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คํานํา 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ เป็นหลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ.2564 ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ ได้จัดทําขึ้น เพ่ือเสนอเป็นโครงร่างของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตโดยเป็น
หลักสูตรที่มีความทันสมัยและมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ โดยหลักสูตรมีการดําเนินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบมหาวิทยาลัย
นครพนม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 ๒. แผนพัฒนาปรับปรุง       17 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร  18 
 ๑. ระบบการจัดการศึกษา       18 
 ๒. การดําเนินการหลักสูตร       18 
 ๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน       22 
 ๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม     
     (การฝึกงานหรือสหกิจศกึษา)      35 
 ๕. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย    36 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล    37 
              ๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา     37 
 ๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน      39 
 ๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
                  จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)    45 



ค 
 

 
 

สารบญั(ต่อ) 
           หน้า 
 ๔. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา    53 
หมวดที่ ๕หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 54 ๑. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้
ระดับคะแนน (เกรด)   54 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 54 
๓. เกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาของหลักสูตร 54 
หมวดที่ ๖ การพฒันาคณาจารย์        55 
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่  55 
 ๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์     55 

หมวดที่ ๗การประกันคณุภาพหลกัสตูร      56 
๑. การกํากับมาตรฐาน        56 

 ๒. บัณฑิต        56 
 ๓. นักศึกษา        56

 ๔. อาจารย์        58 
 ๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน    58 
 ๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้        59 
 ๗. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   60 

หมวดที่ ๘การประเมนิและการปรบัปรุงการดาํเนินการของหลกัสตูร   62 
              ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน      62 

 ๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม      62 
 ๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร   62 
 ๔. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง    63 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลกัสตูร ศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
หลกัสตูร ปรบัปรุง พ.ศ. 2564 
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ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  

คณะ/วิทยาลยั   การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.   รหสัและชื่อหลกัสตูร 

รหัสหลักสูตร:25510261104011 
 ภาษาไทย:       ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  
 ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Industry 
 
๒.    ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา   
 ช่ือปริญญาภาษาไทยช่ือเต็ม:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร) 
   ช่ือย่อ:   ศศ.บ.(การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) 
 ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษช่ือเต็ม:  Bachelor of Arts (Tourism and Service Industry) 
   ช่ือย่อ:   B.A.(Tourism and Service Industry) 
  
๓.   วิชาเอก: -ไม่ม-ี 
  

๔.   จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

       จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน้่อยกว่า1๒๙ หน่วยกิต 

๕.  รปูแบบของหลกัสตูร 
๕.๑ รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับคณุวุฒิปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ.2553 
๕.๒  ประเภทของหลักสูตร 
๕.๒.๑หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หลักสูตร....................ปี 
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๕.๒.๒หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ(ต่อเน่ือง) 

 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
๕.๓ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๕.๔การรับเข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ  
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูดและใช้ภาษาไทย 
ได้เป็นอย่างดี 
๕.๕  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
๕.๖การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปรญิญามากกว่า ๑ สาขาวิชา  
  อ่ืน ๆ  

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     ๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕60 
     ๖.๒ เวลาที่เริ่มใช้หลักสตูรน้ี : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
๖.๓ การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการเห็นชอบหลักสตูร ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่4/2564วันที่ 9
เดือนเมษายน พ.ศ.2564 

สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐เดือน
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรทีมี่คณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553  ในปีการศึกษา 2566 
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๘.  อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลังสําเรจ็การศกึษา 
  8.1 มัคคุเทศก์ 
  8.2ผู้นําเที่ยวต่างประเทศ 
  8.3 ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว 
  8.4 พนักงานประสานงานทัวร์ 
  8.5 พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนสายการบิน  
  8.6 พนักงานออกบัตรโดยสารและสํารองที่น่ัง  
  8.7 เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจสายการบิน ฯลฯ 
  8.8 พนักงานออกแบบโปรแกรมนําเที่ยว 
  8.9 พนักงานวางแผนนําเที่ยว 
  8.10 ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว 
  8.11 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
  8.12 นักส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  8.13ครูท่องเที่ยว 
  8.14 ตํารวจท่องเที่ยว 
  8.15รับราชการและรัฐวิสาหกิจในหน่วยงานที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษา องค์กรการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และอ่ืน ๆ 
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๙.   ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร 
๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดบั
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คณุวุฒิระดบัอุดมศกึษา 
ชื่อสถาบนั: ปสีําเรจ็การศกึษา 

จํานวน
ผลงานทาง
วิชาการ  
(พ.ศ. 

๒๕๖๐-พ.ศ.
๒๕๖๔) 

๑. นายธาวิษ ถนอมจิตศ์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ:อาจารย์ 

ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: พ.ศ. 2558 
MAA (Administration) 
Central Queensland University, Australia: ค.ศ. 2007 
นศ.ม. (ประชาสัมพันธ์)  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม: พ.ศ. 2547 
ศศ.บ. (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ: พ.ศ. 2543 

2เรื่อง 

๒. นางสาวจิราภรณ์ พรหมเทพ 
ตําแหน่งทางวิชาการ:อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร: พ.ศ. ๒๕๔๘ 

1เรื่อง 

๓. นางสาวดุษฎี  ช่วยสุข 
ตําแหน่งทางวิชาการ:อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)         
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. 2557 
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการ)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: พ.ศ. 2552 

3เรื่อง 

4. นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ:อาจารย์ 

ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย: พ.ศ. 2561 
บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. 2549 
วท.บ (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: พ.ศ. 2543 

8เรื่อง 

5. นายสุริยันต์  เกรียงไกร 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

The Degree of Master in Educational Science 
(Education Management) 
Vinh University,Vietnam: ค.ศ. 2016 
บธ.บ. (การจัดการ)  
มหาวิทยาลัยนครพนม: พ.ศ. 2556 

1 เรื่อง 
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๙.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 7 คน 
ลําดบั
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คณุวุฒิระดบัอุดมศกึษา 
ชื่อสถาบนั: ปสีําเร็จการศกึษา 

จํานวน
ผลงานทาง
วิชาการ  
(พ.ศ. 

๒๕๖๐-พ.ศ.
๒๕๖๔) 

๑. นายธาวิษ ถนอมจิตศ์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ:อาจารย์ 

ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: พ.ศ. 2558 
MAA (Administration) 
Central Queensland University, Australia: ค.ศ. 2007 
นศ.ม. (ประชาสัมพันธ์)  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม: พ.ศ. 2547 
ศศ.บ. (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ: พ.ศ. 2543 

2เรื่อง 

๒. นางสาวจิราภรณ์ พรหมเทพ 
ตําแหน่งทางวิชาการ:อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร: พ.ศ. ๒๕๔๘ 

1เรื่อง 

๓. นางสาวดุษฎี  ช่วยสุข 
ตําแหน่งทางวิชาการ:อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)         
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. 2557 
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการ)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: พ.ศ. 2552 

3เรื่อง 

4. ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทพิย์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ:อาจารย์ 

ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย: พ.ศ. 2561 
บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. 2549 
วท.บ (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: พ.ศ. 2543 

8เรื่อง 

5. นายสุริยันต์  เกรียงไกร 
ตําแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

The Degree of Master in Educational Science 
(Education Management) 
Vinh University,Vietnam: ค.ศ. 2016 
บธ.บ. (การจัดการ)  
มหาวิทยาลัยนครพนม: พ.ศ. 2556 

1 เรื่อง 
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ลําดบั
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คณุวุฒิระดบัอุดมศกึษา 
ชื่อสถาบนั: ปสีําเร็จการศกึษา 

จํานวน
ผลงานทาง
วิชาการ  
(พ.ศ. 

๒๕๖๐-พ.ศ.
๒๕๖๔) 

6. นางสุภัทรา  เขียวศรี 
ตําแหน่งทางวิชาการ:อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)         
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. 2554 
บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. 2552 

2 เรื่อง 

7. นางสาวพรพรรณ พุทธเสน 
ตําแหน่งทางวิชาการ:อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)         
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. 2549 
นศ.บ. (การหนังสือพิมพ์)  
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: พ.ศ. 2546 

1เรื่อง 

 
๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

๑๑.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา )2551-2563) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่
ช่วยพยุงเศรษฐกิจประเทศไทยมาโดยตลอด โดยในปี 2562 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้
ให้กับประเทศจํานวน3 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศซ่ึง
ในจํานวนน้ี มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจํานวน2 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ12 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและรายได้จากนักท่องเท่ียวไทย 1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ6
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (ธนาคารกสิกรไทย, 2564) และจากขอ้มูลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า พบว่า เศรษฐกิจจะทยอยฟ้ืนตัวในปี 2565 และ 2566 โดยคาดว่าต้องใช้
เวลาอย่างน้อย 4 ปี จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงจะฟ้ืนตัวกลับมาเท่ากับระดับช่วงก่อนโควิด-19 อยู่
ที่ประมาณ 38 ถึง 40 ล้านคน ขณะที่จาํนวนนักท่องเท่ียวไทยจะฟ้ืนตัวเร็วกว่า จากมาตรการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี การฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ ของจํานวนนักท่องเที่ยว
ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจยังคงขยายการลงทุนต่อเน่ือง แต่อาจล่าช้ากว่าแผนเดิมส่งผลให้อัตรา
เข้าพักทั่วประเทศมีแนวโน้มอยู่ในระดับตํ่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 40ในปี 2564 ก่อนจะปรับขึ้นเป็นร้อย
ละ 50ในปี 2565 และ ร้อยละ 60ในปี 2566 ตามลําดับ ซึ่งจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติน้ันคาดว่า
จะทยอยเพ่ิมขึน้ ผลจากมาตรการนักท่องเทีย่วประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ที่ต้องการมา
พํานักระยะยาว (Long Stay) รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะมีข้อตกลงเช่ือมต่อการเดินทางโดยไม่ต้องกักตัว หรือ 
Travel bubble โดยในช่วงคร่ึงหลังของปี 2564การผลิตวัคซีนและนํามาใช้ได้อย่างแพร่หลายจะหนุนให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีจํานวนเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง การวิเคราะห์ดังกล่าว คาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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จะอยู่ที่ 4.0 ล้านคนในปี 2564 และขยับเป็น 11.4 และ 26.4 ล้านคนในปี 2565และ 2566 
ตามลําดับ (จากจํานวน 40 ล้านคนปี 2562) โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 
  1) ภาวะเศรษฐกิจโลกทยอยฟ้ืนตัว กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(InternationalMonetary Fund : IMF)คาดการณ์ว่าผลติภัณฑ์มวลรวมของประเทศในระดับโลกปี 
2564 และ 2565จะขยายตัวร้อยละ 5.5 และ 4.2 ตาม ลําดับ โดยภาวะเศรษฐกิจของประเทศตลาด
หลักนักท่องเทีย่วขยายตัวแข็งแกร่งถ้วนหน้า 3 อันดับ ได้แก่ประเทศจีนมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
ร้อยละ 8.1 และ 5.6อินเดียมีอัตรการขยายตัวของเศรษฐกิจร้อยละ 11.5 และ 6.8 และ รัสเซียทีม่ี
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจร้อยละ 3.0 และ 3.9 
  2) มาตรการวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccination Passport)นักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีน
และถือวัคซีนพาสปอร์ตจะได้รับยกเว้นการกักตัวเมื่อเดินทางมาไทย ซึ่งจะเป็นการลดข้อจํากัด
ด้านการเดินทาง โดยมีประเทศเซเชลล์เป็นประเทศแรกที่ใช้มาตรการดังกล่าวเมื่อกลางเดือน
มกราคม 2564 กอปรกับประเทศไทยเคยได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก(WHO)ด้าน
การบริหารจัดการสถานการณ์ โควิด-19 ได้เป็นอย่างดีมาแล้ว และมีโรงแรมหลายแห่งทั่วประเทศได้รับตรา
สัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพ่ือนักท่องเที่ยว 
  3) ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในระยะยาว จากการศึกษาพบว่า ความช่ืนชอบของ
นักท่องเที่ยวจาก 48 ประเทศ พบว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายสําคัญของนักท่องเที่ยวหลายประเทศ 
โดยได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 อันดับแรกจุดหมายปลายทางของเกือบทุกประเทศที่ทําการศึกษา
โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดีย ประเทศรัสเซีย และประเทศกัมพูชามองว่าประเทศไทยเป็น
จุดหมายท่องเที่ยวอันดับ 2 ขณะที่ประเทศจีนและประเทศมาเลเซียมองประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางอันดับ 8 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหากวิกฤตโควิด-19
คลี่คลาย ซึ่งการเดินทางลักษณะจับคู่ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (Travel bubble) จะเป็นการทําข้อตกลง
ของรัฐร่วมกันในการเดินทางระหว่างประเทศที่จับคู่โดยไม่ต้องมีการกักตัว ประเทศไทยอาจเลือก
ทําข้อตกลงร่วมกับประเทศที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี และนักท่องเที่ยวมี
ความช่ืนชอบการเดินทางมาประเทศไทย เช่น ประเทศจีน สงิคโปร ์เวียดนาม และออสเตรเลีย โดยภาครฐั
ให้ความสําคัญด้านความปลอดภัย มีความร่วมมือกับบริษัทประกันภัย หรือมีนโยบายที่เก่ียวข้องกับ
การป้องกันโรคที่ชัดเจน 
 นอกจากน้ีอีกหน่ึงปัจจัยสนับสนุนให้จํานวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังต้องทําการควบคุมโดยเคร่งครัด คือ  
  1) มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐที่คาดว่าจะมีต่อเน่ือง ได้แก่ มาตรการ
เราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะขยายระยะเวลาจนถึงอย่างน้อยสิ้นปี 2564นอกจากจะกระตุ้นการ
เติบโตของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแล้ว ยังจะช่วยพยุงสถานะทางการเงินของผู้ประกอบการในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองมาตรการวันหยุดยาวเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศ และมาตรการลดหย่อนภาษีด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
ยังคงเป็นมาตรการจําเป็นต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม โดยเฉพาะในช่วงที่นักท่องเที่ยว
ต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ 
  2) ราคานํ้ามันที่ยังอยู่ในระดับตํ่า จะช่วยหนุนความต้องการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 
โดยเฉพาะในช่วงที่การฉีดวัคซีนยังไม่ทั่วถึงและสถานการณ์การแพร่ระบาดยังมีความไม่แน่นอน 
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เน่ืองจากผู้คนยังมีความกังวลโรคติดต่อทําให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มกลัวการเดินทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะ 
  3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ช่วยส่งเสริมภาคการท่องเท่ียว ได้แก่ การปรับปรุงและ
ขยายสนามบินทั้งในจังหวัดท่องเที่ยวหลักและจังหวัดอ่ืนๆ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ รวมถึงการขยาย
เส้นทางคมนาคมทั้งทางรถไฟและมอเตอร์เวย์ คาดว่าจะทําให้การท่องเที่ยวกระจายไปสู่เมืองรองมากขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม ในการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเท่ียวจะยังมีแนวโน้มที่ช้าในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า 
ก่อนจะทยอยฟ้ืนตัวภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal) มาตรการหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น 
การรักษาระยะห่าง การลดการสัมผัสโดยตรง การดําเนินธุรกิจท่องเที่ยวในแบบเดิมอาจไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต้องปรับตัวเพ่ือให้
สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างย่ังยืน เช่น 
  1) การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งานมากขึ้น เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเท่ียว
และรักษาความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังช่วยยกระดับห่วงโซ่คุณค่า
การท่องเที่ยว (Tourism value chain) ซึ่งมีความซับซ้อน เน่ืองจากธุรกิจท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่
เช่ือมโยงกับกลุ่มธุรกิจจํานวนมาก อาทิ  โรงแรม บริษทันําเที่ยว การขนส่ง ธุรกิจอาหาร ค้าปลีก ผูจ้ัดส่ง
วัตถุดิบ ผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่น ฯลฯ ช่วยให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่สามารถเช่ือมโยงกันผ่าน
แพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงพัฒนาต่อยอดธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แตกต่าง
และหลากหลาย 
  2) เน้นการวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างและหลากหลาย
เพ่ือเสนอบริการที่ตอบสนองความต้องการรายบุคคล ไม่ว่าจะเป็นแบบแผนการเดินทาง กิจกรรมทีส่นใจ
และงบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทําให้กระบวนการจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละรายมากข้ึนเช่น 
การประชาสัมพันธ์และการทําการตลาดเจาะนักท่องเที่ยวตามกลุ่มวัย เน้นดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้
ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ เป็นต้น 
  3 ) การให้ความสําคัญกับความปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยมากขึ้น โดยในช่วงไม่ก่ีปี
ที่ผ่านมา ผูค้นหันมาสนใจดูแลสุขภาพ เห็นได้จากกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา เช่น การป่ัน
จักรยาน ว่ิงมาราธอน รวมถึงความนิยมการออกกําลังกาย หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 นักท่องเที่ยวจะ
ให้ความสําคัญมากย่ิงขึ้นกับนโยบายด้านสาธารณสุขของจุดหมายปลายทางและสุขภาพอนามัยของ
สถานที่ท่องเทีย่ว ขณะที่กิจกรรมกลางแจ้งจะได้รับความนิยมมากขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพ้ืนที่ที่
มีคนหนาแน่น แออัด หรือพ้ืนที่ปิด โดยมีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชนรอบข้าง เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความปลอดภัย สะอาด และปราศจากความเสี่ยงต่อโรค(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2564) 
  จากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปและการปรับตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว
ภายใต้วิถีปกติใหม่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมได้
ตระหนักถึงการพัฒนาและสร้างบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ดังกล่าว พร้อมกับคาํนึงถึงทักษะวิชาชีพตามคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : MRA on TP) เพ่ือผลิต 
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ มีความรอบรู้ในวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถทํางานร่วมกับผู้ได้ 
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๑๑.๒ สถานการณห์รือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นต้ังแต่ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา ทําให้

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับผลกระทบมากที่สุดในรอบ 33 ปี โดยส่งผลกระทบทั้งอุตสาหกรรม
ต้ังแต่ธุรกิจโรงแรมท่ีพัก ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องด่ืมธุรกิจขายของที่ระลึก ธุรกิจรถเช่าที่อยู่ใน
จังหวัดท่องเที่ยว โดยในปี 2563 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีรายได้ลดลง2.1 ล้านล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ13ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและเม่ือมีการแพร่บาดของโควิด -19
ระลอกใหม่เกิดขึ้น ทําให้การฟ้ืนตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวล่าช้ามากขึ้น โดยในช่วง
2 เดือนแรกของปี 2564 ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยสูญเสียรายได้คิดเป็นมูลค่า
5.5 หมื่นล้านบาท จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโควิด -19 มากกว่าธุรกิจอ่ืน จึงส่งผลใหม้ีการฟ้ืนตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรมช้ากว่าธุรกิจอ่ืน ซึ่งคาดว่า
อาจจะต้องใช้เวลากว่า 3 ปี หรือประมาณปี 2567 ในการจะฟื้นตัวกลับมามีรายได้ที่ประมาณ 2.7 
ล้านล้านบาท ใกล้เคียงกับรายได้ในปี 2562 จํานวน3 ล้านล้านบาท ที่ก่อนจะมีการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวน้ันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น
นโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศไทย นโยบายการท่ีแต่ละประเทศอนุญาตให้
นักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกประเทศของแต่ละประเทศ รวมถึงความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด  -19   ซึ่งแนวโน้มของการฟ้ืนฟูของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่
ระยะที่ 1) ตลาดไทยเที่ยวไทย จะเป็นตลาดหลัก ในช่วงปี 2564-2565 ช่วยให้สถานการณ์ปรับตัว
ดีขึ้นกว่าปี 2563 ระยะที่ 2) การเดินทางในระดับภูมิภาค จะเป็นรูปแบบการเดินทางที่ใช้เวลา
เดินทางระยะสั้น 3-5 ช่ัวโมง โดยจะมีวัตถุประสงค์การเดินทางเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจเป็นหลัก และระยะท่ี 
3) นักท่องเที่ยวจะเร่ิมเดินทางระว่างประเทศมากข้ึนโดยการเดินทางเพ่ือติดต่อธุรกิจในระยะที่ 3 น้ี
อาจจะลดลงเน่ืองจากช่วงที่ผ่านมามกีารติดต่อกันแบบเสมือนจริงมากขึน้ )Virtual( ซึ่งทําให้มีคา่ใช้จ่ายที่
ลดลงและมีเวลาในการเดินทางที่น้อยลง    
          ปัจจัยสําคัญประการหน่ึงที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวฟ้ืนตัวได้เร็วขึ้น คือ วัคซีนพาสสปอร์ต 
(Vaccination Passport)แต่อาจจะต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีนของคนทั่วโลก การยอมรับใน
ประสิทธิผลของวัคซีน และกระบวนการของประเทศไทยในรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจาก
สถานการณ์ดังกล่าวทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในฐานะอุตสาหกรรมหลักของประเทศจะต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือสามารถดําเนินต่อไปได้ คือ การให้ความสําคญักับตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วย
การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สอดรับกับพฤติกรรมคนไทย สร้างรายได้ทางอ่ืนด้วยวิธีที่แตกต่าง 
และบริหารจัดการต้นทุน โดยไม่แข่งขันด้านราคา และในขณะเดียวกัน ธุรกิจต่างๆใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเน้นการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน  ) Sustainable Tourism) แก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้างและทรัพยากรต่าง ๆ ที่กระทบขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งเน้นการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมไม่ถูกทําลาย ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีทุกภาคส่วนจะต้องให้
ความสําคัญทั้งนโยบายระดับประเทศและภาคธุรกิจจะต้องมีความร่วมมือกันในการสร้างความสมดุล 
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   
          สิ่งที่สาํคัญในการฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย คือ ต้องดําเนินธุรกิจการท่องเที่ยวที่
ย่ังยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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1. การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  ) New Travel Culture) ปรับตัวจากการแข่งขันด้านราคา  
)Red Ocean) และให้ความสาํคัญกับนักท่องเท่ียวจํานวนมาก เพ่ือยกระดับไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพ 
)Blue Ocean) ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ )Wellness Tourism) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
)Medical Tourism) และการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือเพ่ิมค่าใช้จ่ายต่อคนให้สูงขึ้น และพัฒนาสู่
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน คือการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม )Green Ocean) และตอบสนอง
ความต้องการของสังคม )White Ocean)   

