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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 
 
 

  
                                            

 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



ก 
 

 

คํานํา 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว เปน
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 จนถึงปปจจุบันเขารอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาทั้งเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา และ
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีโครงสรางหลักสูตร จํานวน
หนวยกิต ไมนอยกวา 129 หนวยกิต ประกอบดวย หมวดศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หมวด
วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 93 หนวยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยมีสาระสําคัญ
ในการปรับปรุงเพื่อใหเนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน 
หลังจากใชหลักสูตรมาเปนระยะเวลา 5 ป จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในป 2561 

รายละเอียดในหลักสูตรประกอบดวยขอมูล 8 หมวด คือ 1) หมวดขอมูลทั่วไป 2) หมวด
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของ
หลักสูตร 4) หมวดผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑในการ
ประเมินผลนักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาคณาจารย 7) หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร 8) หมวด
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร หลักสูตรเลมนี้ไดปรับปรุงแกไข ตามขอสังเกต
จากการวิพากษหลักสูตรของผูทรงคุณวุฒิเพ่ีอใหหลักสูตรมีความถูกตองสมบูรณ 

ในนามของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจทองเที่ยวขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร คณาจารยและนักศึกษาที่แสดงความ
คิดเห็นและใหขอเสนอแนะใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
 
 
 
         (นางศุภาวิณี  กิติวินิต) 
    ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว
     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

             ตุลาคม 2560



ข 
 

 

สารบัญ 
 

   หนา 
คํานํา   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 11 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 60 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 76 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 77 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 78 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 86 
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 88 
ภาคผนวก ข คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2693/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ 

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว  
พ.ศ. 2560   

135 

ภาคผนวก ค คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2694/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว พ.ศ. 2560 

138 
 

ภาคผนวก ง หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 139 
ภาคผนวก จ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25 /2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
145 

ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 147 
ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 151 

ภาคผนวก ซ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 157 
ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 176 
ภาคผนวก ญ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 

8/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 
183 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

186 

ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ในคราวประชุมครั้งที่10/2560 เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

189 

ภาคผนวก ฐ ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 191 
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รายละเอียดของหลักสูตร (หลักสูตร 4ป) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25561571100502 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Tourism 
      Business Management 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจทองเที่ยว) 
   ชื่อยอ :  บธ.บ. (การจัดการธุรกิจทองเที่ยว) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Business Administration (Tourism Business 
       Management) 
   ชื่อยอ :  B.B.A. (Tourism Business Management) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไมมี 
 
4.  จํานวนหนวยกิต 

ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตร ี4 ป 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.2 ภาษาที่ใช 
     จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
5.3 การรับเขาศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได  
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  
     เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
     ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย 
 ในคราวประชุมครั้งที ่1/2559 เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
 ในคราวประชุมครั้งที ่8/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
 ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
 ในคราวประชุมครั้งที ่ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที ่22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตร ีสาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ในปการศึกษา 2562 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 มัคคุเทศก/เจาหนาที่นําเที่ยว 
 8.2 พนักงานในแผนกขาย/ตัวแทนบริษัทนําเที่ยว 
 8.3 งานธุรการของธุรกิจการทองเที่ยว 
 8.4 พนักงานตอนรับ ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจบริการ 
 8.5 ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจบริการ 
 8.6 พนักงานออกบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบิน 
 8.7 พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 
 8.8 ผูจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
 8.9 นักพัฒนาการทองเที่ยว 
 8.10 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนการทองเที่ยว 
 8.11 นักประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว 
 8.12 อาจารย นักวิชาการดานการทองเที่ยว 
 8.13 ผูประกอบกิจการฮัจยและอุมเราะห 
 
9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 

1. นางศุภาวิณ ี กิติวินิต 
อาจารย 
3 9010 00487 24 1 

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรม
และการทองเที่ยว) 
ศศ.บ. (การทองเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

2554 
 
2545 

2. นางสาวเจนตา  แกวไฝ 
อาจารย 
3 9402 00280 96 8 

M.T.A. (Tourism 
Administration) 
กษ.บ. (ธุรกิจการเกษตร) 

Bangalore University 
ประเทศอินเดีย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2549 
 
2543 
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ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 

3. นางสาวซูซัน หามะ 
อาจารย 
1 9599 00108 41 8 

MSc. (International 
Hospitality and 
Tourism Management) 
B.A. (Hons) Tourism 
Management 

