1

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการทองเที่ยว
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการทองเที่ยว
ชื่อภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) Associate Program in Tourism
2. ชื่ออนุปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)
3. วิชาเอก

อนุปริญญา สาขาวิชาการทองเที่ยว
อ. (การทองเที่ยว)
Associate Degree in Tourism
A. (Tourism)

ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
6.1 มัคคุเทศก
6.2 ผูนําเที่ยว
6.3 ผูประกอบการทองเที่ยว
6.4 ประกอบอาชี พ ในหน ว ยงานหรื อองค ก รภาครั ฐ และภาคเอกชนในอุ ตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและบริการ
7. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
7.1 ปรัชญา
มีวินัย ใจบริการ ชํานาญวิชาชีพ
7.2 ความสําคัญ
ตอบสนองความต อ งการกํ า ลั งคนที่ มี คุ ณ ภาพในชุ ม ชน จั ง หวั ด และภู มิ ภ าคใกล เคี ย ง
จึ ง จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รนี้ เพื่ อ ประโยชน ใ นการแก ป ญ หาการขาดแคลนบุ ค ลากรด า น
การทองเที่ยวทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเตรียมการเพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก
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7.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ดังนี้
7.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ ไมตรีจิต และจรรยาบรรณวิชาชีพ
7.3.2 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยว การบริการ และมัคคุเทศก กระบวนการ
จัดนําเที่ยว ภาษาและวัฒนธรรม และดิจิทัลเพื่อการทองเที่ยว
7.3.3 มีทักษะการจัดการในงานอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ
7.3.4 สามารถประยุกตใชความรู ในการปฏิบัติงานและพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและบริการ
8. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
8.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาประเทศไทยในช ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) อยูในหวงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแกปญหาพื้นฐานหลายดานที่สั่งสม
มานานทามกลางสถานการณ โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดมากขึ้น รัฐบาลจึง
จัดทํายุทธศาสตรการสรางความเข มแข็งทางเศรษฐกิ จและแข งขั นไดอยางยั่งยืน โดยส งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมในการสรางมูลคาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินคาและบริการ ซึ่งสอดคลอง
กั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) ยุ ท ธศาสตร ด า นการสร างความสามารถ
ในการแขงขันภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตร
ต อ สิ่ งแวดล อ ม โดยการยกระดั บ บริก ารที่ เป น ฐานรายได เดิ ม เช น การท องเที่ ย ว และพั ฒ นาให
ประเทศไทยเป น ศู น ย ก ลางการให บ ริก ารสุข ภาพ ธุร กิจ บริการด านการเงิน และธุ รกิ จ บริการที่ มี
ศักยภาพอื่นๆ เปนตน จากนโยบายดังกลาวสงผลใหป พ.ศ. 2561ประเทศไทยมีรายไดจากภาคธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวประมาณ 3 ลานลานบาท โดยแบงเปนจากตลาดนักทองเที่ยวตางชาติ
ที่ 2 ลานลานบาท และตลาดเที่ยวในประเทศอีก 1 ลานลานบาท และทิศทางการตลาดการทองเที่ยว
ป พ.ศ. 2562 เปนตนไป รัฐบาลคาดหวังใชภาคการทองเที่ยวเปนกลไกกระตุนเศรษฐกิจลงสูทองถิ่น
อยางตอเนื่อง ดวยการกระจายรายไดสูจังหวัดที่ยังมีจํานวนผูเยี่ยมเยือนต่ํา และการทองเที่ยวในแตละ
ครั้ ง หากนั ก ท อ งเที่ ย วต อ งการข อ มู ล เชิ งลึ กของสถานที่ เที่ ย วนั้ น ๆ จํ าเป น ต อ งมี ผู นํ าเที่ ย ว ผู ให