2. การสร้างความร่วมมือ )Collaboration) โดยภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการจัดการ 
ธุรกิจท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพใช้
วัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวเฉพาะพ้ืนที่ และให้ความสําคัญในการดูแลและรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติ   

3. การใช้เทคโนโลยีและข้อมูล )Digitalization) เป็นเครื่องมือเพื่อการท่องเที่ยวเติบโต 
อย่างย่ังยืนด้วยการสร้างแพลตฟอร์มและนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจ 
การทําตลาดรูปแบบบใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เก่ียวข้อง
อํานวยความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง สร้างสังคมออนไลน์ รวมทั้งการเปิดประสบการณ์รูปแบบใหม่
ในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวและการทําธุรกิจ   
          ด้วยรูปแบบธุรกิจการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนข้างต้นจะเป็นแนวทางที่จะนําอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ทําให้นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาในการพําพักในประเทศไทยที่ยาวนาน
ขึ้น มีการใช้จ่ายเพ่ือท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น กระจายรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวไปสู ่เมืองรอง เพ่ิม
ความสะดวกสบายและสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหมแ่ละมีคุณค่าให้นักท่องเที่ยวมากข้ึน อันจะนําไปสู่
การกลับมาเทีย่วซ้ําอีก  )ธนาคารกสิกรไทย ,2564 (ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 –พ.ศ. 2564) ที่มีพ้ืนฐานมาจากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) ที่กล่าวถึงการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ 
อย่างกว้างขวางและต่อเน่ืองในการร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วม
จัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืน” การพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดที่สําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันยังได้กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อน
และติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือกํากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ
นําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทย เป็นผลทําให้เกิดการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการเพ่ิมทักษะในอาชีพและโอกาสใน
การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวของผู้สําเร็จการศึกษา โดยการสร้างความเข้มแข็งในเน้ือหา
หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ พร้อมกับปรับปรุงรายวิชาเดิม
และเพ่ิมรายวิชาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการในวิถีปกติใหม่ 
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๑๒.  ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑และ ๑๑.๒ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเกี่ยวข้องกบัพนัธกิจของ
สถาบนั 

 ๑๒.๑ การพฒันาหลกัสตูร 
    ๑๒.๑.๑ การจัดทําหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร โดยการสํารวจ
ความต้องการของท้องถิ่น สถานประกอบการ และใช้ข้อมลูจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
    ๑๒.๑.๒ การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตรโดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนหน่วยงานรัฐบาล ตัวแทนสถานประกอบการในภูมิภาค
ศิษย์เก่า และศษิย์ปัจจุบัน 
    ๑๒.๑.๓ การปรับปรุงแผนและพัฒนาหลักสตูร ให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓  
    ๑๒.๑.๔ การปรับปรุงแผนและพัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วมกันใน
คุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
on Tourism Professionals : MRA on TP) สภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยแีละความต้องการของผูใ้ช้
บัณฑิต เพ่ือผลติบัณฑิตที่มคีณุภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
    12.1.5 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  
    ๑๒.๑.6 การนําหลักสูตรเสนอคณะกรรมการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยนครพนมอนุมัติ 
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
๑๒.๒.๑ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและแนวคดิของทฤษฎีและปฏิบัติใน
ศาสตร์การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนทักษะ 
ความสามารถหรือสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสอดคล้องกับความคาดหวัง และความต้องการของธุรกิจ
ภาคการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและนานาชาติ 
     ๑๒.๒.๒ การพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ เช่น กิริยามารยาท การส่ือสารการแต่ง
กาย พฤติกรรม วินัย ความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ และจิตบรกิาร รวมทั้งคณุธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
     ๑๒.๒.๓ การให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมบริการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยวอย่างย่ังยืน 
     ๑๒.๒.๔ การพัฒนาความสามารถ และทักษะของผู้เรียน ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
สร้างความเข้าใจโดยใช้เหตุและผล พัฒนาทักษะเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยสามารถ
นําทักษะและความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
     ๑๒.๒.๕ การสง่เสริมและพัฒนางานวิจัยรวมทั้งให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่
สาธารณะ 
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     ๑๒.๒.๖ การมแีผนการพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และ
ผู้เรียนระหว่างสถาบันกับต่างประเทศ เพ่ือยกมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากลเพื่อแลกเปลี่ยนแรงงาน
ด้านการท่องเท่ียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๑๒.๒.๗การส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการสอดแทรกกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
     ๑๒.๒.๘การจดัการหลักสูตรที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาลเช่น มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร การวิพากษ์หลักสูตร วิพากษ์ข้อสอบ วิพากษ์ผลการเรียน การรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษาและทุกปีการศึกษา โดยมหีลักฐานเป็นรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.
๕) รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) และแบบรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) เป็นต้น 
๑๓.  ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนทีเ่ปดิสอนในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบนั         
๑๓.๑รายวิชาในหลักสูตรอ่ืนที่นํามากําหนดในหลักสูตรน้ีได้แก่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน
ไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต 
 ๑๓.๒รายวิชาในหลักสูตรน้ีทีห่ลักสูตรอ่ืนนําไปใช้ 
  -ไม่ม-ี 
 ๑๓.๓การบริหารจัดการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ทําหน้าที่บรหิารหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจาก
คณะ/หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือบริหารจัดการ การเรียนการสอนให้มมีาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่
ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทาํรายละเอียดของวิชา และรายงานผล            
การดําเนินการ ของรายวิชาเพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมนิคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที่๒ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
 

๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๑ ปรัชญา 
“มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการอย่างมือ
อาชีพตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ และสามารถส่ือสารข้ามวัฒนธรรมในแถบอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและระหว่างประเทศ
ตลอดจนมีพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้” 
๑.๒  ความสําคญัของหลกัสตูร  

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ววิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเล็งเห็นสมควรต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องตามเป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ คือการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยยึดปรัชญาที่เช่ือว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดการพัฒนาหลักสูตรจึง
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญอย่างต่อเน่ือง มี
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมไปถึงเพ่ือให้สอดคล้องกับ มคอ.1
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ซึ่งระบุว่าในการจําแนกเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(การท่องเท่ียว) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) และศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม)น้ัน ขึ้นอยู่กับการจัดองค์์ประกอบขององค์์ความรู้ที่จําเป็นในแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยความรู้
ดังกล่าวที่ระบุใน มคอ.1 มีองคป์ระกอบของความรู้ที่เก่ียวข้อง 1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 2) หมวดวิชาเฉพาะซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเฉพาะวิชาชีพ และกลุ่มวิชาเฉพาะประกอบด้วยวิชาเฉพาะบังคับและวิชา
เฉพาะเลือกที่เน้นกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ๓) หมวดวิชาเลือก
เสรี ๔) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) รวมทั้งหลักสูตรฯ ยังมีการนําองค์
ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเข้ามาผนวกเพ่ือเป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติร่วมกัน
ด้วย  
   นอกจากน้ีในปี 2563 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
โควิด-19 องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization - 
UNWTO) คาดการณ์ว่าความเสี่ยงตกงานจากผลกระทบของโควิด -19 และคาดว่ารายได้ของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง ร้อยละ 80คิดเป็น 1.7 ล้านล้านเหรียญ
สหรฐัฯ แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็ยังคงเป็นกลไกลหลักแรกในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของทั้งไทยและต่างประเทศ เห็นได้จาก ตัวอย่างที่ประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่ใช้การท่องเที่ยวมา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังเผชิญโรคระบาดและมาตรการปิดเมืองพบว่ารายได้จากการท่องเที่ยว
ในช่วงวันหยุดยาวมีมูลค่าสูงกว่า 4,756 ลา้นหยวน หรือประมาณ 6,790 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ทั้งน้ี
เน่ืองจากรัฐบาลจีนกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ จึงทําให้เศรษฐกิจของประเทศจีนฟ้ืนกลับมาอีกคร้ัง 
ในประเทศอิตาลีจากศูนย์กลางการแพร่ระบาดที่รุนแรงที่สุดในยุโรป หลงัจากที่มีมาตรการผ่อนคลาย 
อิตาลีได้เปิดพรมแดนรับนักท่องเท่ียวจากสหภาพยุโรปและกลุม่สมาชิกเชงเกน โรงแรมซึ่งเคยแปรสภาพเป็น
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ที่รองรับผู้ป่วยช่ัวคราวกลับมาเปิดให้บริการอีกคร้ัง ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่ท่องเท่ียวต่างปรับตัว
ตามมาตรการรักษาความสะอาดปลอดภัยแบบ New Normalอีกทั้งประเทศอิตาลียังได้ปรับกลยุทธ์การ
ท่องเที่ยวในประเทศให้เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบSlow Tourism เพ่ือเป็นเป้าหมายของการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังโรคระบาด โดยมุ่งสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวหันมาใช้เวลาอยู่ในเมืองนาน
ขึ้น เปิดมุมมองวัฒนธรรมเชิงลึก และสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นด้วยตนเองเพื่อพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน 
น่าอยู่ และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมความหลากหลายของวิถีชีวิตในท้องถิ่น
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสําหรับประเทศไทยมีการพ่ึงพาภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกคิดเป็น
ร้อยละ12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและร้อยละ50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
ตามลําดับ โควิด -19 จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง หลังคลายมาตรการปิดเมือง ภาครัฐ
ได้มีมาตรการยกระดับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเที่ยวไทย
และชาวต่างชาติ เช่น โครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration

ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬากําหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและ
ออกตราสัญลกัษ ณ์SHA สําหรับผู้ประกอบการไทย และได้เสนอกลยุทธ์“Staycation” เพ่ือเป็น

ทางเลือกการพักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนเมืองที่ต้องการปลีกตัวจากความวุ่นวายและไม่อยากเดิน
ทางไกล อย่างไรก็ตามคาดว่าธุรกิจการท่องเที่ยวไทยจะกลับมาฟ้ืนตัวในปี 2564 เมื่อเปิดรับนักท่องเที่ยว
จากจีนและประเทศอ่ืนๆได้อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง  ซึง่ Euromonitor International ได้วิเคราะห์
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตว่ามีแนวโน้มจะฟ้ืนตัวในปี 2564ร้อยละ20 แต่จะใช้
เวลานาน 3 ปีจึงจะกลับคืนสูใ่นระดับเดียวกับก่อนโควิด และจะทําให้อัตราการจ้างงานภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวสูงขึ้นกว่าก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 
   กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2563) ได้ให้ความหมาย
ของชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) ในบริบทสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ช่วงปลาย 
พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 อธิบายไว้ว่า เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจน
แพร่กระจายไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายเป็นจํานวนมาก จนกลายเป็น                 
ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกคร้ังของมนุษยชาติ มนุษย์จึงจําเป็นต้องป้องกันตนเองเพ่ือให้มีชีวิตรอด
ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ โดยการปรับหาวิถีการดํารงชีวิต
แบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติดเช้ือ ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและ
การดํารงอยู่ของธุรกิจต่อไป นําไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีใหม ่โดยมีการปรับแนวคิด
วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทํามาเป็นกิจวัตร ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษา
สุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การส่ือสาร การทําธุรกิจ ที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด (Ministry of Tourism & Sport, 2020)   
   ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) จะเน้นรูปแบบการทอ่งเที่ยว
เฉพาะบุคคลที่ให้ความสําคัญในเร่ืองมาตรการด้านความปลอดภัยและการรักษาระยะห่างทางสังคม 
โดยนักท่องเที่ยวจะแสวงหากิจกรรมการมสี่วนร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวและผลลัพธ์ในระยะยาวที่
ย่ังยืน เน้นการท่องเที่ยวที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นเน้นการเดินทางไป
ท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้ๆ  สามารถขับรถไปได้ด้วยตนเอง ซึ่งมักจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นรู้จัก 
รวมท้ังการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น การจองห้องพัก
การจองต๋ัว ระบบติดตาม ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจะต้องมีการพัฒนา
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บุคลากรด้านการท่องเที่ยวด้าน Health & Wellness และ Digital Transformationเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบริการด้านสุขภาพ และการท่องเท่ียวชุมชน ภายหลังที่สามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดโควิด-19 ได้(ปรับปรุงจาก กรุงเทพธุรกิจ, 2564 และศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย, 2563)และ
ขณะเดียวกัน สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (2563)ได้
จัดทํามาตรการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) รองรับการฟ้ืนฟูและปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายการเปลี่ยน
ลักษณะการท่องเที่ยวที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยมุ่งไปสู่การท่องเที่ยว 3 รูปแบบ คือการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(Wellness Tourism) การท่องเที่ยวร่วมกับการรักษา (Medical Tourism) และ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร/อาหาร (Agro Tourism / Gastronomy Tourism) โดยมีมาตรการด้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ที่สําคัญคือ มาตรการด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมระบบ Screening, Tracing, Tracking, Surveillance System (STTS) เพ่ือการติดตาม
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติระบบดูแลนักท่องเท่ียวก่อนการเดินทางเข้าเมือง เพ่ือช่วย
นักท่องเที่ยวในการวางแผนการเดินทางการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เช่น อาหารเฉพาะกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สปาและสมุนไพรมูลค่าสูง และการพัฒนา
การแพทย์ทางเลือกต่าง ๆระบบสําหรับดูแลนักท่องเที่ยวหลังเดินทางกลับประเทศไปแล้ว มาตรการด้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ ฝึกอบรมเสริมทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพ่ือรองรับทิศทางการ
ท่องเที่ยวแบบใหม่ เช่น การอบรมเพ่ือเป็นนักการตลาดดิจิทัล นักออกแบบการท่องเที่ยว การฝึกทักษะ
ด้านการให้บริการทางสุขภาพ เช่น Spa Therapist การแพทย์แผนไทยโบราณ ฯลฯ สุดท้ายคือ บริการ
อินเตอร์เน็ตไร้สายในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เช่น
ร้านอาหาร ที่พัก แหล่งท่องเท่ียว การเดินทาง เส้นทางท่องเที่ยว ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการ
บริษัททัวร์ และผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็น
แหล่งข้อมูลใหแ้ก่นักท่องเที่ยวการปรับปรุงพัฒนาการให้ข้อมูลตามสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ
มากย่ิงขึ้นผ่านการใช้สื่อและอุปกรณ์ดิจิทัล และการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น 
   ดังน้ัน จากปัจจยัภายในและภายนอกดังกล่าว หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว
และอุตสาหกรรมบริการ จึงมกีารปรับปรุงตามระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมและสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิด
กระบวนการในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรวมทัง้แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศแบบ New Normalจึงจําเป็นที่จะต้องมี
การปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
รวมถึงการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่ซึ่งจะส่งผลต่อดีต่อหลักสูตร ทําให้นักศึกษาและบัณฑิต
สามารถออกสู่ตลาดแรงงานได้ในอนาคต 
 
 
 
๑.3เหตุผลในการปรบัปรุงหลักสตูร 
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    1.3.1หลักสูตรเดิมคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
กําหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร ทุกรอบระยะเวลา๕ ปี 
    1.3.2 เพ่ือให้เป็นไปประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 
    1.3.3  กลุ่มผูใ้ช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต ได้ให้คาํแนะนําในการผลิตบัณฑิตทีต่รง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเรียนที่เน้น
ประสบการณ์ในสถานการประกอบการมากข้ึน  
    1.3.4  ปรับปรุงรายวิชาเดิมและเพ่ิมรายวิชาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในวิถีปกติใหม่ 
๑.4วัตถุประสงค์ของหลกัสตูร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
ให้มีสมรรถนะ ดังน้ี  
  1.4.1มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกในวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ มีความรบัผิดชอบต่อท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติและนานาชาติรวมทั้ง มีความตระหนัก 
หวงแหน และอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน 
  1.4.2 มีความรอบรู้งานทางด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ ทางด้านการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ พร้อมทั้งมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้บรกิารและบรหิารจัดการเทียบเท่ากับ
มาตรฐานสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน 
  1.4.3 มทีักษะในการคิด วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์ใช้ ความรู้ เหตุผลและ
วิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้ 
  1.4.4 มีความสามารถในการทํางานกับผู้อ่ืนได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพและคุณธรรมอย่างต่อเน่ือง 
  1.4.5 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
และสามารถสือ่สารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
     ๑.5คณุลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงคข์องหลกัสตูรมีลกัษณะเดน่   
1.5.1 มีคณุธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบเคารพกฎหมายและระเบียบวินัย รวมท้ังมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1.5.2มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  
1.5.3มีทักษะทางปัญญาการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเหตุผล ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

แก้ไขปัญหาได้ 
1.5.4มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทํางานเป็นทีม พร้อมรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน 

และมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นและสังคม 
1.5.5มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรู้เทา่ทัน 

และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันมี
มนุษยสัมพันธ์และมีทักษะการสื่อสารที่ดีใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี 

1.5.6 มีทักษะในการปฏิบัติงาน คิดวิเคราะห์ ประยุกต์แนวคิด   และสามารถแก้ไขปัญหา
ทางด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิารได้ 
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๒.  แผนพฒันาปรบัปรุง (พ.ศ. 2564 – 2568)  

แผนการพฒันา/ 
การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตัวบง่ชี ้

๑. ด้านการบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร 

- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
การท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนมให้
เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ (TQF) 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตรและ
รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

๒.ด้านการบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน เช่น การบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรการเรียน
การสอน 

- จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนการสอนและการวิจัยให้
เพียงพออย่างมีคุณภาพ 
 

- แผนการจัดสรรงบประมาณ
การสําหรับการเรียนการสอน
และงานวิจัย 

๓. ด้านการบริหารคณาจารย์ - พัฒนาอาจารย์ทั้งด้าน
วิชาการ วิธีสอนและวิธีการ
วัดผลอย่างต่อเน่ือง 

- แผนการปฏิบัติการพัฒนา
อาจารย์ด้านต่าง ๆ 

๔.ด้านการบริหารบุคคลสาย
สนับสนุน 

-สนับสนุนเข้าร่วมโครงการที่
เก่ียวข้องกับตําแหน่งงานเพ่ือ
พัฒนาความเช่ียวชาญ 

- แผนพัฒนาบุคลากร  
 

๕. ด้านการสนับสนุนและการให้
คําแนะนํานักศึกษา 

- จัดเวลาและช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์
ที่ปรึกษาและนักศึกษา  

-รายงานสมุดคู่มือและบันทึกให้
คําแนะนําปรึกษา  
 

๖. ด้านความต้องการ
ตลาดแรงงาน สังคม และหรอื
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

-ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๓  ระบบการจัดการศกึษา การดาํเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 
๑.  ระบบการจัดการศกึษา 
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๑.๑  ระบบ 
  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหน่ึง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค
การศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดยหน่ึงภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ ข้อกําหนดต่างๆเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารหมายเลข 6) 
๑.๒ การจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน 
   มีภาคฤดูร้อน  จํานวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห์  
ไม่มีภาคฤดูร้อน 
๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี   
ม ี

๒.  การดาํเนนิการหลกัสตูร 
๒.๑  วัน – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
วัน-เวลาราชการ    
 นอกวัน-เวลาราชการ     
 ภาคการศึกษาที่1 เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 

 ภาคการศึกษาที่๒เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 

๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
ดังน้ี  
 2.2.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาอ่ืน 
 2.2.2 เป็นผู้มคีวามประพฤติดี 
 2.2.3 เป็นผู้ทีม่ีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 ๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
      ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ   

      ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
      การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
      นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 
      อ่ืน ๆ บุคลิกภาพ 
 
 

๒.๔  กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพือ่แก้ไขปญัหา/ข้อจํากดัของนกัศกึษาในข้อ ๒.๓ 
     จดัสอนเสริมเตรียมพ้ืนฐานก่อนการเรียน 
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     จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา 
     จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คําแนะนําแก่
นักศึกษาและให้เน้นยํ้าในกรณีที่นักศึกษามปัีญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
     จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา 
เช่นวันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 
๑ จากอาจารย์ผู้สอนและจัดกิจกรรมเสรมิถ้าจําเป็น 
๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี : ภาคปกติ ปีละ 40 คน 

จํานวนนักศึกษา 
 

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา(คน) 
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

ชั้นปีท่ี ๑ 40 40 40 40 40 
ชั้นปีท่ี ๒  40 40 40 40 
ชั้นปีท่ี ๓   40 40 40 
ชั้นปีท่ี ๔    40 40 

รวมจํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 
 

 ๒.๖งบประมาณตามแผน 
     งบประมาณ : ใช้งบประมาณจาก งบเงินรายได้ในวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการมหาวิทยาลัยนครพนม 
  2.6.1   งบประมาณรายรับ  (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,654,000 1,399,000 1,535,000 1,280,000 1,280,000 
2. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามหน่วยกิต 328,000 1,280,000 2,808,000 4,128,000 4,128,000 
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 0 0 0 0 0 

รวมรายรับ 1,982,000 2,679,000 4,343,000.00   5,408,000.  5,408,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.6.2   งบประมาณรายจ่าย  (หน่วย : บาท) 
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หมวดรายจ่าย 
ปงีบประมาณ 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

1. งบบุคลากร           
    1.1 หมวดเงินเดือน  2,184,000 2,293,200 2,407,860  2,528,253 2,654,666 

    1.2 หมวดค่าใช้จ่ายประจํา
อัตราที่ต้องการใหม ่

0 0 0 0 0 

2. หมวดค่าใช้จ่าย           
    2.1 หมวดค่าตอบแทน  19,820   80,370   130,290   162,240  162,240 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย  19,820   80,370   130,290   162,240   162,240 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ  99,100   267,900  651,450  1,081,600 1,352,000 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค     19,820   133,950  217,150  270,400   270,400 

3. ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 
4. งบลงทุน           
4.1  หมวดครุภัณฑ์  19,820   80,370   217,150   270,400   270,400 

5. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 
๖.  งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 
รวมรายจ่าย  2,362,380 2,936,160 3,754,190  4,475,133 4,871,946 
รายรบัสูงกว่ารายจ่าย -380,380  -257,160  588,810   932,867   536,054 
จํานวนนกัศกึษา 40 80 120 160 160

ค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษา/ป ี  59,060   36,702   31,285   27,970   30,450  
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่/หัว 
ตลอดหลักสตูร 

134,038.81     

จุดคุ้มทุนของหลกัสตูร 
(จํานวนนกัศกึษา) 

 37   62   77   90   87  

๒.๗  ระบบการศึกษา  
แบบช้ันเรียน 
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 
 
 

๒.๘การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย  
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       เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวด ๖ ข้อ ๒7 และ ข้อ 28 (เอกสารหมายเลข 6) ดังน้ี 

 ข้อ 27 การเทยีบโอนผลการศึกษา 
  27.1  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเทียบโอนผลการศึกษา 
   1) การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจาก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า 
   2) ผูท้ี่ขอเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องเป็นหรือเคยเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ในหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง  

   3) ผูท้ี่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน หรือสถาบันการศึกษา
อ่ืน และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มสีิทธิได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตใน
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีได้ 

  27.2  หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ
ต้องได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

   1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า 
ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแล 

   2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระในระดับเดียวกันหรือมี
ปริมาณเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 

   3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนน 2.0 
ในรายวิชาที่มีการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน และหรือได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ในรายวิชา 

   4) รายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เมือ่รวมกันแล้วต้องได้ไม่เกินสามในสี่
ของหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

   5) รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน ให้กําหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือ 
กลุ่มวิชาเทียบโอน โดยให้ใสส่ัญลักษณ์ “T” ไว้ในวงเล็บต่อท้ายรายวิชา และใหแ้สดงรายวิชาที่เทียบ
โอนไว้ในส่วนบนของใบรายงานผลการศึกษา ทั้งน้ี จะไมนํ่ามาคิดค่าคะแนนเฉล่ียสะสม 

   6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหลังจากที่รับโอนอย่าง
น้อยหน่ึงปีการศึกษา 

   7) ในกรณีที่เปิดหลักสูตรใหมจ่ะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าช้ัน
ปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรทีไ่ด้รับความเห็นชอบแล้ว 

 ข้อ 28 หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ ดังน้ี 

   1) การเทียบความรู้ จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตร  
และระดับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 

   2) การเทียบประสบการณ์จากการทํางาน จะคํานึงถึงความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์เป็นหลัก 

   3) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา
และหลักเกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธี ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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   4) การบันทึกผลการเรียนใหบั้นทึกตามวิธีการประเมินโดยใช้บันทึกเหตุผล
การประเมินไว้ 

   5) การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรอื
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้นับหน่วยกิตได้รวมกันไม่เกิดสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบโอน 

   6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหน่ึงปี
การศึกษา 

   7) ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานจากสถาบันหรือหน่วยงานวิชาชีพ
ต่างๆ ให้บันทกึ “น.ม.” (หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน) “CS”(Credit from Standardized 
Tests) 

   8) ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก 
“น.ส.” (หน่วยกิตจากการทดสอบ) “CE”(Credits from Training) 

   9) ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการจัดการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดย
หน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ให้บันทึก “น.ฝ.” (หน่วยกิตจากการฝึกอบรม) “CT”(Credits 
from Training) 

   10) ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “น.ง.” (หน่วย
กิตจากการประเมินผลงาน) “CP”(Credits from Portfolio) 

๓.  หลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เป็นหลักสูตร ปริญญาตรี 
แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา แต่
ในกรณีทําการเทียบโอนหน่วยกิต สามารถสําเร็จการศึกษาได้ก่อน 6 ภาคการศึกษา 
 ๓.๑ หลักสตูร 
     ๓.๑.๑จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129หน่วยกิต 
     ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  
           โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 
         (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
**เป็นไปตามโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับปรับปรุง 2564 
         (2)  หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
              (2.1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    24 หน่วยกิต 
              (2.2) วิชาเฉพาะบังคับ      33 หน่วยกิต  
              (2.3) วิชาเฉพาะเลือก      16 หน่วยกิต 
              (2.4) วิชาเฉพาะเลือกภาษาต่างประเทศ    16 หน่วยกิต 
         (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
         (4)  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
         เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

หมวดวิชา 

จํานวนหน่วยกติ 
สกอ. / มคอ.1 

)ตามทีก่าํหนด(  
หลกัสตูร ศศ .บ.  

การทอ่งเทีย่วและการ
โรงแรม 

(หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.
2560) 

หลกัสตูร ศศ .บ.  
การทอ่งเทีย่วและ
อุตสาหกรรมบริการ 

(หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.
2564) 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      1.1 กลุ่มวิชาภาษา   
      1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์    
      1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์     
      1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์   
      1.5 กลุ่มวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ       

ไม่น้อยกว่า30  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
14 
6   
 

6 
 

3 
4 

ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต 
9 
6 
 

9 
 

3 
3 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   
2.2 วิชาเฉพาะบังคับ   
2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ   
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก 
2.2.3 ภาษาต่างประเทศ  

ไม่น้อยกว่า ๘๔  
๒๔ หน่วยกิต 

 
๓๐ หน่วยกิต 
๓๐ หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า  150  
24 หน่วยกิต 

 
๓๐ หน่วยกิต 
๓6 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 86 
24 หน่วยกิต 

 
๓0 หน่วยกิต 
16 หน่วยกิต 
16 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖  ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 
4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชพี 

ไม่น้อยกว่า ๖  ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 7  

 
๓.๑.๓ รายวิชา 
(๑) รายวิชาในหลักสูตร 
       รายวิชาในหลักสูตรกําหนดรหัสและจํานวนช่ัวโมงของรายวิชาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสประจําวิชาและการคิดหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๒ดังน้ี
(เอกสารหมายเลข 8) 
         ความหมายของรหัสวิชา 
            เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข ๘ หลัก มีความหมายดังน้ี 
 เลขรหสัหลกัที่ ๑  หมายถึง หลักสตูร 
  ๑  หมายถึง  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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   ๒  หมายถึง  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
   ๓  หมายถึง  หลักสูตรปรญิญาบัณฑิต 
   ๔  หมายถึง  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
     ๕  หมายถึง  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
     ๖  หมายถึง  หลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิต 
     ๗  หมายถึง  หลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต 
     ๘  หมายถึง  หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น 
 เลขรหสัหลกัที่ ๒-3 หมายถึงหมวดวิชา/คณะ/วิทยาลยั/สถาบนั  
 ๐๐ หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    ๐๑ หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
    ๐๒ หมายถึง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
    ๐๓ หมายถึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    ๐๔ หมายถึง คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
    ๐๕ หมายถึง วิทยาลัยธาตุพนม 
    ๐๖ หมายถึง วิทยาลัยนาหว้า 
    ๐๗ หมายถึง คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๐๘ หมายถึง วิทยาลัยการบินนานาชาติ 
    ๐๙ หมายถึง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร 
    ๑๐ หมายถึง สถาบันภาษา 
    ๑๑ หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    ๑๒ หมายถึง สํานักวิทยบริการ 
    ๑๓    หมายถงึ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
    ๑๔    หมายถงึ คณะวิทยาศาสตร์ 
    1๕ หมายถึง คณะครุศาสตร ์
    1๖ หมายถึง สํานักงานอธิการบดี 
    ๑๗ หมายถึง สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 
เลขรหสัหลกัที่ ๔-๕ หมายถึง หมายถึง กลุ่มวิชา/สาขาวิชา 

๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ๐๑ หมายถึง   กลุม่วิชาภาษาไทย 
     02 หมายถึง   กลุม่วิชาภาษาอังกฤษ 
     03 หมายถึง   กลุม่วิชาภาษาต่างประเทศ 
     04 หมายถึง   กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     05 หมายถึง   กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
     06 หมายถึง   กลุม่วิชาสหศาสตร์ 
     07 หมายถึง   กลุม่วิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
 2.วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
     01    หมายถึง   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
    02  หมายถึง   สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร   
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 เลขรหสัหลกัที่   ๖ หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา ดงันี ้
     ๑    หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     ๒  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาแกน 
     ๓  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาบังคับ 
     ๔    หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาชีพ 
     ๗    หมายถึง  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/โครงการ/โครงงาน 
         ปัญหาพิเศษ/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
     ๙ หมายถึง ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา   
 เลขรหสัหลกัที่๗–๘ หมายถึง ลําดบัรายวิชา  
ความหมายของจํานวนหน่วยกิต    มีความหมายดังน้ี 
X (A-B-C)  เช่น  ๓(๓-๐-๖) 
 X  หมายถึง   จํานวนหน่วยกิตรวม 
 A หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 

 B หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 C   หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

 
 (2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  (1)  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า      ๓0 หน่วยกติ 

 (1.2.1)  กลุม่วิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกติ  
วิชาบังคบั  จํานวน   6  หน่วยกติ 

(1.2.1.1) ภาษาอังกฤษ 
 30002101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

English for Communication   
 30002102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes 

วิชาเลือก จํานวน   3  หน่วยกิต 
(1.2.1.2) ภาษาไทย 

 30001101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Thai for Communication 

วิชาเลือกเพิ่มสําหรบันกัศึกษาตา่งประเทศ     
 30001102 ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ           3(3-0-6) 

 Thai for Foreigners 
(1.2.1.3) ภาษาตา่งประเทศ     

 30003101 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication  
 30003102  ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Vietnamese for Communication 
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 (1.2.2) กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์    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 ความเป็นพลเมืองในสงัคมประชาธิปไตย 3(3-0-6(
  Citizenship in Democratic Society 

30004106 สุนทรียศาสตรเ์ชิงความคิด 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Thinking 
30004107 จิตวิทยาในชีวิตประจําวันและการทํางาน 3(3-0-6)

  เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 Psychology in Everyday Life and Work for Life  
 Skill Development 
30004108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
 Lawsin Daily life 

 (1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์   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  
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 30005107 สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์ 3(๓-๐-๖) 
  Agricultural Aesthetics and Creative 

 (1.2.4) กลุ่มวิชาสหศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกติ 
วิชาเลือก 

 30006101 การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล 3(3-0-6) 
  Information Literacy and Digital Intelligence  
 30006102 การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก 3(3-0-6) 
 Photography and 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 นันทนาการ และกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพ  3(3-0-6) 
  Sports Recreation, and Camping for Health 
 (1.2.5)  กลุม่วิชาการเปน็ผูป้ระกอบการ ไม่น้อยกว่า  3  หนว่ยกติ 

วิชาบังคบั      
30007101 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ   3(3-0-6) 
 Business Creation and Entrepreneurship 

  
 (2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า          88 หนว่ยกติ 

(2.๑) วิชาพืน้ฐานวิชาชพี     24 หน่วยกติ 
 30901201 บุคลิกภาพสําหรับการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 3(2-2-5) 
  Personality for Tourism Professional 
 30901202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาบริการ 3(3-0-6) 
  Tourist Behavior and Psychological Service  
 30901203 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 
  Tourism and Service Industry  
 30901204 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  Information Technology for Tourism Industry 
 30901205 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาํหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
  Professional Ethics and Law for Tourism and Service  
 30901206 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
  Human Resource  Management in Tourism and Service  
 30901207 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว  3(3-0-6)
  Cross Cultural Communicationfor Tourism 
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 30901208 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว  3(3-0-6)  
  Tourism Geography and Resource 
 
  (๒.๒) วิชาเฉพาะบงัคบั      30หน่วยกติ 
 30901301    การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  3(2-2-5)  
  Eco Tourism 
 30901302 การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์  3(2-2-5)  
  Creative Community-Based Tourism 
 30901303 การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  3(2-2-5) 
  Sustainable Tourism develop planning 
 30901304 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
  Contemporary Issue Seminar in Tourism   
 30901305 หลักการมัคคุเทศก์  3(2-2-5) 
  Principle of Tour Guides  
 30901306 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว  3(2-2-5) 
  Tour Business Management 
 30901307 อุตสาหกรรมการบิน  ๓(3-0-6)  
  Aviation Industry 
 30901308 การออกบัตรโดยสารและการจองบัตรโดยสารสายการบิน ๓(2-2-5) 
  Airline Ticketing and Reservation 
 30901309 การเดินทางท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  ๓(2-2-5) 
  และระหว่างประเทศ   

  Greater Mekong Sub-region Tourismand 
  Travel International 
 30901310 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง  3(3-0-6) 
  Niche Tourism 
 
 (2.3) วิชาเฉพาะเลือก      16 หน่วยกิต 

 30901401 สังคมไทยและมรดกทางภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6)  
  Thai Social and Local Wisdom 
 30901402 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3(2-2-5)
  Historical and Cultural Tourism 
 30901403 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและนันทนาการ   3(๒-๒-๕) 
  Adventure Tourism and Recreation 
 30901404 การจัดการงานกิจกรรมพิเศษ 3(2-๒-๕) 
  Event Management 
 30901405 การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  Creative Marketing for Tourism Industry 
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 30901406 การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา  1(3-0-0) 
  Preparation Co-operative Education 
 

 (2.4) วิชาเฉพาะเลือกภาษาต่างประเทศ    16หน่วยกิต 
 30901410 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 1 2(1-๒-๓) 
  English for Tourism I 
 30901411 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2 2(1-๒-๓) 
  English for Tourism II 
 30901412 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 3          2(1-๒-๓) 
  English for Tourism III 
 30901413 ภาษาเวียดนามเพ่ือการท่องเที่ยว 1 2(1-๒-๓) 
  Vietnamese for Tourism I 
 30901414 ภาษาเวียดนามเพ่ือการท่องเที่ยว 2 2(1-๒-๓) 
  Vietnamese for Tourism II 
 30901415 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว ๑          2(1-2-3) 
  Chinese for Tourism I 
 30901416 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว ๒ 2(1-๒-๓)

Chinese for Tourism II 
 30901417 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2(1-๒-3) 
  Communicative English for Tourism 

 
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 

 30901407 การจัดการธุรกิจบันเทิงในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
  Entertainment Business Management 

30901408    การท่องเที่ยวทางทะเลเขตร้อน  3(3-0-6)
 Tropical Marin Ecotourism  

 30901409 เทววิทยากับการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
 Theology for Tourism 
                     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนครพนม หรือเลือก
เรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของ
หลักสูตร/สาขาวิชา  
 
 (๔) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า   7   หน่วยกิต 
 30901901 สหกิจศึกษา  ๖(๐-๔๘-๐) 
  Co-operative Education 
 30901902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   1(0-6-0) 
  Internship 
 



 
 

30 
 

มคอ.๒ 

๓.๑.๔ แสดงแผนการศกึษา 

 
ปทีี่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 30002101ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 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 30901201 บุคลิกภาพสําหรับการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ  3(2-2-5) 
30901207 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
30901203 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 

รวม 21(20-2-41) 
 

ปทีี่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

เฉพาะ 30901204 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรม 
                  การท่องเที่ยว  

3(3-0-6) 

30901205 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ 
การท่องเที่ยว  

3(3-0-6) 

30901208 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
30901410 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 1 2(1 -๒-๓) 

รวม 20(19-2-39) 
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ปทีี่ ๒ ภาคการศกึษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป 30003102 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
เฉพาะ 30901301 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  3(2-2-5) 

30901305 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 
30901307อุตสาหกรรมการบิน   ๓(3-0-6) 
30901202พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาบริการ 3(3-0-6) 
30901411 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2  2(1 -๒-๓) 
3090xxxx วิชาเลือกกลุ่มภาษาประเทศ 2(1 -๒-๓) 

รวม 19(15-8-34) 
 

ปทีี่ ๒ ภาคการศกึษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป 30005106 การปฐมพยาบาล 3(3-0-6) 
 30007101 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และ 

                  ความเป็นผู้ประกอบการ 
3(3-0-6) 

เฉพาะ 30901401สังคมไทยและมรดกทางภูมิปัญญาไทย  3(3-0-6) 

30901306การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(2-2-5) 
30901405การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
30901413ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 3 2(1 -๒-๓) 
3090xxxx วิชาเลือกกลุ่มภาษาประเทศ 2(1 -๒-๓) 

รวม 19(16-6-35) 
 

ปทีี่ 2 ภาคการศกึษาฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 30901902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1(0-6-0) 
รวม 1(0-6-0) 
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ปทีี่ ๓ ภาคการศกึษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ 
 

30901206 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
30901404การจัดการงานกิจกรรมพิเศษ 3(๒-๒-๕) 

30901402 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
30901403การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและนันทนาการ  3(2-2-5) 
30901417 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2(1 -๒-๓) 
3090xxxx วิชาเลือกกลุ่มภาษาประเทศ 2(1 -๒-๓) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
รวม 19(15-8-34) 

 
ปทีี่ ๓ ภาคการศกึษาที่ ๒ 

หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง)
เฉพาะ 
 

30901303 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 
30901308 การออกบัตรโดยสารและการจองบัตรโดยสาร   
สายการบิน  

3(2-2-5) 

30901302 การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
30901309การเดินทางท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  
และระหว่างประเทศ 

3(2-2-5) 

30901304 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยในอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการ  

3(2-2-5) 

30901406 การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา 1(0-6-0) 
ภาษา 3090xxxx วิชาเลือกกลุ่มภาษาประเทศ 2(1 -๒-๓) 

รวม 18(11-18-28) 
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ปทีี่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1 
หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิ
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เฉพาะ 30901310 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง 3(3-0-6) 
วิชาเลือกเสรี xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี  3(3-0-6) 

รวม 6(6-0-12) 
 

ปทีี่ ๔ ภาคการศกึษาที่ 2 
หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิ
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 30901901สหกิจศึกษา 6(0-48-0) 
รวม 6(0-48-0) 

 
 ๓.๑.๕คําอธิบายรายวิชา 
 คําอธิบายรายวิชา (เอกสารหมายเลข ๑) 



 
 

๓๔ 
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๓.๒  ชื่อ-สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจําและอาจารย์ผู้สอนที่
เป็นอาจารย์พิเศษ 

 ๓.๒.๑  อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจํา 
ลําดบั
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

คณุวุฒิระดบัอุดมศกึษา 
ชื่อสถาบนั: ปสีําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปกีารศกึษา 

