902422 การวางแผนการจดังาน
แต่งงาน การจัดอีเว้นท์พิเศษและการจัด
งานพิธีการ 

                                 

30902423 การวางแผนและควบคุม
ต้นทุนสําหรับธุรกิจภัตตาคารและอีเว้นท์                                  

30902424 การสร้างและการจัดการสื่อ
ออนไลน์เพื่อธุรกิจ                                  

30902425 ขนมอบ               
30902426 นวัตกรรมการบริการใน
ธุรกิจสปาสุขภาพและความงาม                                  

30902427 ปฏิบัติการขนมไทย              
30902428 ปฏิบัติการครัวอาหารไทย              
30902429 ปฏิบัติการครัวอาหาร
นานาชาติ                                  
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30902430 ศลิปะการชงชาและกาแฟ             
30902431 ศลิปะการออกแบบอาหาร               
30902432 ศลิปะงานดอกไม้ ใบตอง 
งานแกะสลักผักและผลไม้ และงานผูกผ้า                                  

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศ         
2.1) กลุ่มภาษาอังกฤษบังคับ         
30902433 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากร
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 1                                  

30902434 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากร
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 2                                  

30902435 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากร
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 3 
  

                                 

2.2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอื่นเลือก         
กลุ่มวิชาภาษาจีน         
30902436 ภาษาจีนเบื้องต้น 1                                  
30902437 ภาษาจีนเบื้องต้น 2                
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รายวิชา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง
ปญัญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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30902438 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
และภัตตาคาร                                  

กลุ่มวิชาภาษาเวียดนาม         
30902439 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 1                                  
30902440 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 2                
30902441 ภาษาเวียดนามเพื่อการ
โรงแรมและภัตตาคาร                                  

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส                                  
30902442 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1                
30902443 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2                 
30902444 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อ 
การโรงแรมและภัตตาคาร                                   

กลุ่มวิชาภาษาลาว                                  
30902445 ภาษาลาวเบื้องต้น 1                
30902446 ภาษาลาวเบื้องต้น 2                
30902447 ภาษาลาวสําหรับ                                  
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มคอ
.๒ 

รายวิชา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง
ปญัญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะ
การ

ปฏบิตังิาน 
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การโรงแรมและภัตตาคาร  
3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         
30902901 การเตรียมความพร้อม 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                  

30902902 สหกิจศึกษา                                       
4. หมวดวิชาเลือกเสรี          
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5. ความคาดหวังของผลลพัธก์ารเรียนรูเ้ม่ือสิ้นปกีารศกึษา 

ปทีี ่ ความคาดหวังของผลลพัธก์ารเรยีนรูเ้ม่ือสิน้ปกีารศกึษา 
1 นักศึกษามีความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การคิดและการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

2 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางาน 
ทักษะการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานในการทําขนม อาหารไทย 
งานแม่บ้าน รวมถึงหลักการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล มีคุณธรรมและ
จริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติ       
ในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านการโรงแรม ภัตตาคารและงานอีเว้นท์ เช่น ปฏิบัติการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ครัวอาหารนานาชาติ การจัดการงานส่วนหน้า งานแม่บ้าน 
การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าการบริการในธุรกิจสปา การวางแผนการจัดงาน
แต่งงาน งานอีเว้นท์พิเศษ และงานพิธีการ 

4 นักศึกษามีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพทั้งด้านการโรงแรม ภัตตาคารและงานอีเว้นท์ 
สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาและความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องมี
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้จากกการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานประกอบการได้  
สรุปประเด็นและการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนได้อย่างถูกต้อง ในระดับการใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2562(เอกสารแนบหมายเลข6) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธ์ิของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามข้ันตอนต่อไปน้ี  
  2.1.1 วิทยาลยัฯต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา                 
โดยคณะกรรมบริหารหลักสูตรประจําวิทยาลัยฯ (ที่ไม่ใช่ผูส้อน) ทําหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทวน
สอบ ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่กําหนดใน มคอ.3 ในแต่ละภาคการศึกษา 
  2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําวิทยาลัยฯจะทําการคัดเลือกรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยใช้วิธีสุ่มเลือก เพ่ือดําเนินการทวนสอบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  2.1.3 รายวิชาใดที่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่กําหนดใน มคอ.3 ไมผ่่าน
มาตรฐานให้ผูส้อนจัดทําแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอต่อวิทยาลัยฯเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนในรายวิชาน้ัน 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 สํารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเน่ืองและนําผลประเมินที่ได้มา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยหน่วยงานจากภายนอก
โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
  2.2.1 ภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นทีจ่บการศึกษา 
ในด้านของระยะเวลาในการหางานทําความเห็นต่อความรู้ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 
  2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่ง
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการ
น้ันๆ 
  2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมี
โอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ความพร้อมและคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาทีสู่งขึน้ในสถานศึกษาน้ันๆ 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศกึษาตามหลักสตูร 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2562ดังน้ี 
 3.1 เรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่า
กว่า2.00จากระบบ4ระดับคะแนนหรือเทยีบเท่า 



 

๖๒ 
 

มคอ.๒

 3.2 นอกเหนือจากเกณฑ์ในระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
 

หมวดที่ 6การพฒันาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสําหรบัอาจารย์ใหม่หรอือาจารย์ผู้รบัผดิชอบใหม่ 
 1.1 การปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่  
  ให้มีความรู้ เขา้ใจและคุณสมบัติในนโยบายของมหาวิทยาลัยนครพนมและวิทยาลัยฯ
ตลอดจนในหลกัสูตรที่สอน 
 1.2 การรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่  
  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และคุณสมบัติของนโยบายการบริหารหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยฯ 
 1.3 การสาธิตการสอนของอาจารย์ใหม่  
  โดยมีคณะอาจารย์คอยให้คําแนะนํา บอกข้อควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะในเรื่อง
เทคนิคการสอนเพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน   
 1.4 การสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม /ประชุมวิชาการ  
  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้กค่ณาจารย์ 

2.1การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 จัดทําคูม่ืออาจารย์ด้านการสอน เพ่ือให้อาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา              
การจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆ 
  2.1.2 จัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนให้
คณาจารย์อย่างต่อเน่ือง มีระบบติดตามและประเมินผล การผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
  2.1.3 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  2.2.1 การมสีว่นร่วมในกิจกรรมและเข้าร่วมการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
  2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนําเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติในด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ อย่างน้อยให้มีผลทาง
วิชาการตีพิมพ์หรือการนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปีละ 1 เรื่อง 
  2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือการบูรณาการความรู้สังคมศาสตร์เพ่ือพัฒนาการเรียน              
การสอนและมคีวามเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
  2.2.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้มกีารเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสรมิประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม              
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทําวิจัยในด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์                
เป็นอันดับแรก มีแผนปฏิบัติราชการที่สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการเดินทางไปราชการ
และการลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
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หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสตูร 

1.  การกาํกบัมาตรฐาน 
1.1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิน
กว่า 1 หลักสตูรไม่ได้ และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 
1.2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน มีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบห้าปีย้อนหลัง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 2ใน 5
คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ 

1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

  1) อาจารย์ประจําหลักสูตรมคีุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือสัมพันธ์ตาม
สาขาวิชา  

  2) มีตําแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์  
  3) อาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
1.4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 
  อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือสัมพันธ์ตามสาขาวิชา ใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
 1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ต้องไม่เกิน 4 ปี ตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 4 ปี 
 
2.  บณัฑิต 
 2.1คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
 
3. นกัศกึษา 
3.1 การรบันกัศกึษา 
 3.1.1 การรบันักศกึษา 
 การรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัยนครพนม มีการกําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเท่าขึ้นไป และมีความสนใจในการบริการ                
มีจิตบริการ รวมท้ังสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติของสาขาวิชา 
การโรงแรมภัตตาคาร และอีเว้นท์ มีเกณฑ์ทีใ่ช้ในการคัดเลอืกมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร มีกระบวนการในการคดัเลือกโดยการสอบข้อเขียน  
การสอบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่น 
ที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
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 3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 
 มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาจากข้อมูลเบ้ืองต้นของนักศึกษาที่ได้จากการสอบข้อเขียน 
และการสอบสมัภาษณ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา เป็นกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้  ความสามารถตามหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร  
และอีเว้นท์ กําหนดมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึง่เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาที่จําเป็นในปัจจุบันและอนาคตในการเรียนและประกอบอาชีพ 
3.2การส่งเสรมิและพฒันานกัศกึษา 
 3.2.1 การควบคุมการดแูลการให้คาํปรกึษาวิชาการ และแนะแนวแก่นกัศึกษาในระดบั 
ปรญิญาตรี 
 การจัดช่ัวโมงให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาทุกวันพุธ ต้ังแต่เวลา 13.00 – 
16.00 น. และมีการให้คําปรึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือให้นักศกึษาสามารถขอ
คําปรึกษานอกเหนือจากเวลาที่จัดไว้ให้ในแต่ละสัปดาห์ 
 3.2.2 การพฒันาศักยภาพนักศกึษา และการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ในช่วงปีแรกของการศึกษา มีกลไกการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม        
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้สามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตรา                
การลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในห้องเรียน
และนอกเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตบริการจิตสํานึก
สาธารณะ   
3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศกึษา 
 3.3.1 การคงอยู่ของนักศึกษามีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา 
 3.3.2 การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 3.3.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
  มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลกัสูตรหลังสําเรจ็การศึกษา 
 3.3.4 ความพึงพอใจผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  มีการระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการสํารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการ 
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
4. อาจารย์ 
4.1การบรหิารและพฒันาอาจารย์ 
 1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1) จัดทําแผนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประชุมกําหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ.2 และประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2558 เรื่อง คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยกําหนด
คุณสมบัติทางด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร 
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2) เสนอแผนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนการเปิดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

3) ขออนุมัติแผนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และให้การพิจารณารับรองให้ความเห็นชอบผลการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ตามแบบ สมอ.
08 

4) นําเสนอรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรต่อคณบดีวิทยาลัยการท่องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมบริการ 

5) ออกคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายในโดยคณบดีฯ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

6) นํารายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรรมการบริหารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยนครพนมเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภาวิชาการ 

7) เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนมใหค้วามเห็นชอบ 
8) เสนอ สกอ. รบัทราบรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9) ประเมินผลการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร โดยการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10) แจ้งผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
11) เสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 1.2ระบบการบริหารอาจารย์ 
1) วางแผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการวิเคราะห์สถานการณ์การคง

อยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับการสร้างแรงจูงใจและการจัดสรรงบประมาณในการบริหาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

2) จัดทําแผนบรหิารบุคลากรสายวิชาการทั้ง ระยะ 1 ปี และ 4 ปี เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามมาตรฐานหลกัสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (มคอ.1) ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยการ
วิเคราะห์สถานการณ์ตามแผนพัฒนาบุคลากรและสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และวิเคราะห์
ภาระงาน กําหนดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) มีการสร้างแรงจูงใจโดยการให้
งบประมาณในการทําผลงานทางวิชาการ สนับสนุนการศึกษาดูงาน  

3) ขออนุมัติแผนการบริหารอาจารย์จากคณบดี 
4) ดําเนินการธํารงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามแผน เช่น ดําเนินการส่งเสริม 

สร้างแรงจูงใจ กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามแผนการพัฒนาทักษะ อาจารย์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ ชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5) ประเมินผลการดําเนินงานการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

6) นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
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7) ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและปรับปรุง
กระบวนการตามข้อเสนอแนะ 
 1.3ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

1) วางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการวิเคราะห์ความ
ต้องการในการพัฒนาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

2) จัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเพ่ือพัฒนาตนเองในการ
สร้างผลงานทางวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

3) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ งานฝ่ายวิจัยงานฝ่ายแผน และงานบริหารทรัพยากร
บุคคล พิจารณากลั่นกรองแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4) อนุมัติเห็นชอบแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยคณบดี 
5) ดําเนินการสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร โดยงานฝ่าย

วิจัย และงานบริหารทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเขา้ร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอกในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย และ
ส่งเสริมให้อาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พร้อมทัง้มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ในการจัด
ประชุมเวทีการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี  

6) มีการประเมินผลการดําเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
7) มีการประเมินการบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการ

ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและปรับปรุง
กระบวนการตามข้อเสนอแนะ 

8) มีการถอดบทเรียนหรือการดําเนินการการจัดการความรู้ และนําผลการถอดบทเรียนที่
ได้ไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี 
4.2คุณภาพอาจารย์ 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
           หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติงานจริง จํานวน 5 คน มีอาจารย์วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการ 

4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  มีการจัดทําข้อมูลประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในภาคผนวกท่ี 2 
4.3ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 
4.3.1การคงอยู่ของอาจารย์ 
4.3.2ความพึงพอใจของอาจารย์ 
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5. หลกัสตูร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 
 1.1การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2564 มรีะบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และ
อีเว้นท์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564ดําเนินการออกแบบหลักสูตรโดยนําผลการติดตามความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรที่ผ่านมา ประกอบการพิจารณาออกแบบหลักสตูรตาม มคอ.1และแบบ มคอ.2 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการร่างหลักสูตรและสาระรายวิชาตามแบบมคอ. 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิทําการวิพากษ์  
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตรตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ 
5) เสนอร่างหลักสูตรให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม

บริการพิจารณา 
6) เสนอร่างหลักสูตรให้สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณา 
7) เสนอร่างหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณา 
8) เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา(สกอ.) พิจารณารับทราบ 
9) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
10) นําหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
11) กํากับติดตามการใช้หลักสูตรและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
12) สรุปผลปัญหา อุปสรรค ในการใช้หลักสูตร 
13) วางแผน เสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร นําเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  
14) ประเมินผลการประเมินการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนเพ่ือนําไปปรับปรุงระบบ 

 1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ 
 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2564 มรีะบบและกลไกในการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
การโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ ดังน้ี  

1) วางแผนการปรับปรุงสาระรายวิชา โดยศึกษาข้อมูลผลการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนจาก มคอ.5 และ มคอ.6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2) ปรับปรุงสาระรายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
3) ดําเนินการสอน 
4) ประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทํา มคอ.5และ 

มคอ.6 เสนอต่อประธานหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังเสร็จการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และ
จัดทํา มคอ.7 แล้วเสร็จภายใจ 60 วัน 
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5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร รวบรวมและวิเคราะห์ผล
การประเมินรายวิชา และผลการดําเนินงานของหลักสูตรเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุง
รายวิชา 

6) ประชุม ประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนเพ่ือนําไปปรับปรุงระบบ 
5.2การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1.1การกําหนดผู้สอน 

1) ประชุมวางแผนการกําหนดผู้สอน โดยศึกษาเน้ือหาวิชาที่สอนในแต่ละรายวิชาจาก 
มคอ.2 และพิจารณาผลการสอนจากรอบปีก่อน 

2) กําหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนจากคุณวุฒิ ประสบการณก์ารสอนหรือการทํางานที่
เก่ียวข้อง 

3) เสนอรายช่ือผู้สอนและแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

4) ผู้สอนจัดทําแผนการสอน สื่อการสอน กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน 
กําหนดช้ินงานสอดคล้องกับ มคอ.3 

5) ดําเนินการสอน 
6) ติดตามประเมินการสอนโดยผู้รับผิดชอบรายวิชา 
7) ประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยผู้เรียน 
8) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสตูรดําเนินการประเมินผลการ

กําหนดผู้สอน 
9) นําผลการประเมินไปเป็นแนวทางการพัฒนากําหนดผู้สอน 
10) ประเมินกระบวนการกําหนดผู้สอนและนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการ

กําหนดผู้สอน 
1.2การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอน 

1) ศึกษา มคอ.2 และวางแผนการจัดการศึกษา 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายละเอียดการจัดการเรียนการสอนรายวิชา           