Sheffield Hallam 
University 
ประเทศอังกฤษ 
 
University of Derby 
ประเทศอังกฤษ 

2554 
 
 
2553 

4. นางสาวออมอรุณ  จูรัตน
สาร 
อาจารย 
3 8208 00064 23 0 

บธ.ม. (การจัดการการ
ทองเท่ียว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

2555 
 
2548 

5. นางสาวดาลีซะห ดะยี 
อาจารย 
1 9612 00006 69 1 

ศศ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรมบริการและ
การทองเที่ยว) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2557 
 
 
2548 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การทองเที่ยวถือเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา จากขอมูลขององคการการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ 
(UNWTO) ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวสูงเปนอันดับ 6 ของโลก (กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา, 2560) ทางดานนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ “ไทยแลนด 4.0” การทองเที่ยว
ถือเปนอุตสาหกรรมที่สนองตอบนโยบายดังกลาวไดชัดเจน โดยสามารถทํารายไดสูงและสามารถ
กระจายรายไดอยางท่ัวถึง อีกทั้งยังคงรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณความ
เปนไทย ตลอดจนใหคุณคาและความสําคัญกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ดานสถานการณทองเที่ยว
ไทย ป 2559 ภาคการทองเที่ยวโดยภาพรวมสรางรายได 2,510,779 ลานบาท และเมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา พบวา รายไดรวมจากการทองเที่ยวขยายตัวรอยละ 11.09             
คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) นอกจากนี้ธุรกิจ               
ในภาคการทองเที่ยวสวนใหญเปนธุรกิจบริการและกระจายตัวตามภูมิภาคตาง ๆ ภาคการทองเท่ียว
จึงเปนแหลงการจางงานที่สําคัญกวา 4,230,000 คน สรางรายไดภาษีแกรัฐสูงถึง 64,200 ลานบาท 
และกอใหมูลคาการลงทุนในประเทศอีกประมาณ 93,600 ลานบาท สําหรับแนวโนมตลอดป 2560 
คาดวาจะมีรายไดรวมจากการทองเที่ยวทั้งสิ้น 2.71 ลานลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) รายได          
จากการทองเที่ยวไดนํามาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจในดานตาง ๆ รวมถึงภาคการทองเที่ยวได     
กระจายรายไดไปสูทองถิ่น เกิดการสรางงาน สรางอาชีพ และธุรกิจที่เกี่ยวของอีกมากมาย โดยรายได
ของภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวที่เปนจํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนยังถือไดวา            
ภาคการทองเท่ียวมีสัดสวนของการลงทุนนอยกวาอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน หนวยงานภาครัฐจึงได            
มีนโยบายตางๆ เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวของไทยใหไดมาตรฐาน ดังจะเห็นจากนโยบายของรัฐบาล             
ที่สนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนาดานการทองเที่ยวเพื่อใหสามารถมีสินคาและบริการใหเปน              
ที่พึงพอใจของนักทองเที่ยว สรางความประทับใจใหเกิดการเที่ยวซ้ํา หรือแมแตกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ
ในการเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน             
การทองเที่ยวใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน  

การตอบสนองนโยบายทองเที่ยว 4.0 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดวางกลยุทธที่
สําคัญ ไดแก การบริหารจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน สรางปจจัยแวดลอมและพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานที่เอื้อตอการทองเท่ียว การตลาดสมัยใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การสราง
วสิาหกิจและสตารทอัพดานทองเท่ียวบนพื้นฐานของนวัตกรรม และการสรางเครือขายความรวมมือที่
มีประสิทธิภาพ กับหนวยงานรัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ในทุกสวนของหวงโซคุณคา              
ดานทองเท่ียว  

ทางดานแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาต ิฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 ไดกําหนดยุทธศาสตร
ในการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว โดยใหมีการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวทั้งระบบใหมี
ความสามารถในการแขงขัน สอดคลองกับมาตรฐานสากล และเพียงพอกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน โดยการสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาและ
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ปรับปรุงหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน  

ในดานแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ไดกําหนดวิสัยทัศนท่ี
ระบุให เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางชัดเจนโดยกําหนดวิสัย ทัศน  :                  
“เมืองยางพารา การคาชายแดน และการทองเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน อยางยั่งยืน” ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม มีการกําหนดกลยุทธ
ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง สินคาและบริการที่เปนอัตลักษณของกลุมจังหวัดภาคใต
ชายแดนใหผานการรับรองมาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติและ   
เชิงวัฒนธรรม พัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางเปนระบบ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
พัฒนาระบบการตลาดและประชาสมัพันธเพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการทองเที่ยวในพื้นที ่และเชื่อมโยง
สูอาเซียน อีกทั้งจังหวัดนราธิวาสเปน 1 ใน 10 จังหวัดของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบาย           ดาน
การสนับสนุนการทองเที่ยวก็ไดบรรจุในกิจการเปาหมาย ซึ่งจะเปนสวนสนับสนุนในความตองการดาน
แรงงานทางการทองเที่ยวได เปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในฐานะมหาวิทยาลัย              
เพ่ือพัฒนาทองถ่ินไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการที่จะผลิตบัณฑิตในพื้นท่ีเพ่ือตอบสนอง 
ความตองการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งมีวัฒนธรรม ภาษาและ
ศาสนา ที่มีความเชื่อมโยงกัน อันเปนขอไดเปรียบในการพัฒนาบัณฑิตใหตรงตามตลาดแรงงานได          
จึงไดมีการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว เปดการเรียน          
การสอนในปการศึกษา 2556 และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2560 เพ่ือพัฒนา
บัณฑิตใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในสภาพปจจุบันมากยิ่งข้ึน 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
ความสัมพันธทางดานศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม เปนสวนผลักดันใหเกิดการเคลื่อนยาย

แรงงานภาคการทองเที่ยวที่เปดเสรีในการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดเปนอยางดี กอปรกับ
จังหวัดยะลาและนราธิวาสมีอาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเซียทําใหสามารถเดินทางเชื่อมตอไปยัง
กลุมประเทศมุสลิมในกลุมอาเซียนไดสะดวกยิ่งขึ้น ในอีกแงมุมหนึ่งก็จะเปนผลดีตอภาคธุรกิจ
ทองเที่ยวในพ้ืนท่ี ในการที่จะพัฒนาธุรกิจใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียน   
หรือกลุมประเทศอ่ืน ๆ ที่เดินทางทองเที่ยวเขามาในพื้นที่โดยอาศัยความเชื่อมโยงจากเสนทาง           
การทองเที่ยว อนึ่ง พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใตมีเอกลักษณทางสังคมและวิถีประชาชนที่แตกตาง             
จากพื้นที่สวนอื่น ๆ ของประเทศ ดวยจํานวนประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลามถึงรอยละ 83 
(สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน, 2560) ซึ่งในศาสนามุงใหผูนับถือปฏิบัติ              
หลักปฏิบัติ 5 ประการของศาสนา ไดแก การปฏิญาณตน การละหมาด การถือศีลอด การบริจาค            
ซะกาต และการประกอบพิธีฮัจย ดวยบัญญัติขอที่ 5 จึงจําเปนตองมีการเดินทางไปจาริกแสวงบุญที่
นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ทําใหผูที่นับถือศาสนาตางมีจุดมุงหมายไปยังที่แหงเดียวกัน 
ในชวงเวลาเดียวกันของทุกป จากสถิติของผูเดินทางแสวงบุญทั่วโลกในป พ.ศ. 2559 มีจํานวน 
1,862,909 คน มีคนไทยมุสลิม จํานวน 9,596 คน (สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํา
กรุงเทพมหานคร, 2560) สงผลใหในแตละปตองมีการจัดสรรโควตาของแตละประเทศและจํานวนเงิน
มหาศาลในการประกอบพิธีดังกลาว ทําใหเกิดผูประกอบการที่ไมเปนธรรม รวมถึงแซะหหรือผูนํากลุม



7 
 

 

