รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คณะ

วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อย่อ (ไทย):
ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts (Tourism and Hotel)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.A. (Tourism and Hotel)
3. วิชาเอก
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
150 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
6.3 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
6.4 สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในปีการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทางานในธุรกิจการท่องเที่ ยวได้ เช่น
ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว โดยผู้จบ
การศึกษาสามารถเลือกตาแหน่งงานในธุรกิจเหล่านั้นได้ เช่น การทางานในแผนกขายและแผนกรับจองทัวร์
แผนกต้อนรับ การเป็นมัคคุเทศก์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถทางานในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการ
เสนอนโยบาย กากับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยว
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9. ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา และเลขประจาตัวบัตรประชาชนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

1. นางสยามล เทพทา

อาจารย์

ปร.ด.

2. นางไอลดา ศราทธทัต

อาจารย์

3. นางสาวพันธ์วลี รวมรีย์

อาจารย์

4. นางสาวยุลดา ทรัพย์สมบูรณ์

อาจารย์

5. นางสาวเยาวนาถ บางศรี

อาจารย์

ชื่อ – นามสกุล

สาขาวิชาเอก

ปีที่จบ

การจัดการมรดก
2552
ทางสถาปัตยกรรม
กับการท่องเที่ยว
ศศ.ม. การจัดการ
2544
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
ศศ.บ. อุตสาหกรรม
2537
ท่องเที่ยว
ปร.ด. การจัดการมรดก
2553
ทางสถาปัตยกรรม
กับการท่องเที่ยว
ศศ.ม. ญี่ปุ่นศึกษา
2544
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
2533
บธ.ม. การจัดการโรงแรม 2550
และการท่องเที่ยว
MBA. Management
2550
du Tourisme
ศศ.บ. การท่องเที่ยว
2546
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.ม. อุทยานและ
2547
นันทนาการ
วท.บ. วิทยาศาสตร์
2540
สิ่งแวดล้อม
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
2545
ศศ.บ. อุตสาหกรรม
2536
ท่องเที่ยว