มคอ.3 และมคอ.4 
3) วิพากษ์ มคอ.3 และมคอ.4 ก่อนนําไปใช้ให้มีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

มคอ.2 และครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้และนําไปปรับปรุงแก้ไข  
4) ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
5) ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 
6) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิภาพการสอน 
7) จัดทําสรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคและแนว

ทางแก้ไข ใน มคอ.5 และมคอ.6 
8) รวบรวมผลการจัดการเรียนการสอนและนําผลการประเมนิและแนวทางการพัฒนาไป

ปรับปรุงในการวางแผนการสอนครั้งต่อไป 
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9) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมประเมิน
กระบวนการการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน 

10) นําผลการประเมินไปพัฒนาระบบ และกลไก 
1.3การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทีม่ีการบูรณาการกับการวิจัย  
การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2564 มรีะบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

1) ประชุมอาจารย์ประจําหลักสตูรและอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา เพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2) จัดทําแผนการบูรณาการการเรียนการสอนฯ ในรายวิชา 
3) นําเสนอ มคอ.3 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และปรับปรุงตามการวิพากษ์ของคณะกรรมการฯ 
4) เสนอโครงการบูรณาการการเรียนการสอนฯ ต่อคณบดีให้ความเห็นชอบ 
5) ดําเนินงานตามโครงการที่ผ่านการอนุมัติตามแผนที่กําหนด 
6) ประเมินความสําเร็จของโครงการ 
7) นําความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
8) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการบูรณาการการเรียนการสอนในปีถัดไป 
9) ประชุมประเมินกระบวนการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
10) นําผลการประเมินกระบวนการไปพัฒนาระบบและกลไก   

5.3 การประเมินผู้เรียน 
1.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ มีระบบและกลไกการ
ตรวจสอบการประเมินผลผู้เรยีนของนักศึกษา ดังน้ี 

1) แต่งต้ังคณะกรรมเพ่ือดําเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยมีประธานสาขาเป็นประธานกรรมการ  และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําเป็น
กรรมการ 

2) กําหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์ต่างๆ  
3) ตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ์ 
4) จัดทําเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มี outcome learning  

ที่สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ใน มคอ.2 
5) ตรวจสอบเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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6) ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลของการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  
7) ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
8) ปรับปรุงพัฒนาการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 1.2  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ มีการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี 

1) ศึกษาแผนการประเมินผู้เรียนใน มคอ.2 และจัดทําแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 
ด้าน คือ 

- ด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น แบบบันทึกการเข้าช้ันเรียน  
- ด้านความรู้ เช่น แบบทดสอบ แบบประเมนิการให้คะแนนรายงาน การสอบกลาง

ภาคและปลายภาค เป็นต้น 
- ด้านทักษะทางปัญญา เช่น แบบประเมินการอภิปราย 
- ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ เช่น แบบประเมิน

กระบวนการกลุ่ม 
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เช่น แบบประเมินการนําเสนอรายงานหรือผลงาน 
2) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้  
3) ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4) สรุปผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติและการตัดเกรด 
5) คณะกรรมการทวนสอบพิจารณาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบ TQF และการตัดเกรด  
6) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ

แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
7) นําผลการประเมินมาปรับปรุงในการวางแผนการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 
8) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ประชุมประเมิน

กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
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 1.3  การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูร (มคอ.5 
มคอ.6และ มคอ.7)  
 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ มีระบบและกลไกการ
กํากับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมนิหลักสูตร  ดังน้ี 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรวางแผนกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินหลักสตูร 

2) ดําเนินการตามแผนโดยกํากับติดตามการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา  

3) กํากับติดตามและรวบรวมรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

4) อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันวิพากษ์  มคอ.5 และ มคอ.6 
5) เสนอรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ทุกภาคการศึกษา 

6) อาจารย์ประจําหลักสูตรจัดทาํรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

7) วิพากษ์ มคอ.7 
8) เสนอรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรยีนรู้ก่อนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 60 วันหลังสิ้นสดุปี
การศึกษา 

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรประเมินกระบวนการดําเนินงานตามแผนกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน 

10) อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนําผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการดําเนินงานตามแผนกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 
5.4 ผลการดาํเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้ง 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหมท่ีม่ีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
 
6. สิ่งสนบัสนนุการเรียนรูท้ี่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชา 

6.1ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชา/คณะ/สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1) แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
2) สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการบริหารเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมจากคณาจารย์และนักศึกษา   
3) รายงานผลการสํารวจและผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที่เก่ียวกับความต้องการส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของ
คณาจารย์และนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณา
และใหข้้อเสนอแนะ                     

4) จัดทําแผนการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และ
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของคณาจารย์และนักศกึษา 

5) ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิง่สนับสนุนทั้งด้านกายภาพ 
และทรัพยากร 

6) ดําเนินการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยอาจารย์และนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 
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7) สรุปผลการประเมินการให้บรกิารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
8) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงพัฒนา  

 6.2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
         (1) ความพร้อมทางกายภาพ 
                             (1.1) ห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการ  

              รายละเอียดห้องเรียน /ห้องปฏบิตักิาร  จํานวน (ห้อง) 
1. ห้องปฏิบัติการอาหารและเคร่ืองด่ืมพร้อมอุปกรณ์ 1 
2. ห้องปฏิบัติการงานแม่บ้านพร้อมอุปกรณ์  1 
3. ห้องปฏิบัติการครัวพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ 1 
4. ห้องปฏิบัติการส่วนหน้าพร้อมอุปกรณ์  1 
5. ห้องบรรยายพร้อมอุปกรณ์ 6 
6. ห้องประชุมขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ 120 ที่น่ัง 2 
7. ห้องประชุมขนาดใหญ่พรอ้มอุปกรณ์ 1,200 ที่น่ัง 1 
8. ห้องสมุด 1 

                           (1.2)  ที่พักของนักศกึษา    

                            รายละเอียด  จํานวน (ห้อง) 
หอพักนักศึกษา 20 

(1.3)ความพรอ้มของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   
                                 (1.3.1) อุปกรณ์การเรียนการสอน   

                             รายละเอียด  จํานวน (ห้อง) 
1. ห้องปฏิบัติการอาหารและเคร่ืองด่ืมพร้อมอุปกรณ์ 1 
2. ห้องปฏิบัติการงานแม่บ้านพร้อมอุปกรณ์  1 
3. ห้องปฏิบัติการครัวพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ 1 
4. ห้องปฏิบัติการส่วนหน้าพร้อมอุปกรณ์  1 
5. ห้องบรรยายพร้อมอุปกรณ์ 6 
6. ห้องประชุมขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ 120 ที่น่ัง 2 
7. ห้องประชุมขนาดใหญ่พรอ้มอุปกรณ์ 1,200 ที่น่ัง 1 

 (1.3.2)  จํานวนหนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมลูเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู ้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และหอ้งสมุดภายในคณะ/วิทยาลัย 

จํานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาทีเ่ปดิสอน/และทีเ่กีย่วข้อง 
ประเภท/รายการ ห้องสมุด 

สํานักวิทยบริการ 
ห้องสมุด 

คณะ/วิทยาลยั  
หนังสือภาษาไทย 27,970 2,500 
หนังสือภาษาอังกฤษ n/a 150 
วารสารภาษาไทย 19 ช่ือเรื่อง 8 ช่ือเรื่อง 
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จํานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาทีเ่ปดิสอน/และทีเ่กีย่วข้อง 
ประเภท/รายการ ห้องสมุด 

สํานักวิทยบริการ 
ห้องสมุด 

คณะ/วิทยาลยั  
วารสารภาษาอังกฤษ 1 n/a 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมลูสาํเร็จรูป ซีดีรอม  
วิดีโอเพ่ือการศึกษา  
ฐานข้อมูลทีใ่หบ้ริการ 

- โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai autolib 
- ฐานข้อมูลมติชน 
- ฐานข้อมูลกฎหมาย 
- ฐานข้อมูล จาก สกอ 

1,293 0 

อ่ืน ๆ  
- ฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
- แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

  

(ข้อมูล ณ วันที่ 15มกราคม 2564) 
 6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1) การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
2) การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือทบทวนกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
3) การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
4) การประชุมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและนําข้อเสนอแนะที่ได้รบัไปจัดทําแผน

ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชีแ้ละเปา้หมาย 
ปกีารศกึษา 

ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 ปทีี่ 4 ปทีี่ 5 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ตัวบ่งชีแ้ละเปา้หมาย 
ปกีารศกึษา 

ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 ปทีี่ 4 ปทีี่ 5 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ .7  ภายใน 60วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน           
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบง่ชี้ (ข้อ) ในแตล่ะป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชีบ้ังคบั (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
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หมวดที่ 8การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของหลักสตูร 

1.  การประเมินประสทิธิผลของการสอน 
1.1การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 ทดสอบประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการสังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา การใช้แบบทดสอบปรนัย แบบทดสอบอัตนัย การสอบปฏิบัติ และคะแนนผลการสอบ 
  1.1.2 จัดประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยใช้แบบสอบถาม หรือการ

ประเมินการสอนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
  1.1.3 สรุปผลคะแนนการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
  1.1.4 จัดประชุมวิชาการอาจารย์ประจําวิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม

บริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทราบถึงปัญหาในการสอนของแต่ละ
รายวิชา ในการนําไปวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 ประเมนิอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของทุกภาคการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถาม หรือการประเมินผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
  1.2.2 สรุปผลคะแนนการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
  1.2.3 วิธีการประเมิน โดยการสอบถาม/สมัภาษณ์นักศึกษา    
 
2.  การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา โดยใช้แบบสอบสํารวจ              
หรือการประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสข์องมหาวิทยาลัยนครพนม 
 2.2 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรสาขาวิชาการ
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
โดยใช้แบบสํารวจ 
 2.3 ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการทํางานของบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร 
และอีเว้นท์ วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสถานประกอบการ 
และ/หรือผูใ้ช้บัณฑิต 
 2.4 สํารวจอัตราความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน โดยการวิจัยของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ สําหรับกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ชุมชน สังคม สถานประกอบการ                  
และความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
 2.5 ประเมินความก้าวหน้าของบัณฑิต ที่ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งระดับผู้นําในองค์กร 
 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
 3.1 ประเมินผลการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ในหมวดที่ 7 ข้อที ่7                  
ว่าด้วยเรื่อง “ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3และ 
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน 
 3.2 ประเมินผลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร  
และอีเว้นท์ ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาลัย                 
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การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม และได้รบัการแต่งต้ังโดยคณบดีวิทยาลัย
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 คณาจารย์ประจําวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ตามรายวิชาเสนอประธานสาขาวิชา 
และ/หรือคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท ์วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

4.2 ประเมินคณาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา โดยใช้แบบสอบสํารวจ หรือการ
ประเมินผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 

4.3 ประธานสาขาวิชา และ/หรือคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดตามผลการดําเนินงานตาม
ดัชนีบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อที ่7 ว่าด้วยเรื่อง “ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา” 

4.4 ประธานสาขาวิชา/คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปี 
(มคอ.7) โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดําเนินการของแต่ละ
รายวิชา รายงานผลการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอํานวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสตูร           
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายงานผลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปี เพ่ือเสนอต่อคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ภาคผนวก 

เอกสารหมายเลข 1 คําอธิบายรายวิชา 
เอกสารหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
   หลักสูตร 
เอกสารหมายเลข 3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร 
   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
เอกสารหมายเลข 4  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
เอกสารหมายเลข 5  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร  
เอกสารหมายเลข 6 ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   พ.ศ. 2562 
เอกสารหมายเลข 7 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
   พ.ศ. 2553 
เอกสารหมายเลข 8  ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสประจําวิชา 
   และการคิดหน่วยกิต พ.ศ. 2562 
เอกสารหมายเลข 9 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
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เอกสารหมายเลข 1 
คําอธบิายรายวิชา  
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คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.  กลุ่มวิชาภาษา  
30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

English for Communication   
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือการใช้ในชีวิตประจําวันความรู้และ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยการใช้ภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานในการ
สนทนาตามสถานการณ์และตามโอกาสทางสังคม 

Listening, speaking, reading, and writing skills for use in everyday life; 
knowledge and English language usage skills with topics on current social and cultural 
issues; basic English language usage for conversations in different situations and social 
occasions 

 
30002102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(3-0-6) 

English for Academic Purposes 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
การพัฒนาความรู้และทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางวิชาการ การฟัง  

การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเช่ือมโยงกับศาสตร์ของผู้เรียน  
Development of knowledge and English language use skills for academic 

communication, practice in listening, speaking, reading and writing skills with create a 
bridge to the learner’s field of study  

 
30001101 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร       3(3-0-6) 

Thai for Communication 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ลักษณะและความสําคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถนําความรู้ไปใช้ในการนําเสนอผลงานรูปแบบต่าง ๆ 

Characteristics and importance of the Thai language; Thai usage for 
communication; listening, speaking, reading, writing, and critical thinking skills for 
efficient communication and applying knowledge in various types of presentations 
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30001102 ภาษาไทยสําหรบัชาวต่างประเทศ     3(3-0-6) 
Thai for Foreigners 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ไทย ระบบเสียง ถ้อยคํา และประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร

ภาษาไทย การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
Thai grammatical structures; sound systems, words, and sentences used in 

Thai communication; practice in listening; speaking, reading, and writing skills 
 
30003101 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร       3(3-0-6) 

Chinese for Communication  
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ระบบพินอิน หลักการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบ้ืองต้น การฟัง 

การพูด การอ่านและการเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน คําศัพทแ์ละสํานวนในชีวิตประจําวัน 
The Pinyin system; writing principles of Chinese characters; basic 

structures and grammar; listening, speaking, reading and writing for basic sentences; 
vocabulary and expressions used in daily life 
 
30003102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

Vietnamese for Communication 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
การพัฒนาความรู้และทกัษะการใช้ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร การฝึกทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน วิธีการเขียนตัวอักษรเวียดนาม ระบบสัทอักษรภาษาเวียดนาม การใช้
ภาษาเวียดนามในระดับพ้ืนฐานตามสถานการณ์และตามโอกาสทางสังคม   

Development of knowledge and usage skills in Vietnamese for 
communication; practice in listening, speaking, reading, and writing skills; Vietnamese 
alphabet and writing methods; Vietnamese phonetic system; using basic Vietnamese in 
various situations and social occasions 
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2.  กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
30004101 สังคมพหวัุฒนธรรมในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้าํโขง       3(3-0-6) 
 Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region   

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความเป็นมาของสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงโครงการพัฒนาสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง

สังคมพหุวัฒนธรรม การเปลีย่นแปลงสังคมปัจจุบันในอนุภูมิภาคลุ่มแมนํ้่าโขงปัญหาและผลกระทบท่ีมี
ผลต่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 

Background of the Greater Mekong Sub-Region (GMS) societies; social 
development projects of the GMS; current social changes of the GMS; problems and 
effects on the GMS development; social and cultural study of Nakhon Phanom 
Province 
 
30004102 วัยใสใจสะอาด       3(3-0-6) 

Integrityinthe New Generation 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายของคําว่าทุจริตและคอรัปช่ัน การปลูกจิตสํานึก การขัดเกลาทางสังคม การมี

ส่วนร่วมของชุมชน การยับย้ังและป้องกันการทุจริต การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

Meanings of dishonesty and corruption; fostering conscience; socialization;  
community participation; inhibition and prevention of dishonesty; application of 
thephilosophy in sufficiencyeconomy as a tool to prevent corruption 
 
30004103 คณุธรรมและจริยธรรมกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต   3(3-0-6) 

Virtues, Ethics and Life Quality Development 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายและความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม หลกัคุณธรรมและจริยธรรม