ที่ฉอโกงเงินจากผูที่จะเดินทางไปประกอบพิธี สงผลใหมีผูที่ถูกหลอกลวงมีจํานวนมากในแตละป              
สวนการเดินทางไปแสวงบุญอีกวิธีคือการทําอุมเราะหหรือการแสวงบุญเล็ก ดวยสถิติการเดินทาง            
อุมเราะหของป พ.ศ. 2560 จํานวนผูเดินทางท่ัวโลกมีจํานวนถึง 6,656,255 คน โดยผูเดินทางจาก
ประเทศไทยมีจํานวน 12,822 คน (สํานักขาวทางนํา, 2560) สงผลใหมีผูเดินทางไปแสวงบุญมีจํานวนมาก
ในแตละป จากจุดเดนและอัตลักษณในหลาย ๆ ดาน จึงถือเปนความไดเปรียบเชิงพื้นที่ในการที่จะ
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความความสามารถดานการประกอบธุรกิจการทองเท่ียว รูหลักการของ              
การประกอบกิจการฮัจยและอุมเราะห มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ ตอบสนองตลาดแรงงานของ
พ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นได 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การปรับปรุงหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวไดพัฒนาปรับปรุงโดย
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังพัฒนาใหสอดคลองกับแผนและ
นโยบายตาง ๆ เพ่ือเปาหมายในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และผูประกอบกิจการฮัจยและอุมเราะห โดยมุงเนนที่จะพัฒนาให
บัณฑิตมีความรูและตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมและอัตลักษณของทองถิ่นชายแดนใต รวมถึงมี
คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน  
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นจังหวัดชายแดนใต 
โดยมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นดวยกระบวนการพัฒนาองคความรู            
บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตรสากลและภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว
ไดพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาบัณฑิตใหมีความรูและเขาใจถึง
ทรัพยากรการทองเที่ยวของทองถิ่น และการเขาสูตลาดแรงงานในภาคการทองเที่ยว ทั้งในพ้ืนที่และ
ประเทศในกลุมอาเซียน นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชายแดนใตที่มั่นคงและ
ยั่งยืนตอไป 
 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
 โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารยที่บริหารโดยคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ เปนการจัดการเรียนการสอนรวมกันภายในคณะวิทยาการจัดการ 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
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13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหหลักสูตรอื่น 
 รายวิชาในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชา

เลือกและเลือกเสรีได 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ 
หมวดวิชานั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน
การประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรูดานการบริหารจัดการธุรกิจทองเท่ียวตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มุงเนนการทองเที่ยววิถีอิสลาม รูหลักการการประกอบการกิจการฮัจยและอุมเราะห 
 ความสําคัญของหลักสูตร 
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือไดวาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยเปนอยางมาก มีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ซึ่งนําไปสูการจางงาน การสรางอาชีพ การกระจายรายได และการลงทุนในภาคธุรกิจท้ังทางตรงและ
ทางออมท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจการบริการ สงผลใหเกิด             
การพัฒนาในชุมชนทองถิ่นและการทองเที่ยวเปนสวนเสริมสรางความเขาใจ การอยูรวมกันในสังคม     
พหุวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น  
ในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว จึงมุงเนนการพัฒนา
บัณฑิตใหมีความรูในศาสตรวิชาชีพทางการทองเที่ยวและการบริหารจัดการธุรกิจดานการทองเที่ยว 
โดยสนับสนุนใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือใหเขาถึงองคความรูและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
ที่ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่นที่มีความหลากหลายทางดานสังคม
วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู สามารถนํามาประยุกตใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น และ
สงเสริมใหเกิดการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน 
 1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิต
บัณฑิตใหมีคุณสมบัติและลักษณะดังตอไปนี ้
 1.2.1 มีความรูและความสามารถดานบริหารจัดการธุรกิจทองเที่ยว และการทองเที่ยวฮาลาล 
 1.2.2 มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกิจการฮัจยและอุมเราะห 
 1.2.3 มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพการทองเที่ยว 
 1.2.4 มีแนวคิด วิสัยทัศนกวางไกลในศาสตรธุรกิจการทองเท่ียว และสามารถนําความรูมา
บูรณาการเพ่ือประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 
 1.2.5 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 1.2.6 สามารถประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจได 
 1.2.7 มีประสิทธิภาพในการใชภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา 
การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทองเท่ียวใหมีมาตรฐานไม
ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ.กําหนด 
และมาตรฐานวิชาชีพ 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล 
(ACM/IEEE) 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ (ปการศึกษาละ 1 
ครั้ง) 

3. ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

หลักฐาน : 
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ : 
1. หลักสูตรไดรับการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร คุณภาพ
มาตรฐานระดับดีขึ้นไป 

2. หลักสูตรไดรับการเผยแพรตาม
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. เสริมสรางความรูและ
ทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
และบัณฑิตอยางตอเนื่อง 

1. สรางความรวมมือทางวิชาชีพ
กับผูใชบัณฑิตในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิชาชีพของ
นักศึกษาและบัณฑิต 

หลักฐาน : 
1. รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใชบัณฑิตของ
ผูประกอบการ 

ตัวบงชี้ : 
1. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน

ดานทักษะ ความรู 
ความสามารถในการทํางาน 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

3. พัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการ ให
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทํางานบริการ
วิชาการแกองคกรภายนอก 

2. อาจารยทุกคนไดรับการอบรม
เพ่ือพัฒนาตนเองทางดาน
วิชาการหรือวิชาชีพอยางนอย           
ปละ 1 ครั้ง 

หลักฐาน : 
1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ

อาจารยในหลักสูตร 
2. เอกสาร/รายงานผลการไป

ราชการเพ่ือเขารวมฝกอบรม 
ตัวบงชี้ : 
1. อาจารยประจําหลักสูตรไดรับ

การพัฒนาทุกคน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  ไมม ี

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  ไมมี 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  ภาคเรียนที ่1  เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม  

  ภาคเรียนที ่2  เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

  จากการสํารวจปญหาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทองเท่ียว พบวา นักศึกษาประสบปญหาสําคัญ ดังตอไปนี้ 

  2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาตางประเทศไมเทากัน และยังไมสามารถ
สื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.3.2 นักศึกษาขาดทักษะในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

  2.4.1 จัดทดสอบความสามารถทางภาษา เพ่ือการจัดหลักสูตรสอนเสริม 

  2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาตางประเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.4.3 กําหนดใหแตละรายวิชาสอดแทรกองคความรูทางดานวิชาชีพและสงเสริมทักษะ
ทางดานศิลปะการตอนรับและการบริการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.4.4 จัดอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษา เพื่อใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ระดับปริญญาตรี (4)ป      

ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 3 - - 40 40 40 

ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 

รวมจํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา    40 40 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณท่ีตองการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
คาธรรมเนียมการศึกษา คนละ 8,500 บาท 
ตอภาคการศึกษา 

680,000 1,360,000 2,040,000 2,720,000 2,720,000 

เงนิอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ 700 บาท ตอป 28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 
รวมรายรับ 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 

 
  2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายจาย 
งบประมาณท่ีตองการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

เงนิคงคลัง รอยละ 20 141,600 283,200 424,800 566,400 566,400 

รายจายระดับมหาวิทยาลัยรอยละ 40 283,200 566,400 849,600 113,2800 113,2800 

คาใชจายในการดําเนินงานรอยละ 40 283,200 566,400 849,600 113,2800 113,2800 

รวม 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 

จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน  
 2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
  ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสร ีโดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี ้
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

  1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

  1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลย ี

 6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 

  2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  24 หนวยกิต 

  2.2 วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

     1) วิชาเฉพาะบังคับ   30 หนวยกิต 

        (กลุมวิชาการทองเที่ยว)    

     2) วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

         - กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ  15 หนวยกิต 

         - กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ  15 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

4. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
 รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว 

ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
       1) วิชาบังคับเรียน ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Thai for Communication  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 

 Speaking and Writing Skills Development  
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 

 English for Communication and Learning Development  
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 

 Melayu for Communication  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Melayu for Communication and Learning Development  
*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 

 English for Communication 1  
*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 
 Thai for Careers  
 หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)  
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       2) เลือกเรียน ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย  2(2-0-4) 

 Principles of Reading and Writing Thai Words  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 

 Development of Speaking and Reading Skills in English  
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน  2(1-2-3) 

 English for Reading and Writing Development  
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 

 Basic Melayu  
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 

 Chinese for Communication  
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 

 Basic Arabic  
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 

 English for Communication 2  
   
    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3) 
 Happiness Study  

2100113 สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  2(1-2-3) 
 Information for Life Long Learning  

2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) 
 Truth of Life  

2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Self Development  

2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3) 
 Aesthetics for Life  
   
    1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4) 
 Socialization  

2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 
 Social Management  
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2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind  

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต  2(1-2-3) 
 Skills for Life  

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
   
    1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

4100101 คณติศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development  

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life  

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development   
   
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
    2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียน 24 หนวยกิต 

3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Business Laws and Legal Environment  

3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Statistics  

3122101 การบัญชีข้ันตน 1 3(2-2-5) 
 Accounting 1  

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Principles of Business Management   

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  

3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Software Package and Internet services for Business  

3127101 อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
 Tourism Industry  
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3127103 ศิลปะการตอนรับและการบริการ 3(2-2-5) 
 The Art in Service and Hospitality Management  
   
    2.2 วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
       1) วิชาเฉพาะบังคับ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

3127104 การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Planning and Development for Sustainable Tourism   