ภาระงาน
สอนที่มี
อยู่แล้ว 

ภาระงาน
สอนที่จะ

มีใน
หลกัสตูร

นี ้
๑. นายธาวิษ ถนอมจิตศ ์

ตําแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์ 

ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: พ.ศ. 2558 
MAA (Administration) 
Central Queensland University, Australia: ค.ศ. 2007 
นศ.ม. (ประชาสัมพันธ์)  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม: พ.ศ. 2547 
ศศ.บ. (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ: พ.ศ. 2543 

192 384 

๒. นางสาวจิราภรณ์ 
พรหมเทพ 
ตําแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.๒๕๕๔ 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร: พ.ศ. ๒๕๔๘ 

288 384 

๓. นางสาวดุษฎี   
ช่วยสุข 
ตําแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)         
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.2557 
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการ)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: พ.ศ. 2552 

192 384 

4. นางสาวพรหมภัสสร 
ชุณหบุญญทิพย์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์ 

ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย: พ.ศ.2561 
บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.2549 
วท.บ (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: พ.ศ.2543 

224 384 

5. นายสุริยันต์   
เกรียงไกร 
ตําแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

The Degree of Master in Educational Science 
(Education Management) 
Vinh University,Vietnam: ค.ศ.2016 
บธ.บ. (การจัดการ)  
มหาวิทยาลัยนครพนม: พ.ศ.2556 

192 384 
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ลําดบั
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คณุวุฒิระดบัอุดมศกึษา 
ชื่อสถาบนั: ปสีําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปกีารศกึษา 

ภาระงาน
สอนที่มี
อยู่แล้ว 

ภาระงาน
สอนที่จะ

มีใน
หลกัสตูร

นี ้
6. นางสุภัทรา  เขียวศรี 

ตําแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)         
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.2554 
บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. 2552 

256 384 

7. นางสาวพรพรรณ  
พุทธเสน 
ตําแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)         
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ.2549 
นศ.บ. (การหนังสือพิมพ์)  
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: พ.ศ.2546 

288 384 

 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังน้ันในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมบริการ โดยมีหมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ 1) รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยจัดให้นักศึกษาช้ันปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 3 เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง 2) รายวิชา การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา จัดให้นักศึกษาช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 2  และ 3) รายวิชาสหกิจศึกษา จัดให้นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ ๒ เข้ารับการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและทํางานกับสถานประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์ต่อเน่ือง  
 กรณีที่นักศึกษามีความจําเป็นไม่สามารถฝกึภาคสนามในรายวิชาสหกิจศึกษาได้ตามระยะเวลา
และช่วงเวลาที่กําหนดในช้ันปีที่ ๔ จะอนุโลมให้ลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ในปีการศึกษาถัดไปที่เปิด
สอน 
 ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม 
   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 
   (๑) พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความ
เข้าใจในหลกัการ ความจําเป็นในการเรียนรูท้ฤษฎีมากย่ิงขึ้น 
   (๒) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนําไปแก้ปัญหาทางด้านการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจนําเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือได้อย่างเหมาะสม 
   (๓) มีมนุษยสมัพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
   (๔) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 



 
 

๓๖ 
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   (๕) มีความกลา้ในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
ในงานได้ 
 ๔.๒ ช่วงเวลา 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 แผนการศึกษาปกติ )๔ ปี(    ภาคฤดูร้อน ของช้ันปีที่  ๒ 
 วิชาสหกิจศึกษา 
 แผนการศึกษาปกติ )๔ ปี(    ภาคการศึกษาที่ ๒ ของช้ันปีที่ ๔  

 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 
 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจดัในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน หรือผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมเวลา ๑๖ สัปดาห์ต่อเน่ืองตลอด ๑ ภาคการศึกษา  
๕.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

 ๕.๑คําอธบิายโดยย่อ  
  -ไม่ม-ี 
 ๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

-ไม่ม-ี 
 ๕.๓  ช่วงเวลา  

-ไม่มี- 
 ๕.๔จํานวนหน่วยกติ: 
-ไม่ม-ี 
 ๕.๕  การเตรียมการ 

-ไม่มี- 
 ๕.๖  กระบวนการประเมินผล 

-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๗ 
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หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพฒันาคณุลักษณะพเิศษของนกัศกึษา 
 คณุลักษณะพเิศษ กลยุทธห์รือกจิกรรมของนกัศึกษา 

๑) การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีความเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานบริการ 
๒) การแสดงสีหน้าที่เหมาะสมกับงานบริการ 
มีความย้ิมแย้มแจ่มใส และมีจิตบริการ 
๓) เรียนรู้กฎระเบียบ และมารยาทสากลสําหรับ    
งานบริการ 

๑) ฝึกแสดงออกทางบุคลิกภาพ 
 
๒) บรรจุในรายวิชา บุคลิกภาพสําหรับบุคลากร
การท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 
๓ )  ฝึกปฏิบั ติ ใน ช้ันเรียนและวิชาปฏิบั ติการ  
ต่าง ๆ 

มีความสามารถในการสื่อสาร กับบุคคลทุกระดับ
ในโอกาสท่ีแตกต่างกัน 

 ฝึ ก พูดห น้ า ช้ั น เ รี ยนและบรรจุ ใ น ร าย วิ ช า  
บุคลิกภาพสําหรับบุคลากรการท่องเที่ยวอย่างมือ
อาชีพ  และการนําเสนองานของรายวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

๑) มีทัศนคติที่ดี และภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
 
 
 
 
๒) มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
 
 
๓) มีจิตใจพร้อมบริการต่อลูกค้า 

๑) สอดแทรกในรายวิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
และจิตวิทยาบริการ รายวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว รายวิชาการวางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน รายวิชาหลักการมัคคุเทศก์
เป็นต้น 
๒) สอดแทรกในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฏหมายสําหรับการท่องเที่ยว  และรายวิชา
หลักการมัคคุเทศก์  
๓) สอดแทรกในรายวิชา รายวิชาการจัดการธุรกิจ
นําเที่ยว รายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ รายวิชาการ
ท่องเที่ยวเฉพาะทาง รายวิชาอุตสาหกรรมการบิน 
รายวิชาการออกบัตรโดยสารและการจองบัตร
โดยสารสายการบิน รายวิชาการท่องเที่ยวเชิงผจญ
ภัยและนันทนาการ รายวิชาการจัดการงาน
กิจกรรมพิเศษ รายวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือการท่องเที่ยว  



 
 

๓๘ 
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 คณุลักษณะพเิศษ กลยุทธห์รือกจิกรรมของนกัศึกษา 
มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1. จัดโครงการปรับพ้ืนฐานการใช้ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
2. ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
๓) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
๔) จัดกิจกรรมทั้งในช้ันเรียน และนอกช้ันเรียนที่
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
๕) ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
๖) สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือ
ฝึกงานในต่างประเทศ 
๗ )  จั ด ร าย วิ ช า เ พ่ื อ เ พ่ิ มทั กษะการสื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการท่องเท่ียวรายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ือการท่องเที่ยว

ศักยภาพอ่ืน ๆ 
๑) มีความรู้ในการบูรณาการในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี 
๒ )  มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์  สุจริต  และมี
ระเบียบวินัยต่อตนเองและการปฏิบัติงาน 
๓) สามารถรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของตนเอง
ที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์มากที่สุดได้ด้วย
ตนเอง 
๔) สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม เช่น การสอน
งาน การแนะนํา และการให้กําลังใจ เป็นต้น 
๕) สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 
๖) สามารถกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และสมเหตุสมผล

 
สอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร เช่น
รายวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
รายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ
การท่องเที่ยว รายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมไทยและมรดกทาง
ภูมิปัญญาไทย และนําไปบรรจุไว้ใน มคอ.3 เพ่ือ
นําไปสู่การปฎิบัติในการเรียนการสอน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 

 
 
 
 
 
๒. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 



 
 

๓๙ 
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 ๒ .๑  คณุธรรม  จรยิธรรม 
 ๒ .๑.๑  ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม  จริยธรรม  
  2.1.1 .1  ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและ
องค์กรทางสังคม พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต 

2.1.1.2 ปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.1.1.3 เข้าใจความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ภายใต้ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ตน 

อาศัยอยู่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม 
2.1.1.4 มีความรับผิดชอบ วินัย และตรงต่อเวลา 

  2.1.1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

2.1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากระบบงานต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
2.1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 ๒.๑.๒  กลยุทธ์การสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
 2.1.2.1 ให้นักศึกษาทํางาน ค้นคว้า ศึกษาปัญหาของตนเอง ปัญหาทางสังคม
และดูความมีวินัยในการทํางาน การส่งงานตรงเวลา การไม่ลอกงาน  
 2.1.2.2 นักศึกษานําเสนองานเด่ียวหรืองานกลุม่ด้านปัญหาสิ่งแวดลอ้มโดยแทรก
แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ดูเจตคติจากเน้ือหาที่นําเสนอที่แสดงถึงปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2.1.2.3 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมโดยใช้ตัวอย่างจากส่ือดิจิทัล 
  2.1.2. ๔ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่ได้พัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในทกุรายวิชา 
  2.1.2. ๕ เน้นการเรียนรู้ในกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง
โดยนําสิ่งที่เรียนรู้ในรายวิชาไปปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน 
  2.1.2. ๖ เรียนรู้และฝึกจากกรณีตัวอย่างที ่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้าน
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 
การเขียนสะทอ้นการเรียนรู้ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบกลุ่มและรายบุคคล 
 2.1.3. ๕ ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่เป็นความรู้ความสามารถ
ของตนเองโดยไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนผลงานบุคคลอ่ืน 

 2.1.3. ๖ ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 



 
 

๔๐ 
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 2.1.3.๗ ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสรมิ 

 2.1.3.๘ ประเมินจากพฤติกรรมการเรยีนในความเป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน 

 2.1.3. ๙ ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
 ๒ .๒  ความรู้  
 ๒ .๒.๑  ผลการเรียนรูด้้านความรู้  
  2.2.1.1 มีความสามารถในการแสดงออกด้านการสื่อสารทางภาษา 
  2.2.1.2 มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
  2.2.1.3 มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
  2.2.1.4 มีความสามารถในการบูรณาการและเช่ือมโยงศาสตร์ด้านต่าง ๆเพ่ือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
  2.2.1.5 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก รวมท้ังมีความรู้ เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีใหม ่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องในงานด้าน            
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

 2.2.1.6 มีความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานทางวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวและ 
อุตสาหกรรมบริการ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
   2.2.1.7 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจภาพรวม อีกทั้งทั้งประยุ กต์ความรู้ทักษะ
ทางด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิารเพ่ือใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
   2.2.1.8 สามารถวางแผนการทํางานและแก้ปัญหาในกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ 
   2.2.1.9 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งการนําไปประยุกต์ใช้ 
   2.2.1.10 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการทีส่ําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและ

ปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  
 ๒ .๒.๒  กลยุทธ์การสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรูด้้านความรู้  
 2.2.2.1 ใช้การเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางแบบ Active Learning 
 2.2.2.2 จัดกิจกรรมต้ังคําถาม ตอบปัญหา โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้า
ห้องเรียนเพ่ือนําข้อมูลมาอภิปราย และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนนักศึกษาและผู้สอน 
 นโยบายการพัฒนา)และผลกระทบของการพัฒนาตนเอง การสร้างความรู้นวัตกรรมและความเป็น
ผู้ประกอบการ(รู้จักตนเองและสังคม) และให้เห็นความรู้และความคิดที่แตกต่างกัน ( 
 2.2.2.3 เชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญในด้านที่เก่ียวข้องมาแบ่งปัน
ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา 
 2.2.2.4 เปรียบเทียบและวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาตามลักษณะของ
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วิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของวิชาน้ัน ๆ และจัดให้มีการเรยีนรู้จากสถานการณ์จริง 
 ๒ .๒.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 2.2.3.1 การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจใน
เน้ือหาที่สอน 
 2.2.3.2 การวัดผลแบบไม่จํากัดคําตอบ (Extended Response Question) 
   2.2.3.3 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติด้านต่าง ๆ คือ 
  2.2.3.4 การทดสอบย่อย 
  2.2.3.5 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  2.2.3.6 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
  2.2.3.7 ประเมินจากการนําเสนอผลงานหรือโครงการ 
 ๒ .๓  ทักษะทางปญัญา  
 ๒ .๓.๑  ผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปญัญา  
  2.3.1.1 มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนา
ตนเองและดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  2.3.1.2 มีความสามารถในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบ 
  2.3.1.3 วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งสามารถ
สังเคราะห์ สรปุประเด็นปัญหา และนําเสนอได้ 
  2.2.1.4 แนวทางแก้ไขที่เหมาะสม มทีักษะในการเรยีนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม ่ๆ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมี
เหตุผล    
  2.3.1.5 สามารถประยุกต์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้ 
จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 ๒ .๓.๒  กลยุทธ์การสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรียนรูด้า้นทักษะทางปญัญา  
 2.3.2.1 การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษาจากสถานการณ์จริง หรอืใช้
กรณีศึกษา 
 2.3.2.2 กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการอภิปรายกลุ่ม เก่ียวกับสาเหตุของปัญหา
และการแก้ไขปัญหา 

2.3.2.3 แบบฝึกหัดในและนอกช้ันเรียน ตอบปัญหา อภิปราย 
  2.3.2. ๔ การวิเคราะห์สังเคราะห์และนํามาสู่การอภิปรายกลุ่ม 
  2.3.2. ๕ ศึกษาดูงาน และการเรียนรู้จากสภาพจริง 
  2.3.2. ๖  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง 

 ๒ .๓.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปญัญา  
2.3.3.1 ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 

 2.3.3.2 ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
ปัญหา  
 2.3.3.3  ประเมินจากการท่ีนักศึกษาจะต้องต้ังคําถามและให้คําตอบได้ด้วย
ตนเอง 
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 2.3.3. ๔ ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน ช้ินงาน 
 2.3.3. ๕ ประเมินผลงานจากช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย 

 2.3.3. ๖ ประเมินผลงานจากการปฏิบัติงานจริง การศึกษาดูงาน การนําเสนอ 
การสรุป  ผลงานที่มีการบูรณาการความรู้มาแก้ไขปัญหา 

 ๒ .๔   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 
 ๒.๔.๑  ผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ  
 2.4.1.1 มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มี
คุณค่าของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

2.4.1.2 ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ 
 2.4.1.3 มีความสามารถในการทํางานร่วมกับชุมชน และกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือให้
เข้าใจและเข้าถึงสภาพความเป็นจริงของชุมชนและกลุม่วิชาชีพที่ตนสนใจ 
 2.4.1.4 เป็นสุภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธ์ที่ดี เช่ือมั่นในตนเอง เป็น
ผู้นํา ผู้ตาม และทํางานเป็นทีมได้ดี 
   2.4.1.5 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศลุม่นํ้าโขงอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.4.1.6 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

 2.4.1.7 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและกลุ่ม พร้อมทั้ง
พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  
 ๒.๔.๒  กลยุทธ์การสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรียนรูด้า้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุคลและความรบัผดิชอบ 
 2.4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล
และเน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน  ผู้เรียนกับบุคคลอ่ืนที่มีส่วนร่วมและ
สนับสนุน และผู้เรียนกับผู้ที่รว่มทํางาน 
 2.4.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
 2.4.2.3 จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ทํารายงานกลุ่ม และนําเสนอในช้ัน
เรียน 

2.4.2.4 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานในฐานะผู้นําและผู้ตามท่ีดี 

2.4.2.5  จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนทีท่ําให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้อย่างดี 

2.4.2.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสภาพจริงเพ่ือให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป 
 ๒ .๔.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 
 2.4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํา
กิจกรรมร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น 
 2.4.3.2 สังเกตจากการให้ความร่วมมอืในการอภิปราย 
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 2.4.3.3 ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่มทาํงานและจากความคิดเห็น
ของเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 

 2.4.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมการเรยีนการสอน 

 2.4.3. ๕ ประเมินจากทักษะการแสดงออกในภาวะผู้นําและผู้ตามจากสถานการณ์
การเรียนการสอนที่กําหนดให้ทํา 

 2.4.3. ๖  ประเมินความสามารถในการทํางานเป็นทีมและการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อ่ืน 
 ๒ .๕    ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๕.๑  ผลการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1.1 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการดําเนินชีวิต 
 2.5.1.2 มีทักษะในการแสดงออกและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษา
ค้นคว้า และการทํางาน 
 2.5.1.3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่มอียู่ในปัจจุบันต่อการทํางานด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 
   2.5.1.4 สามารถแนะนาํประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวขอ้งอย่างสร้างสรรค์ 
   2.5.1.5 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า การเขียนและเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม 
 ๒.๕.๒  กลยุทธ์การสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข                
การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.2.1 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศกึษาได้มีกิจกรรมสื่อสาร
และใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
 2.5.2.2 ให้นักศึกษานําเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็น ถึงความสําคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นําเสนอและสบืค้นข้อมูล 
 2.5.2.3 มอบหมายงานที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี 

 2.5.2.4 จัดประสบการณ์การเรียนร ู้ทีส่่งเสริมให้ผู้เรยีนเลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 

 2.5.2.5 จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง             
      การเขียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและบุคคลอ่ืน  

 2.5.2.6 จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู ้ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปข้อมูลตัวเลขและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
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 ๒ .๕.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข         
การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.3.1 ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและ
จากการนําเสนองาน 
 2.5.3.2 ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
และสืบค้นข้อมูล รวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องในการจัดทําเอกสารทางวิชาการ 
 2.5.3.3 ประเมินจากการทําข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิง คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ 

2.5.3.4 ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี  การเลือกทฤษฎีการเรียนรู้
หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

2.5.3.5 ประเมนิจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้
ทฤษฎีการสอน การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มกีารนําเสนอต่อช้ันเรียน 

2.5.3.6 ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด 
2.5.3.7 ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการทํารายงานและกิจกรรมใน

ห้องเรียน 
 ๒.6    ทกัษะดา้นการปฏบิตังิาน 
 ๒.6.๑  ผลการเรียนรูด้้านการปฏบิตัิงาน  

2.6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 

2.6.1.3  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ประยุกต์ประดิษฐน์วัตกรรมใหม่ๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
งานด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

2.6.1.4 มีทักษะในด้านการปฏิบัติงานทางด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการและสามารถแก้ปัญหาได้ 
 ๒.6.๒  กลยุทธ์การสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข    
การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.6.2.1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่่งเสริมให้ผู้เรยีนเลือกและใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ 

  2.6.2.2 จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้การปฏิบัติงานกลุ่ม 
  2.6.2.3 จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับ

งานด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร  
๒ .6.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลขการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.6.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่
เหมาะสม 

  2.6.3.2 ประเมินจากความสามารถในการปฏิบัติงานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  และการร่วมมือกัน 
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   2.6.3.3 ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด 
  2.6.3.4 ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการทําโครงการหรือกิจกรรมใน

ห้องเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม่ทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
 
๓.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 ๑. คณุธรรม  จรยิธรรม 
  1 .1  ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและองค์กรทาง
สังคม พร้อมทัง้ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต 

1.2  ปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.3  เข้าใจความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ภายใต้ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ตนอาศัย 

อยู่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม 
1.4  มีความรับผิดชอบ วินัย และตรงต่อเวลา 

  1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
  1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากระบบงานต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
  1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 ๒. ความรู ้
    2.1 มีความสามารถในการแสดงออกด้านการสื่อสารทางภาษา 
    2.2 มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    2.3 มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    2.4 มีความสามารถในการบูรณาการและเช่ือมโยงศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
    2.5 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจเพ่ือเป็นผู้ประกอบการเชิง
สร้างสรรค์ รู้เท่าทันการเปลีย่นแปลงของสังคมและโลก รวมท้ังมีความรู้ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องในงานการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการ  
    2.6 มีความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานทางวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวและ 
อุตสาหกรรมบริการ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
    2.7  สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจภาพรวม อีกทั้งทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะทางด้าน
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการเพ่ือใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
    2.8  สามารถวางแผนการทํางานและแก้ปัญหาในกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ 
    2.9  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งการนําไปประยุกต์ใช้ 
    2.10 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการทีส่ําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
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 ๓. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนาตนเอง
และดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 มีความสามารถในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 
  3.3 วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งสามารถสังเคราะห์ 
สรุปประเด็นปัญหา และนําเสนอได้ 
  3.4 แนวทางแก้ไขที่เหมาะสม มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล  
  3.5 สามารถประยุกต์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้ 
จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 
  4.1 มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
  4.2 ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ 
  4.3 มีความสามารถในการทํางานร่วมกับชุมชน และกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือให้เข้าใจและ
เข้าถึงสภาพความเป็นจริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ 
  4.4 เป็นสุภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธ์ที่ดี เช่ือมั่นในตนเอง เป็นผู้นํา       
ผู้ตาม และทํางานเป็นทีมได้ดี 
  4.5 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศลุม่นํ้าโขงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.6 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุม่ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
  4.7 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและกลุ่ม พร้อมทั้งพัฒนาการเรียนรู้
ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  
 ๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการดําเนินชีวิต 
  5.2 มีทักษะในการแสดงออกและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และ
การทํางาน 
  5.3 ทักษะในการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 
  5.4 สามารถแนะนาํประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  5.5 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า การเขียนและเลือกใช้รปูแบบ
ของสื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม 
 6. ทกัษะดา้นการปฏบิตังิาน 
  6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  6.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกัน
เป็นอย่างดี 
  6.3 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ประยุกต์ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
ด้านการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 
  6.4 มีทักษะในด้านการปฏิบัติงานทางด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิารและ
สามารถแก้ปัญหาได้ 
 
 



 
 

 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) 
  ความรับผดิชอบหลัก   ๐  ความรับผดิชอบรอง 

 

 
 
 

รายวิชา 
 

 
๑) คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒) ความรู้ 

 
 

 
๓) ทักษะทาง

ปัญญา 

 
๔) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 
5) ทักษะการ

วิเคราะห์ตัวเลข  
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
๖) ด้านทักษะ
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หมวดวชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษา 

30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                      

30003101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                     

30003102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                                     

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
30004101 
 

สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ําโขง     

                                
    

30004106 สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด                                       

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

30004101 วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                     

30005102 
 

คณิตศาสตร์เพื่อการคิด การวิเคราะห์ 
และการตัดสินใจ 
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๑) คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒) ความรู้ 

 
 

 
๓) ทักษะทาง

ปัญญา 

 
๔) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 
5) ทักษะการ

วิเคราะห์ตัวเลข  
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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การปฏิบัติงาน 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

1.
7 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

2.
7 

2.
8 

2.
9 

2.
10

 
3.