พ้ืนฐานสําหรับการครองคนและครองงาน หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพต่างๆ 
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของคนไทย ปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน 
แนวทางการนําคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้การดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพและ
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

Definitions and importance of virtues and ethics; basic principles of virtues 
and ethics for self-management, human management, and job management; principles 
of the development of professions; desirable characteristics of Thai people; problems 
and problem-solving regarding virtues and ethics in today’s society; guidelines for virtue 



 

๘๓ 
 

มคอ.๒

and ethic applications in life quality development for living in society with happiness 
and quality of life  
 
30004104 ศาสตร์ของความสุข       3(3-0-6) 

Science of Happiness    

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
แนวคิดและความสําคัญของความสุข มิติของความสุข ศิลปะการดําเนินชีวิตอย่างมี

ความสุข การปฏิบัติตนให้เกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดําเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ 
Concepts and importance of happiness; dimensions of happiness; the art 

of a happy lifestyle; practice for physical and mental well-being; anaesthetic lifestyle 
 
30004105 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธปิไตย    3(3-0-6( 

Citizenship in a Democratic Society  
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
แนวคิดหลักการและองค์ความรู้เก่ียวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยสิทธิ

และหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญการดํารงไว้ซึ่งศักด์ิศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์          
การพัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธี การพัฒนาจิตสาธารณะ เพ่ือบ่มเพาะความเป็นพลเมือง 

Concepts, principles, and bodies of knowledge about citizenship in a 
democratic society; the rights and duties of citizens according to the constitution; 
sustaining prestige and values of humanity; development of peaceful participation; 
development of public-mindedness to cultivate citizenship 

 
30004106สุนทรียศาสตร์เชิงความคดิ      3(3-0-6) 

Aesthetics of Thinking    
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
การวิเคราะห์คุณค่าความงาม สุนทรียศาสตร์ ศิลป์ สร้างสรรค์ของรูปแบบ ศิลปะ การ

ออกแบบ การแสดง และดนตรี การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน การถ่ายทอดผลงาน การจัดนิทรรศการ 
ความคิดเชิงสร้างสรรค์และจนิตนาการ 

Aesthetic value analysis; aesthetics; creativity of styles; arts, designs, 
drama and music; application in everyday life; works transfer; exhibiting; creative ideas 
and imagination    

 
30004107 จิตวิทยาในชวิีตประจําวันและการทํางานเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
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Psychology in Everyday Life and Work for Life Skill Development 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
Prerequisites: None 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยา ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทักษะชีวิต ทักษะเฉพาะ

บุคคลทักษะทางสังคมการพัฒนาทักษะการคิดการพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม 
การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อารมณ์และแรงจูงใจในการทํางาน 
มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน ความฉลาดทางอารมณ์ ความเครียดและการจัดการกับความเครียด 

Concepts and theories of psychology; individual differences; basic concepts of life 
skills, personal skills, social skills, development of thinking skills, 
personalityimprovement as well as enhancement of virtue and ethics, self-
understanding, and understanding of others; analysis of interpersonal interactions; 
emotions and motivations, human relationships; emotional intelligence, mental health 
and self-adjustment, common mental health problems, stress and stress management 

 
30004108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

Lawsin Daily life 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
Prerequisites: None 
ความหมายและลักษณะทั่วไปของกฎหมายที่มาวิวัฒนาการและระบบกฎหมายประเภท

และลําดับศักด์ิของกฎหมายแนวคิดต่างๆในทางกฎหมายสิทธิและหน้าทีส่าระสําคัญของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ หลักประชาธิปไตย หลักนิติรัฐสาระสําคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่งสาระสําคัญของกฎหมายอาญากระบวนการยุติธรรมทางอาญากฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจําวัน 

Meanings and general characteristics of law, origins of law; evolution of 
law and legal systems; types and hierarchy of law, concepts of law; principles of rights 
and duties; basic essence of constitutional and administrative laws; civil and 
commercial code, civil justice procedure, and criminal law; criminal justice procedure; 
laws related to daily life 
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 3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์     
30005101 วิทยาศาสตรเ์พื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต     3(๓-๐-๖) 

Science for Lifelong Learning 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 

  Prerequisites: None 
ทักษะและเจตคติทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาการคิดและเรียนรู้ตลอดชีวิต การแก้ปัญหา

และการพัฒนาตนเองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชีวิตประจําวัน วิธีการทางวิทยาศาสตร์
และวิจัยเพ่ือการแสวงหาความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลให้เท่าทันต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  

Scientific skill and attitude to develop thinking skillsand lifelong learning, 
problem-solving and self-development, application of technology and innovation in 
daily life, scientific and research methods for acquiring knowledge and analyzing 
information to keep up with the age ofchange 

 
30005102คณติศาสตร์เพื่อการคดิ การวิเคราะห์ และการตดัสนิใจ  3(3-0-6) 

Mathematics for Thinking, Analysis, and Decision Making 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
กระบวนการคิดทักษะการให้เหตุผลการวิเคราะห์และการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็นและสถิติพ้ืนฐานเพ่ืองานอาชีพ 
Thinking processes, skills of reasoning, analysis and decision making by 

using processes of mathematics, probability and basic statistics for careers 
 

30005103วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
Science and Technology in Daily Life 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีชีวภาพ นาโน

เทคโนโลยี ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มต่ีอสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการดํารงชีวิตการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Importance of science and technology in daily life; biotechnology; 
nanotechnology, knowledge of energy and technology around us, the impact of 
scientific and technological progress on the environment, health, and livelihood, 
applications of science and technology to local wisdom  

 
  



 

๘๖ 
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30005104อาหาร ยาและเคมีภณัฑ์เพือ่สุขภาพ     3(3-0-6) 
Food, Drugs, and Chemicals for Health   
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
Prerequisites: None 
ความรู้เบ้ืองต้นของอาหารและโภชนาการผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร ยา และเคมีภัณฑ์ที่

เก่ียวข้องกับสุขภาพ สมุนไพรในท้องถิ่น การเลือกใช้และการจัดการผลกระทบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยกับสุขภาพ 

Basic knowledge of food and nutrition; food supplements; drugs and 
chemicals related to health, herbal medicinal products in local areas; selection and 
management of related effects to ensure health and safety 

 
30005105 การคดิเชิงสรา้งสรรคแ์ละการแกป้ญัหา    3(3-0-6) 

Creative Thinking and Problem Solving 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การ

ให้เหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์สําหรับการแก้ปัญหา 

Principles, concepts and process of creative thinking; information and 
knowledge searching; reasoning, decision making, creative thinking techniques; 
application of thinking in mathematics, sciences and social sciences for problem solving  
 
30005106 การปฐมพยาบาล       3 (3-0-6) 

First Aids  
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความสําคัญและความจําเป็นของการปฐมพยาบาลผู้ที่มีบาดแผล การห้ามเลือด การ

เข้าเฝือกช่ัวคราว ช็อคหมดสติ การเป็นลม สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย สารพิษ การเคล่ือนย้าย
ผู้บาดเจ็บและการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน  

Importance and need of first aids for wounded persons, hemorrhage 
control, temporary splinting, shock, unconsciousness, faint, foreign objects in the body, 
poisonous substances, transportation of the Injured, andbasic resuscitation 

 
  



 

๘๗ 
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30005107 สุนทรียภาพทางเกษตรและการคดิเชิงสร้างสรรค์    3(๓-๐-๖) 
Agricultural Aesthetics and Creative 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียภาพทางการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ 

และการประเมินคุณค่าทางความงามทางการเกษตรแนวคิดการสร้างเกษตรเชิงสร้างสรรค์ เกษตรเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือการผลิตอาหาร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม พลงังานการออกแบบภูมิทัศน์ 
เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสังคมเมืองสีเขียว และการออกแบบและการนําเสนอโครงการ 

Definitions and theories of agricultural aesthetics; learning process, 
experience, and assessment of agricultural aesthetics; concepts in creative agriculture, 
creative agriculture for food production, environment, energy, landscape design 
creative agriculture for green urban society, designs and presentation of projects 

4.กลุ่มวิชาสหศาสตร ์      
30006101 การรูส้ารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทลั    3(3-0-6) 

Information Literacy and Digital Intelligence  
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายและความสําคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รู้

สารสนเทศการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การเลอืกทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ
ตามความต้องการ การประเมินค่าสารสนเทศ การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมายความเป็นพลเมืองดิจิทัล  การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล การจัดการความปลอดภัยและ
การรับมือกับภัยคุกคามบนเครือข่ายดิจิทัล ร่องรอยทางดิจิทัล การสร้างสัมพันธภาพทางดิจิทัล 

Definitions and importance of information knowledge; personal 
development process of information intellects; analysis of information needs; 
information resource selection; access of information needs; information assessment; 
ethical and legal usage of information; digital citizenship; administrative management of 
time in the digital world; security management and handling with cyber threats; digital 
footprints; digital empathy  
 
30006102 การถ่ายภาพและอินโฟกราฟกิ     3(3-0-6) 

Photography and Infographics 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายและความสําคัญของการถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก พ้ืนฐานงานออกแบบ

ด้วยอินโฟกราฟิก  หลักการใช้สี ภาพและอักษร การจัดองค์ประกอบของภาพ ชนิดของกล้องถ่ายภาพ 
วิธีการใช้และการบํารุงรักษา กล้องและภาพ เลนส์ถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพการจัดองค์ประกอบใน
งานออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป การประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิกในสื่อออนไลน์ การ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย  



 

๘๘ 
 

มคอ.๒

Definitions and importance of photography and infographics; basic 
principles of infographic designs; using principles of colors, images, and fonts; 
composition of pictures; types of cameras; uses and maintenance of cameras;  cameras 
and photographs; camera lenses; photographic techniques; composition of designed 
products by ready-made computer programs; applications of infographics in online 
media; design of printing media and multimedia 
 
30006103 ความคดิสร้างสรรคส์ําหรบัการผลติสื่อดจิิทลั    3(3-0-6) 
 Creative Thinking for Digital Media Production 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์การทํางานของสมองซีกซา้ย-ขวา ปัจจัยที่ปิดก้ันความคิด

สร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาทัศนคติสร้างสรรค์ การสร้างแผนภูมิ
ความคิด เทคนิคพิเศษในการคิดสร้างสรรค์ การเช่ือมโยงและผสมผสานความคิดสร้างสรรค์การ
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือนําไปใช้ในการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในสื่อดิจิทัล 

Characteristics of creative thinking, functions of the left-right cerebral 
hemispheres, factors blocking creative thinking, elements of creative thinking, 
development of creative attitudes; forming a chart of ideas, special techniques in 
creative thinking, association and integration of creative thinking, application of creative 
thinking to communication, applications in generating creative thinking in digital media  
 
30006104การใชเ้ทคโนโลยีทางการเงนิในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

Financial Technology Utilization in Daily Life  
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการให้บริการและการทําธุรกรรมทางการเงิน การจ่ายชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมออมเงิน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และสมาร์ทการ์ด 
สกุลเงินดิจิทัล การย่ืนภาษีออนไลน์ ประโยชน์ โอกาสและความเสี่ยงของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ทางการเงินสําหรบัผู้ประกอบการรายใหม่ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน กฎหมายและจริยธรรมที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน 

Evolution and rapidly changes of the financial service industry; applying 
information technology into financial services and transactions; electronic payment, 
applications of savings software; electronic wallets and smartcards; digital currency; 
online tax payment; benefits, opportunities, and risks of financial technology 
application for new entrepreneurs; financial service businesses; laws and ethics related 
to financial technology  
30006105 การพฒันาบคุลกิภาพและการพดูตอ่สาธารณชน    3(3-0-6)  



 

๘๙ 
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 Personality Development and Public Speaking 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ 

การปรับปรุงพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือขจัดขอ้บกพร่อง การเพ่ิมจุดเด่นของบุคคล หลักการและวิธีการพูด 
การอภิปรายการปาฐกถา การโต้วาที การแถลงการณ์ การใช้ถ้อยคําและนํ้าเสียงและท่าทางที่เหมาะสม 
การให้เหตุผลในการพูด มารยาทความรับผิดชอบและคุณธรรมในการพูด 

Definitions and importance of personality development; personality 
development procedures; personal behavior adjustment to eliminate personal 
weakness; personal strength enhancement; principles and procedures of speaking, 
discussions; discourses, debates, declaration, words use, tone, and suitable gestures; 
reasoning in speaking; etiquette, responsibility, and virtues of speaking 

 
30006106 กีฬา นนัทนาการและกิจกรรมค่ายพกัแรมเพื่อสขุภาพ   3(3-0-6) 

Sports, Recreation, and Camping for Health 
เง่ือนไขรายวิชา  :ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความรู้เก่ียวกับสุขภาพร่างกายและจิตใจ การสร้างเสริมสขุภาพแบบองค์รวม  

ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีในการเล่นกีฬาหรือออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ หลักและวิธีการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ปัจจัยและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการออกกําลัง
กาย การจัดกิจกรรมนันทนาการและค่ายพักแรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการบาดเจ็บและการ
ปฐมพยาบาลการทดสอบสมรรถภาพทางกายกิจกรรมกีฬาตามความสนใจ 

Knowledge of physical and mental health; holistic health support; 
relationship between health and physical fitness; skills and positive attitudes 
forhealthysports or exercises; principles and methods of exercise for health; factors and 
outcomes of exercise; administrative management of recreation activities and camping 
for health; injury prevention and first aid; tests of physical fitness; interesting sports 
activities 

 



 

๙๐ 
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5. กลุ่มวิชาการเปน็ผูป้ระกอบการ     
30007101  การสรา้งสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผูป้ระกอบการ  3(3-0-6) 

 Business Creation and Entrepreneurship 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Prerequisites: None 
 ความหมายคุณลักษณะและแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ

การสร้างสรรค์ธุรกิจกระบวนการคิดเชิงออกแบบโอกาส และกลยุทธ์การทําธุรกิจใหมก่ารจัดการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การบัญชี การตลาดและเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล การสร้างสรรค์ตัว
แบบทางธุรกิจการนําเสนอแนวคิดทางธุรกิจ และการประกอบการให้ประสบความสําเร็จอย่างมีจรรยาบรรณ
และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 Definitions, characteristics and concepts of successfulentrepreneurship; 
business creation; thinking processes of designs; opportunities and strategies of new 
ventures; management; human resource management; finance; accounting; marketing 
and use of digital marketing tools; business model creation; business concept 
presentation; successful entrepreneurship with ethical and social responsibility  

 
2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น       ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกติ 
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี (แกน)  ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกติ 
30902201 การพฒันาบคุลิกภาพสาํหรบัการโรงแรม ภตัตาคารและอีเว้นท ์ 3(3-0-6) 
 Personality Development for Hotel, Restaurant and Events 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
  ความหมายความสําคัญของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ
ของตนเอง การปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับวิชาชีพด้านการบริการศิลปะการแต่งกาย ศิลปะการ
พูด มารยาททางสังคม บุคลกิภาพการเป็นผู้นํา การคิดเชิงบวก การปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
วิชาชีพด้านการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์  
  Definitions and statement of personality traits, personality development, 
personality assessment, developing of proper personality in service profession, arts of 
dressing selection, art of rhetoric, social manners and etiquette, leader personality, 
positive thinking, and the attitude growing in hotel restaurant and event operating 
profession 
 
  



 

๙๑ 
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30902202 จิตวิทยาบรกิารสําหรบัการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท ์  3(3-0-6) 
 Service Psychology for Hotel, Restaurant and Events 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
  ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาบริการ คุณภาพการบริการ การรับรู้ ความพึง
พอใจในงานบริการ ปัจจัยทีม่ีผลต่อการส่งมอบบริการ แรงจูงใจของผู้ให้บริการ การสือ่สารและทักษะ
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล การแก้ไขปัญหาในการใหบ้ริการของธุรกิจการโรงแรม ภัตตาคารและอี
เว้นท์   
  Definitions and statement of service psychology, service quality, service 
perception and satisfaction, factors affecting service delivery, service provider 
motivation, communication and interpersonal skills, problem solving in hotel business, 
restaurant and event 
 