3127136 การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
 Tourism Resource Development  
3127205 การจัดการโลจิสติกสสําหรับการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 Tourism Logistics Management  
3127237 นวัตกรรมกลยุทธการตลาดเพ่ือธุรกิจทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 Marketing Strategy Innovation for Tourism Businesses  
3127309 มัคคุเทศก 3(2-2-5) 
 Tourist Guide  
3127310 การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและการวางแผนจัดนําเท่ียว 3(2-2-5) 
 The Management of Tour and Tour Operation  
3127341 ระเบียบวิธีวิจัยดานนวัตกรรมการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 Research Methodology for Tourism Innovation  
3127317 การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 3(2-2-5) 
 Community-Based Tourism Management  
3127446 การสัมมนาการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 Seminar on Tourism  
3127447 การจัดการตัวแทนการเดินทางทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 Travel Agency Management  
   
   
       2) วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
           - กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 กลุมวิชาการจัดการกิจการฮัจยและอุมเราะห  
3127102 การจัดการการทองเที่ยวฮาลาล 3(2-2-5) 
 Management of Halal tourism  
3127208 การจัดการขามวัฒนธรรมเพ่ือการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 Cross Cultural Management for Tourism  
3127312 หลักการพิธีฮัจยและอุมเราะห 3(2-2-5) 
 The Principle of Haj and Umrah Ritual  
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3127316 วัฒนธรรมตะวันออกกลาง 3(3-0-6) 
 Middle Eastern Cultures  
3127315 การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 3(3-0-6) 
 Management of Historical Tourism Resources  
3127342 วิชากฎหมายและจริยธรรมทองเที่ยวอิสลาม 3(3-0-6) 
 Law and ethics of Islamic tourism  
   
 กลุมวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวชุมชน  
3127238 การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Cultural Tourism Management  
3127318 ศิลปะการพูดและการนําเสนอสําหรับการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 The Art of Communication for Tourism  
3127343 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) 
 Creative Tourism Development  
3127428 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-2-5) 
 Agro-Tourism Business Management  
3127429 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) 
 Eco-Tourism Business Management  
   
 กลุมวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  
3127206 การจัดการโรงแรมและที่พัก  3(2-2-5) 
 Hotel and Accommodation Management  
3127319 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
 Food and Beverage Service  
3127320 การจัดการงานสวนหนาของโรงแรม 3(2-2-5) 
 Principal of Service and Font Office Management  

in Hotel 
 

3127431 นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 Recreation for Traveling  
3127432 การจัดการธุรกิจไมซและอีเวนท 3(2-2-5) 
 MICE and Event Management  
3127448 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
 Personality Development for Hospitality Management  
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           - กลุมวิชาภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
3127239 ภาษาอังกฤษเพื่อทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 English for Tourism  
3127240 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 English for Cultural Tourism  
3127344 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 3(2-2-5) 
 English for Tour Guide  
3127345 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 
 English for Hotel  
3127449 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนําเที่ยว 3(2-2-5) 
 English for Travel Agency  
   

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศกึษาของหลักสูตรนี้ 
 

 4. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
3127433 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจทองเที่ยว 3(270) ชั่วโมง 
 Business Cooperative Education Preparation in Tourism Business  
 และ  
3127434 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยว 6(600)ชั่วโมง 
 Field Experience in Tourism Industry  
 หรือ  
3127435 สหกิจศึกษาธุรกิจทองเที่ยว 6(600 ชั่วโมง) 
 Cooperative Education in Tourism Business  
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แผนการศึกษา 
 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทาง

กฎหมาย 

3(3-0-6) 

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

3127101 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

3127104 การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว 

แบบยั่งยืน 

3(2-2-5) 

รวม 18 หนวยกิต 

 
 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 3122101 การบัญชีขั้นตน 1 3(2-2-5) 

3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพ่ือ

งานธุรกิจ 

3(2-2-5) 

3127103 ศิลปะการตอนรับและการบริการ  3(2-2-5) 

3127136 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

รวม 18 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา (ตอ) 
 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 

3127205 การจัดการโลจิสติกสสําหรับ 

การทองเที่ยว 

3(2-2-5) 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ) 3 หนวยกิต 

 เลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาภาษาตางประเทศ) 3 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หนวยกิต 

รวม 21 หนวยกิต 

 
 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

3127237 นวัตกรรมกลยุทธการตลาดเพ่ือธุรกิจ

ทองเท่ียว 

3(2-2-5) 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ) 3 หนวยกิต 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาภาษาตางประเทศ) 3 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หนวยกิต 