คําแนะนํา ใหความรู และขอมูลอื่น ๆ ประกอบหรือที่เรียกกันวามัคคุเทศก หรือผูนําเที่ยว ซึ่งเป น
อาชีพที่สามารถสรางรายไดใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
8.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรมไทยมีพัฒนาการมาอยางยาวนาน เริ่มจากสังคมดั้งเดิมแบบเกษตรกรรม
มาสู สั งคมอุ ต สาหกรรม และสู สั ง คมข อ มู ล ข า วสารและสารสนเทศ เป น การพั ฒ นาสั ง คมและ
วัฒนธรรมจากฐานการพัฒนาทางวัตถุ จนเมื่อการตักตวงทรัพยากรทางวัตถุจนเกินพอดี เปนผลใหเกิด
ป ญ หาหลายด า นตามมา ทั้ งความเหลื่อมล้ํ าในสังคม คนรวย คนจน สังคมวัตถุนิ ย ม ป ญ หาดา น
วัฒ นธรรม เชื้ อชาติ ศาสนา ความแตกแยกทางความคิ ด และการเมือง ตลอดจนอิ ทธิพ ลของสื่ อ
ลวนนําไปสูความไมสมดุล อันมีผลกระทบตอความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติ การเรียนรู
พั ฒ นาการทางด า น สั ง คมและวั ฒ นธรรมของคนไทยตั้ งแต อ ดี ต จนถึ งป จ จุ บั น จึ งเป น สิ่ งจํ าเป น
เพื่อการเรียนรูใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง เปนการปลูกจิตสํานึก สรางการรับรู สรางความภาคภูมิใจ
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ในความเปนไทยที่ดํารงอยูไดบนความหลากหลาย สามารถนําเอาความหลากหลายเหลานี้มาเปนทุน
และเพิ่มมูลคาใหเกิดประโยชน หรือสรางสรรคตอยอด สรางโอกาสในการพัฒนาประเทศ เพื่อใหไทย
ยังคงความเปนไทยและอยูรวมกับประชาคมโลกไดอยางยั่งยืนและสันติสุข ซึ่งสอดคลองกับทิศทาง
การตลาดการทองเที่ยวป พ.ศ. 2562 เปนตนไป รัฐบาลคาดหวังใชภาคการทองเที่ยวเปนกลไกกระตุน
เศรษฐกิจลงสูทองถิ่นอยางตอเนื่อง ดวยการกระจายรายไดสูจังหวัดที่ยังมีจํานวนผูเยี่ยมเยือนต่ํา และ
กระแสการท องเที่ ยวเปลี่ยนจากเมืองใหญ สูภู มิภ าค มีการแลกเปลี่ ยนเรียนทางวัฒ นธรรมเพิ่ มขึ้ น
ทําใหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวสนใจดานการอนุรักษ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมมากขึ้น
9. ผลกระทบจากขอ 8.1-8.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัย
9.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรที่ปรับปรุงขึ้นมานี้มีการพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒ นธรรมที่ เปลี่ ย นแปลงอยู ตลอดเวลา มีความรูที่เป น มาตรฐานที่ เปน ลักษณะเฉพาะของแตล ะ
ท อ งถิ่ น แก ป ญ หาเฉพาะหน า ได ดํ า รงชี วิ ต ร ว มกั บ ผู อื่ น ในสั ง คมได และยั ง พั ฒ นาให ผู เ รี ย นมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีแนวทางในการที่จะใหผูจบการศึกษาเปนที่ตองการของธุรกิจการทองเที่ยว
และสามารถประกอบอาชี พสวนตัว ได เพื่ อตอบสนองความตองการกําลังคนที่มีคุณภาพในชุมชน
จังหวั ด และภู มิภ าคใกล เคี ย ง จึ งจําเปน ตองพั ฒ นาหลั กสูตรนี้ เพื่อประโยชน ในการแกป ญ หาการ
ขาดแคลนบุคลากรดานการทองเที่ยวทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
9.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปนสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาซึ่งจัดการศึกษา
โดยวิทยาลัยชุมชนมุงผลิตนักศึกษาที่มีความรู บุคลิกภาพ และทักษะเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพดาน
การทองเที่ยวและเปนที่ตองการของสังคม สนับสนุนใหผูเรียนมีความพรอมในทุกดานทั้งดานวิชาการ
วิชาชีพ วิจัย ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสรางศักยภาพบุคคล และตอบสนองโดยสอดคลอง
ตอความตองการ เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชนทางดานการทองเที่ยว อันนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
10. โครงสรางของหลักสูตร