30902203  พฤตกิรรมลกูค้าและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
 Customer Characteristics and Behavior, and Cross Cultural   
 Communication     
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition : None 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค แรงจูงใจในการซือ้ ปัจจัยทางประชากร สังคม 
วัฒนธรรม จิตวิทยาที่ส่งผลต่อความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ วัตถปุระสงค์ของการออกเดินทาง
ท่องเที่ยว แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ความเป็นมา ความหมาย 
ทักษะพ้ืนฐานของการสื่อสารต่างวัฒนธรรม  การเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทต่าง ๆ 
ด้านการท่องเท่ียว การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการสือ่สารต่างวัฒนธรรมในสังคมnew normal 
  Factors affecting tourism behaviors, travel motivations, types of needs 
and behaviors of tourists classified by gender, religion, marital status, social, culture 
which included sub-culture of local people, geography, race, economy, physiology, 
knowledge, attitudes, and tourism objectives, prevention and solution guidelines for 
tourist behaviors,background, meanings, basic skills of cross - cultural communication 
and understanding of cultural diversities in tourism contexts, solutions and threats in 
cross cultural communications in new normal society 
 
  



 

๙๒ 
 

มคอ.๒

30902204  ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกบัการท่องเที่ยว การโรงแรม และอีเว้นท ์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Tourism, Hotel and Events 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition : None 
  ความหมาย ความสําคัญของการท่องเที่ยว ประเภทของการท่องเที่ยว ธุรกิจใน
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว บทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์กรระดับชาติและนานาชาติที่มีบทบาท
ต่อการท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ แนวโน้มและทิศทางของการท่องเที่ยว การโรงแรม 
ภัตตาคารและการจัดงานอีเว้นท์ 
  Definitions and statement of tourism, types of tourism, business in 
tourism industry, roles of tourism industry, national and international organizations 
taken roles in tourism, hotel and event, trends and paradigms of tourism hotel 
restaurant and event industry 
 
30902205 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรบัการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท ์ 3(3-0-6) 
 Information Technology for Hotel, Restaurant and Events 
    เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
    Course Condition: None 
  ความหมาย ความสําคัญ ระบบข้อมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของการ
โรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ การจัดเก็บขอ้มูล การดึงข้อมูลมาใช้ การใช้ปัญญาประดิษฐ์การวิเคราะห์
ข้อมูลการตลาดสําหรับการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ ระบบการบริหารจัดการลูกค้า 
  Definitions, statement and information systems of technology in Hotel, 
Restaurant and Event, data collecting, data retrieving, artificial intelligence(AI), data 
analysis for marketing, hotel, restaurant, and event, customer management system 
 
30902206 จรรยาบรรณวิชาชพีและกฎหมายสําหรบัการโรงแรม ภตัตาคาร  3(3-0-6) 
 และอีเว้นท์        
  Professional Ethics and Law for Hotel, Restaurant and Events 
   เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
  ความหมายและลักษณะทั่วไปของกฎหมาย แนวคิดทางกฎหมาย การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย ทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการโรงแรม ภัตตาคารและการจัดอีเว้นท์  
 Definitions and general characteristics of law and concepts in law, the 
enforcement and abolition of law, Professional ethics and laws for hotel restaurant and 
events 
 
  



 

๙๓ 
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30902207 การจัดการทรัพยากรมนษุย์ด้านการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์  3(3-0-6) 
 Human Resource Management in Hotel, Restaurant and Events 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
  แนวคิด หลักการสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการโรงแรม ภัตตาคาร 
และอีเว้นท์ บทบาท หน้าที่ของแผนกทรัพยากรมนุษย์ การจัดหา การคัดเลือกบุคลากร การจัดสรร
บุคลากรให้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน การทํางานเป็นทีม การสร้างขวัญและกําลังใจ แรงจูงใจ ในการ
ทํางาน แรงงานสัมพันธ์ การป้องกันและการลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน การทํางานในสังคมปกติ
ใหม ่
  Concepts, principles of human resource management in hotel, 
restaurant and event. Roles and responsibilities of human resource department, 
recruitment, employee selection, personnel allocation, team working, morale and 
encouragement building, work motivation, employee relation, and work conflicts 
preventing and decreasing, and working in new normal society 
 
30902208  ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบการสื่อสารสากล   3(2-2-5) 
  English for International Communication Test 
     เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
    Course Condition: None 
  ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ คําศัพท ์ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทํางานและในธุรกิจบริการ  การฟังคําถามและบทสนทนาสั้นๆ เพ่ือ
ตอบคําถาม  การบรรยายภาพ  ประโยคที่ไม่สมบูรณ ์การทําเน้ือความให้สมบูรณ ์เทคนิคการอ่านผ่าน
และการอ่านพินิจพิเคราะห์  การอ่านเพ่ือค้นหารายละเอียด การอ่านให้เกิดความเข้าใจในเน้ือเรื่อง 
เทคนิคในการทําแบบทดสอบเพ่ือวัดทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
  English grammar and sentence structures, vocabulary, English used to 
communicate on daily basis, work and business, listening to questions and short talks 
for responses, describing photographs, incomplete sentences, text completion, 
skimming and scanning reading techniques, reading for detail, critical reading, technique 
for taking international communication tests of English proficiency 
 
  



 

๙๔ 
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2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  69 หน่วยกติ 
 1) วิชาเฉพาะบงัคบั     ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกติ 
 1.1) กลุ่มวิชาการวางแผนการจัดการ และการพฒันาการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท์ 
(Hotel Restaurant and Event Planning, Management and Development) 
30902318 หลักการตลาดสําหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์  3(3-0-6) 
 ในยุคดิจิตอล  
  Principle of Marketing for Hotel, Restaurant and Eventin Digital Era 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  แนวคิดบทบาทและลักษณะของกิจกรรมการตลาดธุรกิจการโรงแรม ภัตตาคารและอี
เว้นท ์การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ แนวคิดของส่วนประสมการตลาดธุรกิจบริการ 
การกําหนดตลาดเป้าหมาย การจัดจําแนกตลาด การวิเคราะห์และการพยากรณ์ความต้องการ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การตลาดดิจิทัลและการเขียนแผนการตลาดในสังคมปกติใหม่
สําหรับการโรงแรมและอีเว้นท์ 
 Concepts, roles and functions of marketing in business activities of hotel, 
restaurant and event, study of customer and tourist behaviors, service marketing mix 
concepts, identification of the target markets, market segmentation, analysis and 
forecasting of demands, SWOT analysis, digital marketing and formulation of marketing 
plans in new normal society for hotel, restaurant and events 
 
30902319 หลักการบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์3(3-0-6) 
  Principle of Accounting and Finance for Hotel, Restaurant and Event 
  Industry 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  ลักษณะ และประโยชน์ของการบัญชี รูปแบบของธุรกิจ แนวความคิดขั้นพ้ืนฐาน
ทางการบัญชีที่สําคัญ สมการบัญชี หลักการบัญชี การจัดทาํและการลงบัญชี การวิเคราะห์การเงิน ภาษี
อากรสําหรับการดําเนินธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 
  Characteristics and benefits of accounting, form of businesses, basic key 
accounting concepts, accounting equations, principles of double entry accounting 
systems, preparation and recording of accounts, financial analysis, Taxation for hotel, 
restaurant and event industry 
 
  



 

๙๕ 
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30902320 หลักการจัดการและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและอีเว้นท์  3(3-0-6) 
  Hotel and Event Management Business and Development 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  วิวัฒนาการของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการจัดอีเว้นท์ กฎหมายการจัดต้ังโรงแรมและ
มาตรฐานการจัดการอีเว้นท์ หลักการและกระบวนการจัดการ การวางโครงสร้างบริหารจัดการโรงแรม
และอีเว้นท์ นโยบายและเป้าหมายการดําเนินงาน การติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ และการ
แก้ไขปัญหาการบริหารโรงแรมในยุค new normal 
  The development of the hotel and event business, laws for hotel 
establishment and event standard, principles and procedure, organizational structure of 
a hotel and event, policy and objectives operating, cooperation within relevant 
departments, and problem solving, hotel management in new normal era 
 
30902321 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์  3(3-0-6) 
  Research Methodology for Hotel, Restaurant and Events 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  หลักการและระเบียบวิธีวิจัย สถิติเบ้ืองต้นพ้ืนฐานการศึกษาวิจัยสังคมศาสตร์สําหรับ
การโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์  การต้ังปัญหาวิจัย แนวคิดและสมมติฐานการสุ่มตัวอย่างการ
ประมวลและการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผล 
  Research principles and methodology, fundamental statistics, social 
science research basis for hotel restaurant and event, research question, study concept 
and hypothesis, research sampling, data evaluation and data analysis and research 
result proposing 
 
30902322 การสัมมนาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์   3(3-0-6) 
  Seminar in Hotel Restaurant and Events 
    เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
    Course Condition: None 
  วิเคราะห์สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ  โดยเฉพาะการโรงแรมและ
ภัตตาคาร  การอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจประเภทโรงแรมและภัตตาคาร แนวโน้มด้าน
ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  การนําเสนอโครงการศึกษาค้นคว้าที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร
และอีเว้นท์ 
  Service industry related situations analysis, especially on the field of 
hotel, restaurant, and event debating on issues of interest upon hotel and restaurant 
business, trends in hotel restaurant, and event business, research project presentation 
on hotel restaurant and event industry 
 



 

๙๖ 
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 1.2) กลุ่มวิชาการดําเนนิงานและจัดการโรงแรม (Hotel Operation and 
Management) 
30902323 ปฏิบัติการและการจัดการงานส่วนหน้า    3(1-4-4) 
 Front Office Operations and Management  
    เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
    Course Condition: None 
  การปฏิบัติงานส่วนหน้าของโรงแรมตามมาตรฐานและความต้องการของตลาดแรงงาน
สากล การรับโทรศัพท์ การรับจองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก การยกเลิกการจอง การเงินส่วนหน้า
ของโรงแรม ขัน้ตอนการรับลูกค้า VIP ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติการ
งานส่วนหน้าสถานการณ์เฉพาะหน้า และมาตรฐาน SHAอุปกรณ์ที่ใช้ในงานส่วนหน้า การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปโคมันช่ี (Comanche) ในงานโรงแรม 
 Hotel front office operations based on the international standard operation and 
the expectation of the international worker skills including telephone operation, room 
reservation, guest registration, cancellation, front office cashiering, welcoming VIP 
guests, safety and security procedure, problem solving in front office operations, 
confronted situations, and SHA standard, front office equipment, hotel software 
Comanche program for hotel operation 
 
30902324 ปฏิบัติการงานแม่บ้าน      3(1-4-4) 
  Housekeeping Operations 
    เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
    Course Condition: None 

  การปฏิบัติงานในแผนกแม่บ้านตามมาตรฐานและความต้องการของตลาดแรงงาน
สากล งานในแผนกต่าง ๆ ของแม่บ้าน การจัดเตรียมห้องสําหรับแขก การทําความสะอาด การเลือกใช้
นํ้ายาทําความสะอาด การซักรีด การดูแลทรัพย์สมบัติภายในห้องพักของแขก การดูแลพ้ืนที่สาธารณะ
ของโรงแรม การแก้ไขปัญหางานแม่บ้าน สถานการณ์เฉพาะหน้า และมาตรฐาน SHA การจัดดอกไม้ขั้น
พ้ืนฐาน แบบฟอร์มที่ใช้ในแผนกแม่บ้าน การใช้โปรแกรม  โคแมนช่ีในงานแม่บ้าน 

  Housekeeping operations based on the international standard operation 
and the expectation of the international worker skills, room preparation, room 
cleaning, use of detergent, laundry procedure, guest’s belongings custody, 
maintenance of hotel room and public areas, problem solving in housekeeping 
operations, prompt situations, and SHA standard, basic flower arrangement, 
housekeeping forms and Comanche software for housekeeping operations 
 
  



 

๙๗ 
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 1.3) กลุ่มวิชาการดําเนนิงานและจัดการภตัตาคาร (Restaurant Operation and 
Management) 
30902325 การจัดการครัว       3(3-0-6) 
 Kitchen Management 
    เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
    Course Condition: None 
  การจัดการครัวของโรงแรมและภัตตาคารโครงสร้างแผนกครัวของโรงแรม หน้าที่ความ
รับผิดชอบของแผนกครัว การเลือกสรรการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดรายการอาหาร การคิดต้นทุนอาหาร
การเปรียบเทียบต้นทุนอาหารกับต้นทุนมาตรฐาน การควบคุมค่าใช้จ่าย การรักษามาตรฐาน คุณภาพ
ของอาหารตามมาตรฐาน SHA การกําหนดราคาขาย 
  Hotel and restaurant kitchen management, organizational structure of 
hotel kitchen, responsibilities in kitchen department, select and storage of materials, 
appropriating and budgeting on menu planning, food cost control and calculation of 
the actual cost and standard cost of food operation, cost control, food quality SHA 
standard, food preserving, and pricing 
 
30902326 การจัดการภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง    3(2-2-5) 
 Restaurant and Banquet Management 
    เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
    Course Condition: None 
  ประเภทและลกัษณะที่แตกต่างกันของภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง เข้าใจการปฏิบัติงาน
และการจัดการภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง  การเตรียมการเพ่ือเปิดภัตตาคาร และการเตรียมการสําหรับ
งานจัดเลี้ยง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทํางานและการให้บริการตามมาตรฐานสากลและ 
SHA การใช้โปรแกรมสําเร็จรปูโคมันช่ีสําหรับร้านอาหาร การวางแผนการตลาด กลยุทธ์และเคร่ืองมือ
ต่าง ๆ ในการส่งเสริมการขายและบริการ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริการและการดําเนินงาน            
  Types and various forms of restaurants and banquet, understand the 
restaurant and banquet operation and management, pre-opening preparation for the 
restaurant and banquet, restaurant and banquet equipment operating and service 
international and SHA standard, Comanche software for restaurant ,marketing plans and 
the applications of the various promotional strategies for sales and services including 
problems in service and operations 
 
30902327   ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม     3(1-4-4) 
  Food and Beverage Operations 
    เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
    Course Condition: None 
  ปฏิบัติการจัดโต๊ะอาหารตามรูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล และแบบไทยที่
สะท้อนถึงวัฒนธรรมของชนในชาติระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ขั้นตอนและวิธีการให้บริการอาหาร



 

๙๘ 
 

มคอ.๒

และเคร่ืองด่ืมตามมาตรฐานและความต้องการของตลาดแรงงานสากล มาตรฐานการให้บริการ SHA
ชนิดและการให้บริการของเครื่องด่ืมการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ บนโต๊ะอาหารและก่อนเปิดบาร์ 
การคํานวณและการควบคุมต้นทุนเคร่ืองด่ืม ประเภทของเคร่ืองด่ืมและการผสมเครื่องด่ืมการแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าปัญหางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม  
  Operations Of western and Thai table settings reflected the diverse 
culture of the people within national and local levels, principles and operations of 
food and beverage services in accordance with international standards international 
workers’ skill requirements and SHA standard, types of beverages and serving 
techniques, utensils preparation of table settings in a dining room and bar, calculation 
and control of beverage costs ,types of beverages and mixing, confronting with service 
failure situations and recovering, solving problems and problem confrontation in food 
and beverage service and  
  
 1.4) กลุ่มวิชาการดําเนนิงานและจัดการอีเว้นท์ (Event Operation and 
Management) 
30902328   การจัดงานประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  3(2-2-5) 
 Meeting and IncentiveManagement 
    เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
    Course Condition: None 
    ความหมาย วิวัฒนาการ ความสําคัญ และลักษณะของธุรกิจการจัดประชุม การ
วางแผนด้านการจัดการ การบริหารการตลาด เทคนิคการประสานงาน กระบวนการของการดําเนินงาน 
ก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงานและหลังการจัดงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
    The meaning and evolution of meeting; planning and Management; 
marketing Management; coordination technical procedure before the event, during the 
event and after the event; problems and solutions 
 