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

เลขประจาตัว
บัตรประชาชน
3 1018 00688 10 9

3 1601 00319 29 1

5 1601 00067 92 1

3 1601 01106 82 7

3 6599 00199 86 2
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 ความสาคัญของรายได้ของประเทศที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มีบทบาทสูงมากทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
11.1.2 การกระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มีมูลค่ามากขึ้น
11.1.3 การจ้างแรงงานที่เกิดจากการท่องเที่ยวมีอัตราสูงมาก เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงาน
11.1.4 การแข่งขันในระหว่างประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ต้องการแรงงานที่มี
ความรู้ และคุณภาพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศที่ต้องมีการจัดให้มี
การส่งเสริมโดยการท่องเที่ยว
11.2.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ต้องเป็นไปในทางส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างมวลชนและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
11.2.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
11.2.4 การใช้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยในการดารงรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
มรดกทางประวัติศาสตร์
11.2.5 การร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสร้างแนวทางในการแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีมาตรฐานทางการ
ท่องเที่ยว
12. ผลกระทบจากการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
12.1.2 ต้องสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ
12.1.3 หลักสูตรต้องมีแนวทางในการที่จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของธุรกิจการท่องเที่ยว
12.1.4 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้า ทาวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและ
สังคม
12.1.5 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นมาตรฐานมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคมในประเทศ
12.2.2 สถาบันต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพกาลังเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมในการเรียนทุกด้าน
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12.2.3 สถาบันต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นาเชิงวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมโดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน
12.2.4 สถาบันต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และผู้เรียนกับใน
ระหว่างสถาบันในประเทศและต่างประเทศ เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากล และแลกเปลี่ยน
แรงงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หมวดวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
13.2 หมวดวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ทุกรายวิชาในหลักสูตร นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ /สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นเพื่อให้
ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางการท่องเที่ยวตามความต้องการของหลักสูตร
13.3.2 สารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมกันกับ
ผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชี พเป็น
ระยะ เพื่อแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
13.3.4 ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหัวหน้าสาขาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
โดยทางานกับคณบดีคณะวิทยาการจัดการ การดาเนินงานด้านวิชาการอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการในด้าน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม
และอุตสาหกรรมบริการ ต่างๆ ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรั บของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ
1.2 ความสาคัญ
1.2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
1.2.2 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถา บันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย
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1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.2 มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยวมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน
1.3.3 มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่าง
เหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
1.3.4 มีความสามารถในการทางานกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
1.3.5 มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
1.3.6 มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา
2. แผนการพัฒนาหลักสูตร
แผนการพัฒนาหลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตรตามความ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและความต้องการ
ของธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมและให้มีมาตรฐานไม่ต่า
กว่าที่ สกอ. กาหนด
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของงานด้าน
การท่องเที่ยวและโรงแรม
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให้
มีประสบการณ์จากการนา
ความรู้ทางด้านการท่องเที่ยว
และโรงแรมไปปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ - รายงานผลการประเมิน
ต้องการของผู้ประกอบการด้านการ
ความพึงพอใจในการใช้
ท่องเที่ยวและโรงแรม
บัณฑิตของสถาน
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ ประกอบการ
สอนให้ทางานบริการวิชาการแก่
- ความพึงพอใจในทักษะ
องค์กรภายนอก
ความรู้ ความสามารถใน
การทางานของบัณฑิต โดย
- บูรณาการงานวิจัยและการพัฒนา
เฉลี่ยในระดับดี
องค์ความรู้กับการจัดการเรียน
- ปริมาณงานบริการวิชาการ
การสอน
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
- ผลงานวิจัยของอาจารย์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
2.2.3 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550
2.2.4 มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(2) นักเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกเอง
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีพื้นฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศไม่เท่ากัน และยังไม่สามารถสื่อสาร
เพื่อการปฏิบัติ งานได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
2.3.2 นักศึกษายังไม่มีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
2.3.3 นักศึกษาบางคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะของงานบริการ
2.3.4 นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพไม่สอดคล้องกับงานบริการ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดทดสอบความสามารถทางภาษา เพื่อการจัดหลักสูตรสอนเสริม โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มี
ห้องปฏิบัติการภาษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีจานวนเหมาะสมกับผู้เรียน
2.4.2 กาหนดตารางเวลาให้นักศึกษาฝึกฝนความสามารถภาษาต่างประเทศ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2.4.3 กาหนดให้แต่ละรายวิชาสอดแทรกความรู้และทักษะทางด้านการบริการ และการพัฒนา
บุคลิกภาพ
2.4.4 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้คาปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2554
40
40
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2555
2556
2557
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
120
160
40

2558
40
40
40
40
160
40
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2554

2555

2556

2557

2558

ค่าลงทะเบียน

350,000

700,000

1,050,000

1,400,000

1,400,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

28,000

56,000

84,000

112,000

112,000

378,000

756,000

1,134,000

1,512,000

1,512,000

รวมรายรับ

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
4. ค่าครุภัณฑ์
รวม

ปีงบประมาณ
2556
2557

2554

2555

2558

511,200

511,200

511,200

511,200

511,200

20,000

40,000

60,000

80,000

80,000

8,000

16,000

24,000

32,000

32,000

60,000

120,000

180,000

240,000

240,000

599,200

687,200

775,200

863,200

863,200

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ค)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอน
ผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หนวยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หนวยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา
12 หนวยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
9 หนวยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
114 หนวยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน
30 หนวยกิต
2) กลุ่มวิชาเอก
78 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
33 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก
45 หนวยกิต
3) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
6 หน่วยกิต
- การ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทาง การท่องเที่ยวและ การ
6 หนวยกิต
โรงแรม
หรือ
- สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขตัวที่ 1
แทน
คณะ
เลขตัวที่ 2
แทน
ภาควิชา
เลขตัวที่ 3 และ 4
แทน
สาขาวิชา
เลขตัวที่ 5
แทน
ปีที่ศึกษา
เลขตัวที่ 6 และ 7
แทน
ลาดับวิชา
- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
 บังคับเลือก 1 รายวิชา
ศท 0011011 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
ศท 0011012 สังคมและวัฒนธรรมไทย
ศท 0011013 กฎหมายกับชีวิต
ศท 0011014 จิตวิทยาในการดาเนินชีวิต

หนวยกิต
หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 บังคับเลือก 2 รายวิชา
ศท 0022011
ศท 0022012
ศท 0022013
ศท 0022014
ศท 0022015
ศท 0022016