1 
3.

2 
3.

3 
3.

4 
3.

5 
4.

1 
4.

2 
4.

3 
4.

4 
4.

5 
4.

6 
4.

7 
5.

1 
5.

2 
5.

3 
5.

4 
5.

5 
6.

1 
6.

2 
6.

3 
6.

4 

3000506 การปฐมพยาบาล                                  

กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 

30006102 การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก                                   

กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
30007101 
 

การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็น
ผู้ประกอบการ   

                               
    

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
30901201 
 

บุคลิกภาพสําหรับการท่องเที่ยว 
อย่างมืออาชีพ 

                              
 
   

30901202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ 
จิตวิทยาบริการ 

                                 
 
  

 

30901203 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ                                      

30901204 เทคโนโลยีสารสนเทศเสําหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

                               
  
 

  

30901205 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
สําหรับการท่องเที่ยว 

                                 
 
 

  

49 

มคอ.๒ 



 
 

 
 

 
 
 

รายวิชา 
 

 
๑) คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒) ความรู้ 

 
 

 
๓) ทักษะทาง

ปัญญา 

 
๔) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 
5) ทักษะการ

วิเคราะห์ตัวเลข  
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
๖) ด้านทักษะ
การปฏิบัติงาน 
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30901206 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านการท่องเที่ยว 

                                
 
  

 

30901207 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อ            
การท่องเที่ยว 

                                
  
 

  
 

30901208 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว                              
หมวดวิชาเฉพาะบังคับ 

30901301 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                                 

30901302 การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์                                     
30901303 
 

การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

                               
 
 

 
 

30901304 
 

การสัมมนาประเด็นร่วมสมัย 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

                                 
 
 

   
 

30901305 หลักการมัคคุเทศก์                                       

30901306 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว                                       

30901307 อุตสาหกรรมการบิน                                      
30901308 การออกบัตรโดยสารและ การจองบัตร

โดยสารสายการบิน 
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ม.ค.อ.2 



 
 

 
 

 
 
 

รายวิชา 
 

 
๑) คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒) ความรู้ 

 
 

 
๓) ทักษะทาง

ปัญญา 

 
๔) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 
5) ทักษะการ

วิเคราะห์ตัวเลข  
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
๖) ด้านทักษะ
การปฏิบัติงาน 
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30901309 การเดินทางท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ําโขงและระหว่างประเทศ 

                                
 
 

 
 

30901310 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง                                      

วิชาเฉพาะเลือก 
30901401 สังคมไทยและมรดกทางภูมิปัญญาไทย                                    
30901402 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม 
                                

 
 

30901403 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและ
นันทนาการ   

                                
   

 

30901404 การจัดการงานกจิกรรมพิเศษ                                         
30901405 การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว                                    
30901406 การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา                            

วิชาเฉพาะเลือกภาษาต่างประเทศ 

30901410 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1                                     

30901411 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2                                     

30901412 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3                                        มคอ.๒ 
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รายวิชา 
 

 
๑) คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒) ความรู้ 

 
 

 
๓) ทักษะทาง

ปัญญา 

 
๔) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 
5) ทักษะการ

วิเคราะห์ตัวเลข  
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
๖) ด้านทักษะ
การปฏิบัติงาน 
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30901413 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 1                                     

30901414 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 2                                     

30901415 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ๑                                       

30901416 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ๒                                     

30901417 
 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ 
การท่องเที่ยว 

                                    

หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

30901901 สหกิจศึกษา                            

30901902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                             
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มคอ.๒ 



 
 

๕๓ 
 

4. ความคาดหวังของผลลพัธก์ารเรียนรูเ้ม่ือสิ้นปกีารศกึษา 
 

ปทีี ่ ความคาดหวังของผลลพัธก์ารเรยีนรูเ้ม่ือสิน้ปกีารศกึษา 
1 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
 

๒ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition arrangement 
on Tourism Professionals : ASEAN MRA on TP) และสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

๓ นักศึกษามีความรู้และความสามารถด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมบริการ และในชุมชน  
 

๔ นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 
ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้ 
รวมทั้งสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๔ 
 

หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
(เอกสารหมายเลข 6) 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา 
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษายังไม่สําเร็จการศกึษา  
 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดในมคอ.๓ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของ
รายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามข้ันตอนต่อไปน้ี  
     ๒.๑.๑  วิทยาลัยฯต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดยคณะ
กรรมบริหารหลักสูตรประจําวิทยาลัยฯ(ที่ไม่ใช่ผู้สอน) ทําหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมคอ.๓ ในแต่ละภาคการศึกษา 
     ๒.๑.๒  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําวิทยาลัยฯจะทําการคัดเลือกรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยใช้วิธีสุ่มเลือก เพ่ือดําเนินการทวนสอบตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
     ๒.๑.๓  รายวิชาใดที่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่กําหนดใน มคอ.๓ ไม่ผ่าน
มาตรฐานให้ผูส้อนจัดทําแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอต่อวิทยาลัยฯเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนในรายวิชาน้ัน 
๒.๒การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลังจากนักศกึษาสําเร็จการศกึษา 
 สํารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเน่ืองและนําผลประเมินที่ได้มา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยหน่วยงานจากภายนอก
โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
 ๒.๒.๑ ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา       
ในด้านของระยะเวลาในการหางานทําความเห็นต่อความรู้ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 
 ๒.๒.๒  การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ 
 ๒.๒.๓  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมือ่มีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ความพร้อมและสมบัติด้านอื่น ๆของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาทีสู่งขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

๓. เกณฑ์การสําเร็จการศกึษาตามหลักสตูร 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ดังน้ี 
  ๓.๑ เรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า
๒.๐๐จากระบบ๔ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
  ๓.๒นอกเหนือจากเกณฑ์ในระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2562 (ถ้ามี)  
 



 
 

๕๕ 
 

หมวดที่ ๖การพฒันาคณาจารย์ 
 

๑.  การเตรียมการสําหรบัอาจารย์ใหม่หรอือาจารย์ผู้รบัผดิชอบใหม่ 
 ๑.๑  การปฐมนิเทศแนะแนวการเปน็ครูแก่อาจารย์ใหม่ 
  ให้มีความรู้ ความเข้าใจและคณุสมบัติในนโยบายของมหาวิทยาลัยนครพนมและวิทยาลยัฯ 
ตลอดจนในหลกัสูตรที่สอน 
 ๑.๒ การรบัอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูรใหม่ 
  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และคุณสมบัติของนโยบายการบริหารหลกัสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยฯ 
 ๑.๓  การสาธติการสอนของอาจารย์ใหม่ 
  โดยมีคณะอาจารย์คอยให้คําแนะนํา บอกข้อควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะในเรื่องเทคนิค
การสอนเพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน   
 ๑.๔  การสนบัสนนุใหเ้ขา้ร่วมอบรม /ประชุมวิชาการ 
  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้กค่ณาจารย์ 
 ๒.๑ การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  ๒.๑.๑ จัดทําคูม่ืออาจารย์ด้านการสอน เพ่ือให้อาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ 
  ๒.๑.๒ จัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนให้
คณาจารย์อย่างต่อเน่ือง มีระบบติดตามและประเมินผล การผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
  ๒.๑.๓ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 ๒.๒ การพฒันาวิชาการและวิชาชพีดา้นอ่ืน ๆ 
  ๒.๒.๑ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเข้าร่วมการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาความรู้และคณุธรรม 
  ๒.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนําเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติในด้านการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ อย่างน้อยให้มีผล
ทางวิชาการตีพิมพ์หรือการนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปีละ ๑ เรื่อง 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

๕๖ 
 

หมวดที่ ๗  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

๑.  การกาํกบัมาตรฐาน 
 การควบคุมกํากับมาตรฐานบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2548มคอ.1 
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร: ปริญญาตรีเกณฑ์ 3 ข้อมี
กรรมการวิชาการระดับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมดูแล
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสตูรในภาพรวม การดําเนินการดังน้ี 

 1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูรในสาขา ไมน้่อยกว่า ๕ คนเป็นอาจารย์ประจํา ทํา
หน้าที่วางแผน ดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 

 2. มีอาจารย์ประจําหลักสูตร ๕ คนเป็นอาจารย์ประจํา ทําหน้าที่ในการบรหิารหลักสูตร
และการเรียนการสอน การพัฒนา หลักสตูร  การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

 3. มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทําหน้าที่ จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 
๒.  บณัฑิต 
  การจัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้ในหลักวิชาการ และวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ตามท่ี
กําหนดไว้ใน มคอ.1 และมคอ.2 ซึ่งครอบคลุมอย่างน้อย 6 ด้านคือ 1)ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 2)ด้าน
ความรู้ 3)ด้านทักษะทางปัญญา 4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 5)ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีและ 6) ทักษะการปฏิบัติมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มคีวามสํานึกและรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งบัณฑิต
สะท้อนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือสื่อให้
สังคม ชุมชน รวมท้ังหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่าง ๆได้เช่ือมั่นคุณภาพบัณฑิตที่ผลิตออกไปตามท่ีกําหนดไว้
ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  
 กระบวนการในการดําเนนิการ 
    1.  มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
    2.  มีการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตทุกปี 

๓. นกัศกึษา 
 ๓.๑ การรบันกัศกึษา 
  การจัดการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับปัจจัยหน่ึงคือ นักศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ
นักศึกษา ใหค้วามสําคัญกับการรับสมัครหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจและ



 
 

๕๗ 
 

มีคุณสมบัติในการเป็นศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
และความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา 
  3.1.1 การรบันักศกึษา 
   การรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มกีาร
กําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมคีวาม
สนใจในการบริการ จิตบริการ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติ
ของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มเีกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสตูร มีกระบวนการในการคัดเลือกโดยการสอบ
ข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพรอ้มทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความ
มุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
   การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษามีกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาจาก
ข้อมูลเบ้ืองต้นของนักศึกษาที่ได้จากการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา 
เป็นกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มทีกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่จําเป็นในปัจจุบันและอนาคตในการเรียน
และประกอบอาชีพ 
 3.2 การส่งเสริมและพฒันานกัศกึษา 
  ในช่วงปีแรกของการศึกษา มีกลไกการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข และมีอัตราการ
ลาออกกลางคันน้อย  
  ในระหว่างการศึกษามีกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีกิจกรรมเสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตบริการ จิตสํานึก 
จิตสาธารณะ ควบคุมดูแล ให้คําปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศกึษา 
  3.3.1 มีการติดตามและรายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
  3.3.2 มีการสํารวจและกํากับติดตามการสําเร็จการศึกษาตามวงรอบของหลักสูตร 4 ปี 
  3.3.3 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลกัสูตร 
  3.3.4 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนและการสํารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจําหลักสูตร ร่วมพิจารณาติดตามและรายงานผลการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
 
 



 
 

๕๘ 
 

๔. อาจารย์ 
 กระบวนการดาํเนนิการในการบรหิารและพฒันาอาจารย์ 
  - เริ่มต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ มีการกําหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ให้สอดคลอ้งกับ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัยนครพนม ของ
หลักสูตร และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 
  - มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส ให้มีคุณสมบัติตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ กําหนด และเป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  - มีการกําหนดนโยบาย และแผนระยาวเพ่ือให้อาจารย์มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  - มีระบบการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนระยะยาวและการลงทุนงบประมาณ
และทรัพยากรและกิจกรรมดําเนินงาน ตลอดจนกํากับดูแลและพัฒนาคณุภาพอาจารย์ 
 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์ 
  4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
  4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
 4.2 คณุภาพอาจารย์ 
  4.2.1 มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
  4.2.2 มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 
  4.3.1 มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
  4.3.2 มีการสาํรวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 

๕. หลกัสตูร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 ๕.๑สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 
 มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การพิจารณากําหนดผู้สอน 
  5.2.2 การกํากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทํามคอ.3  
  5.2.3การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
  5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่นการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนการ
ประเมินหลักสตูร (มคอ.5 และ มคอ.6) และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เป็นต้น  
 



 
 

๕๙ 
 

 ๕.๔ ผลการดาํเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ
 หลักสูตรมผีลการดําเนินงานร้อยละ ๑๐๐ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่า
คะแนนเท่ากับ ๕ 

๖. สิ่งสนบัสนนุการเรียนรูท้ี่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชา 
 ๖.๑ ระบบการดําเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
  (๑) ความพร้อมทางกายภาพ 
                             (๑.๑) ห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการ  

              รายละเอียดห้องเรียน /ห้องปฏบิตักิาร  จํานวน (ห้อง) 
๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
๒. ห้องปฏิบัติการทัวร์จําลอง 1 
๓. ห้องบรรยายพร้อมอุปกรณ์ ๖ 
๔. ห้องประชุมขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ขนาด ๑๒๐ คน 2 
๕. ห้องประชุมขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ขนาด ๑,๒๐๐ คน 1 
๖. ห้องสมุด 1 

(๑.๒)  ที่พักของนักศึกษา    

                            รายละเอียด  จํานวน (ห้อง) 
หอพักนักศึกษาหญิง ๒๔ 
   (๑.๓)ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 (๑.๓.๑) อุปกรณ์การเรียนการสอน   

                             รายละเอียด  จํานวน  
๑. คอมพิวเตอร์ 13  เครื่อง  
๒. ระบบ Amadeus 12 รหสัผูใ้ช้งาน 
   (๑.๓.๒)  จํานวนหนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมลูเพ่ือการสืบค้น แหล่ง
เรียนรู้ สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ที่มอียู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และห้องสมุดภายในคณะ/วิทยาลัย 

จํานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาทีเ่ปดิสอน/และทีเ่กีย่วข้อง 
ประเภท/รายการ ห้องสมุด 

สํานักวิทยบริการ 
ห้องสมุด 

คณะ/วิทยาลยั (ถ้ามี)
หนังสือภาษาไทย - ๖๒๕ 
หนังสือภาษาอังกฤษ - ๓๙๔ 
วารสารภาษาไทย - ๕๐ 
วารสารภาษาอังกฤษ - ๓๐ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมลูสาํเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอเพ่ือ
การศึกษา 

- - 

อ่ืน ๆ  - - 



 
 

๖๐ 
 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 
6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชีแ้ละเปา้หมาย ปกีารศกึษา 

ปทีี่ 
๑ 

ปทีี่๒ ปทีี่ ๓ ปทีี่ ๔ ปทีี่ 5 

๑.อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน 
หลักสูตร 

X X X X X 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม พ.ศ.2553 

X X X X X 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบมคอ.๕ 
และมคอ.๖ (ถา้มี) ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.
๗ ภายใน ๖๐วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

๖.  มีการทวนสอบผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 X X X X 

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

๙. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ต่อปี 

X X X X X 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี    X X 



 
 

๖๑ 
 

ตัวบ่งชีแ้ละเปา้หมาย ปกีารศกึษา 
ปทีี่ 
๑ 

ปทีี่๒ ปทีี่ ๓ ปทีี่ ๔ ปทีี่ 5 

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน้่อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 
๕.๐ 
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

รวมตัวบง่ชี้ (ข้อ) ในแตล่ะป ี 9 ๑๐ ๑๐ ๑1 ๑2 
ตัวบ่งชีบ้ังคบั (ข้อที่) ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนนิการของหลกัสตูร 

๑.  การประเมินประสทิธิผลของการสอน 
๑.๑การประเมินกลยุทธ์การสอน 



 
 

๖๒ 
 

    ๑.๑.๑ ทดสอบประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศกึษา 
การใช้แบบทดสอบปรนัย แบบทดสอบอัตนัย การสอบปฏิบัติ และคะแนนผลการสอบ 
    ๑.๑.๒ จัดประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยใช้แบบสอบถาม หรือการประเมินการ
สอนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
    ๑.๑.๓ สรุปผลคะแนนการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
    ๑.๑.๔ จัดประชุมวิชาการอาจารย์วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทราบถึงปัญหาในการสอนของแต่ละรายวิชา 
ในการนําไปวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
    ๑.๒.๑ ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของทุกภาคการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม 
หรือการประเมินผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
    ๑.๒.๒ สรุปผลคะแนนการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
    ๑.๒.๓ วิธีการประเมิน โดยการสอบถาม/สัมภาษณนั์กศึกษา 

๒.  การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 
 ๒.๑ ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชาโดยนกัศกึษาโดยใช้แบบสอบสํารวจ หรือการ
ประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
 ๒.๒ ประเมินจากนักศกึษาปัจจุบนั และบณัฑิตที่จบการศกึษา ตามหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้แบบสํารวจ 
 ๒.๓ ประเมินความพึงพอใจต่อคณุภาพการทํางานของ  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมโดยสถาน
ประกอบการ และ/หรือผูใ้ช้แรงงานของบัณฑิต 
 ๒.๔ สํารวจอัตราความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน โดยการวิจัยของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ สําหรับกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ชุมชน สังคม สถานประกอบการ และ
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
 ๒.๕ ประเมินความกา้วหนา้ของบณัฑิตทีก้่าวขึ้นสู่ตําแหน่งระดับผู้นําในองค์กร 

๓.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
 ๓.๑ ประเมินผลการศกึษาประจําป ีตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ในหมวดที่ ๗ ขอ้ที่ ๗ ว่า
ด้วยเรื่อง “ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อย่างน้อยรอ้ยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา”โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน 
 ๓.๒ ประเมินผลการดําเนนิงานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมและได้รบัการแต่งต้ังโดย
คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยนครพนม 

๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 



 
 

๖๓ 
 

 ๔.๑ คณาจารย์ประจําวิชาจัดทาํรายงานผลการดําเนินการ ตามรายวิชาเสนอประธาน
สาขาวิชา และ/หรือคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 ๔.๒ ประเมินคณาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชาโดยนกัศกึษาโดยใช้แบบสอบสํารวจ หรือการ
ประเมินผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
 ๔.๓ ประธานหลกัสตูร และ/หรือคณาจารย์ประจําแขนงวิชาติดตามผลการดําเนินงานตามดัชนี
บ่งช้ีในหมวดที่ ๗ ข้อที ่๗ ว่าด้วยเรื่อง “ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” 
 ๔.๔ ประธานหลกัสตูร และ /หรือ คณาจารย์ประจําแขนงวิชา สรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร
ประจําปี (มคอ.๗) โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดําเนินการ
ของแต่ละรายวิชารายงานผลการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงาน
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน รายงานผลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปี เพ่ือเสนอต่อคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
เอกสารหมายเลข ๑  คําอธิบายรายวิชา 
เอกสารหมายเลข ๒  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 



 
 

๖๔ 
 

   อาจารย์ประจําหลักสูตร 
เอกสารหมายเลข 3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เอกสารหมายเลข 4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
เอกสารหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
เอกสารหมายเลข 6 ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   พ .ศ .  ๒๕๖๒ 
เอกสารหมายเลข ๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓  
เอกสารหมายเลข ๘ ประกาศของมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง หลกัเกณฑ์การกําหนด 
   รหัสประจําวิชาและการคิดหน่วยกิต พ.ศ. 2562 
เอกสารหมายเลข ๙ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
คําอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธบิายรายวิชา 
 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30    หน่วยกติ 
 1. กลุ่มวิชาภาษา 
30002101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 



 
 

๖๖ 
 

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

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 
 
30002102ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(3-0-6) 

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

พูด 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 
 
 
30001102ภาษาไทยสาํหรบัชาวตา่งประเทศ 3(3-0-6) 