30902329   การจัดงานนทิรรศการและงานแสดงสินค้า    3(2-2-5) 
  Exhibition and Trade Show Management 
    เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
    Course Condition: None 
    ความหมาย ทฤษฎี การดําเนินการ การนําเสนอ การสรุป และการประเมินผลแนวคิด
ที่สําคัญของการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและงานอีเว้นท์ 
    Definitions; theories; procedure; presentation; conclusion and evaluation; 
main concepts of exhibitions, trade fairs and events 
 
  



 

๙๙ 
 

มคอ.๒

30902330 การจัดงานเทศกาลพิเศษและงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่อย่างมืออาชีพ 3(2-2-5) 
  Professional Special Festival and Mega Event Management 
    เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
    Course Condition: None 
  การจัดการงานในธุรกิจงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่และงานเทศกาลพิเศษ การตระหนักใน
บทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดงาน การวางแผนการจัดงาน 
การจัดทําและนําเสนอข้อเสนอโครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดโปรแกรมงาน การจัดการ
ผู้ร่วมงาน การจัดกิจกรรมสําหรับผู้ร่วมงานและผู้ติดตาม การประสานงาน การจัดทํางบประมาณ การ
ประเมินผลโครงการ 
  Organizing special festival and mega event; responsibility awareness; 
analysis of possibility; planning; project proposal creation and presentation; operation 
process programing; guest operation; activities for guest and tracers/complement; 
coordination; budgeting; project evaluation 
 
 2) วิชาเฉพาะเลือก     ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
30902416 การจัดการคลับเลาจ์และบาร์     3(3-0-6) 
  Club Lounge and Bar Management 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  การปฏิบัติงานเก่ียวกับบาร์และเคร่ืองด่ืม การเตรียม ดูแลรักษาความสะอาดของบาร์ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผสมเคร่ืองด่ืมตามมาตรฐาน SHA ประเภทของเคร่ืองด่ืมและการ
เสิร์ฟ การผสมเคร่ืองด่ืม การจัดเคร่ืองด่ืมให้เหมาะสมกับรายการอาหาร ความรับผิดชอบ มารยาท 
จรรยาบรรณของพนักงานฝ่ายบาร์และเคร่ืองด่ืม การจัดทํารายงานการขายประจําวัน การตรวจนับ 
  Bar operation and management, preparation, maintenance and cleaning 
of the bar and equipment types of beverage and serving accordance with SHA 
standard, preparation of beverage for each dish, responsibilities, courtesy and ethics of 
bar and beverage staff, preparation of daily sales reports, counting, and bartender’s 
ethics 
 
30902417   การจัดการงานแม่บ้าน      3(3-0-6) 
  Housekeeping Management 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None   
  โครงสร้างของงานส่วนแม่บ้านตามมาตรฐานและความต้องการของตลาดแรงงานสากล 
รวมถึงลักษณะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล การพัฒนาทักษะและพฤติกรรมของบุคลากร 
การจัดการสินค้าคงคลังและเคร่ืองมือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการควบคุม การจัดซื้อ การสญู
หาย การรับคําร้องเรียนจากแขก 



 

๑๐๐ 
 

มคอ.๒

  Housekeeping department organizational structure management based 
on the international standard operation and the expectation of the international 
worker skills including effective staff skills and developing of staff skills and behaviors, 
stock and inventory checking and control, human resource management and 
controlling, purchasing, lost and found, handling of guest complaints 
 
30902418 การจัดการที่พักตากอากาศ     3(3-0-6) 
  Resort Management 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจที่พักตากอากาศ พฤติกรรมของลูกคา้ การออกแบบสถานที่พัก
แบบต่าง ๆ การจัดการ และการพัฒนา การจัดกิจกรรมพักผ่อนแนวโน้มอุตสาหกรรมที่พักตากอากาศ 
  Concept of resort business, customer behavior, design for different 
resorts,development and management, arrangement of recreation activities, trends in 
resort industry 
 
30902419 ไมซ์เพื่อชุมชน       3(3-0-6) 
  MICE for Community 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ ความสําคัญของไมซ์เพ่ือชุมชน รูปแบบการจัดกิจกรรม
ไมซ์โดยชุมชน วิธีการทํางานกับชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพการจัด
กิจกรรมไมซ์โดยชุมชน พัฒนาการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
  Concepts, principles, elements, and patterns of MICE for Community; 
methods of work with local communities; participation of the community and 
development of MICE for Community; network development of local organizations; 
government and private organizations 
 
30902420 การจัดการธุรกิจเรือสําราญ     3(3-0-6) 
  Cruise Business Management 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  พัฒนาการของธุรกิจเรือสําราญ รูปร่างลักษณะของเรือ องค์ประกอบ และธุรกิจที่
เก่ียวข้อง เส้นทางเดินเรือ งานบริการส่วนต่าง ๆ บนเรือ การวางแผน การตลาด การจัดการบุคลากร 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 



 

๑๐๑ 
 

มคอ.๒

  Development of cruise business, structure of ships, components and 
related business, cruising routes, functional divisions on the cruise, planning and 
marketing, personnel management and related laws 
 
30902421 การประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ    3(3-0-6) 
  Public Relations in Service Industry 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  แนวคิด หลักการประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ อิทธิพลของสื่อที่ส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมบริการและการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ประเภทของสื่อในการประชาสัมพันธ์ การ
ออกแบบ การเลือกใช้สื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในสื่อ
ดิจิทัล 
  Principles and concept of public relations in the service industry. The 
influence of the media on the service industry and the decisions of travelers. Types of 
media in public relations, design and media selection for each target audience. Writing 
for public relations for digital media in tourism 
 
30902422 การวางแผนการจัดงานแต่งงาน การจัดอีเว้นท์พิเศษ   3(2-2-5) 
  และการจัดงานพิธีการ  

Wedding Planning, Special Event and Protocol Management   
  and Special Events 
    เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
    Course Condition: None 
    การวางแผนการจัดงานแต่งงาน งานอีเว้นท์พิเศษ และงานพิธีการต่างๆ การติดต่อ
ประสาน การวางลําดับขั้นตอนการจัดงานแนวทางการดําเนินพิธีการต้ังแต่ก่อนงานพิธีการ ระหว่างพิธี
การและหลังพิธีการอย่างมืออาชีพ การจัดทํางบประมาณ และการประเมินผลของการจัดงานแต่งงาน
และอีเว้นท์  
    Wedding planning special event and protocols management, 
coordination, setting procedures, Orders of presences; pre-ceremony arrangement, 
during ceremony arrangement, post-ceremony arrangement, budgeting, evaluation of 
wedding ceremonies and special event management 
 
  



 

๑๐๒ 
 

มคอ.๒

30902423 การวางแผนและควบคุมตน้ทนุสาํหรบัธุรกิจภตัตาคารและอีเว้นท์  3(3-0-6) 
    Planning and Cost Control for Restaurant and Event Business 
    เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
   Course Condition: None 
    องค์ประกอบ โครงสร้าง และขั้นตอนการวางแผนการให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ขอบข่ายการปฏิบัติงาน การวางแผนด้านการเงินที่เก่ียวกับการให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การจัดซื้อ 
การควบคุมต้นทุน การกําหนดราคาขาย การควบคุมค่าใช้จ่าย และคุณภาพ การตรวจรับ การเก็บรักษา 
การเบิกจ่าย และการคํานวณต้นทุน การเปรียบเทียบต้นทุนอาหารและเคร่ืองด่ืมกับต้นทุนมาตรฐาน 
แนวโน้มของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
    Elements and structure of food and beverage planning, scope of 
responsibility, organizational structure, role and responsibilities of the individual 
position in food and beverage division, financial aspect of food and beverage 
operation, purchasing, cost control, pricing, expenses and quality control, receiving, 
storage, issuing, calculation of the actual cost, standard cost of food and beverage 
operation, and trends in food and beverage business     
 
30902424 การสร้างและการจัดการสื่อออนไลน์เพื่อธุรกิจ   3(3-0-6)  
  Creating and Managing Online Media for Business 
    เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
   Course Condition: None 
  ความหมาย ประเภท บทบาท และอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ประเด็นสําคัญของการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เพ่ือเป็นช่องทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สนิค้าและบริการในธุรกิจการท่องเที่ยว
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
  Definitions, types, roles, and influence of social media on tourism 
activities. Key issues of social media marketing in the tourism industry. Application of 
social media as a means of advertising and publicizing products and services in the 
tourism business for efficiency 
 
30902425 ขนมอบ                        3(1-4-4) 
 Pastry 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  หลักการทําขนมอบประเภทต่างๆ การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์การเก็บรักษา การช่ัง
ตวง การใช้เตาอบ การใช้เครื่องตีไข่ การเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการอบขนม การสํารวจแหล่งวัสดุ  
ปฏิบัติงานการทําขนมอบ ประเภท  คุกก้ี  เค้ก  ขนมปัง ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Tourism Professionals: MRA) การตกแต่งผลงานขนมอบ การบรรจุภัณฑ์และการเกบ็รักษา  



 

๑๐๓ 
 

มคอ.๒

การคํานวณต้นทุนและกําหนดราคาขาย  
  Principles of various pastry, selecting ingredients and equipment, 
preservation, weights and measures, using of oven, using of stand mixers and egg 
beaters, preparing ingredients and equipment for pastry, surveying pastry ingredients, 
pastry practicing on cookies, cakes, breads  baking based on ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals (MRA on TP), pastry decoration, packaging and 
preserving, cost and pricing analysis 
 
30902426 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจสปาสุขภาพและความงาม   3(2-2-5) 
 Service Innovation in Wellness and Aesthetics Spa Business  
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  แนวโน้มในการดูแลรักษาสขุภาพและความงาม การจัดการและการดําเนินงานของ
ธุรกิจบริการสปา เชิงสุขภาพและความงามความรู้และการเลือกใช้สมุนไพร ความรู้พ้ืนฐานการนวดแผน
ไทย ธรรมชาติบําบัดการเลือกอาหารเพ่ือสุขภาพ แพทย์ทางเลือก การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการ
ให้บริการสปา การวางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพและความงาม ด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การ
วางแผนธุรกิจสปาเบ้ืองต้น  
  Well-being and aesthetic care trends, management and operation of spa 
services business for health and beauty, Knowledge and usage of herbs, basic of Thai 
massage, naturopathy, healthy food selecting, alternative medicine, Usage of 
technological innovations in spa services, activity planning for health and beauty with 
creative design, spa business management foundation 
 
30902427   ปฏิบัติการขนมไทย      3(1-4-4) 
 Thai Dessert Operations 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
  Course Condition: None   
  ประวัติความเป็นมาของขนมไทยประเภทของขนมไทย และขนมมงคล 9 ชนิดการ
เลือกใช้วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการทําขนมไทยวิธีการและเทคนิคการทาํขนมไทย การบรรจุภัณฑ์การจัด
ตกแต่งขนมไทย ความสะอาดครัวและสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA 
  History and background of traditional Thai desserts, types of Thai 
traditional desserts and 9 auspicious Thai traditional desserts, selection of ingredients, 
kitchen equipment and utensils for Thai traditional dessert preparation, preparation 
and techniques of traditional Thai desserts, packaging, traditional Thai dessert 
presentations and displays, kitchen cleanliness and sanitation accordance with SHA 
standard 
 
  



 

๑๐๔ 
 

มคอ.๒

30902428 ปฏิบัติการครัวอาหารไทย     3(1-4-4) 
 Thai Cuisine Kitchen Operations 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
  Course Condition: None 
  การปฏิบัติงานครัวและการปรุงอาหารไทย 4 ภาค ที่สะทอ้นถึงวัฒนธรรมของชนชาติ
ไทยในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น อาหารไทยยอดนิยม ชนิดของอาหารไทย อาหารผสมผสานตําหรับไทย 
หน้าที่ของพนักงานครัวแต่ละตําแหน่งงานการจัดเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงแต่ละชนิด การจัดแต่ง
อาหารการจัดทํารายการอาหาร การเก็บรักษาอาหารอย่างถูกวิธี การทําความสะอาดภาชนะและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ความสะอาดครัวและความเรียบร้อยของบริเวณปรุงอาหารตามมาตรฐาน SHA 
  Thai cuisine operation based on the different cultures in the 4 regions of 
the country, the most popular Thai foods, types of authentic Thai food, Thai fusion 
food, organizational structure of the kitchen division, roles and responsibilities of the 
individual staff in the Thai kitchen, food ingredients and ingredient preparation, Thai 
dish presentations and displays, menu planning, cleaning of kitchen equipment and 
utensils, kitchen cleanliness and sanitation, kitchen cleanliness and tidiness of cooking 
areasaccordance with SHA standard 
 
30902429 ปฏิบัติการครัวอาหารนานาชาติ     3(1-4-4) 
 International Cuisine Kitchen Operations 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  การปฏิบัติงานครัวและการปรุงอาหารตามแบบวัฒนธรรมอาหารแต่ละชนชาติ หน้าที่
ของพนักงานครัวตามการปฏิบัติงานครัวแบบสากล  โครงสร้างการทํางานในแผนกครัว การเตรียม
เครื่องปรุงแต่ละชนิด การจัดเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาอาหารอย่างถูกวิธี การทําความสะอาดภาชนะ
และอุปกรณ์ต่างๆความสะอาดครัวและความเรียบร้อยของบริเวณปรุงอาหารตามมาตรฐาน SHA 
  International cuisine kitchen operation based on food culture diversity 
of each original cuisines, role and responsibility of the individual staff in the 
international cuisine kitchen operation, kitchen organizational structure, ingredients 
preparation, food materials preparation, proper food preservation, cleaning of kitchen 
equipment and utensils, kitchen cleanliness and tidiness of the areasaccordance with 
SHA standard 
 

30902430 ศิลปะการชงชาและกาแฟ  3(1-4-4) 
  The Art of Tea and Coffee Making 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 



 

๑๐๕ 
 

มคอ.๒

  ความรู้เก่ียวกับชาและกาแฟ การเลือก การเก็บรักษา หลกัการและศิลปะการชงชาและ
กาแฟประเภทต่าง ๆ เทคนิคการบดอัดกาแฟ การทําลวดลายฟองนม (latte art) ขั้นพ้ืนฐาน การตก
แต่งหน้ากาแฟ การใช้งานเคร่ืองบดกาแฟและการดูแลรักษา การคํานวณต้นทุน การกําหนดราคาขาย  
  Knowledge of tea and coffee, selection, preservation, principles and arts 
of tea and coffee makings, tamping technique, basic latte art, coffee art, using of coffee 
maker machines and maintenance, cost analysis and pricing 
 
30902431 ศิลปะการออกแบบอาหาร  3(3-0-6) 
  The Art of Food Design 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร ความสําคญัของศิลปะในการ
ออกแบบจัดตกแต่งอาหาร หลักและรูปแบบการจัดตกแต่ง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ใน
การตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร การออกแบบจัดตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหารให้เหมาะสมกับโอกาส
และเทศกาล  
  General knowledge for the art of food decorations, importance of art in 
food decoration designs, principles and forms of decoration Selection of materials, 
equipment and utensils used to decorate food and dining tables. Food and dining 
table decorations to suit the occasion and festival  
 
30902432 ศิลปะงานดอกไม้ ใบตอง งานแกะสลกัผกัและผลไม้ และงานผูกผ้า 3(1-4-4) 
  The Art of Flower Arrangement, Banana Leaf, Fruit and Vegetable  
  Carving and Fabric Draping 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
  ประวัติความเป็นมา ความสาํคัญ และคุณค่าของงานศิลปะงานจัดดอกไม้ งานใบตอง 
งานแกะสลักผกัและผลไม้ และงานผูกผ้า หลักการเลือกซื้อวัสดุและอุปกรณ์ การเก็บรกัษาผลงาน 
หลักการปฏิบัติและเทคนิคพ้ืนฐานการจัดดอกไม้ งานใบตอง งานแกะสลักผักและผลไม ้และงานผูกผ้า
ในโอกาสต่าง ๆ 
  Background, significant and values of flower, banana leaf, fruit and 
vegetable carving and fabric draping arrangement, buying material and equipment 
principles, crafts preservation, principles of practicing and basic techniques for flower, 
banana leaf, fruit and vegetable carving and fabric draping arrangement in various 
occasions 
 