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

การรู้สารสนเทศ
ชีวิตกับดนตรี
ชีวิตกับสุนทรียภาพ
ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
ความจริงของชีวิต
คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
 ภาษาไทย (บังคับเลือก 1 รายวิชา)
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ศท 0033011 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศท 0033012 การเขียนเพื่อการสื่อสาร

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

 ภาษาอังกฤษ (บังคับเลือก 2 รายวิชา)
ศท 0033013 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศท 0033014 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

3(3-0-6)
3(3-0-6)

 ภาษาต่างประเทศ (บังคับเลือก 1 รายวิชา)
ศท 0033015
ศท 0033016
ศท 0033017
ศท 0033018

การพูดภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

ศท 0044011
ศท 0044012
ศท 0044013
ศท 0044014
ศท 0044015
ศท 0044016

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
ชีวิตกับสุขภาพ
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับชีวิต
โลกของเรา
สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัฒน์
การสื่อสารไร้พรมแดน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต (บังคับเลือก 1 รายวิชา)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12
2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (บังคับเลือก 1 รายวิชา)

ศท 0044017 คณิตศาสตร์ทั่วไป
ศท 0044018 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
3) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (บังคับเลือก 1 รายวิชา)

ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต
ศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้
ศท 0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมายเหตุ หมวดศึกษาทั่วไป (ภาคผนวก ก)
 หมวดวิชาเฉพาะ

114 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาแกน
ทร 3007101 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทร 3007102 การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
ทร 3007103 จิตวิทยาการบริการสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทร 3007104 หลักการโรงแรม
ทร 3007203 งานมัคคุเทศก์
ทร 3007204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทร 3007205 ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการประชุมแสดงสินค้าและการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล
ทร 3007306 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ทร 3007308 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ทร 3007404 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. กลุ่มวิชาเอก
ทร 3007202
ทร 3007206
ทร 3007207
ทร 3007214
ทร 3007301
ทร 3007303

 วิชาเอกบังคับ
33 หน่วยกิต
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพื่อการท่องเที่ยว
กฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการส่วนหน้า
ธุรกิจการบิน

30 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
78 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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ทร 3007304
ทร 3007305
ทร 3007307
ทร 3007403
ทร 3007405

การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การวางแผนและการจัดนาเที่ยว
ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวไทย
การสารวจและวิจัยสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

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

 วิชาเอกเลือก 45 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) บังคับเรียน 10 รายวิชา
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
ทร 3007208 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(2-2-5)
ทร 3007209 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(2-2-5)
ทร 3007210 การท่องเที่ยวทางน้า
3(2-2-5)
ทร 3007211 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3(2-2-5)
ทร 3007212 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2-5)
ทร 3007213 การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
3(2-2-5)
ทร 3007309 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทร 3007311 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทร 3007312 การอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในประเทศไทย
3(3-0-6)
ทร 3007313 การจัดการท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก
3(3-0-6)
ทร 3007314 นิเวศวิทยาการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
ทร 3007315 การสื่อความหมายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
ทร 3007316 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทร 3007317 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทร 3007318 การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3(3-0-6)
ทร 3007323 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทร 3007406 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทร 3007407 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
ทร 3007408 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
ทร 3007409 การดาเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทร 3007417 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาการโรงแรม
ทร 3007201 งานแม่บ้านโรงแรม
ทร 3007302 บาร์และเครื่องดื่ม
ทร 3007310 อาหาร ขนม และผลไม้ไทย
ทร 3007319 การจัดการภัตตาคารและครัว
ทร 3007320 การผสมเครื่องดื่ม
ทร 3007321 การจัดการธุรกิจที่พัก
ทร 3007322 การจัดการธุรกิจสปา
ทร 3007324 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการโรงแรม
ทร 3007401 การบริการจัดเลี้ยง
ทร 3007402 การจัดการสิ่งแวดล้อมกับธุรกิจโรงแรม
ทร 3007410 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
ทร 3007416 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร
ทร 3007418 การจัดการฝ่ายห้องพัก
ทร 3007419 การจัดการสโมสรและบาร์
ทร 3007420 การบริการอย่างไทยและสากล
ทร 3007421 การออกแบบอาหาร
ทร 3007422 การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจโรงแรม
ทร 3007423 เศรษฐศาสตร์สาหรับอุตสาหกรรมบริการ
ทร 3007424 การประชาสัมพันธ์สาหรับธุรกิจโรงแรม
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทร 3007411 จริยธรรมสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทร 3007412 สัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทร 3007413 การศึกษาอิสระทางการท่ องเที่ยวและการโรงแรม