10.1 โครงสรางของหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
จํานวน 21 หนวยกิต
จํานวน 36 หนวยกิต
จํานวน 18 หนวยกิต
จํานวน 15 หนวยกิต
จํานวน
3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
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10.2 รายวิชาในโครงสรางหลักสูตร
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน 21 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
กท 0901 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
TR 0901 Tourism and Hospitality Industry
กท 0902 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
และการทองเที่ยว
TR 0902 Professional Ethics and Laws for Tourism and Hospitality
กท 0903 จิตวิทยาบริการและการสื่อสารขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
TR 0903 Service Psychology and Cross Cultural Communication
กท 0904 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
TR 0904 Human Resource Management
กท 0905 ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
3(3-0-6)
TR 0905 Local Arts and Culture
กท 0906 ดิจิทัลเพื่อการทองเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
TR 0906 Digital for Tourism and Hospitality
กท 0907 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
TR 0907 English for Tourism and Hospitality
2) กลุมวิชาชีพ
จํานวน 36 หนวยกิต
2.1 วิชาบังคับ
18 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
กท 0908 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
TR 0908 Logistics for Tourism Industry
กท 0909 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว
3(2-2-5)
TR 0909 Planning and Tourism Resource Development
กท 0910 งานมัคคุเทศก
3(2-2-5)
TR 0910 Tour Guiding
กท 0911 การตลาดการทองเที่ยวและบริการ
3(3-0-6)
TR 0911 Tourism and Hospitality Marketing
กท 0912 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
3(2-2-5)
TR 0912 Tour Business Management
กท 0913 การวิจัยสําหรับการทองเที่ยว
3(2-2-5)
TR 0913 Research for Tourism
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2.2 วิชาเลือก
จํานวน 15 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
กท 0914 การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
3(2-2-5)
TR 0914 Community- Based Tourism Management
กท 0915 การจัดการทองเที่ยวทางเลือก
3(2-2-5)
TR 0915 Alternative Tourism Management
กท 0916 การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
TR 0916 Airline Business Management
กท 0917 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
3(2-2-5)
TR 0917 Meetings, Incentive, Convention and Exhibition Management
กท 0918 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
TR 0918 Food and Beverage Management
กท 0919 การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3(2-2-5)
TR 0919 Sustainable Tourism
กท 0920 การสัมมนาการทองเที่ยว
3(2-2-5)
TR 0920 Seminar on Tourism
กท 0921 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว
3(2-2-5)
TR 0921 Accounting and Finance for Tourism Business
กท 0922 หัวขอคัดสรรดานการทองเที่ยวและบริการ
3(x-x-x)
TR 0922 Selected Topic in Tourism and Hospitality
กท 0923 หัวขอคัดสรรดานการทองเที่ยวและบริการ
3(x-x-x)
TR 0923 Selected Topic in Tourism and Hospitality
2.3 วิชาการฝกงาน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
กท 0924 การฝกประสบการณ
TR 0924 Field Experience