  



 

๑๐๖ 
 

มคอ.๒

 2.2) กลุ่มภาษาต่างประเทศ     ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต  
 2.2.1) กลุ่มภาษาอังกฤษบงัคบั     ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกติ 
30902433   ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 1 2(1-2-5) 
  English for Hotel Restaurant and Event Personnel I 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้น คําศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจ
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ การให้ข้อมลูเก่ียวกับอาหาร เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ สินค้าและสิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในโรงแรม ภัตตาคาร และงานอีเว้นท์ การทักทายและต้อนรับลูกค้า การลงทะเบียน
เข้าพัก การรับสํารองห้องพักและโต๊ะอาหาร การเสนอตนเพ่ือช่วยเหลือบริการ การคืนห้องพัก การชําระ
ค่าใช้จ่าย การประสานงานอีเว้นท์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเน้นการใช้สถานการณ์จําลอง 
  English basic sentence structures, vocabulary and idioms used in the 
hotel restaurant and Event business, giving information about food, equipment, utensils 
and facilities within hotel, restaurant, and event, greeting and welcoming customer, 
hotel check-in and registration, room reservation and table reservation, offering 
services, hotel check-out, billing and settlement, event coordinating, service failure 
solving in role-play situations 
 
30902434 ภาษาอังกฤษเพื่อบคุลากรโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท์ 2  2(1-2-5) 
 English for Hotel Restaurant and Event Personnel II 

เง่ือนไขรายวิชา: 30902433 
  Course Condition: 30902433 

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ในตําแหน่งงานต่าง ๆ  
การให้ข้อมูลแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของโรงแรม ภัตตาคาร และงานอีเว้นท์ การนําเสนอสินค้าของ
โรงแรม ภัตตาคาร และงานอีเว้นท์ เพ่ือการขายและการบริการ การจัดประชุมและการจัดเลี้ยง การ
แนะนําของฝาก คําบรรยายลกัษณะงานในตําแหน่งต่างๆของธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์  
ประกาศรับสมคัรงานโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ การเขียนประวัติสําหรับสมัครงาน การถามตอบใน
การสัมภาษณ์งาน        
  English for hotel, restaurant and even employees in various positions, 
providing and recommending hotel restaurant and event products information, offering 
hotel restaurant and event products for sales and services, arranging the meeting and 
catering, suggestion for souvenir, job description for hotel restaurant and event 
positions, hotel restaurant and event job advertisements, writing resume, job interview 
questions and answers 
 
  



 

๑๐๗ 
 

มคอ.๒

30902435    ภาษาอังกฤษเพือ่บคุลากรโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท์ 3 2(1-2-5) 
 English for Hotel Restaurant and Event Personnel III  

เง่ือนไขรายวิชา: 30902434 
  Course Condition:30902434 

การสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนเพ่ือการปฏิบัติงานด้านการโรงแรม 
ภัตตาคารและอีเว้นท์ที่ซับซ้อนมากข้ึนตามสถานการณ์ที่ต่างกันไป  การแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับ
ธุรกิจการให้บริการ เช่น บริการด้านห้องพัก สินค้าของทีร่ะลึก สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในโรงแรม 
ภัตตาคาร และอีเว้นท ์การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ การสือ่สารเพ่ือธุรกิจบริการที่
เก่ียวข้องกับการขนส่ง สุขภาพและการนันทนาการ 
  Using of oral and written English communication skills for complex 
operations upon various situations, recommending relevant  products of hospitality 
such as accommodation, souvenir, hotel restaurant and event facilities, solving 
problems caused by services failure, English communication in relevant service 
business in transportation, health and recreation 
 
2.2.2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืนเลือก    ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกติ 
  กลุ่มวิชาภาษาจีน 
30902436 ภาษาจีนเบื้องตน้ 1      3(2-2-5) 
  Basic Chinese I 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
  ความรู้พ้ืนฐานและทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาจีนเบ้ืองต้น ในกรณีที่จําเป็นต้อง
ใช้ภาษาจีนในการทํางาน บทเรยีนจะประกอบด้วยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจําวันอย่างง่าย 
  Basic communicative competence for everyday communication; 
development fluency in oral production and oral recognition; practice of basic Chinese 
conversational expressions used on a day to day basis; studying basic grammar and 
vocabulary useful in everyday communication; learning basic rules of Chinese grammar 
and its application   
 
  



 

๑๐๘ 
 

มคอ.๒

30902437 ภาษาจีนเบื้องตน้ 2      3(2-2-5) 
  Basic Chinese II  

เง่ือนไขรายวิชา: 30902436 
  Course Condition: 30902436 

ความรู้และทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาจีนในขอบขา่ยที่กว้างขึ้น การฝึก                   
การสนทนาภาษาจีนในวิชาชีพอย่างง่าย ๆ และที่ใช้อยู่เสมอ 
  Continued development of students' communicative competence for 
everyday communication; more practice on oral communicative Chinese; basic Chinese 
language, grammatical systems and a set of vocabulary generally recognized as useful 
in Chinese communication 
 
30902438 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและภตัตาคาร    3(2-2-5) 
  Chinese for Hotel  

เง่ือนไขรายวิชา: 30902437 
  Course Condition: 30902437 

   การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด และการใช้สํานวนภาษาในการปฏิบัติการในโรงแรม
และภัตตาคารโดยการใช้สถานการณ์จําลอง และฝกึปฏิบัติในโรงแรมและภัตตาคาร เช่น การปฏิบัติงาน
รับจองห้องพัก งานในส่วนภัตตาคาร และบาร์ เป็นต้น 
  Development of students' communicative competence for hotel and 
restaurant professionals or academic purposes as well as everyday communication; 
topics of dialogues cover a variety of professional situations in hotel and restaurant 
operations i.e., front office, food and beverage outlets, etc. 
 
  กลุ่มวิชาภาษาเวียดนาม 
30902439 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 1     3(2-2-5) 
  Basic Vietnamese I  

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
  การฝึกทักษะพ้ืนฐานทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน 
ฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอกเวลา การซื้อของ              
เป็นต้น การอ่าน ฝากข้อความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆได้ 

Communicative competence for everyday communication, i.e., greetings, 
self-introduction, telling times, shopping, etc., development fluency in oral production 
and aural recognition; leaving short message; practicing some basic Vietnamese 
conversational expressions in daily life; writing simple sentences 
 
  



 

๑๐๙ 
 

มคอ.๒

30902440 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 2     3(2-2-5) 
  Basic Vietnamese II  

เง่ือนไขรายวิชา: 30902439 
  Course Condition: 30902439 

การฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ต่อเน่ืองจากภาษาเวียดนามเบ้ืองต้น 1 ศึกษา
ไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กว้างขวางขึ้น และเน้น       
การใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
  Continued development of students' communicative competence for 
everyday communication; more practice on oral communicative Vietnamese; more 
complicated rules of Vietnamese grammar and application; additional set of vocabulary 
generally recognized as useful in wider Vietnamese communication situations 
 
30902441 ภาษาเวียดนามเพื่อการโรงแรมและภตัตาคาร   3(2-2-5) 
  Vietnamese for Hotel and Restaurant 

เง่ือนไขรายวิชา: 30902440 
  Course Condition: 30902440 

   การใช้ภาษาเวียดนามเพ่ือติดต่อสื่อสารในงานที่เก่ียวข้องกับการโรงแรมและภัตตาคาร
การติดต่อและการจองห้องพัก ราคาที่พัก งานส่วนหน้าของโรงแรม การต้อนรับทักทาย การบริการ
ต่างๆ การแก้ไข สถานการณต่์าง ๆ การแนะนํา การเสนอแนะ การอธิบายและตอบข้อซักถามของ
นักท่องเที่ยว การนําชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงการศึกษานอกสถานที่ 

Development of students' communicative competence for the hotel 
and tourism professionals or academic purposes as well as everyday natural 
communication; topics of dialogues cover a variety of professional situations in hotel 
and restaurant operations i.e., making reservation, front office operations, food and 
beverage outlets operations as well as situations in other tourism activities 
 
  กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส 
30902442 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน้ 1      3(2-2-5)
  Basic French I  
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
   การศึกษาศัพท์และไวยากรณ์ฝรั่งเศสในระดับพ้ืนฐาน ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน โดยใช้คําศัพท์และไวยากรณ์ที่ได้ศึกษาในรูปแบบของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาฝร่ังเศสในระดับพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง 
  Basic French grammar and vocabulary; drills in four skills for basic 
communicative competence for everyday communication, i.e., reading, writing, listening 
and speaking stressing on accuracy and fluency 



 

๑๑๐ 
 

มคอ.๒

 
30902443 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน้ 2      3(2-2-5)
  Basic French II 
  เง่ือนไขรายวิชา: 30902442 
  Course Condition:30902442 
  การพัฒนาคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างประโยคในภาษาฝร่ังเศสทีซ่บัซ้อนขึ้นจาก
วิชาภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 1 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมจากบริบททางภาษา เพ่ือสามารถสนทนา
โต้ตอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  Continued development of students' communicative competence in 
French communication in four areas, i.e., reading, writing, listening and speaking; more 
complicated rules of the French grammar; additional set of vocabulary for wider 
communication situations 
 
30902444 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการโรงแรมและภตัตาคาร   3(2-2-5) 
  French for Hotel and Restaurant 
  เง่ือนไขรายวิชา: 30902443 
  Course Condition:30902443 
   การฝึกทักษะการใช้ภาษาฝร่ังเศสต่อเน่ืองจากเน้ือหาในวิชาภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น
โดยเฉพาะการเขียน การพูด และการอ่านให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ย่ิงขึ้น และฝึกการสนทนาใน          
รูปของประโยคภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการโรงแรมและภัตตาคารที่ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างง่าย ๆ  
  Continued development of students' communicative competence in 
French for everyday communication; additional practice on the four language skills i.e., 
reading, writing, listening and speaking; more complicated rules of French grammar; 
additional set of vocabulary used in tourism and wider communication situations in 
daily life 
  
  กลุ่มวิชาภาษาลาว 
30902445 ภาษาลาวเบื้องตน้ 1      3(2-2-5)
  Basic Lao I 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
  Course Condition: None 
   การศึกษาศัพทแ์ละไวยากรณ์ภาษาลาวในระดับพ้ืนฐาน การฝึกทักษะทั้ง 4อย่าง
บูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐานฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ได้แก่                     
การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น การอ่าน ฝากข้อความส้ัน ๆ  
สามารถสรุปและตอบคําถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้ 



 

๑๑๑ 
 

มคอ.๒

  Basic Lao grammar and vocabulary; drills in four skills for basic 
communicative competence for everyday communication, i.e., reading, writing, listening 
and speaking stressing on accuracy and fluency 
  
30902446 ภาษาลาวเบื้องตน้ 2      3(2-2-5)
  Basic Lao II 
  เง่ือนไขรายวิชา: 30902445 
  Course Condition: 30902445 
   การศึกษาศัพทแ์ละไวยากรณ์ภาษาลาวในระดับพ้ืนฐานการฝึกทักษะทั้ง 4 อย่าง
บูรณาการต่อเน่ืองจากภาษาลาวเบ้ืองต้นศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่กว้างขวางขึ้น และเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
  Continued development of students' communicative competence for 
the Laos communication in four areas, i.e., reading, writing, listening and speaking; 
more complicated rules of the Lao grammar; additional set of vocabulary for wider 
communication situations; the Lao language culture 
 
30902447 ภาษาลาวสาํหรบัการโรงแรมและภตัตาคาร   3(2-2-5)
  Lao for Hotel and Restaurant 
  เง่ือนไขรายวิชา: 30902446 
  Course Condition: 30902446 
   การใช้ภาษาลาวเพ่ือติดต่อสื่อสารในงานที่เก่ียวข้องกับการการโรงแรมและภัตตาคาร  
การติดต่อและการจองห้องพัก ราคาที่พัก งานส่วนหน้าของโรงแรม การต้อนรับทักทาย การบริการ             
ต่าง ๆ การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ การแนะนํา การเสนอแนะ การอธิบายและตอบข้อซักถามของ
นักท่องเที่ยว 
  Development of students' communicative competence for the hotel 
and restaurant professionals or academic purposes as well as everyday natural 
communication; topics of dialogues cover a variety of professional situations in hotel 
operations i.e., making reservation, front office operations, food and beverage outlets 
operations as well as situations in other tourism activities, i.e., hotels, restaurants 
 
  



 

๑๑๒ 
 

มคอ.๒

3.วิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี      ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกติ 
30902901 การเตรียมความพร้อมฝกึประสบการณ์วิชาชพี  2(0-3-3) 
   Preparation for Professional Experience 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี

Course Condition: None 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพความสําคัญ

ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ 
หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ การใช้งานภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทกัษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล 

Basic knowledge of forms and process of professional experience, 
importance of professional experience, application letters preparation, workplace 
selections, job interview, organizational culture, personality development, professional 
morality, virtue ethics, labor laws, social security, 5S’s Keys, systems of quality 
assurance and safety standards at work, English communication in the workplace, 
report writing, presentations, planning skills, analytical skills, immediate problem 
solving skills, decision making, basic concepts of information technology, IT laws, and 
information retrieval 
 
30902902 สหกิจศกึษา      6(0-48-0) 
   Co-operative Education 
  เง่ือนไขรายวิชา: 30902901 

Course Condition: 30902901 
   การทํางานกับสถานประกอบการในธุรกิจที่พักแรมในฝ่ายห้องพักแผนกแม่บ้านแผนก
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมและ/หรือภัตตาคารในแผนกครัว เป็นเวลา16 สัปดาห์ต่อเน่ือง 

Co-operative education, working in any accommodation establishment, 
in housekeeping department and/or restaurant in kitchen department for a minimum 
of 16 weeks continually 
 
 
 

 
 
 



 

๑๑๓ 
 

มคอ.๒

 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร 

 
 



 

๑๑๔ 
 

มคอ.๒

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล นางศรุกา วิสิฐนรภัทร* 
 หมายเหตุ*: มีการเปลี่ยนช่ือสกุลจากเดิม คือ นางสาววนัฎศนัน วิรภากุล เป็นนางศรุกา วิสิฐนรภัทร  
2.ตําแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์  
3. เลขทีป่ระจําตาํแหน่ง 10101 สังกัด วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลยั
นครพนมบรรจุเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2556 
4. เริ่มปฏบิตังิานครั้งแรก ต้ังแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556จนถึงปัจจุบัน 
5. คณุวุฒิ  

ระดบัปรญิญา สาขาวิชา ปทีีส่าํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศกึษา 
Doctor of Philosophy Hospitality Management ค .ศ. 2019 National Pingtung 

University of Science and 
Technology, Taiwan 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความงามและ
สุขภาพ 

พ .ศ.  2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

พ .ศ.  2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6. ภาระงาน 
ปกีารศกึษา สรปุภาระงานสอน (จํานวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสตูร 
2563 16 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 16 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 
2562 16 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 16 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 

7.รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 7.1 บทความวิจัยตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 Huang and Virabhakul. (2019). Conducting Serial Multiple Mediation Analysis in  
  Hospitality Marketing Research. International Journal of Tourism & Hotel 
  Business Management. 1(2), 96-99. 
 Virabhakul and Huang. (2018). Effects of Service Experience on Behavioral  
  intentions: Serial Multiple Mediation Model. Journal of Hospitality  
  Marketing &Management, 27(08), 1-20. 
 Virabhakul and Huang. (2017). Effective Choice Determinants for Day Spas  
  Selection: Discrete Choice Experiments.  Journal of Tourism Research & 
  Hospitality, 6(4). 