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

2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ( ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
บังคับเรียน 1 ภาษา 5 รายวิชา
- ภาษาฝรั่งเศส
ทร 3007215 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1
ทร 3007216 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 2
ทร 3007325 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3
ทร 3007331 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 4
ทร 3007326 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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- ภาษาจีน
ทร 3007217
ทร 3007218
ทร 3007327
ทร 3007332
ทร 3007328

ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 2
ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3
ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 4
ภาษาจีนสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- ภาษาญี่ปุ่น
ทร 3007219
ทร 3007220
ทร 3007329
ทร 3007333
ทร 3007330

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 4
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
ทร 3007414 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทร 3007415 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม

6 (0-30-0)
6 (0-30-0)

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี
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3.1.4 แผนการศึกษา
ศท 0033011
ศท 0033013
ศท 0044011
ทร 3007101
ทร 3007102

ศท 0011012
ศท 0033014
ศท 0044018
ทร 3007103
ทร 3007104
ทร 3007206

ศท 0022013
ศท 0022015
ทร xxxxxxx

ทร 3007201
ทร 3007204
ทร 3007205

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที1่
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
3
0
6
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
3
0
6
ชีวิตกับสุขภาพ
3
3
0
6
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3
3
0
6
3
3
0
6
การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
รวม
15
15
0
30
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 45
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที2่
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3
3
0
6
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3
3
0
6
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
3
3
0
6
จิตวิทยาการบริการสาหรับการท่องเที่ยวและ
3
3
0
6
การโรงแรม
หลักการโรงแรม
3
3
0
6
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของ
3
3
0
6
ประเทศไทย
รวม
18
18
0
36
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 54
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที1่
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
ชีวิตกับสุนทรียภาพ
3
3
0
6
ความจริงของชีวิต
3
3
0
6
ภาษาต่างประเทศ 1 (เลือก 1 ภาษา)
3
3
0
6
ทร 3007215 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและ
การสื่อสาร 1
ทร 3007217 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการ
สื่อสาร 1
ทร 3007219 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและ
การสื่อสาร 1
งานแม่บ้านโรงแรม
3
2
2
5
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการท่องเที่ยว
3
3
0
6
และการโรงแรม
ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการประชุมแสดง
3
3
0
6
สินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
รวม
18
17
2
35
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 54
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ศท 0033015
ศท 0044019
ทร xxxxxxx

ทร 3007202
ทร 3007203
ทร 3007207
ทร 3007214
ทร 3007308

ทร xxxxxxxx

ทร 3007302
ทร 3007304
ทร 3007306
ทร 3007307
ทร 3007323
ทร 3007405
ทร 3007309

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที2่
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
การพูดภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา
3
3
0
6
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
3
3
0
6
คุณภาพชีวิต
ภาษาต่างประเทศ 2 (เลือก 1 ภาษา)
3
3
0
6
ทร 3007216 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและ
การสื่อสาร 2
ทร 3007218 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการ
สื่อสาร 2
ทร 3007220 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและ
การสื่อสาร 2
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
2
2
5
งานมัคคุเทศก์
3
2
2
5
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพื่อการท่องเที่ยว
3
3
0
6
กฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
3
0
6
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3
2
2
5
รวม
24
21
2
45
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 72
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที1่
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ภาษาต่างประเทศ 3 (เลือก 1 ภาษา)
3
3
0
6
ทร 3007325 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและ
การสื่อสาร 3
ทร 3007327 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการ
สื่อสาร 3
ทร 3007329 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและ
การสื่อสาร 3
บาร์และเครื่องดื่ม
3
2
2
5
การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
3
0
6
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
3
3
0
6
ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวไทย
3
3
0
6
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3
3
0
6
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3
3
0
6
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3
3
0
6
รวม
24
23
2
47
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 72