จํานวน 3 หนวยกิต
น(ชม.)
3(300 ชั่วโมง)

หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาตางๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชา
เดียวกันหรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ
โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เรียนมาแลว สวนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบ
หลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมไดโดยไมนอยกวา 3 หนวยกิต
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11. คําอธิบายรายวิชา
กท 0901
TR 0901

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
Tourism and Hospitality Industry
ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ ลักษณะ องคประกอบของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ทรัพยากรการทองเที่ยวมาตรฐานการทองเที่ยว ประเภทธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบขององคกรทางการทองเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ
แนวโน มการท อ งเที่ ย วโลกและภู มิภ าค นโยบายการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วของรัฐ ผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ฝกปฏิบัติการนําเที่ยว เสนทางตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก
กท 0902
TR 0902

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อธุรกิจบริการและการทองเที่ยว 3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hospitality
ความหมาย ความสํ าคั ญ ของจรรยาบรรณวิ ช าชี พ พระราชบั ญ ญั ติ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก และกฎหมายอื่น ๆ ที่ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกควร
ทราบ
กท 0903
TR 0903

จิตวิทยาบริการและการสื่อสารขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Service Psychology and Cross Cultural Communication
แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาการบริการ มนุษยสัมพันธ การประยุกตใช หลักการบริการ
เทคนิ ค การจู งใจ การพั ฒ นาบุ คลิ ก ภาพ วาทศิ ล ป เทคนิ คการแก ป ญ หาในงานบริก าร วิ เคราะห
พฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ

กท 0904
TR 0904

การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การจั ด การบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมการบริ ก ารและการ
ทองเที่ยว การสรรหา การจางงาน การพัฒนาและฝกอบรม วินัยพนักงาน สวัสดิการและผลประโยชน
การวิเคราะห การออกแบบตําแหนงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กท 0905
TR 0905

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Arts and Culture
ทฤษฎี ความรู ทางประวั ติ ศ าสตร สั ง คม ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม และโบราณคดีในทองถิ่นของประเทศไทย

กท 0906
TR 0906

ดิจิทัลเพื่อการทองเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
Digital for Tourism and Hospitality
แนวโนม ทิศทางการใชดิจิทัลเพื่อการบริการและการทองเที่ยว โปรแกรมประยุกต
แอพพลิเคชั่น และระบบสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
การบริการและการทองเที่ยว
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กท 0907
TR 0907

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
English for Tourism and Hospitality
ฝ กการใช ทั กษะภาษาอั งกฤษในการฟ ง การพู ด การอ าน การเขีย น การสื่ อสาร
นําเสนอ ในการทํ างานที่ เกี่ย วของกับ ธุรกิ จบริการดานการท องเที่ ยวและบริการ และฝกปฏิ บัติใน
สถานที่เกี่ยวของ
กท 0908
TR 0908

โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
ความหมายโลจิ ส ติ กส เพื่ อ การท องเที่ ย ว ดานการขนส งนั กท องเที่ ยวและสิ่งของ
การใหและรับขอมูลขาวสาร และการรับจายเงิน หวงโซอุปสงค อุปทานดานการทองเที่ยว วิเคราะห
เสนทางการขนสงเพื่อลดตนทุนการทองเที่ยว การใชเทคโนโลยีเพื่อการขนสง การประกันภัยในการ
ขนสง กฎหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว การวางแผนโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว
กท 0909
TR 0909

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Planning and Tourism Resource Development
ความสําคัญ หลักการพัฒ นาทรัพยากรการทองเที่ยว ภูมิศาสตรการทองเที่ยวไทย
ระบบนิ เวศ สิ่ งแวดล อมธรรมชาติ หลั กการและขั้ น ตอนของการพั ฒ นาทรัพ ยากรการท องเที่ ย ว
หลักการจัดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน หลักการและขั้นตอนการวางแผน การคิดวิเคราะหเชิงบูรณาการ
การมีสวนรวม การนําแผนไปใช และการประเมินผล

กท 0910
TR 0910

งานมัคคุเทศก
3(2-2-5)
Tour Guiding
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท คุณสมบัติ จรรยาบรรณและหลักการปฏิบัติงาน
ของมัคคุเทศกและผูนําเที่ยว พิธีการเขาออกราชอาณาจักร พิธีการทางศุลกากร การพัฒนาวิชาชีพ
มัคคุเทศก ศิลปะการพูด การใชภาษา วัจนะภาษา อวัจนะภาษา องคความรู วิธีการ และเทคนิคใน
การนํ า เที่ ย ว การใช เทคโนโลยี ในงานมั ค คุ เทศก ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารนํ า เที่ ย ว เส น ทางตามประกาศ
คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก

กท 0911
TR 0911

การตลาดการทองเที่ยวและบริการ
3(3-0-6)
Tourism and Hospitality Marketing
ความหมาย ความสําคัญการตลาดการทองเที่ยวและบริการ ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
การตลาดการทองเที่ยวและบริการ การแบงสวนการตลาด พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว
สวนประสมของการตลาดการทองเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกลยุทธ
ในการพั ฒ นาการตลาดการ ท อ งเที่ ย วทั้งภายในและตางประเทศ แนวทางและเทคนิ คการเขี ย น
แผนงานการตลาด และการใชสื่อตลาดออนไลน
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กท 0912
TR 0912

การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
3(2-2-5)
Tour Business Management
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ รูปแบบ ประเภท โครงสรางและองคประกอบ
ของธุรกิจนําเที่ยว มาตรฐานประกอบธุรกิจนําเที่ยว แนวโนม บทบาท และการวางแผนธุรกิจนําเที่ยว
การบริหารจัดการ การเขียนแผนที่ การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การคิดตนทุนและการ
กําหนดราคาการนําเที่ยว รูปแบบและการเขียนรายการนําเที่ยว การทําสัญญาที่เกี่ยวของกับธุรกิจนํา
เที่ยว การจัดการตัวแทนการเดินทางทองเที่ยว และการประเมินผลการจัดนําเที่ยว ขั้นตอนการขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว

กท 0913
TR 0913

การวิจัยสําหรับการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Research for Tourism
ความหมาย ความสําคัญ รูป แบบและกระบวนการทํ าวิจัยเบื้องตน โดยวิเคราะห
สภาพป ญหาดานการท องเที่ยว กําหนดหั วขอการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางเครื่องมื อ
การเก็บขอมูล การวิเคราะห การแปรผลขอมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย

กท 0914
TR 0914

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
3(2-2-5)
Community- Based Tourism Management
แนวคิ ด หลั ก การ องค ป ระกอบ ความสํ าคั ญ ของชุ ม ชน รู ป แบบการท อ งเที่ ย ว
โดยชุมชน มาตรฐานการทองเที่ยวชุมชน การศึกษาบริบทและประเมินศักยภาพของชุมชน วิธีการ
ทํางานกับชุมชนทองถิ่น การมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน การจัดการ
ทองเที่ยวชุมชน ปญหา ผลกระทบและแนวทางแกไข การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวชุมชน

กท 0915
TR 0915

การจัดการทองเที่ยวแบบทางเลือก
3(2-2-5)
Alternative Tourism Management
ความหมาย ความสํ า คั ญ รู ป แบบการจั ด บริ ก ารนํ า เที่ ย วที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ
การบริหารจัดการรูปแบบการจัดนําเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะประเภทตาง ๆ พฤติกรรมนักทองเที่ยว
กลุมเฉพาะ
หมายเหตุ ใหเลือกรูปแบบการจัดนําเที่ยวตามบริบทของพื้นที่

กท 0916
TR 0916

การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
Airline Business Management
ความหมาย ความสําคัญ บทบาท ประเภทของธุรกิจการบิน ประเภทของอากาศ
ยาน กฎการบินระหวางประเทศและกฎการบินพลเรือน ความรูพื้นฐานบัตรโดยสารและการสํารองที่
นั่ง ศัพทเฉพาะทางสําหรับธุรกิจการบิน การบริการบนเครื่องบิน คลังสินคา ตารางการบิน เสนทาง
การบิน
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กท 0917
TR 0917

การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
3(3-0-6)
Meetings, Incentive, Convention and Exhibition Management
ความเปนมา ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน บทบาทของธุรกิจรับจัดประชุม
ธุรกิจรับจัดงานแสดงสินคา นิทรรศการ และธุรกิจการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล หลักเกณฑและวิธีการ
จัดงานรูปแบบไมซ (MICE)

กท 0918
TR 0918

การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Management
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และรูป แบบการจัด การอาหารและเครื่องดื่ ม
รูปแบบการจัดโตะอาหารและการบริการในภัตตาคาร การออกแบบรายการอาหารไทยและนานาชาติ
สุขอนามัยในการปฏิบัติงานอาหารและเครื่องดื่ม มาตรฐานฝมือแรงงานที่เกี่ยวของกับการจัดอาหาร
และเครื่องดื่ม ฝกปฏิบัติงาน หรือกรณีศึกษา หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่
กท 0919
TR 0919

การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Tourism
วิวัฒ นาการ ความหมาย ความสําคัญ และหลั กการจั ดการท องเที่ ย วอย างยั่ งยื น
นโยบายการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ผลกระทบดานการ
ทองเที่ยว กระบวนการวางแผนและการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ศึกษากรณีตัวอยางที่
ประสบความสําเร็จ

กท 0920
TR 0920

การสัมมนาการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Seminar on Tourism
ความหมาย ความสํ าคั ญ รูป แบบของการสัมมนา อภิ ป รายประเด็ น สถานการณ
ป จ จุ บั น ระดั บ โลกภู มิ ภ าค และประเทศ ที่ เกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย ว วิ เคราะห แ ละนํ าเสนอผลการ
อภิปราย การกําหนดหัวขอการสัมมนา ปฏิบัติการจัดสัมมนาการทองเที่ยว

กท 0921
TR 0921

การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว
3(2-2-5)
Accounting and Finance for Tourism Business
แนวคิด ทฤษฎีของการบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีการเงินสําหรับงานธุรกิจนํา
เที่ยว โปรแกรมประยุกตสําหรับการบัญชีและการเงินในธุรกิจทองเที่ยว กลยุทธการจัดการรายไดและ
ตนทุน
กท 0922
TR 0922
รวมกัน

หัวขอคัดสรรดานการทองเที่ยวและบริการ
3(x-x-x)
Selected Topic in Tourism and Hospitality
เลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและการบริการ นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู
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กท 0923
TR 0923
รวมกัน
กท 0924
TR 0924

หัวขอคัดสรรดานการทองเที่ยวและบริการ
3(x-x-x)
Selected Topic in Tourism and Hospitality
เลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและการบริการ นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู

ฝกประสบการณ
3 (300 ชั่วโมง)
Field Experience
ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ ในสถานประกอบการ
หรือองคกรที่ดําเนินการทางดานการทองเที่ยว โดยฝกงานเกี่ยวกับภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติที่ได
ศึ ก ษา เริ่ ม จากการปฐมนิ เ ทศเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของการฝ ก งาน การจั ด ทํ า แผนการฝ ก ที่ มี
รายละเอี ย ดเกี่ย วกั บ วัตถุ ป ระสงค กระบวนการทํ างาน การประเมิ น ผลงาน และการปรับ ปรุง
คุณภาพงาน ตลอดจนอภิปรายปญหาทางดานการทองเที่ยว ขอเสนอแนะ แนวทางแกไขปญหา และ
ปจฉิมนิเทศ ภายใตคําแนะนําชวยเหลือของผูมีประสบการณ การฝกงานอาจจัดในรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrate Learning)
12. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 เปนผูมีจิตใจพรอมในการใหบริการ
1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 มีการปลูกฝงคุณลักษณะในทุกรายวิชา
1.2 ฝกปฏิบัติในรายวิชาตางๆ

13. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ
13.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) มีความซื่อสัตย ตรงตอเวลา
(2) มีจิตบริการ และมีมิตรไมตรีจิต
(3) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธการสอน
(1) การบรรยายพิเศษโดยผูมีประสบการณ
(2) ปลูกฝงในบทเรียนวิชาเฉพาะ
(3) เรียนรูจากกรณีศึกษา และอภิปรายรวมกัน
(4) มอบหมายงานเดี่ยวและกลุม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความรูความเขาใจและทัศนคติกอนและหลังการบรรยาย
(2) สังเกตพฤติกรรมผูเรียน
(3) ประเมินจากกระบวนการทํางานและผลการทํางาน
(4) การประเมินตนเองและการประเมินโดยเพื่อน ผูสอน ผูบังคับบัญชา
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13.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง
เปนระบบเปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
(2) มีความรูเกี่ยวกับสภาพปญหา สถานการณ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงดานการ
ทองเที่ยว
(3) มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองค
ความรูในงานอาชีพดานการทองเที่ยว
กลยุทธการสอน
(1) การเรียนรูแบบมีสวนรวม
(2) การเรียนรูแบบแกปญหา
(3) การเรียนรูแบบ Active Learning
(4) การเรียนรูผานสื่อดิจิทัล
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากการทดสอบ
(2) ประเมินจากสภาพจริง
(3) ประเมินจากกระบวนการทํางานและผลการทํางาน
13.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) สามารถประมวลและศึ กษาขอ มูล เพื่ อ วิเคราะห ส าเหตุ ของป ญ หาและความ
ขัดแยง รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาได
(2) สามารถประยุกตใชความรู และนําผลการวิจยั ไปใชประโยชนในการเรียน
(3) สามารถวิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือก เสนอแนะวิธีแกไข และอธิบายผล
การตัดสินใจ โดยใชการประมวลผลขอมูล
กลยุทธการสอน
(1) การเรียนรูแบบมีสวนรวม
(2) การเรียนรูแบบแกปญหา
(3) การเรียนรูแบบ Active Learning
(4) การเรียนรูผานสื่อดิจิทัล
(5) เรียนรูจากสถานการณจริง
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากการทดสอบ
(2) ประเมินจากสภาพจริง
(3) ประเมินจากกระบวนการทํางานและผลการทํางาน
(4) ประเมินจากการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง
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13.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) มีปฏิสัมพันธตอผูรวมงานและผูรับบริการ
(2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน อยางตอเนื่อง
(3) มีเครือขายความรวมมือในการปฏิบัติงาน ทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา
(4) รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
กลยุทธการสอน
(1) การเรียนรูแบบมีสวนรวม
(2) การเรียนรูแบบแกปญหา
(3) การเรียนรูแบบ Active Learning
(4) การเรียนรูผานสื่อดิจิทัล
(5) เรียนรูจากสถานการณจริง
(6) เรียนรูจากกรณีศึกษา
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (Peer)
(2) ประเมินจากประวัติสะสมงาน (Portfolio)
(3) สังเกตพฤติกรรม
(4) ประเมินจากกระบวนการทํางานและผลการทํางาน
(5) ประเมินจากสภาพจริง
(6) ประเมินจากการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง
13.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย กับบุคคลที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ถูกตองตามสถานการณ
(2) สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศกับนักทองเที่ยวได
(3) สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน วิเคราะหปญหา
คนควาหาขอมูลและนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิ ตศาสตรและสถิติ เพื่อการประมวลผล การ
แปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
กลยุทธการสอน
(1) การเรียนรูแบบมีสวนรวม
(2) การเรียนรูแบบแกปญหา
(3) การเรียนรูแบบ Active Learning
(4) การเรียนรูผานสื่อดิจิทัล
(5) เรียนรูจากสถานการณจริง
(6) เรียนรูจากกรณีศึกษา
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กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (Peer)
(2) สังเกตพฤติกรรม
(3) ประเมินจากกระบวนการทํางานและผลการทํางาน
(4) ประเมินจากสภาพจริง
(5) ประเมินจากการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อธุรกิจบริการ
และการทองเที่ยว
จิตวิทยาบริการและการสื่อสารขามวัฒนธรรม
การจัดการทรัพยากรมนุษย
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ดิจิทัลเพื่อการทองเที่ยวและบริการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว และบริการ
โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว
งานมัคคุเทศก
การตลาดการทองเที่ยวและบริการ
การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
การวิจัยสําหรับการทองเที่ยว

ความรู

1

2

3

1

2



























































ทักษะทางปญญา
3

1
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3

1
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ทักษะการคิดวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2
3 4

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

2

ความรู
3

1

2

ทักษะทางปญญา
3

1

2

ทักษะการคิดวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2
3 4

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ



3

1

2

3

 

































 



































การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน











การจัดการทองเที่ยวทางเลือก













การจัดการธุรกิจการบิน













การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยว
เพื่อ เปนรางวัล















การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม















การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

































การสัมมนาการทองเที่ยว
การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว







































การฝกประสบการณ
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