 

๑๑๕ 
 

มคอ.๒

  บทความวิจัยทีน่ําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/ Proceedings) 
 Virabhakul and Huang. (2017). How Do Spa-Goers Make Decisions When Faced  
  with A  Choice Conflict? Discrete Choice Experiments for Day Spas in  
  Thailand. In 9th World Conference on Educational Sciences (WCES-2017)
  (pp.596 - 612). Nice:University of Nice Sophia Antipolis. 
 7.2 ตํารา/หนังสือ 
 - 
 7.3ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
 - 
8. ประสบการณท์างดา้นวิชาชพี หรือปฏบิตักิาร  
 - 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
(นางศรุกา วิสิฐนรภัทร) 

วันที่ 15เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2564 
 
 

  



 

๑๑๖ 
 

มคอ.๒

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุรารักษ์ ศรีลาศักด์ิ 
2.ตําแหนง่ทางวิชาการอาจารย์  
3. เลขทีป่ระจําตาํแหน่ง 10033  สังกัด วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลยั
นครพนมบรรจุเมื่อ1 สิงหาคม 2551 
4. เริ่มปฏบิตังิานครั้งแรก ต้ังแต่วันที่ 1 สงิหาคม 2551จนถึงปัจจุบัน 
5. คณุวุฒิ  

ระดบัปรญิญา สาขาวิชา ปทีีส่าํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศกึษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว พ .ศ. 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว พ .ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

6. ภาระงาน 
ปกีารศกึษา สรปุภาระงานสอน (จํานวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสตูร 
2563 12 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 12 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 
2562 12 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 12 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 

 
7.รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 7.1 บทความวิจัยตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
- 
  บทความวิจัยทีน่ําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/ Proceedings)
  สุรารักษ์ ศรลีาศักด์ิ. (2562). ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว 
   โดยชุมชน: กรณีศึกษา บ้านหอคํา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ. ในการประชุมวิชาการ 
   ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   อย่างย่ังยืน”(น. 2086 - 2092). เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 7.2 ตํารา/หนังสือ 
- 
 7.3ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ กรรมการตา่งๆ 
- 
  



 

๑๑๗ 
 

มคอ.๒

8. ประสบการณท์างดา้นวิชาชพี หรือปฏบิตักิาร  
 พ.ศ. 2562 - 2567 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ เลขที่ 11-32630 ประเภททั่วไป  
  (ให้บริการนําเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในไทยและต่างประเทศ)  
  กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ผู้นําเที่ยว Tour Leader Licence No.14.7554/2562 
  กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

       รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
       (นางสาวสุรารักษ์ ศรลีาศักด์ิ) 
วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

 

  



 

๑๑๘ 
 

มคอ.๒

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล นายกันตภพ บัวทอง 
2.ตําแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์  
3. เลขทีป่ระจําตาํแหน่ง10150 สังกัด วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลยั
นครพนมบรรจุเมื่อ 2 เมษายน 2555 
4. เริ่มปฏบิตังิานครั้งแรก ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 จนถงึปัจจุบัน 
5. คณุวุฒิ  

ระดบัปรญิญา สาขาวิชา ปทีีส่าํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศกึษา 
Doctor of Philosophy Hospitality and MICE 

Management 
ค.ศ. 2019 National Pingtung 

University of Science and 
Technology, Taiwan 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว พ .ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

พ .ศ.  2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6. ภาระงาน 
ปกีารศกึษา สรปุภาระงานสอน (จํานวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสตูร 
2563 12 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 12 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 
2562 12 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 12 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 

7.รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 7.1 บทความวิจัยตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 K. Buathong and P.-C. Lai. (2019). Event sustainable development in Thailand: A 
  qualitative investigation. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism 
  Education. 2019(24), 110-119. 
 K. Buathong and P.-C. Lai. (2017). Perceived Attributes of Event Sustainability in  
  the MICE Industry in Thailand: A Viewpoint from Governmental,  
  Academic, Venueand Practitioner. Sustainability. 9(1151), 1-20. 
  DOI:10.3390/SU9071151 
 K. Buathong and P.-C. Lai. (2017). The perception and emerging issues on  
  sustainable event development in Thailand: Importance - performance  
  analysis (IPA). International Journal of Asian Tourism Management.8(1),  
  47-60. 
 

 บทความวิจัยทีน่ําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/ Proceedings) 



 

๑๑๙ 
 

มคอ.๒

 K. Buathong and P.-C. Lai. (2017). Event sustainable development in Thailand: 
  360 degree perspectives on industrial, academic and governmental 
  sector. In The  British Academy of Management (BAM) Conference 2017
  (Re-connecting management research with the disciplines: Shaping the 
  research agenda for  the social sciences) (pp.151-162). United Kingdom: 
  The University of Warwick. 
 7.2 ตํารา/หนังสือ 
- 
 7.3ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
- 
8. ประสบการณท์างดา้นวิชาชพี หรือปฏบิตักิาร  

พ.ศ. 2550 - 2554 Sales Manager at Dusit Thani Hotel Network and  
    Freelance (Tourguide) 

พ.ศ. 2549 - 2550 ผู้ช่วยสอน  
   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. 2549  In-Flight Service Supply, Bangkok Airways. 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 
 

(นายกันตภพ บัวทอง) 
วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

  



 

๑๒๐ 
 

มคอ.๒

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร 
 
1. ชื่อ – นามสกลุ นางสาวพิไลวรรณ พูลสวาท 
2.ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. เลขทีป่ระจําตาํแหน่ง10309สังกัด วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนมบรรจุเมื่อ27 กันยายน 2560 
4. เริ่มปฏบิตังิานครั้งแรก ต้ังแต่วันที่ 27 กันยายน 2560จนถงึปัจจุบัน 
5. คณุวุฒิ  

ระดบัปรญิญา สาขาวิชา ปทีีส่าํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศกึษา 
การจัดการมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและ

การบริการ 
พ .ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว พ .ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสนิทร์  
วิทยาเขตวังไกลกังวล 

6. ภาระงาน 
ปกีารศกึษา สรปุภาระงานสอน (จํานวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสตูร 
2563 12 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 12 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 
2562 12 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 12 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 

 
7.รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 7.1 บทความวิจัยตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 พิไลวรรณ พูลสวาท, สุภัทรา นพฤทธ์ิ และสุริยันต์ สุรเกรยีงไกร. (2563). ปัจจัยทีม่ีผลต่อการ 
  เลือกจังหวัดนครพนมเป็นสถานที่จัดกิจกรรม MICE. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
  มหาสารคาม. 14(2), 43-56. 
 บทความวิจัยทีน่ําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/ Proceedings) 
  Poolsawat, Pilaiwan. (2017). MICE Tourism in Thailand and Nakhon Phanom :  
   the selected destination for Mekong Tourism Forum 2018.   
   In International Research Conference Training Culture –Art, Sports and  
   Tourism in the Integration Period2017(pp. 161-168). Thanh Hoa:  
   Viet Nam. 
   
7.2 ตํารา/หนังสอื 
 - 
 7.3ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
 - 
 



 

๑๒๑ 
 

มคอ.๒

9. ประสบการณท์างดา้นวิชาชพี หรือปฏบิตักิาร  
  พ.ศ. 2562 – 2567 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ เลขที่ 11-79702 ประเภททั่วไป  
     (ให้บริการนําเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในไทยและต่างประเทศ)  
     กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้นําเที่ยว Tour Leader Licence No. 13.7789/2559 
     กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  พ.ศ. 2555 – 2558 Customer Support Specialist-EN 
     Agoda Services Co., Ltd, Bangkok office 
  พ.ศ. 2551 – 2554 Barista and Bar assistant   
  Airport Retails Enterprises (A.R.E.), Bar Roma café, 

 Domestic Airport, Sydney, NSW, Australia 
  พ.ศ. 2552 – 2554 Barista and Bar assistant   
     Dare Café, The Rock Centre, Sydney, NSW, Australia 
 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
  (นางสาวพิไลวรรณ พูลสวาท) 

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล นางสาวปรีดารี ศิริรัตน์ 
2.ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3. เลขทีป่ระจําตาํแหน่ง10064 สังกัด วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลยั
นครพนมบรรจุเมื่อ15 มิถุนายน 2552 
4. เริ่มปฏบิตังิานครั้งแรก ต้ังแต่วันที่15 มิถุนายนพ.ศ.2552จนถึงปัจจุบัน 
5. คณุวุฒิ  

ระดบัปรญิญา สาขาวิชา ปทีีส่าํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศกึษา 



 

๑๒๒ 
 

มคอ.๒

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สิ่งแวดล้อมศึกษา พ .ศ.  2560 มหาวิทยาลัยมหิดล 

Master of Marketing 
Management 

Marketing ค.ศ. 1999 Griffith University, 
Queensland, Australia 

ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร ์ พ .ศ.  2537 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

6. ภาระงาน 
ปกีารศกึษา สรปุภาระงานสอน (จํานวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสตูร 
2563 18 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 18 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 
2562 18 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 18 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 

 
7.รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 7.1 บทความวิจัยตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
- 
 บทความวิจัยทีน่ําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/ Proceedings) 
 Preedaree Sirirat, Pakinee Watcharapreeda. (2018). The Development Local  
  Human Resources on Marketing Communications for Community-Based  
  Tourism (CBT), Nakhon Phanom Province. InASEAN Tourism Research  
  Association Conference (ATRC) 2018 (pp 270-278). Malaysia: Taylor’s  
  University Press. 
 7.2 ตํารา/หนังสือ 
- 
 7.3ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
 - คณะกรรมการพัฒนา Social Enterprise for Young SMART NPU ภายใต้การสนับสนุน
โครงการโดยมูลนิธิพัฒนาชนบทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

- คณะกรรมการโครงการออมสินยุวพัฒน์รกัษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้การสนับสนุน
โครงการโดยธนาคารออมสิน 

8. ประสบการณท์างดา้นวิชาชพี หรือปฏบิตักิาร  
  พ.ศ. 2550 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด  
   เซนซีพาราไดซ ์บีช รีสอร์ท ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพงัน  
                                                    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  พ.ศ. 2546 – 2549  ผู้จัดการรีสอรท์ 
     หาดเทียนรีสอร์ท อําเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  พ.ศ. 2543 – 2545 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
   นางยวนไดฟ์ รีสอร์ท ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพงัน  
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  พ.ศ. 2542 – 2543 Senior Secretary to Executive Chef  



 

๑๒๓ 
 

มคอ.๒

   ดุสิตรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
(นางสาวปรีดารี ศิริรัตน์) 

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
  



 

๑๒๔ 
 

มคอ.๒

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล นายบุญธรรม ข่าขันมะณี 
2.ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. เลขทีป่ระจําตาํแหน่ง10082 สังกัด วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลยั
นครพนมบรรจุเมื่อ1 ตุลาคม 2552 
4. เริ่มปฏบิตังิานครั้งแรก ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน 
5. คณุวุฒิ  

ระดบัปรญิญา สาขาวิชา ปทีีส่าํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศกึษา 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ พ .ศ. 2544 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ พ .ศ. 2556 มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บริหารธุรกิจบัณฑิต การท่องเที่ยว พ .ศ. 2556 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
บัญชีบัณฑิต การบัญชี พ .ศ. 2549 มหาวิทยาลัยพายัพ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต อุตสาหกรรมบริการ 

วิชาเอกการโรงแรม 
พ .ศ. 2533 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

6. ภาระงาน 
ปกีารศกึษา สรปุภาระงานสอน (จํานวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสตูร 
2563 14 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 14 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 
2562 14 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 14 ช่ัวโมงสอน/สัปดาห์ 

 
7.รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 7.1 บทความวิจัยตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 บุญธรรม ข่าขนัมะณี. (2561).การประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานของพ่อครัวไทยในโรงแรม 
  และภัตตาคารกลุ่มจังหวัดสนุก. ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.1(1), 29-41. 
  บทความวิจัยทีน่ําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/ Proceedings) 
 Atchariya Thumpanit, Wutthipat Phongphat & Boontham Kharkhanmanee. 
  (2019). The Development of Smart Tourism Application for Cultural
  Tourism in Nakhon Phanom, Thailand:In 1s t International Scholars   
  Conference 2019(pp 1024-1036). Malaysia: Universiti Utara Malaysia. 
 7.2 ตํารา/หนังสือ 
- 
 7.3ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
 

8. ประสบการณท์างดา้นวิชาชพี หรือปฏบิตักิาร  



 

๑๒๕ 
 

มคอ.๒

  พ.ศ. 2560 – 2564 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ เลขที่ 11-58406 ประเภททั่วไป  
     (ให้บริการนําเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในไทยและต่างประเทศ)  
     กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ผู้นําเที่ยว Tour Leader Licence No. 13.5083/2557 
     กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  พ.ศ. 2552 – 2552  Chef 
     Bar and Restaurant (River Bar), Chiang Mai 
  พ.ศ. 2551 – 2552  Chef 
     Wasabi Restaurant and Bar, Hungary 
  พ.ศ. 2550 – 2551 Chef 
     Sawadee, Germany  
  พ.ศ. 2535 – 2536 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) 
     โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 
  พ.ศ. 2534 – 2535  พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) 
     โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 - ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ เลขที ่5811043659 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
พยาบาล การพยาบาลและผดุงครรภ์ ช้ัน 1  
 - ผูท้ําบัญชี รหัสเลขที ่5130000007 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 (นายบุญธรรม ข่าขันมะณ)ี 

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

๑๒๖ 
 

มคอ.๒

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 3 
คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและปรบัปรงุหลกัสตูร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา (TQF)  



 

๑๒๗ 
 

มคอ.๒

 

  



 

๑๒๘ 
 

มคอ.๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 4 
คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการวิพากษห์ลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท ์
  



 

๑๒๙ 
 

มคอ.๒

 



 

๑๓๐ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๓๑ 
 

มคอ.๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 5 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสตูร 

  



 

 
 

๑๓๒ 

มคอ
.๒ 

ตารางเปรียบเทียบหลกัสตูร 
(หลักสตูรเดิมและหลกัสตูรปรบัปรุง) 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท ์

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

ชื่อหลกัสตูร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชื่อหลกัสตูร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร 
และอีเว้นท์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกติ 
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติ 
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 

ปรับลดจํานวนหน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสตูร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า     33   หน่วยกติ 1.1 
กลุ่มวิชาภาษา   15   หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6   หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6   หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์   6   หน่วยกิต 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     105   หน่วยกติ 
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะบังคับ   
      - วิชาเฉพาะบังคับวิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการ 30  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสตูร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า     30   หน่วยกติ
 1.1 กลุม่วิชาภาษา     9   
หน่วยกิต 
1.2กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์6   หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9   หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์   3   หน่วยกิต 
1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 3   หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    101   หน่วยกติ 
2.1 กลุม่วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (แกน) ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
2.2 กลุม่วิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 69  หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาชีพบังคับ  ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต 

ปรับชื่อกลุ่มวิชาและจํานวน
หน่วยกิตในโครงสร้างหลักสตูร 



 

 
 

๑๓๓ 

มคอ
.๒ 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท ์

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

2. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
      - วิชาเฉพาะบังคับวิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร 
30  หน่วยกิต 
2.3 วิชาเฉพาะเลือก  36  หน่วยกิต 
2.4 วิชาเฉพาะเลือกภาษาต่างประเทศ              15  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกติ 
4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกติ

2.2.2 วิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
2.3) การฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   8   หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี    ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกติ

อาจารย์ประจําหลกัสตูร/ ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร (เดิม) 
1. นางสาวจิราภรณ์ พรหมเทพ 
2. นางสาวสุรารักษ์ ศรีลาศกัดิ์ 
3. นายปิยะพงษ์ นาไชย 
4. นางศรุกา วิสิฐนรภัทร 
5. นางอาทิตยาพร ประสานพานิช 
6. นายบุญธรรม ข่าขันมะณ ี

อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูร (ใหม่) 
1. นางศรุกา วิสิฐนรภัทร 
2. นางสาวสุรารักษ์ ศรีลาศกัดิ์ 
3. นายกันตภพ บัวทอง 
4. นางสาวพิไลวรรณ พูลสวาท 
5. นางสาวปรีดารี ศิริรัตน์ 
 

ปรับลดจํานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ปรับเปลี่ยนชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 



 

 
 

๑๓๔ 

มคอ
.๒ 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท ์

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชพี (แกน) 

 

30901201 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และ
อุตสาหกรรมบริการ 

3(3-0-6) 3090๒201 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการโรงแรม 
ภัตตาคารและอีเว้นท์ 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 30901202 จิตวิทยาบริการ 3(3-0-6) 3090๒202 จิตวิทยาบริการสําหรับการโรงแรม 

ภัตตาคาร และอีเว้นท์  
3(3-0-6) 

30901203 ลักษณะและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 

3(3-0-6) 3090๒203 พฤติกรรมลูกคา้และการสื่อสาร 
ข้ามวัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

30901204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
การโรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ 

3(3-0-6) 3090๒204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  
การโรงแรม และอีเว้นท์ 

3(3-0-6) 

30901205 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 3090๒205 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการโรงแรม 
ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 

3(3-0-6) 

๓๐๙๐๑๒๐๖ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
สําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 3090๒206 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ
การโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์       

3(3-0-6) 

๓๐๙๐๑๒๐๗ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
ท่องเที่ยวการโรงแรมและอุตสาหกรรม
บริการ 

3(3-0-6) 
 

3090๒207 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 

3(3-0-6) 



 

 
 

๑๓๕ 

มคอ
.๒ 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท ์

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
๓๐๙๐๑๒๐๘ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 3090๒208 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบการสื่อสาร

สากล 
๓(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มวิชาชพี 
- วิชาชพีบงัคบั 
1. วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  
๓๐๙๐๑๓๐๑
  

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง 

๓(๒-๒-๕) 3090๒31๘ หลักการตลาดสําหรับการโรงแรม 
ภัตตาคาร และอีเว้นท์ในยุคดิจิตอล 

๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา 
คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

๓๐๙๐๑๓๐๒ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ๓(๒-๒-๕) 3090๒3๑๙ หลักการบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจ
โรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 

๓(๓-๐-๖) 

๓๐๙๐๑๓๐๓ นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ๓(๒-๒-๕) 3090๒3๒๐ หลักการจัดการและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
และอีเว้นท์  

๓(๓-๐-๖) 

๓๐๙๐๑๓๐๔ การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

๓(๒-๒-๕) 3090๒3๒๑ ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการโรงแรม 
ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 

๓(๓-๐-๖) 

๓๐๙๐๑๓๐๕ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม 

๓(๓-๐-๖) 3090๒3๒๒ การสัมมนาการโรงแรม ภัตตาคาร  
และอีเว้นท์ 

๓(๓-๐-๖) 

๓๐๙๐๑๓๐๗ การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 
 

๓(๒-๒-๕) 3090๒3๒๓ ปฏิบัติการและการจัดการงานส่วนหน้า ๓(1-4-4) 



 

 
 

๑๓๖ 

มคอ
.๒ 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท ์

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
๓๐๙๐๑๓๐๙ การเดินทางท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่ม

น้ําโขง 
๓(๒-๒-๕) 3090๒3๒๔ ปฏิบัติการงานแม่บ้าน  ๓(1-4-4) ปรับรหัสวิชา 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

๓๐๙๐๑๓๑๑ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๓๒๕ การจัดการครัว ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๙๐๑๓๑๓ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ๓(๓-๐-๖) ๓๐๙๐๒๓๒๖ การจัดการภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๙๐๑๓๑๔ โลจิสติกส์สําหรับอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและการบริการ 
๓(๓-๐-๖) ๓๐๙๐๒๓๒๗ ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม  ๓(๑-๔-๔) 

2. วิชาเอกการโรงแรมและภตัตาคาร ๓๐๙๐๒๓๒๘ การจัดงานประชุมและการทอ่งเที่ยว 
เพื่อเป็นรางวัล 

๓(๒-๒-๕) 

๓๐๙๐๒๓๐๕ ภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง ๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๓๒๙ การจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๙๐๒๓๐๖ ปฏิบัติการครัวอาหารไทย ๓(๑-๔-๔) ๓๐๙๐๒๓๓๐ การจัดงานเทศกาลพิเศษและงานอีเว้นท์

ขนาดใหญ่อย่างมืออาชีพ 
๓(๒-๒-๕) 

๓๐๙๐๒๓๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ 
การสื่อสารสากล 

๓(๒-๒-๕)   

๓๐๙๐๒๓๐๘ ปฏิบัติการครัวอาหารนานาชาติ ๓(๑-๔-๔) 
30902309 ปฏิบัติการขนมไทย ๓(๑-๔-๔) 
๓๐๙๐๒๓๑๐ ศิลปะงานดอกไม้ใบตอง งานแกะสลัก

ผักและผลไมแ้ละงานผูกผ้า 
 

๓(๑-๔-๔) 



 

 
 

๑๓๗ 

มคอ
.๒ 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท ์

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
๓๐๙๐๒๓๑๑ หลักการบัญชีและการเงินสําหรับ

โรงแรมและภัตตาคาร 
๓(๓-๐-๖)   

๓๐๙๐๒๓๑๓ การจัดการงานแม่บ้าน ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๙๐๒๓๑๔ การจัดการครัว ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๙๐๒๓๑๕ ศิลปะการชงชาและกาแฟ ๓(๑-๔-๔) 
- วิชาเฉพาะเลือก - วิชาเฉพาะเลือก 

๑) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๕ หน่วยกติ 
๓๐๙๐๑๒๐๙ หลักการตลาดสําหรับการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 
๓(๓-๐-๖) ๓๐๙๐๒๔๑๖ การจัดการคลับเลาจ์และบาร์ ๓(๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา

เฉพาะที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร  
ปรับรหัสวิชา 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

๓๐๙๐๑๒๑๐ การสัมมนาการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม 

๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๑๗ การจัดการงานแม่บ้าน ๓(๓-๐-๖) 

๓๐๙๐๑๓๐๖ งานมัคคุเทศก์ ๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๑๘ การจัดการที่พักตากอากาศ ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๙๐๑๓๐๘ การออกบัตรโดยสารและการจองบัตร

โดยสารสายการบิน 
๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๑๙ ไมซ์เพื่อชุมชน ๓(๓-๐-๖) 

๓๐๙๐๑๓๑๐ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๒๐ การจัดการธุรกิจเรือสําราญ ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๙๐๑๓๑๒ สังคมไทยและมรดกทางภูมิปัญญาไทย ๓(๓-๐-๖) ๓๐๙๐๒๔๒๑ การประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๙๐๑๓๑๕ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

การบิน 
๓(๓-๐-๖) ๓๐๙๐๒๔๒๒ การวางแผนการจัดงานแต่งงาน การจัด 

อีเว้นท์พิเศษและการจัดงานพิธีการ 
๓(๒-๒-๕) 



 

 
 

๑๓๘ 

มคอ
.๒ 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท ์

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
๓๐๙๐๑๓๑๖ การจัดการประชุม การจัดนิทรรศการ 

และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
๓(๓-๐-๖) ๓๐๙๐๒๔๒๓ การวางแผนและควบคุมต้นทุนสําหรับ

ธุรกิจภัตตาคารและอีเว้นท ์
๓(๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา

เฉพาะที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร  
ปรับรหัสวิชา 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

๓๐๙๐๑๓๑๗ สปาและการนวด ๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๒๔ การสร้างและการจัดการสื่อออนไลน์ 
เพื่อธุรกิจ 

๓(๓-๐-๖) 

๓๐๙๐๒๓๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการโรงแรมและ
ภัตตาคาร 

๓(๓-๐-๖) ๓๐๙๐๒๔๒๕ กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อน 
และบันเทิง 

๓(๓-๐-๖) 

๓๐๙๐๒๓๐๒ ปฏิบัติการงานส่วนหน้า ๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๒๖ นวัตกรรมการบริการในธุรกิจสปาสุขภาพ
และความงาม 

๓(๒-๒-๕) 

๓๐๙๐๒๓๐๓ ปฏิบัติการงานแม่บ้าน ๓(๑-๔-๔) ๓๐๙๐๒๔๒๗ ปฏิบัติการขนมไทย ๓(๑-๔-๔) 
๓๐๙๐๒๓๐๔ ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ๓(๑-๔-๔) ๓๐๙๐๒๔๒๘ ปฏิบัติการครัวอาหารไทย  ๓(๑-๔-๔) 
๓๐๙๐๒๓๑๒ หลักการจัดการและพัฒนาธุรกิจ

โรงแรม 
๓(๓-๐-๖) ๓๐๙๐๒๔๒๙ ปฏิบัติการครัวอาหารนานาชาติ ๓(๑-๔-๔) 

๓๐๙๐๒๓๑๗ บาร์และเครื่องดื่ม ๓(๑-๔-๔) ๓๐๙๐๒๔๓๐ ศิลปะการชงชาและกาแฟ  ๓(๑-๔-๔) 
๓๐๙๐๒๓๑๖ ขนมอบ ๓(๑-๔-๔)

 
 

๓๐๙๐๒๔๓๑ ศิลปะการออกแบบอาหาร  ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๙๐๒๔๓๒ ศิลปะงานดอกไม้ ใบตอง งานแกะสลักผัก

และผลไม้ และงานผูกผ้า 
 

๓(๑-๔-๔) 



 

 
 

๑๓๙ 

มคอ
.๒ 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท ์

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
วิชาเฉพาะเลอืกภาษาต่างประเทศ ๑๕ หน่วยกิต ๒) กลุ่มภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า15  หน่วยกติ 

    - กลุ่มภาษาอังกฤษบงัคบั ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกติ 
๓๐๙๐๒๔๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม ๑ 
๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๓๓ ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโรงแรม 

ภัตตาคาร และอีเว้นท์ ๑ 
๒(๑-๒-๕) ปรับลดหน่วยกิต 

ปรับรหัสวิชา 
คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

๓๐๙๐๒๔๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม๒ 

๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๓๔ ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโรงแรม 
ภัตตาคาร และอีเว้นท์ ๒ 

๒(๑-๒-๕) 

๓๐๙๐๒๔๐๓ การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม๓ 

๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๓๕ ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโรงแรม 
ภัตตาคาร และอีเว้นท์ ๓ 

๒(๑-๒-๕) 

๓๐๙๐๒๔๐๔ ภาษาจีนเบื้องต้น ๑ ๓(๒-๒-๕) - กลุ่มภาษาตา่งประเทศอื่นเลือก ไม่น้อยกว่า๙ หน่วยกติ 
๓๐๙๐๒๔๐๕ ภาษาจีนเบื้องต้น ๒ ๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๓๖ ภาษาจีนเบื้องต้น ๑ ๓(๒-๒-๕) ปรับรหัสวิชา  
๓๐๙๐๒๔๐๖ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 
๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๓๗ ภาษาจีนเบื้องต้น ๒ ๓(๒-๒-๕) 

๓๐๙๐๒๔๐๗ ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ๑ ๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๓๘ ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและภัตตาคาร ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๙๐๒๔๐๘ ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ๒ ๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๓๙ ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ๑  ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๙๐๒๔๐๙ ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 
๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๔๐ ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ๒  ๓(๒-๒-๕) 



 

 
 

๑๔๐ 

มคอ
.๒ 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท ์

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
๓๐๙๐๒๔๑๐ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑ ๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๔๑ ภาษาเวียดนามเพื่อการโรงแรมและ

ภัตตาคาร 
๓(๒-๒-๕) ปรับรหัสวิชา 

๓๐๙๐๒๔๑๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒ ๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๔๒ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑ ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๙๐๒๔๑๒ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 
๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๔๓ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒  ๓(๒-๒-๕) 

๓๐๙๐๒๔๑๓ ภาษาลาวเบื้องต้น ๑ ๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๔๔ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและ
ภัตตาคาร  

๓(๒-๒-๕) 

๓๐๙๐๒๔๑๔ ภาษาลาวเบื้องต้น ๒ ๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๔๕ ภาษาลาวเบื้องต้น ๑ ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๙๐๒๔๑๕ ภาษาลาวสําหรับการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 
๓(๒-๒-๕) ๓๐๙๐๒๔๔๖ ภาษาลาวเบื้องต้น ๒ ๓(๒-๒-๕) 

๓๐๙๐๒๔๔๗ ภาษาลาวสําหรับการโรงแรมและ
ภัตตาคาร 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๖ หน่วยกิต การฝกึประสบการณว์ิชาชพีไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 
๓๐๙๐๑๙๐๑ สหกิจศึกษา      ๖(๐-๔๘-๐) 30902901 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
2(๐-3-3) เพิ่มรายวิชา 

 ๓๐๙๐๒๙๐2 สหกิจศึกษา ๖(๐-๔๘-
๐) 

ปรับรหัสวิชา 
ปรับเปลี่ยนชื่อ

หมวดวิชา 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต คงเดิม 



 

๑๔๑ 
 

มคอ.๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารหมายเลข 6 

ระเบยีบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

  



 

๑๔๒ 
 

มคอ.๒

 



 
 

๑๔๓ 
 

มคอ.๒

 

  



 

๑๔๔ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๔๕ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๔๖ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๔๗ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๔๘ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๔๙ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๕๐ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๕๑ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๕๒ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๕๓ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๕๔ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๕๕ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๕๖ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๕๗ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๕๘ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๕๙ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๖๐ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๖๑ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๖๒ 
 

มคอ.๒

  



 

๑๖๓ 
 

มคอ.๒

 
  



 

๑๖๔ 
 

มคอ.๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 7 
มาตรฐานคณุวุฒิระดบัปรญิญาตรี สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

พ.ศ. 2553 
 

  



 

๑๖๕ 
 

มคอ.๒

 
 
 
 
 



 

๑๖๖ 
 

มคอ.๒

 

 
  



 

๑๖๗ 
 

มคอ.๒



 

๑๖๘ 
 

มคอ.๒



 

๑๖๙ 
 

มคอ.๒



 

๑๗๐ 
 

มคอ.๒



 

๑๗๑ 
 

มคอ.๒



 

๑๗๒ 
 

มคอ.๒



 

๑๗๓ 
 

มคอ.๒



 

๑๗๔ 
 

มคอ.๒



 

๑๗๕ 
 

มคอ.๒



 

๑๗๖ 
 

มคอ.๒



 

๑๗๗ 
 

มคอ.๒



 

๑๗๘ 
 

มคอ.๒



 

๑๗๙ 
 

มคอ.๒



 

๑๘๐ 
 

มคอ.๒



 

๑๘๑ 
 

มคอ.๒



 

๑๘๒ 
 

มคอ.๒

 
 
 
 
 



 

๑๘๓ 
 

มคอ.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 8 
ประกาศของมหาวิทยาลัยนครพนม 

เรื่อง หลักเกณฑ์การกาํหนดรหสัประจําวิชาและการคดิหน่วยกติ พ.ศ. 2562 
  



 

๑๘๔ 
 

มคอ.๒

 
 

  



 

๑๘๕ 
 

มคอ.๒

 
 

 
 
 



 

๑๘๖ 
 

มคอ.๒

 
 

 

 

 
 
 



 

๑๘๗ 
 

มคอ.๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 9 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘๘ 
 

มคอ.๒

 
 
 
 
 
 



 

๑๘๙ 
 

มคอ.๒

 
 
 
 
 
 



 

๑๙๐ 
 

มคอ.๒

 
 
 
 
 



 

๑๙๑ 
 

มคอ.๒

 
 
 
 



 

๑๙๒ 
 

มคอ.๒

 
 
 
 
 



 

๑๙๓ 
 

มคอ.๒

 
 

 

 