18

ทร xxxxxxx

ทร 3007301
ทร 3007303
ทร 3007305
ทร 3007406
ทร 3007324
ทร 3007310
xxxxxxx

ทร 3007401
ทร 3007402
ทร 3007403
ทร 3007404
xxxxxxx

ทร 3007416
xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที2่
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ภาษาต่างประเทศ 4 (เลือก 1 ภาษา)
3
3
0
6
ทร 3007331 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและ
การสื่อสาร 4
ทร 3007332 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและ
การสื่อสาร 4
ทร 3007333 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและ
การสื่อสาร 4
การจัดการส่วนหน้า
3
2
2
5
ธุรกิจการบิน
3
3
0
6
การวางแผนและการจัดนาเที่ยว
3
2
2
5
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3
3
0
6
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการโรงแรม
3
3
0
6
อาหาร ขนม และผลไม้ไทย
3
3
0
6
วิชาเลือกเสรี
3
3
0
6
รวม
24
22
4
46
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 72
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที1่
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
การบริการจัดเลี้ยง
3
3
0
6
การจัดการสิ่งแวดล้อมกับธุรกิจโรงแรม
3
3
0
6
การสารวจและวิจัยสาหรับการท่องเที่ยวและ
3
2
2
5
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและ
3
2
2
5
การโรงแรม
ภาษาต่างประเทศ 5 (เลือก 1 ภาษา)
3
3
0
6
ทร 3007326 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับธุรกิจ
การท่องเที่ยว
ทร 3007328 ภาษาจีนสาหรับธุรกิจ
การท่องเที่ยว
ทร 3007330 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจ
การท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร
3
3
0
6
วิชาเลือกเสรี
3
3
0
6
รวม
21
19
4
40
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 63

19

ทร 3007414

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยว
6
0
30
0
และการโรงแรม

รวม

6

0

30

0

6

0

30

0

6

0

30

0

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 30

หรือ
ทร 3007415

สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รวม
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 30

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข)
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – สกุล

1. นางสยามล เทพทา

เลขประจาตัว
ประชาชน

สาขาวิชาและสถาบัน

3 1018 00688 10 9 ปร.ด. (การจัดการมรดกทาง

ภาระงาน (ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร
ปัจจุบัน

หลักสูตรใหม่

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
2. นางไอลดา ศราทธทัต 3 1601 00319 29 1

ปร.ด. (การจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. นางสาวพันธ์วลี
รวมรีย์

5 1601 00067 92 1

4. นางสาวยุลดา
ทรัพย์สมบูรณ์

3 1601 01106 82 7

5. นางสาวเยาวนาถ
บางศรี

3 6599 00199 86 2

ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.ม.(การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
MBA. (Management du Tourisme)
Perpignan University
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ – สกุล

เลขประจาตัว

สาขาวิชาและสถาบัน

ประชาชน
1. นางสาวสุวรรณา พันแสง

2. นางสาววิไลวรรณ ฉ่าพิรุณ

3. นายสรายุทธ เสงี่ยม

4. นายปรีชา สุขเกษม

ภาระงาน (ชม./สัปดาห์)
หลักสูตรปัจจุบัน หลักสูตรใหม่

3101500703200 ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3160100009755 ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค.บ. (การสอนฝรั่งเศส)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน
3200101310237 ปร.ด. (สังคมวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกริก
น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3309800305507 อ.ด. (ภาษาศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12

12

12

12

12

12

12

12

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ – สกุล

เลขประจาตัว

สาขาวิชาและสถาบัน

ประชาชน
1. นายสมพงษ์ อานวยเงินตรา

2. นายวัฒนชัย ชูมาก

3. นางสาวรสมารินทร์
อรุโณทัยพิพัฒน์

3419900325002 ปร.ด. (การจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3820500133899 ศศ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3100903072614 ศศ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาระงาน (ชม./สัปดาห์)
หลักสูตรปัจจุบัน หลักสูตรใหม่
3