Thai for Foreigners 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 



 
 

๖๗ 
 

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 

การพูดการอ่านและการเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน 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 
 
30003102ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 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 

 
2.  กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

30004101สังคมพหวัุฒนธรรมในอนภุูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง     3(3-0-6) 
 Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region   

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความเป็นมาของสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงโครงการพัฒนาสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแมนํ้่า

โขงสังคมพหุวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบันในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงปัญหาและผลกระทบท่ี
มีผลต่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนวัฒนธรรม                 จังหวัด
นครพนม 

Background of the Greater Mekong Sub-Region (GMS) societies; social 
development projects of the GMS; current social changes of the GMS; problems and 



 
 

๖๘ 
 

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         

การมีส่วนร่วมของชุมชน การยับย้ังและป้องกันการทุจริต การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเคร่ืองมือต้านทุจริต 

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 
 
30004103คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 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 
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 



 
 

๖๙ 
 

แนวคิดและความสําคัญของความสุข มิติของความสุข ศิลปะการดําเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขการปฏิบัติตนให้เกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดําเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ 

Concepts and importance of happiness; dimensions of happiness; the art 
of a happy lifestyle; practice for physical and mental well-being;an aesthetic lifestyle 
 
30004105 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธปิไตย 3(3-0-6( 

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

และหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญการดํารงไว้ซึ่งศักด์ิศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การ
พัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธี 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 ศิลปะการ

ออกแบบการแสดง และดนตรี การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน การถ่ายทอดผลงาน การจัดนิทรรศการ 
ความคิดเชิงสร้างสรรค์และจนิตนาการ 

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

 
 
 
 
 

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



 
 

๗๐ 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 

3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
30005101 วิทยาศาสตรเ์พื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต  3(๓-๐-๖) 

Science for Lifelong Learning 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 

Prerequisites : None 



 
 

๗๑ 
 

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  
 
 
 
 
30005104อาหาร ยาและเคมีภณัฑ์เพือ่สุขภาพ 3(3-0-6) 

Food, Drugs, and Chemicals for Health   
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
Prerequisites: None 



 
 

๗๒ 
 

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  การคดิเชงิสร้างสรรค์และการแกป้ญัหา 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 

 
 
 
 
 

30005107สุนทรียภาพทางเกษตรและการคดิเชิงสรา้งสรรค์  3(๓-๐-๖) 
Agricultural Aesthetics and Creative 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 



 
 

๗๓ 
 

ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียภาพทางการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ และการประเมินคุณค่าทางความงามทางการเกษตรแนวคิดการสร้างเกษตรเชิง
สร้างสรรค์ เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการผลิตอาหาร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม พลังงานการ
ออกแบบภูมิทัศน์ เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสังคมเมืองสีเขยีว และการออกแบบและการนําเสนอ
โครงการ 
  Definitions and theories of agricultural aesthetics; learning 
process, experience, and assessment of agricultural aesthetics; concepts in 
creative 

 
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 

Definitionsand 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  
 
30006102การถ่ายภาพและอินโฟกราฟกิ 3(3-0-6) 

Photographyand Infographics 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายและความสําคัญของการถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก พ้ืนฐานงานออกแบบ

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

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 



 
 

๗๔ 
 

products by ready-made computer programs; applications of infographics in online 
media; design of printing media and multimedia 
 
30006103ความคดิสรา้งสรรค์สาํหรบัการผลติสื่อดิจิทลั 3(3-0-6) 
Creative Thinking for Digital Media Production 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์การทํางานของสมองซีกซ้าย-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
ทางการเงินสาํหรับผู้ประกอบการรายใหม่ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน กฎหมายและจริยธรรมที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน 

Evolution and rapidly changes of the financial service industry; applying 
information technology into financial services and transactions; electronic payment, 
applications ofsavings 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)  
Personality Development and Public Speaking 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 



 
 

๗๕ 
 

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 firstaid; tests of physical fitness; interesting sports 
activities 
 
 5. กลุ่มวิชาการเปน็ผูป้ระกอบการ 
30007101การสรา้งสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 

Business Creation and Entrepreneurship 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายคุณลักษณะและแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จการ

สร้างสรรค์ธุรกิจกระบวนการคิดเชิงออกแบบโอกาส และกลยุทธ์การทําธุรกิจใหม่การจัดการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การบัญชี การตลาดและเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล การสร้างสรรค์ตัวแบบ
ทางธุรกิจการนําเสนอแนวคิดทางธุรกิจ และการประกอบการให้ประสบความสําเร็จอย่างมีจรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

Definitions, characteristics and concepts of successfulentrepreneurship;business 
creation; thinking processes of designs; opportunities and strategies of new ventures; 



 
 

๗๖ 
 

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.  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 91 หนว่ยกติ 
 2.1  วิชาพื้นฐานวิชาชพี จํานวน  24 หน่วยกติ 
30901201 บคุลกิภาพสาํหรบัการท่องเที่ยวอย่างมืออาชพี 3(2-2-5)  
  Personality for Tourism Professional 

 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
 Course Condition : None 

  ความหมาย ความสําคัญของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ
ของตนเอง การปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับวิชาชีพด้านการบริการ ศิลปะการแต่งกาย ศิลปะการ
พูด มารยาททางสังคม บุคลกิภาพการเป็นผู้นํา การคิดเชิงบวก และการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
  Definition important of personality traits, personality development; 
personality self-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 tourism and hospitality service operations 
component 
 
30901202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาบริการ  3(3-0-6)  

 Tourist Behaviorsand Psychological Service 
 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
 Course Condition : None 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยว แรงจูงใจในการเดินทาง 

ความต้องการและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละประเภท จําแนกตามปัจจัยต่างๆ เช่น เพศ ศาสนา 
สถานภาพสมรส สังคม วัฒนธรรม ซึ่งรวมถงึวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิศาสตร์ เช้ือชาติ เศรษฐกิจ จิตวิทยา 
ความรู้ ทัศนคติ และวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการท่องเที่ยว และ
ปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ือจะได้นํามาเป็นพ้ืนฐานในการจัดการพัฒนาด้านบริหารให้สอดคล้องกับลักษณะของ
วัตถุประสงค์ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว รวมทั้งหาแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่จะ
เกิดแก่นักท่องเที่ยว 
  Factors Influencing changes in tourism behavior; motivation in traveling; 
the needs and tourist behavior in each type including traditional culture, geographic, 
ethnic, economy, phycology, knowledge, attitude and tourism purpose; cross-cultural 
in tourism and other factors bring to base in management development in accordance 
with the tourism objectives and the behavior of tourists including finding ways to 
prevent dnd solve problems that will occur to tourists 
 



 
 

๗๗ 
 

30901203 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)  
  Tourism and Service Industry 

 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
 Course Condition : None 

  ความหมาย ความสําคัญ ประวัติของการท่องเที่ยว บทบาทและผลกระทบของการ
ท่องเที่ยว องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ประเภทของการท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเที่ยว
ลักษณะของสนิค้าและบริการทางการท่องเท่ียว ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวบทบาทของรัฐบาล 
ภาคเอกชน และชุมชนที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว แนวโน้มและทศิทางของการท่องเที่ยวในอนาคต
ภายใต้ความปกติใหม ่
  Definition; importance of tourism; history of tourism; role and impact of 
tourism industry;component of tourism; type of tourism; tourism Resources; 
characteristics of tourism product; tourism business; government agencies and 
community involved in the tourism industry and trends in tourism industryunder the 
new nomal 
 

30901204 เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)  
 Information Technology for Tourism Industry 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
 Course Condition : None 
 ความหมายความสําคัญ ระบบข้อมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว การจัดเก็บข้อมูล การดึงข้อมูลมาใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการตลาด การโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ การจองโปรแกรมการทอ่งเที่ยว ระบบการบริหารจัดการลูกค้า การประยุกต์ใช้
โปรแกรมสํานักงาน รวมไปถึงการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์สําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 Definition; importance; Information systems of information technology in 
the context of the tourism industry; Storage Data retrieval; Data analysis for marketing 
advertising and public relations; Travel program booking; Customer management 
system; Office applications Including the production of media and publications for the 
tourism industry 

 
 
 
 
 
 
30901205 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6)  
  Ethical and Laws for Tourism and Servicefor Tourism 

 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
 Course Condition : None 



 
 

๗๘ 
 

  จรรยาบรรณพ้ืนฐานสําหรับธุรกิจ ทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณใน
อุตสาหกรรมการบริการสําหรับการวิเคราะห์ และเรียนรู ้กระบวนการที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาตนเอง 
และวิธีทดลอง ประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การทํางาน พร้อมกับกฎหมายประเทศไทยที่เก่ียวขอ้งกับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมไปถึงกฎหมายพ้ืนฐานของตัวบุคคล พระราชบัญญัติ และสัญญา  
  Ethical foundation in business; fundamental theories of ethics; various 
ethical concepts and dilemmas in service industry for analysis and learning; essential 
process for self-evaluation and methods to test and apply the theories in their own 
working life as well as overview of Thai laws related to tourism and hospitality industry, 
including the legal principles of personality, juristic act and contract 

 

๓๐901206 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว ๓(๓-๐-๖) 
  Human Resource Management for Tourism  

 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
 Course Condition: None 
 แนวคิดและหลักการสําคัญของการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการ

ท่องเที่ยว บทบาทและหน้าที่ของแผนกการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดหา และการคัดเลือกบุคลากร 
การจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับตําแหน่ง บทบาทและความสัมพันธ์ของหัวหน้างาน ผู้ประกอบการ
และพนักงาน การทํางานเป็นทีม การสร้างขวัญ และแรงจูงใจในการทํางานหลักอาคันตุกะสัมพันธ์ 
แรงงานสัมพันธ์ การป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารภายในองค์กร  

 Concepts, and principles of human resource management and 
development in tourism; roles and functions of human resource development, process 
and techniques used in human resource development i.e., planning, recruitment, and 
selection of personnel, assigning duties and responsibilities to the personnel, providing 
training, appraising job performance, developing relationship among employees, building 
teamwork, instilling morale and motivation, preventing conflicts, strengthening 
communication within an organization 

 

 
 
 
 
 
 
 
30901207 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อการท่องเทีย่ว 3(3-0-6)  

 Cross Cultural Communicationfor Tourism 
 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
 Course Condition : None 



 
 

๗๙ 
 

  ความเป็นมา ความหมาย และทักษะพ้ืนฐานของการสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทต่างๆการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร
ต่างวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว 

 Definition, background and basic skills of cross cultural communication. 
Understanding cultural diversities in any contexts including solutions and threats of 
cross cultural communication to benefit to tourism 

 

30901208 ภูมิศาสตรแ์ละทรพัยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6 ) 
  Tourism Geography and Resources 

 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Course Condition: None 

  ภูมิศาสตร์และความสําคัญของพ้ืนที่ ภูมิภาคของโลกและประเทศไทย เอกลักษณ์ทาง
กายภาพ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
รูปแบบทางภูมิศาสตร์ของการท่องเที่ยวและลักษณะการท่องเที่ยวของภูมิภาคของโลกและประเทศไทย 

 Geography and the importance of place; world regions and Thailand: 
physical, political, economic and cultural characteristics; the development of Thailand 
tourism; geographical patterns of tourism and the tourism characteristics of selected 
world regions and Thailand 
 
 2.2. วิชาเฉพาะบังคบั             33 หน่วยกติ   
30901301 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) 
  Eco-tourism  

 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Course Condition: None 

   หลักการนิเวศวิทยาที่ประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว หลักการของพฤติกรรมมนุษย์ทีใ่ช้ใน
หัวข้อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว การวางแผน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนสําหรับใช้ในการทอ่งเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน ซึ่งให้เน้นฝึกปฏิบัติการไปยังพ้ืนที่ห่างไกล เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ป่าไม้ ภูเขา ทะเลและเกาะต่างๆ 
  Ecological principles applied to tourism; principles of human behavior 
used in eco-tourism issues; the relationship between natural resources and tourism; 
planning and management of natural, cultural resources and people’s way of life for 
sustainable use in tourism with special focus on tour operation practicing in rural areas, 
wildlife sanctuaries and other areas of forests, mountains, beaches and islands 
 
30901302 การทอ่งเทีย่วโดยชุมชนอย่างสรา้งสรรค ์ 3(2-2-5) 
  Creative Community Based Tourism                
   เง่ือนไขรายวิชา :ไม่ม ี
  Course Condition:  None 



 
 

๘๐ 
 

 แนวคิด รูปแบบ และวิธีการในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บทบาทและหน้าที่ขององค์กรใน
ชุมชน ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อชุมชน การประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กระบวนการวางแผนและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ของการ
ท่องเที่ยวการต่อยอดองค์ความรู้เดิมของท้องถิ่นการเพ่ิมคุณค่าการหาจุดเด่นและการจัดการกิจกรรม
และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
  Concept, forms and strategies in managing community-based tourism; role 
and duties of organizations in community; tourism impacts on community; community-
based tourismevaluation standard; planning and participation of people involved; 
constructing new knowledge of tourism; developing the local knowledge; increasing 
values; identifying strengths and managing of tourism activities and products 

 

30901303 การวางแผนพฒันาการทอ่งเที่ยวอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 
  Sustainable Tourism Development Planning 
   เง่ือนไขรายวิชา :ไม่ม ี
  Course Condition: None 
  แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน องค์ประกอบการวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว 
บทบาทของภาคีที่เก่ียวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การประเมินศักยภาพและ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการท่องเที่ยว การกําหนดกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและ
การบริการ และองค์กรที่เก่ียวข้องทางการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
 The principles of sustainable tourism; the components of tourism planning and 
development; the roles of the parties involved; analysis of the internal and external 
environment; assessing the potential and degradation of tourism resources; strategies 
determination; guidelines for tourism and hospitality development and related 
organizations in sustainable tourism 
 
30901304 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 Contemporary Issue Seminar in Tourism Industry 
   เง่ือนไขรายวิชา :ไม่ม ี
  Course Condition: None 

 การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ภายใต้ประเด็นร่วมสมัยทางการท่องเที่ยว หรือบูรณาการกับทฤษฎีด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวตามความสนใจของนักศึกษา โดยเน้นการฝึกทักษะกระบวนการค้นคว้า การวิเคราะห์ การ
อภิปรายและการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับผู้รู้และผู้เช่ียวชาญ 
  Discussion; knowledge and experience sharing offield work in current 
issues in tourism or integration oftourism management theories; practice on 
researchprocess, analysis, discussion and expressing opinionsbetween students and 
experts 
   
30901305 หลักการมัคคุเทศก์ ๓(2-2-5) 



 
 

๘๑ 
 

 Principles of Tour Guides  
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
 Course Condition: None 

  ความหมาย บทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ และผู้นําเทีย่ว  ความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความสําคัญของมัคคุเทศก์ การพูดและบุคลิกภาพในงาน
มัคคุเทศก์  วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์  การเข้าออกราชอาณาจักร ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ภายใต้ความปกติใหม่ หน่วยงานและองค์การที่เก่ียวข้องกับมัคคุเทศก์ คาํศัพท์ที่เก่ียวข้องในงาน
มัคคุเทศก์(ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่) 
  Definition meaning to tour guide and tour leader, The roles, functions and 
ethics of the tour guide and tour leader, Introduction to the tourism industry, The 
importance of the guide, Speaking and personality for tourist guides, protocols for tour 
guides, process of immigration, Safety for touristsunder the new normal, agencies and 
organizations that involved in tour guides, Vocabulary relevant to the tourist guide 
(field trips) 
 
30901306 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว  ๓(2-2-5) 

 Tour Business Management 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Course Condition: None 

  ความหมายธุรกิจนําเที่ยว การจัดการธุรกิจนําเที่ยว และจดัรายการนําเที่ยว การจัดต้ัง
ธุรกิจนําเที่ยว โครงสร้างของธุรกิจนําเที่ยว ประเภทรายการนําเที่ยว การวางแผนและสํารวจเส้นทาง
การนําเที่ยว การเขียนการกําหนดราคาและการคิดต้นทุนของรายการนําเที่ยว การปฏิบัติการ
จัดการนําเที่ยวภายใต้ความปกติใหม่ การจัดทําตารางการเดินทางการประกันภัยของธุรกิจนําเที่ยว 
ธุรกิจอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับธุรกิจนําเที่ยว (การศึกษานอกสถานที่พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาจาก
ประสบการณ์จริง) 
  Definition of tourism business, management of tourism business and 
organize an itinerary, establishment of a travel agencies, travel agencies organization, 
types of excursions, planning and surveying of the tour routes, writing a tour program; 
pricing and costing of a tour program, implementation of the guided toursunder the 
new normal, scheduling of the travel; insurance for travel agency and other business 
involved tourism business, (field trips to develop problems solving skills from real 
experience). 
 
 
30901307 อุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6) 

 Aviation Industry 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  
 Course Condition: None 



 
 

๘๒ 
 

 ประวัติ ความสําคัญและองค์ประกอบในอุตสาหกรรมการบินองค์กรและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบินกฎระเบียบและมาตรการความปลอดภัยที่เก่ียวข้องภายใต้ความปกติ
ใหม่ความรู้เก่ียวกับธุรกิจสายการบินท่าอากาศยานธุรกิจอากาศยานการให้บริการผู้โดยสารขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้า-ออกเมืองและพิธีการศุลกากรและแนวโน้มของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต 
  History of the aviation industry; meaning and Component of the airline 
business; agencies and organizations involved in the airline business; rules and safety 
measures related to the airline businessunder the new normal; introduction to airline 
business;airport ;  aircraft business ; process of passenger service; immigration and 
customs procedure andtrends in airline industryin the future 
 
30901308 การออกบัตรโดยสารและการจองบัตรโดยสารสายการบิน ๓(2-2-5) 

 Airline Ticketing and Reservation 
 เง่ือนไขรายวิชา :  30901307 อุตสาหกรรมการบิน 
 Course Condition:30901307Aviation Industry 
 ขั้นตอนและวิธีการออกบัตรโดยสาร โปรแกรมที่ใช้ในการสํารองที่น่ัง การอ่านบัตร

โดยสาร ประเภทของบัตรโดยสาร ช้ันที่น่ังของบัตรโดยสารภายใต้ความปกติใหม่ รหสัต่างๆท่ีเก่ียวข้อง
สําหรับสายการบินและออกบัตรโดยสาร  การจองบัตรโดยสารสายการบิน การประกันการเดินทาง  
คําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการออกบัตรโดยสารสายการบิน  

 Procedures and methods for issuing tickets, the program used to issue 
tickets, ticket reservation, Reading airline ticketsunder the new normal; type of airline 
ticket, codes for airlines, insurance, vocabularies relevant to the airline business 

 
30901309 การเดินทางและท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและระหว่างประเทศ ๓(2-2-5) 

 Greater Mekong Sub-region Tourism and Travel International 
 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี  
 Course Condition : None    
 สภาพแวดล้อมและลักษณะพิเศษของการเดินทางและท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  

แนวตะวันออก - ตะวันตก (เวียดนาม - กัมพูชา - ลาว - ไทย - เมียนมาร์)และระหว่างประเทศ 
ธรรมชาติ ความสําคัญและมาตรการในการรักษาภาพพจน์ของสถานที่ทอ่งเที่ยวและประเทศแต่ละ
ประเทศที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะเจ้าของบ้านและแขกผู้มาเยือน ปัจจัยเชิงบวกและเชิงลบของ
การเดินทางและท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและระหว่างประเทศ ประเภทและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวนานาชาติ มาตรการ การพยากรณ์และการส่งเสริมการเดินทางและท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค
ลุ่มนํ้าโขง กระบวนการตัดสินใจในการเดินทางของนักท่องเท่ียว 

 Environment and characteristics of travel and tourism in the East-West 
Mekong Sub-region (Vietnam-Cambodia-Laos-Thailand-Myanmar) and international in 
each country has interactions with each other as a landlord and a visitor. Positive and 
negative factors of travel and tourism in the Mekong sub-region and internationally; 



 
 

๘๓ 
 

Types and needs of international tourists, measures for forecasting and promoting 
travel and tourism in the Mekong sub-region; Travel decision making process 

 
30901310 การทอ่งเทีย่วเฉพาะกลุ่ม 3(3-0-6) 
 Niche Tourism  

 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
 Course Condition : None 
 คําจํากัดความของการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ ประเภทของนักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม 

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม ปรากฏการณ์ของการท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะ ความสัมพันธ์กับ
รูปแบบการท่องเที่ยวด้ังเดิม แนวโน้มการเติบโตและความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มเฉพาะ รูปแบบการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบพํานักระยะยาว  

  Definition of niche tourism; types of niche tourists; tourism behavior of 
niche tourists; Phenomenon of Special Interest Tourism (SIT) and its relationship to 
traditional forms of tourism; various special interest and 'niche' tourism market 
segments behavior, the growth and diversity of SIT activities; types of special interest 
tourismsuch as agro tourism; gartronomy tourism; wellness tourism; lony-stay tourism 

 
 2.3 วิชาเฉพาะเลือก                      16หน่วยกิต   
30901401 สังคมไทยและมรดกทางภูมิปัญญาไทย ๓(๓-๐-๖) 
 Thai Social and Local Wisdom 
 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
 Course Condition: None  
 ความหมายของสังคมไทย พ้ืนฐานและลักษณะโครงสร้างของสังคมการเมือง และ
เศรษฐกิจ ในประเทศไทย วิถคีวามเป็นอยู่แบบไทย สถาบนัที่สําคัญค่านิยม และความเช่ือในสังคมไทย 
พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ ในประเทศไทยปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและมรดกทางภูมิ
ปัญญาไทยที่เป็นมรดกสําคญัของประเทศ อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย อันได้แก่ อาหารไทย 
ขนมไทย ผลไม้ไทย หัตถกรรมไทย สมุนไพรไทย ยารักษาโรค การนวดแผนไทย เครือ่งแต่งกายไทย 
สถาปัตยกรรมไทย เป็นต้น  
 Meaning of society in Thailand; politics, and economy in Thailand; ways of 
living in Thailand; important institutions, values and beliefs inthe Thai society; 
Buddhism and other religions in the country; sufficiency economy philosophy; 
intellectual heritage of Thailand that represents the identity of the country such as 
food, fruits, handicrafts, herbs, medicine, massage, costumes, architecture, etc. 
30901402 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ๓(2-2-5) 

 Historical and Cultural Tourism 
 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี  
 Course Condition: None 



 
 

๘๔ 
 

  ประวัติศาสตร์ไทย การก่อต้ังและพัฒนาการของราชอาณาจักรไทย วิวัฒนาการทาง
การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจและสงัคม เหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เทศกาลและ
งานประเพณีไทย ทัศนศิลป์และศิลปกรรมไทย วรรณคดีไทย ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
พระบรมมหาราชวังและวัดสําคัญในกรุงเทพมหานคร อุทยานประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดี
โบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานสําคัญในประเทศและท้องถิ่นที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมที่สําคัญ 

 History of Thailand; the establishment and development of the Kingdom 
of Thailand; evolution of political affairs, economy, and society; important historical 
events; meaning, significance, and types of Thai cultural preservation; conservation and 
promotion of Thai culture; festivals & events in Thailand; Thai visual and fine arts; Thai 
Literature; Thai music and dance;the Grand Palace and temples in Bangkok; important 
cultural and historical sites such as important historical parks, historic and archeological 
sites and museums in Thailand and in the local areas. 
 