3

3

3

3

3
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา)
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้แก่ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ หรือ การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้แก่ 1) ฝึกปฏิบัติงานด้าน
การท่องเที่ยว : บริษัทจัดนาเที่ยว บริษัทสายการบิน ศูนย์การประชุม สถานประกอบการอื่น ๆ และฝึก
ในหน่วยงานราชการ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 2) ฝึกปฏิบัติงานด้านโรงแรมภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์นิเทศก์ เป็นเวลา 15 สัปดาห์
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพิ่มความชานาญในวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์
ค้นคว้า และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้นาในการทางาน รู้จักการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทางาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดปัญหาการ
ทางานและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.4 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้
4.1.5 สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ IT ได้เหมาะสมกับระดับ
การทางาน
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมในภาคการศึกษาที่ 2
ของการเรียนชั้นปีที่ 4 จานวนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน หรือ
4.2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมในภาคการศึกษาที่ 2
ของการเรียนชั้นปีที่ 4 จานวนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม จานวนไม่น้อยกว่า 15
สัปดาห์ต่อเนื่องกัน จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา หรือ
4.3.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดเต็มเวลาเป็นเวลาจานวน
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
เจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการ
ทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
- กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม และมี
การกาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทารายงานตลอดจนกาหนดให้
ทุกคน มีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกัน
เป็นหัวหน้าในการดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึ กษามี
ความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองเช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็น
- มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับ
กับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มี
ภาวะผู้นาและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
(4) มีวินัยในการทางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ
(2) สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ
(3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
(4) สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (Ethic Code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
(5) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่าง ๆ
(6) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
(2) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน
(3) ทางานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน
(4) กาหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก
(5) ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน
(6) สร้างแบบสอบถามให้ผู้ปกครองตอบ สารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่กว้
างางขวาง
เป็นระบบเป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
(2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
(3) ทารายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทางานจริง ภาคปฏิบัติ
(4) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(5) การศึกษานอกสถานที่และทารายงาน
(6) สอนโดยการสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน
(2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินผลจากการทางานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน
(4) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง
รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
(2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และการวิจัย
(2) การอภิปรายเป็นกลุ่ม
(3) การทางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพั ฒนา
(4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการที่มีความสาเร็จในอาชีพ
(5) กาหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคานวณ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทา
(2) การสอบข้อเขียน
(3) การเขียนรายงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และ
บทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหา
กลุ่ม
(2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และ
ตรงตามมาตรฐานสากล
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ
(2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม
(3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทางาน
(2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)
(3) ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน
(4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
(5) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงาน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ
วัฒนธรรม
(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของ
การนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การ
แปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติโดยการสอบ
ข้อเขียนและการสัมภาษณ์
(2) จัดห้องปฏิบัติการ ฝึกให้ใช้ซอฟต์แวร์ทางการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสายการบิน
ฯลฯ
(3) ฝึกให้นาเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน
(4) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์เครือข่ายและซอฟต์แวร์หรือสื่อต่างๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถ
ทาได้
(5) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จาเป็นต้องใช้แบบจาลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า
(2) ประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน
(3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์
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(4) ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า
(5) ตั้งคาถามแล้วสังเกตวิธีการตอบ (โดยจับเวลา)
(6) ประเมินผลจากการย่อเรื่องที่ให้อ่านในห้องเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รา
ยวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ
2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะ
ผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
(4) มีวินัยในการทางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2. ความรู้
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบเป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง
รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
(2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน
ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
(2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล

29
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ

2. ความรู้

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4

         























































กลุ่มวิชาแกน
ทร 3007101 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ทร 3007102 การพัฒนาบุคลิกภาพ
สาหรับอุตสาหกรรม
         
บริการ
ทร 3007103 จิตวิทยาการบริการ
สาหรับการท่องเที่ยวและ          
การโรงแรม
ทร 3007104 หลักการโรงแรม
         
ทร 3007203 งานมัคคุเทศก์
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
ทร 3007204 การจัดการทรัพยากร
มนุษย์สาหรับการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
ทร 3007205 ความรู้เบื้องต้น
ด้านการจัดการประชุม
แสดงสินค้าและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ทร 3007306 พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว
ทร 3007308 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ทร 3007404 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ

2. ความรู้

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ

2. ความรู้

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4

ทร 3007201 งานแม่บ้านโรงแรม
ทร 3007202 การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
ทร 3007206 ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ของโลกและของประเทศ
ไทย
ทร 3007207 ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีเพื่อการ
ท่องเที่ยว
ทร 3007208 การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
ทร 3007209 การท่องเที่ยวโดยชุมชน

         













         













         













         













         













         













ทร 3007210 การท่องเที่ยวทางน้า

         













ทร 3007211 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

         













กลุ่มวิชาเอก
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
ทร 3007212 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทร 3007213 การเดินป่าและการ
ท่องเที่ยวแบบผจญภัย
ทร 3007214 กฎหมายสาหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทร 3007215 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
สนทนาและการสื่อสาร 1
ทร 3007216 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
สนทนาและการสื่อสาร 2
ทร 3007217 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา
และการสื่อสาร 1
ทร 3007218 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา
และการสื่อสาร 2
ทร 3007219 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
สนทนาและการสื่อสาร 1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ

2. ความรู้

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ

2. ความรู้

1

2

3

1

2

3

ทร 3007220 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
         
สนทนาและการสื่อสาร 2
ทร 3007301 การจัดการส่วนหน้า
         

1

2

1

2

3

4

























ทร 3007302 บาร์และเครื่องดื่ม

         













ทร 3007303 ธุรกิจการบิน
ทร 3007304 การตลาดการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
ทร 3007305 การวางแผนและการจัด
นาเที่ยว
ทร 3007307 ภูมิศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยวไทย
ทร 3007309 ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
ทร 3007310 อาหาร ขนม และ
ผลไม้ไทย
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
ทร 3007311 การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทร 3007312 การอนุรักษ์แหล่งมรดก
โลกในประเทศไทย
ทร 3007313 การจัดการท่องเที่ยว
ในแหล่งมรดกโลก
ทร 3007314 นิเวศวิทยาการท่องเที่ยว
ทร 3007315 การสื่อความหมายทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม
ทร 3007316 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทร 3007317 โลจิสติกส์สาหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทร 3007318 การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
ทร 3007319 การจัดการภัตตาคาร
และครัว

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ

2. ความรู้

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ

2. ความรู้

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4

ทร 3007320 การผสมเครื่องดื่ม

         













ทร 3007321 การจัดการธุรกิจที่พัก

         













ทร 3007322 การจัดการธุรกิจสปา
ทร 3007323 ภาษาอังกฤษสาหรับ
ธุรกิจการท่องเที่ยว
ทร 3007324 ภาษาอังกฤษสาหรับ
ธุรกิจการโรงแรม
ทร 3007325 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
สนทนาและการสื่อสาร 3
ทร 3007326 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับ
ธุรกิจการท่องเที่ยว
ทร 3007327 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา
และการสื่อสาร 3
ทร 3007328 ภาษาจีนสาหรับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
ทร 3007329 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
สนทนาและการสื่อสาร 3
ทร 3007330 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจ
การท่องเที่ยว
ทร 3007331 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
สนทนาและการสื่อสาร 4
ทร 3007332 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา
และการสื่อสาร 4
ทร 3007333 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
สนทนาและการสื่อสาร 4
ทร 3007401 การบริการจัดเลี้ยง

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ

2. ความรู้

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4

         













         













         













         













         













         





































ทร 3007402 การจัดการสิ่งแวดล้อมกับ
         
ธุรกิจโรงแรม
ทร 3007403 การสารวจและวิจัย
สาหรับการท่องเที่ยวและ          
การโรงแรม
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
ทร 3107405 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ทร 3107406 นันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยว
ทร 3007407 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการ
ท่องเที่ยว
ทร 3007408 การจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ทร 3007409 การดาเนินงานและการ
จัดการตัวแทนการท่องเที่ยว
ทร 3007410 การวางแผนและพัฒนา
ธุรกิจโรงแรม
ทร 3007411 จริยธรรมสาหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทร 3007412 สัมมนาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ

2. ความรู้

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
ทร 3107413 การศึกษาอิสระทางการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทร 3007416 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
บริการภัตตาคาร
ทร 3007417 ภาษาอังกฤษสาหรับ
มัคคุเทศก์
ทร 3007418 การจัดการฝ่ายห้องพัก

2

3

2. ความรู้

3

1

2

1

2

3

4

         













         













         













         













      













      













      













      













      













ทร 3007419 การจัดการสโมสรและ
  
บาร์
ทร 3007420 การบริการอย่างไทยและ
  
สากล
ทร 3007421 การออกแบบอาหาร
  
ทร 3007422 การบัญชีและการเงิน
  
สาหรับธุรกิจโรงแรม
ทร 3007423 เศรษฐศาสตร์สาหรับ
  
อุตสาหกรรมบริการ

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ

1

2

3

1

2
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ

2. ความรู้

1

2

3

1

2

3

ทร 3007424 การประชาสัมพันธ์ใน
         
ธุรกิจโรงแรม
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
ทร 3107414 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการท่องเที่ยว          
และการโรงแรม
ทร 3107415 สหกิจศึกษาทางการ
         