30901403 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและนันทนาการ ๓(2-2-5) 
  Adventure Tourism Recreation  

 เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
 Course Condition : None 
 การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและการพักผ่อนกลางแจ้ง เน้ือหารวมถึงการ

ต้ังแคมป์กลางวัน การต้ังแค้มป์พักค้างแรม การเดินทางในป่า รูปแบบของกิจกรรมและการจัด
นันทนาการ การพัฒนาโปรแกรมและการจดัดําเนินงานตามโปรแกรม ความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ท่องเที่ยวและการสันทนาการเชิงผจญภัย ความรับผิดชอบทางกฎหมาย และการศึกษานอกสถานที่ 
  Organizing adventure tourism and outdoor recreation programs,  the 
content includes day camping, camping; traveling in forest; types of activities and 
recreation program;development and implementation recreation program;  
responsibilities of the adventure travel and leisure manager in terms of legal 
responsibility and field trips 
 
 
 
 
 
 
30901404 การจัดการงานกิจกรรมพิเศษ 3(2-2-5) 

 Event Management 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
 Course Condition: None 



 
 

๘๕ 
 

 ความหมาย ประเภท ลักษณะ และองค์ประกอบของงานกิจกรรมพิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมพิเศษอย่างย่ังยืน ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานกิจกรรมพิเศษ และ
กิจกรรมการจดัเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษภายใต้ความปกติใหม่ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและพันธมิตรของ
กิจกรรมพิเศษ การวางแผนและการจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทํางบประมาณและการควบคุมต้นทุนการ
ดําเนินงานเทคนิคการประสานงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การจัดการความเสี่ยงและการ
ประเมินผลหลงัการจัดงาน  

 Definition, types, characteristics and elements of special events for 
tourism; Sustainable special events; creativity and design in events, festivals and special 
eventsunder the new normal; stakeholders and special events partners; planning and 
organizing special events; budgeting and operational cost control and coordination 
techniques and problem solving; risk management and evaluation after the even 
 
30901405 การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ๓(๓-๐-๖) 

 Creative Marketing for Tourism 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
 Course Condition: None 
 ระบบและองค์ประกอบของการตลาดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อตลาดการท่องเที่ยว การแบ่งส่วนตลาด การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางตําแหน่งทางการตลาด 
กลยุทธ์ส่วนประสมของการตลาดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยว การวางแผนการตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว กรณีศึกษา 

 Systems and components of creative marketing for tourism; factors 
affecting tourism marketing; market segmentation, targeting and positioning; marketing 
mix-strategies for tourism; marketing planning; tourism product development; case 
studies 

 
๓๐9๐1406 การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา    1(3-0-๐) 
      Pre-Cooperative Education 
      เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
      Course Condition: None 
     ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการนําเสนอ ทักษะการทํางานเป็นทีม 
ทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะชีวิตและงานอาชีพ การเป็นผู้มีความคดิริเริ่มและ
เป็นผู้นํา ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเพ่ิมผลผลิตและการรู้รับผิดชอบ และภาวะผู้นํา
และความรับผดิชอบ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร การ
ทํางานกับสถานประกอบการในธุกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  
      Problem solving skills; communication skills; presentation skills; teamwork 
skills; computer skills; foreign language skills; life and professional skills; initiative and 
self-direction; social and cross-cultural skills; productivity and accountability and 



 
 

๘๖ 
 

leadership and responsibility; personality development; flexibility and adaptabilityto 
cultural organization; working in the tourism and service industry sector  
 
 2.4 วิชาเฉพาะเลือกภาษาต่างประเทศ 16 หน่วยกิต 
30901410 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ๑  ๒(๑-2-๓) 
  English for Tourism I 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  คําศัพท์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวส่วน
ภูมิภาค และการท่องเที่ยวนานาชาติ การฝึกหัดการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง  
  Basic English vocabulary used in tourism business, both related to regional 
tourism and international; Practicing in the correct use of English in tourism business 
 
30901411 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ๒  ๒(๑-2-๓) 
  English for Tourism II 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None   
  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการการท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อนมากข้ึน ในหัวข้อที่มีความ
หลากหลายมากย่ิงขึ้น และสถานการณ์ที่ต่างกันไป เช่น การใช้ภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับการจัดโปรแกรม
นําเที่ยว การอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 
  The use of English for more complex tourism. In an even more diverse 
topic and different situations, such as the use of English in relation to tour program 
arrangements; describing the tourist attractions, etc. 
 
30901412 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3 ๒(๑-2-๓) 
  English for Tourism III 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None  
  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการการท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อนมากข้ึน ในหัวข้อที่มีความ
หลากหลายมากย่ิงขึ้น และสถานการณ์ที่ต่างกันไป เช่น การใช้ภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับการจัดโปรแกรม
นําเที่ยว การอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 
  The use of English for more complex tourism. In an even more diverse 
topic and different situations, such as the use of English in relation to tour program 
arrangements; describing the tourist attractions, etc. 
30901413 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 1 ๒(๑-2-๓) 
  Vietnamese for Tourism I 
  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
  Course Condition : None 



 
 

๘๗ 
 

  ความรู้พ้ืนฐานและทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาเวียดนามเบ้ืองต้นสําหรับ                
การท่องเที่ยว ในกรณีที่จําเป็นต้องใช้ภาษาเวียดนามในการทํางาน บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบการ
สนทนาในชีวิตประจําวันอย่างง่าย 
  Fundamentals and basic Chinese langaue listening and speaking skills for 
tourism. When working in Chinese is necessary. The lessons consist of simple everyday 
conversation styles. 
 
30901414 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 2 ๒(๑-2-๓) 
  Vietnamese for Tourism II 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None  
  การใช้ภาษาเวียดนามเพ่ือติดต่อสื่อสารในงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวการติดต่อและ
การจองห้องพัก ราคาที่พัก งานส่วนหน้าของโรงแรม การต้อนรับทักทาย การบริการต่างๆ การแก้ไข 
สถานการณ์ต่างๆ การแนะนํา การเสนอแนะ การอธิบายและตอบข้อซักถามของนักท่องเที่ยว การนําชม
สถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ รวมถึงการศึกษานอกสถานที ่
  Using Vietnamese language to communicate in tourism-related events, 
contact and hotel reservations, front office , welcoming greetings, services, problem 
solving in many situations, making recommendations, making recommendations, 
explaining and answering tourist inquiries. Touring the various tourist attractions 
including field trips. 
 
30901415 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1 ๒(๑-2-๓) 
  Chinese for Tourism I 
  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
  Course Condition : None 
  ความรู้พ้ืนฐานและทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาจีนเบ้ืองต้นสําหรับการท่องเที่ยว 
ในกรณีที่จําเป็นต้องใช้ภาษาจีนในการทํางาน บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันอย่างง่าย 
  Fundamentals and basic Chinese langaue listening and speaking skills for 
tourism. When working in Chinese is necessary. The lessons consist of simple everyday 
conversation styles. 
 
 
 
30901416 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2 ๒(๑-2-๓) 
  Chinese for Tourism II 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition : None  



 
 

๘๘ 
 

  การฝึกทักษะในด้านการฟัง การพูด และการใช้สํานวนภาษาที่ใช้ในการบริการ และจดั
สถานการณ์จําลองในการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ปฏิบัติงานสนามบินโรงแรม 
ภัตตาคาร พิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น 
  Skills training in listening, speaking and using expressions in service 
language and introducing tourist attractions in Thailand by organizing operational 
scenarios at airports, hotels, restaurants, shops, etc. 
 
30901417 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ๒(๑-2-๓) 
  Communicative English for Tourism  
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition : None 
  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนาตลอดจนการใช้โทรศัพท์ในการสื่อสาร โดยการจัด
สถานการณ์จําลองที่หลากหลายในบริบทของการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม เช่น การให้บริการที่
สนามบิน โรงแรม งานส่วนหน้า ภัตตาคาร บาร์ ร้านค้า สถานบริการ สถานที่ท่องเที่ยว บริษัทนําเทีย่ว 
ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น 
  The English conversation as well as telephone communication through 
the various role-plays in the context of tourism and hotel management such as 
providing service at the airports, hotels, front office, restaurants, bars, shops, 
entertainment business, tourist attractions, travel agency, souvenir shop 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
30901407การจัดการธุรกิจบันเทิงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  Entertainment Business Management in Tourism Industry  
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของธุรกิจบันเทิง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจัดการ
ธุรกิจบันเทิง สวนสนุก คาสิโน ไนท์คลับ คาราโอเกะ การแสดงต่าง ๆ จรรยาบรรณและกฎหมายการ
จัดต้ังสถานประกอบการธุรกิจบันเทิง 
  Definition, importance, types of entertainment business; target segment; 
entertainment business management; casinos; nightclubs; karaoke; variety shows; ethics 
and laws for establishment entertainment business 
 
 
 
30901408 การท่องเที่ยวทางทะเลเขตร้อน 3(3-0-6) 
  Tropical Marine Ecotourism  
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 



 
 

๘๙ 
 

  หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง สภาพแวดล้อมทางทะเลเขตร้อน 
แหล่งที่อยู่อาศยัและแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งที่สําคัญ แนวปะการัง ป่าชายเลน ฯลฯการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ทางทะเลเขตร้อน การจัดการการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ทางทะเลอย่างย่ังยืน  
  Principle of marine and coastal eco-tourism; tropical marine environment; 
important coastal habitats and tourism resources, coral reef, mangrove forests, etc.; 
development of marine eco-tourism; tourism activities in tropical marine areas; 
management of sustainable eco-tourism 
 
30901409 เทววิทยาและการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  Theology and Tourism  
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  Course Condition: None 
  ความหมาย ประเภท ลักษณะ และองค์ประกอบของเทววิทยา บริบทความเช่ือทางเทว
วิทยาของแต่ละพ้ืนที่ในแต่ละภูมิภาคของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างเทววิทยาและการทอ่งเที่ยว 
กลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมการท่องเทีย่วที่เก่ียวข้องกับเทววิทยา 
  Definition, categories, characteristics and elements of theology; context of 
theological beliefs of each region of the world; relationship between theology and 
tourism; target groups, tourist behavior and the organization of tourism activities 
related to theology 
 
4. หมวดฝกึประสบการณ์วิชาชพี 
๓๐9๐19๐1 สหกิจศึกษา                  ๖(๐-๔๘-๐) 
      Co-operative Education 
      เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
      Course Condition: None 
      การทํางานกับสถานประกอบการในธุกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เป็นเวลา 
16 สัปดาห์ต่อเน่ือง  
      Working in the tourism and service industry sector for a minimum of 
successive 16 weeks 
 
 
 
๓๐9๐19๐2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        1(๐-6-๐)  
      Internship 
      เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
      Course Condition: None 



 
 

๙๐ 
 

      การทํางานกับสถานประกอบการในธุกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า๒00ช่ัวโมง 
      Working in the tourism and service industry sector for a minimum 200 
hours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร 
 

๑. ชื่อ – นามสกลุ นายธาวิษ ถนอมจิตศ ์



 
 

๙๒ 
 

๒.ตําแหนง่ทางวิชาการอาจารย์ 
3. เลขทีป่ระจําตาํแหน่ง30701 สังกัด วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ บรรจุเมื่อ 
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 
4. เริ่มปฏบิตังิานครั้งแรก ต้ังแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 
5. คณุวุฒ ิ

ระดบัปรญิญา สาขาวิชา ปทีีส่าํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศกึษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว 

แบบบูรณาการ 

พ.ศ.2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 

MAA Administration ค.ศ.2007 CentralQueensland 
University 

นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2543 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

6. ภาระงาน 
ปกีารศกึษา สรปุภาระงานสอน (จํานวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสตูร 
๒๕63 4.5ชม./สัปดาห์ 4.5 ชม./สัปดาห์ 
๒๕62 - - 

 
7.รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 7.๑ บทความวิจัยตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
  -ไม่มี- 
 7.2 บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ 
 ธาวิษ ถนอมจิตศ์. (2560). แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวมรดกโลกแห่งประเทศไทย 

กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี “วิจัยเพ่ือแผ่นดินไทยที่ย่ังยืนครั้งที่ 7” 15 กรกฎาคม 
2560, (น.1-8). เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

 ธาวิษ ถนอมจิตศ์. (2560). พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมือง 
มรดกโลกสุโขทัย (Behavior of Thai Tourists Travelling to Sukhothai World 
Heritage Site). รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ครั้งที่ 410 มีนาคม 2560,(น.630 -638). เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ์
 

 7.3 ตํารา/หนังสือ 
  -ไม่มี-  
 
 7.4 ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
 -ไม่ม-ี 



 
 

๙๓ 
 

8. ประสบการณท์างดา้นวิชาชพี หรือปฏบิตักิาร 
 - ประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 12 ปี 

 

     รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
   (นายธาวิษ ถนอมจิตศ์) 

  วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร 
 



 
 

๙๔ 
 

๑. ชื่อ-สกุลนางสาวจิราภรณ์  พรหมเทพ 
๒. ตําแหน่งปจัจุบนัอาจารย์ 
๓เลขทีป่ระจําตําแหน่ง 0149 สังกัด วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  
หรือสญัญาจ้างเลขที่ จ006/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  สังกัดวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ  
4.เริ่มปฏบิตังิานครั้งแรกต้ังแต่วันที1่5  มีนาคมพ.ศ.2555  จนถึงปัจจุบัน  
5. คุณวุฒิ  

ระดบัปรญิญา สาขาวิชา ปทีีส่าํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศกึษา 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว พ .ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว พ .ศ.  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

6. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จํานวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
๒๕๖3 7.5  ชม./สัปดาห์ 7.5 ชม./สัปดาห์ 
๒๕62 10.5  ชม./สปัดาห์ 10.5 ชม./สัปดาห์ 

 
7.รายละเอียดผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ และผลงานอ่ืนๆ 
 7.1 บทความวิจัยตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

จิราภรณ์ พรหมเทพ. (2561). แนวทางการพัฒนาการตลาดเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวริมฝั่งโขง  
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, 7.  
(10-17). 

7.1บทความวิจัยทีน่ําเสนอในการประชุมวิชาการ 
  -ไม่มี-  
 7.3 ตํารา/หนังสอื 
  -ไม่มี-  
 7.4 ผลงานอ่ืนๆ 
  -ไม่มี-  
 

8. ประสบการณท์างดา้นวิชาชพี หรือปฏบิตักิาร 
 -  พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550 ตําแหน่ง พนักงานรับจองทัวร์และบัตรโดยสารสายการบิน 
      สถานที่  Joy (Groups) Travel Service Co.,LTD 
      (พัทยา จังหวัดชลบุรี) 

- พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 ตําแหน่งพนักงานรับจองบัตรสายการบิน   
    สถานที่ International Migration Visa and  
    Travel Co.,LTD ชลบุร ี

- พ.ศ. 2551    ตําแหน่งมัคคุเทศก์อิสระ  
    สถานที่ บริษทัดารากรทราเวล   



 
 

๙๕ 
 

 - ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ เลขที่   51-03684 ประเภททัว่ไป(ให้บริการนําเที่ยวแก่ชาวไทย
และชาวต่างประเทศ) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 - Tour Leader Licence No.54.0059/2560กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 
 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
(นางสาวจิราภรณ์  พรหมเทพ) 

  วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล นางสาวดุษฎี  ช่วยสุข 



 
 

๙๖ 
 

๒. ตําแหน่งทางวิชาการอาจารย์ 
3. เลขทีป่ระจําตาํแหน่ง10227 สังกัดวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม บรรจุเมื่อวันที่3 สงิหาคม พ.ศ.2558 
หรือสัญญาจ้างเลขที่ จ103/2562ลงวันที่ 1ตุลาคม พ.ศ. 2566สังกัด วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ                 
4. เริ่มปฏบิตังิานครั้งแรก ต้ังแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน 
5. คณุวุฒิ  

ระดบัปรญิญา สาขาวิชา ปทีีส่าํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศกึษา 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การจัดการการท่องเที่ยว 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. ภาระงาน 
ปกีารศกึษา สรปุภาระงานสอน (จํานวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสตูร 
2563 13.5 ชม./สัปดาห์ 13.5ชม./สัปดาห์ 
๒๕๖2 7.5ชม./สัปดาห์ 7.5ชม./สัปดาห์ 

 
7.รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
7.๑ บทความวิจัยตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ และดุษฎี  ช่วยสุข. (2562). รูปแบบการรกัษาอัตลักษณ์ทาง 
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนพิมาน 
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม. ภูพานสาสน์.2(1). 61-83.  

Chunhabunyatip, P., Chuaysook, D., &Aromrucks, S. (2020). A COMMUNITY  
BRANDING DEVELOPMENT FOR ETHNIC IDENTITY AND ECO-CULTURAL 
TOURISM IN NAKHON PHANOM PROVINCE, THAILAND. AU-GSBe-
JOURNAL, 13(1), 28-40. 

7.2 บทความวิจัยทีน่ําเสนอในการประชุมวิชาการ 
ดุษฎี ช่วยสุข. (2560).สถานที่จัดงานไมซ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 เฉียงเหนือ.ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ 
 และวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ครั้งที่ 1. 26 สิงหาคม 2560  
 (น.307– 317). สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.  

7.๒ ตํารา/หนังสือ 
 -ไม่ม-ี 
 
7.๓ ผลงานอ่ืนๆ 

 -ไม่ม-ี 
 



 
 

๙๗ 
 

8. ประสบการณท์างดา้นวิชาชพี หรือปฏบิตักิาร  
-ไม่ม-ี 

 
 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 

  
(นางสาวดุษฎี  ช่วยสุข) 
  วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล นางสาว พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ 
๒. ตําแหน่งทางวิชาการอาจารย์ 



 
 

๙๘ 
 

3. เลขทีป่ระจําตาํแหน่ง 0017 สังกัด วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ บรรจุเมื่อวันที ่
2 มิถุนายน พ.ศ. 2551  
4. เริ่มปฏบิตังิานครั้งแรก ต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน 
5. คณุวุฒิ  

ระดบัปรญิญา สาขาวิชา ปทีีส่าํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศกึษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

พ.ศ. 2561 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว พ .ศ. 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา พ .ศ.  2543 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6. ภาระงาน 
ปกีารศกึษา สรปุภาระงานสอน (จํานวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสตูร 
๒๕๖๓ 10.5ช.ม./สัปดาห์ 10.5ช.ม./สัปดาห์  
๒๕๖๒ 10.5 ช.ม./สัปดาห์ 10.5 ช.ม./สัปดาห์   

 

7.รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
7.๑ บทความวิจัยตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์. (2561). ปัจจัยสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 
 ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม. วารสารการบริการและการท่องเท่ียวไทย, 
 13(1), 3-12. 
พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ และดุษฎี ช่วยสุข. (2562). รูปแบบการรักษาอัตลักษณ์ทาง 

วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการจัดการการท่องเท่ียวชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนพิมาน 
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม. ภูพานสาส์น. (2)1, 61-83.  