ท่องเที่ยวและการโรงแรม

1

2

1

2

3

4





































หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสา เร็จการศึก ษาเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ ประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ค)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินข อสอบของแต ละรายวิชา วาสอดคลองกับความรับผิดชอบต อ
ผลการเรียนรู
2.2 การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมของสาขาวิชา คณะฯ หรือคณะกรรมการบริหารคณะฯ
กอนประกาศผลสอบ
2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ซึ่งทางสถานประกอบการ เปนผูรายงานวานักศึกษาปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน
2.4 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตรภายในเวลา 4-8 ปี
3.2 ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมตามที่กาหนดในหลักสูตร
3.3 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.3 จัดระบบแนะนา / ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
1.4 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และการจัดทา
รายละเอียดของรายวิชา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเ ป็นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย

32
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะฯ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะฯ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและคาอธิบายรายวิชา
1.2 มีการกาหนดแผนงาน การจัดทางบประมาณ และจัดทารายงานการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการวางแผน การจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะฯ
และอาจาร ย์ ผู้สอนติดตามแล ะรวบรวมข้อมูลสาหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยการกระทาอย่าง
ต่อเนื่อง
1.4 มีคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับสาขาวิชาและคณะวิชาทั้งภายในและภายนอก
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิ นรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะฯ มีความ พร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ห้องสมุด คณะฯ ก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะ ฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนก ารสอน
อย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้

33
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุด เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะฯ จะต้องจัด
สื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ ฯ ซึ่งจะประสานงานการ
จัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของ
หนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอานวย ความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์
แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย

การดาเนินการ

- จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ - จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความพร้อม
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน
การทดลอง ทรัพยากร สื่อและ
การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้างสื่อสาหรับการ
ช่องทางการเรียนรู้ ที่เพียบพร้อม
ทบทวนการเรียน
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน
- จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และเพื่อ
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพ
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่าง
ในระดับสากล เพือ่ ให้นักศึกษาสามารถฝึก
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ
- จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการทดลอง
ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่
นักศึกษาสามารถศึกษา ทดลอง หาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ด้วยจานวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ
- จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือตารา
และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด
ทางกายภาพและทางระบบเสมือน
- จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบแม่ข่าย
ขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการในการ
บริหารระบบ

การประเมินผล
- รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัว
นักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ และ
เครื่องมือ ความเร็วของ
ระบบเครือข่ายต่อหัว
นักศึกษา
- จานวนนักศึกษาลงเรียนใน
วิชาเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติ
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ
- สถิติของจานวนหนังสือ
ตารา และสื่อดิจิทัลที่มี
ให้บริการ และสถิติการใช้
งานหนังสือ ตารา สื่อดิจิทัล
- ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 การกาหนดคุณสมบัติ
(1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ตรงจากการปฏิบัติ
มาให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ กาหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้า นการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถ
ใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะฯ ทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมง ให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษา
เข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้อง
ขอ
ดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 จัดการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
6.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจาปีจากภาวะการได้งานทาของบัณฑิต และรายงานผลการ
สารวจความต้องการแรงงานของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
6.3 ติดตามข้อมูลความรู้และทักษะที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การแข่งขันทางการค้าธุรกิจบริการและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคทางการท่องเที่ยว
6.4 มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
6.5 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปัจจัยความต้องการของตลาดแรงงานดังนี้
6.5.1 ภาษาต่างประเทศ
6.5.2 การใช้ระบบ IT
6.5.3 พฤติกรรมในการทางานและวินัยการทางาน
6.5.4 บุคลิกภาพในการทางาน
6.5.5 ความรู้เชิงวิชาชีพ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
6.5.6 ความสามารถในการเรียนรู้และศักยภาพในการตัดสินใจ
6.5.7 มนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม และการเป็นผู้นา
6.5.8 การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
6.5.9 ความคิดสร้างสรรค์
- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินเป็นผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหม ดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ
80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภา คสนาม
(ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ .3 และ มคอ .4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 & มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาหนดในมคอ .3 & มคอ. 4 (ถ้ามี ) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี ) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
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ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 4

ปีที่ 5

X

X

X

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์ การสอนสาหรับรายวิชาที่
ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการสอบ
1.1.4 การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนา และปรับปรุง
กลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่ต้องการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาได้โดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร และทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
(1) นักศึกษาปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่
(2) ผู้ว่าจ้าง
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
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ภาคผนวก ง. คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาคผนวก จ. คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรยกร่างรายละเอียด
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