Chunhabunyathip, P. (2017). Community Tourism and Environmental  
Conservation Participation in Nong Chaiwan Wetland Dondeng Village, 
Srisongkhram District, Nakhon Phanom Province. International Thai 
Tourism Journal, 13(2), 47-62. 

Chunhabunyatip, P. (2018). Guidelinesto Develop Quality of Graduates  
According to Thailand Qualification Framework and Needs of Labor 
Market in Tourism, Hotel and Service Industry.Asian Journal of 
Management Sciences & Education, 7(2), 11-19.  
 
 

Chunhabunyatip, P., Chuaysook, D., &Aromrucks, S. (2020). A COMMUNITY  



 
 

๙๙ 
 

BRANDING DEVELOPMENT FOR ETHNIC IDENTITY AND ECO-CULTURAL 
TOURISM IN NAKHON PHANOM PROVINCE, THAILAND. AU-GSB e-
JOURNAL, 13(1), 28-40. 

7.2 บทความวิจัยทีน่ําเสนอในการประชุมวิชาการ 
พรพรรณ พุทธเสน, ปิยะพงษ์ นาไชย และ พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์. (2560). ทัศนคติ 

ของนักท่องเที่ยวและแนวทางต่อการจัดการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่น : กรณีศึกษา
ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําปี 2560” 1 เมษายน พ.ศ.
2560,(น.458-466). นครราชสีมา : วิทยาลัยนครราชสีมา.  

Chunhabunyatip,P. (2017). A community branding for ethnic identity and  
eco-cultural tourism development in Nakhon Phanom Province, 
Thailand. In “4th World Research Summit for Tourism and Hospitality: 
Innovation, Partnerships and Sharing”8-11 December, 2017. Orlando, FL, 
USA: University of Central Florida.  

Chunhabunyatip, P. (2019). The Factors of Community Participation in Tourism,  
a Case study of the Illuminated Boat Festival, Nakhon Phanom Province, 
Thailand. in “14th GMSARN International Conference 2019 on “Smart 
Energy, Environment, and Development for Sustainable GMS”27-29 
November 2019. Luang Prabang City, Lao PDR. 

     7.๒ ตํารา/หนังสือ 
-ไม่ม-ี 
7.๓ผลงานอ่ืนๆ 
 -ไม่ม-ี 

8. ประสบการณท์างดา้นวิชาชพี หรือปฏบิตักิาร (ถ้ามี) 
 -  พ.ศ. 2546-2548  ตําแหน่ง พนักงานต้อนรับสว่นหน้า (Receptionist) 
     สถานที ่  โรงแรม Sofitel KhonKaen 
 -  พ.ศ. 2549-2550  ตําแหน่ง Sales and Marketing 
     สถานที่  โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น  
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 (นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์) 

  วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
ประวัตแิละผลงานอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร 



 
 

๑๐๐ 
 

 
๑. ชื่อ – นามสกลุ นายสุริยันต์  สุรเกรียงไกร 
๒.ตําแหนง่ทางวิชาการอาจารย์ 
3. เลขทีป่ระจําตาํแหน่ง๑๐๓๕๗ สังกัด วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ บรรจุเมื่อ วันที่ 
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๐ 
4. เริ่มปฏบิตังิานครั้งแรก ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๐ จนถึงปัจจุบัน 
5. คณุวุฒ ิ

ระดบัปรญิญา สาขาวิชา ปทีีส่าํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศกึษา
ปริญญาโท บริหารการศึกษา ค.ศ. 2016 Vinh University 

 

ปริญญาตร ี การจัดการ พ.ศ. 25๕๖ มหาวิทยาลัยนครพนม 

6. ภาระงาน 
ปกีารศกึษา สรปุภาระงานสอน (จํานวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสตูร 
๒๕63 3 ชม./สัปดาห์ 3ชม./สัปดาห์ 
๒๕๖2 6ชม./สัปดาห์ 6ชม./สัปดาห์ 

 
7.รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
7.๑ บทความวิจัยตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

พิไลวรรณ พูลสวาท, สุภัทรา นพฤทธ์ิ และสุริยันต์ สุรเกรยีงไกร. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อ 
การเลือกจังหวัดนครพนมเป็นสถานที่จัดกิจกรรมไมซ.์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม,14(2), 43-56. 

7.2 บทความวิจัยทีน่ําเสนอในการประชุมวิชาการ 
 -ไม่มี- 
     7.3 ตาํรา/หนังสือ 
-ไม่ม-ี 
7.4ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐต่์างๆ 
  -ไม่มี- 
8. ประสบการณท์างดา้นวิชาชพี หรือปฏบิตักิาร 
 - ประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า๓ปี 
 

     รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
(นายสุริยันต์  สุรเกรียงไกร) 

  วันที่ 31เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจําหลกัสตูร 



 
 

๑๐๑ 
 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล นางสุภัทรา เขียวศรี 
๒. ตําแหน่งทางวิชาการอาจารย์ 
3. เลขทีป่ระจําตาํแหน่ง10367สังกัดวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ                
บรรจุเมื่อวันที่5 มกราคม พ.ศ. 2561 
หรือสัญญาจ้างเลขที่จ101/2560 ลงวันที่5 มกราคม พ.ศ. 2561 สังกัด วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ                 
4. เริ่มปฏบิตังิานครั้งแรก ต้ังแต่วันที่5 มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 
5. คณุวุฒิ  

ระดบัปรญิญา สาขาวิชา ปทีีส่าํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศกึษา 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6. ภาระงาน 
ปกีารศกึษา สรปุภาระงานสอน (จํานวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสตูร 
2563 4.5ชม./สัปดาห์ 4.5ชม./สัปดาห์ 
๒๕๖2 6ชม./สัปดาห์ 6ชม./สัปดาห์ 

 
7.รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
7.๑ บทความวิจัยตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 พิไลวรรณ พูลสวาท, สุภัทรา นพฤทธ์ิ และสุริยันต์ สุรเกรยีงไกร. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อ

 การเลือกจังหวัดนครพนมเป็นสถานที่จัดกิจกรรมไมซ.์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 มหาสารคาม,14(2), 43-56. 

7.2 บทความวิจัยทีน่ําเสนอในการประชุมวิชาการ 
สุภัทรา นพฤทธ์ิ ) .๒๕๖๑ .( แนวทางพัฒนาการตลาดอุตสาหกรรมไมซใ์นเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นครพนม . รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “คุณภาพการบริหาร
จัดการและนวัตรกรรม ครั้งที ่3”, (น. 648-677). อุบลราชธานี: วิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น. 

     7.3 ตาํรา/หนังสือ 
-ไม่ม-ี 
7.4ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐต่์างๆ 
 -ไม่ม-ี 
8. ประสบการณท์างดา้นวิชาชพี หรือปฏบิตักิาร  

-พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559 ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาการจัดการการท่องเท่ียว 
    สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทมุขอนแก่น 
- พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561 ตําแหน่ง ครู สาขาการโรงแรม 



 
 

๑๐๒ 
 

สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 (นางสุภัทรา เขียวศรี) 
  วันที่ 31เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจําหลกัสตูร 



 
 

๑๐๓ 
 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล นางสาวพรพรรณ  พุทธเสน 
๒. ตําแหน่งทางวิชาการอาจารย์ 
3. เลขทีป่ระจําตาํแหน่ง 0017 สังกัด วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ บรรจุเมื่อวันที ่
2 มิถุนายน พ.ศ. 2551  
4. เริ่มปฏบิตังิานครั้งแรก ต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน 
5. คณุวุฒิ  

ระดบัปรญิญา สาขาวิชา ปทีีส่าํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศกึษา 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว พ .ศ. 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นิเทศศาสตรบัณฑิต การหนังสือพิมพ์ พ .ศ.  2546 มหาวิทยาลัย            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6. ภาระงาน 
ปกีารศกึษา สรปุภาระงานสอน (จํานวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสตูร 
๒๕๖๓ 12.5ช.ม./สัปดาห์ 12.5ช.ม./สัปดาห์/   
๒๕๖๒ 10.5ช.ม./สัปดาห์ 10.5ช.ม./สัปดาห์/   

 
7.รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
7.๑ บทความวิจัยตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 -ไม่ม-ี 

7.2 บทความวิจัยทีน่ําเสนอในการประชุมวิชาการ 
พรพรรณ พุทธเสน, ปิยะพงษ์ นาไชย และ พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์. (2560). ทัศนคติ 

ของนักท่องเที่ยวและแนวทางต่อการจัดการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่น : กรณีศึกษา
ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4”1 เมษายน พ.ศ.2560,(น.458-466). 
นครราชสีมา : วิทยาลัยนครราชสีมา.  

     7.๒ ตํารา/หนังสือ 
-ไม่ม-ี 
7.๓ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐต่์างๆ 
 -ไม่ม-ี 
8. ประสบการณท์างดา้นวิชาชพี หรือปฏบิตักิาร (ถ้ามี) 
 -ไม่ม-ี 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 (นางสาวพรพรรณ  พุทธเสน) 
  วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 



 
 

๑๐๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบหมายเลข 3 
คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 



 
 

๑๐๕ 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

๑๐๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบหมายเลข 4 
คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 



 
 

๑๐๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐๙ 
 

 

  



 
 

๑๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 5 
ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร  
 
 

ตารางเปรียบเทียบหลกัสตูร (หลกัสตูรเดมิและหลกัสตูรปรับปรุง) 

หลกัสตูร ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.  2560 
 
 

หลกัสตูร ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

ชื่อหลกัสตูร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ชื่อหลกัสตูร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
 
 

ปรับเปลี่ยน 

จํานวนหน่วยกติ 
จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
 

จํานวนหน่วยกติ 
จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 129หน่วยกิต 

 
ปรับลด 

 
 

โครงสร้างหลกัสตูร โครงสร้างหลกัสตูร  
 
 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมน่้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓0 หน่วยกิต 

 

มคอ. ๒  



 
 

 
 

หลกัสตูร ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.  2560 
 
 

หลกัสตูร ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

1.1 กลุม่วิชาภาษา                                   14 หน่วยกิต 
1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
1.3 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
1.4 กลุม่วิชาสหศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
1.5 กลุม่วิชาการเป็นผู้ประกอบการ 4 หน่วยกิต 
  
 
 

1.1 กลุม่วิชาภาษา                              ๙          หน่วยกิต 
1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        ๖ หน่วยกิต 
1.3 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ ๙ หน่วยกิต 
1.4 กลุม่วิชาสหศาสตร ์ ๓ หน่วยกิต 
1.5 กลุม่วิชาการเป็นผู้ประกอบการ ๓ หน่วยกิต

ปรับเปลี่ยน 
 
 
 

 

โครงสร้างหลกัสตูร(ต่อ) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                               24 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะบังคับ                                 30 หน่วยกิต 
2.3 วิชาเฉพาะเลือก                                  36 หน่วยกิต  
2.4 วิชาเฉพาะเลือกภาษาต่างประเทศ 15    หน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสตูร (ต่อ) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                               24 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะบังคับ                                 30 หน่วยกิต 
2.3 วิชาเฉพาะเลือก                                  16 หน่วยกิต  
2.4 วิชาเฉพาะเลือกภาษาต่างประเทศ 16  หน่วยกิต 

 
 

คงเดิม 
คงเดิม 
ปรับลด 
ปรับเพิ่ม 

 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า๖หน่วยกิต ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า            ๖ หน่วยกิต คงเดิม  

 



 
 

 
 

มคอ.๒

หลกัสตูร ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.  2560 
 
 

หลกัสตูร ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

อาจารย์ประจําหลกัสตูร/ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูร (เดิม) 
 ๑.  นางสาวจริาภรณ์ พรหมเทพ 
 ๒.  นางสาวสรุารักษ์ ศรีลาศกัดิ์ 
๓.  นายปิยะพงษ์ นาชัย 
๔.  นางศรุกา วิสิฐนรภัทร 
๕.  นางอาทิตยาพร ประสานพานิช 
 6.  นายบุญธรรม ข่าขันมะณี 
 

อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูร(ใหม่) 
 ๑.  นายธาวิษ ถนอมจิตศ ์
 ๒.  นางสาวจริาภรณ์ พรหมเทพ 
๓.  นางสาวดุษฎี  ช่วยสุข 
๔.  นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ 
๕.  นายสุริยันต์  เกรียงไกร 
 

 
ปรับใหม ่

 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวชิา(หลักสตูรเดิมและหลักสูตรปรับปรงุ)     
 

 
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาชาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาชาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน 33  หน่วยกิต  ปรับรหัสวิชา 
คําอธิบาย        1.1 กลุ่มวิชาภาษา     จํานวน 15  หน่วยกิต 
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มคอ.๒ 

 

 



 
 

 
 

รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาชาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาชาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

30001103 ภาษาไทยเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3)3-0-6(  รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 

30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 30002102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3)3-0-6(  
30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(2-2-5)    
30002104 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  3(2-2-5)    

 วิชาบังคับเพิ่มสําหรับนักศึกษาต่างประเทศจํานวน 3 หน่วยกิต  วิชาบังคับเพิ่มสําหรับนักศึกษาต่างประเทศจํานวน 3 หน่วยกิต 
30001102 ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 30001302 ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ         3(3-0-6) 

 วิชาบังคับเพิ่มสําหรับนักศึกษาไทย จํานวน  3  หน่วยกิต 
โดยให้เลือกเรียน  จํานวน  1  รายวิชา 

  

30003101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)   
 30003102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     

30003103 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร     
        1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     จํานวน 6 หน่วยกิต 
30004104 มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 3(3-0-6) 30004101 สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง      3)3-0-6(  
30004105 คุณธรรม  จริยธรรม  และภาวะผู้นํา  3(3-0-6) 30004106 สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด 3)3-0-6(  
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         จํานวน 6 หน่วยกิต 
30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 30005101 วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต    3) ๓ -๐-๖(  
30005102 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา                  3(3-0-6) 30005102 คณิตศาสตร์เพื่อการคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ 3) ๓ -๐-๖(  
   30005106 การปฐมพยาบาล 3) ๓ -๐-๖(  
        1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์  จํานวน 6 หน่วยกิต 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์  จํานวน 3 หน่วยกิต 
30006101 การรู้สารสนเทศ  สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 30006102 การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก  )3๓(๖-๐- 
30006102 สุขภาพ  กีฬา  และสุนทรียภาพ   3(3-0-6)    
 1.5 กลุ่มวิชา การเป็นผู้ประกอบการ จํานวน ๓ หน่วยกิต  
   30007101 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ  3(๓-๐-๖)  
2.  หมวดวิชาเฉพาะ                               
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพจํานวน   24   หน่วยกิต  



 
 

 
 

รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาชาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาชาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

30901201 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการท่องเที่ยว 
การโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ 

3(3-0-6) 
30901201 บุคลิกภาพสําหรับการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 

  
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

คําอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

30901202 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 30901202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาบริการ  3(3-0-6) 
30901203 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3(3-0-6) 30901203 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 
30901204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการโรงแรม และ

อุตสาหกรรมบริการ 
3(3-0-6) 30901204 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

3(3-0-6) 

30901205 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม 

3(3-0-6) 30901205
  

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการ
ท่องเที่ยว 

3(3-0-6) 

30901206 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

3(3-0-6) 30901206 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

30901207 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว 
การโรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ 

3(3-0-6) 30901207 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
   

3(3-0-6) 

30901208 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 30901208 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
๒.๒ วิชาเฉพาะบังคับ     30 หน่วยกิต ๒.๒ วิชาเฉพาะบังคับ     30หน่วยกิต  
30901301 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ๓(2-2-5) 30901301 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) ปรับหน่วยกิต 

ปรับรหัสวิชา 
คําอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

30901302 การท่องเที่ยวโดยชุมชน  ๓(2-2-5) 30901302 การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 
30901304 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 

30901303 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 

30901303 
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว   

30901304 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 

30901305 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  ๓(3-0-6) 30901305 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 
30901307 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว       ๓(3-0-6) 30901306 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว  3(2-2-5) 
30901309 การเดินทางท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ๓(2-2-5) 30901307 อุตสาหกรรมการบิน ๓(3-0-6) 
30901311 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ๓(2-2-5) 30901308 การออกบัตรโดยสารและการจองบัตรโดยสาร 

สายการบิน 
๓(2-2-5) 

มคอ.๒ 
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รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาชาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาชาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

30901313 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ๓(3-0-6) 30901309 การเดินทางท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและ
ระหว่างประเทศ 

๓(2-2-5) 

30901314 โลจิสติกส์สําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ๓(3-0-6) 30901311 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง  3(3-0-6) 
2.3 วิชาเฉพาะเลือก   36 หน่วยกิต 2.3 วิชาเฉพาะเลือก   16หน่วยกิต  
30901209 หลักการตลาดสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 30901401 สังคมไทยและมรดกทางภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6)  

เพิ่มวิชา 
ปรับหน่วยกิต 
ปรับรหัสวิชา 
คําอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

30901210 การสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ๓(3-0-6) 30901402 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
30901306 งานมัคคุเทศก์ ๓(2-2-5) 30901403 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและนันทนาการ 3(๒-๒-๕) 
30901308 การออกบัตรโดยสารและการจองบัตรโดยสารสายการ

บิน 
๓(2-2-5) 30901404 การจัดการงานกจิกรรมพิเศษ  3(2-๒-๕) 

30901310 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๓(2-2-5) 30901405 การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
30901312 สังคมไทยและมรดกทางภูมิปัญญาไทย ๓(3-0-6) 30901406 การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา   1(3-0-๐) 
30901315 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน   ๓(3-0-6)    
30901316 การจัดการประชุม การจัดนิทรรศการและ 

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
๓(3-0-6)    

30901317 สปาและการนวด  ๓(2-2-5    
30902301 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการโรงแรมและภัตตาคาร  ๓(3-0-6)    
30902302 ปฏิบัติการงานสว่นหน้า  ๓(1-4-4)    
30902303 ปฏิบัติการงานแม่บ้าน   ๓(1-4-4)    
30902304 ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม   ๓(1-4-4)    
30902311 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบการสื่อสารสากล 3(2-๒-5)    
30902312 หลักการจัดการและพัฒนาธุรกิจโรงแรม ๓(3-0-6)    
30902313 การจัดการงานแม่บ้าน    ๓(3-0-6)    
30902317 บาร์และเครื่องดื่ม ๓(1-4-4)    
2.4 วิชาเฉพาะเลือกภาษาต่างประเทศ  15หน่วยกิต 2.4 วิชาเฉพาะเลือกภาษาต่างประเทศ  16หน่วยกิต  
30902401 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 3(2-๒-5) 30901410 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 2(1-๒-๓) ปรับหน่วยกิต 
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รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาชาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาชาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

  และการโรงแรม 1 ปรับรหัสวิชา 
คําอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

30902402 
ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ     
การโรงแรม 2 

3(2-๒-5) 30901411 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 2(1-๒-๓) 

30902403 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ๓(๒-๒-๕) 30901412 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3          2(1-๒-๓) 
30902404 ภาษาจีนเบื้องต้น ๑  ๓(๒-๒-๕) 30901413 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 1 2(1-๒-๓) 
30902405 ภาษาจีนเบื้องต้น ๒  ๓(๒-๒-๕) 30901414 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 2 2(1-๒-๓) 
30902406 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ๓(๒-๒-๕) 30901415 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ๑        2(1-2-3) 
30902407 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ๑  ๓(๒-๒-๕) 30901416 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ๒ 2(1-๒-๓) 
30902408 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ๒  ๓(๒-๒-๕) 30901417 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2(1-๒-๓) 
30902409 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ๓(๒-๒-๕)    
30902410 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑  ๓(๒-๒-๕)    
30902411 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2 ๓(๒-๒-๕)    
30902412 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ๓(๒-๒-๕)    
30902413 ภาษาลาวเบื้องต้น ๑   ๓(๒-๒-๕)    
30902414 ภาษาลาวเบื้องต้น 2     ๓(๒-๒-๕)    
30902415 ภาษาลาวสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ๓(๒-๒-๕    
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า  ๖   หน่วยกิต 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  ๖   หน่วยกิต คงเดิม 
4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  7   หน่วยกิต ปรับหน่วยกิต 

[พิมพค์าํอา้งอิง
จากเอกสารหรือ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
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เอกสารหมายเลข 7 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี  
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 
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ประกาศของมหาวทิยาลยันครพนม 

เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสประจําวิชาและการคิดหน่วยกิต พ.ศ. 2562 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
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