รวม 21 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา (ตอ) 
 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 3127309 มัคคุเทศก 3(2-2-5) 

3127310 การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและ 

การวางแผนจัดนําเที่ยว 

3(2-2-5) 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ) 3 หนวยกิต 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาภาษาตางประเทศ) 3 หนวยกิต 

รวม 18 หนวยกิต 

 
 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 3127341 ระเบียบวิธีวิจัยดานนวัตกรรม 

การทองเที่ยว 

3(2-2-5) 

3127317 การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 3(2-2-5) 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ) 6 หนวยกิต 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาภาษาตางประเทศ) 3 หนวยกิต 

รวม 15 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา (ตอ) 
 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 3127446 การสัมมนาการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

 3127447 การจัดการตัวแทนการเดินทางทองเที่ยว 3(2-2-5) 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาภาษาตางประเทศ) 3 หนวยกิต 

หมวดวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

3127433 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ

เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจทองเที่ยว 

3(270 ชั่วโมง) 

รวม 15 หนวยกิต 

 
 
ปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

3127435 

หรือ 

สหกิจศึกษาธุรกิจทองเที่ยว 6(600 ชั่วโมง) 

3127434 การฝกประสบการณวิชาชีพ 

การทองเที่ยว 

6(600 ชั่วโมง) 

รวม 6 หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

       1) วิชาบังคับเรียน ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 

 Thai for Communication  

  ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใช

ภาษาในชีวิตประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา

สื่อสารท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู  

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนว

ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรม และมีจิตสํานึกตอ

สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

 

  Significance of Thai language as communication tools, practice of 

language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use of 

language in formal and information communication, conducting 

informative presentation, giving opinion, suggestion and rational 

criticism, study of problem conditions and its solutions of language 

used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai society 

 

   

2100102 การพัฒนาทักษะการพดูและการเขียน 2(1-2-3) 

 Speaking and Writing Skills Development  

  หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือใหพูดและเขียนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไข

ปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ

บทความ โดยเนน การใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝก

วิจารณ 

 

  Rules and development of reading and writing in order to speak 

and write effectively, practice of speaking both  individual and groups 

and criticizing for improvement,  practice of plot writing,  essay and 

article writing with the emphasis on standard language used in a certain 

writing and practice in criticizing 
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 

 English for Communication and Learning Development  

  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังการฟง พูด อาน เขียน ใน

ชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนํา

ตนเองและผู อ่ืน การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา  

การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและการใหขอมูล  

การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช

เครื่องมือ แหลงขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาในการพัฒนา การสื่อสาร เชน การใช

พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  Development of English communication skills; listening, speaking, 

reading and writing in daily life of various situations such as greeting, 

leave- taking, self- introduction  and others, requesting, offering help, 

giving suggestion, describing people, objects and places, inquiring and 

information giving, talking on the telephone and expressing opinion; 

development of skills in using tools and resources for communicative 

study such as dictionary, article and newspaper and information 

technology for communicative development 

 

   

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 

 Melayu for Communication  

  การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ ใช ใน

ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ

งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 

 

  Use of Melayu for communication in daily life, conversation in daily 

life  such as greeting, saying thanks and simple introduction 

emphasizing on listening and speaking skills 

 

   

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Melayu for Communication and Learning Development  

  พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนใน

บริบทที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง 

ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง 

การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้งใน

และ นอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคท่ีไมซับซอน 
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  Development of Melayu in listening, speaking, reading and writing 

skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu correctly; 

practice of Melayu conversations in different situations ; self-

introduction, greeting, leave- taking, giving suggestion, inquiring 

information nationally and internationally as well as  practice of 

simple sentence writing 

 

   

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1  2(1-2-3) 

 English for Communication 1  

  การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพ้ืนฐานที่ใชในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ

เจาของภาษา และมารยาทสากล  ที่ถูกตองเหมาะสม 

 

  Practice of English listening, speaking, reading, and writing for daily 

communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating 

to working performance and career fields, studying on customs and 

traditions of English speaking countries including appropriate social 

etiquette 

 

   

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 

 Thai for Careers  

  การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการ

เขียนเพ่ือใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้งใน

ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู 

การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ 

เพ่ือนําไปใชในสถานการณตางๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีการงานและ

การใชชีวิตประจําวัน 

 

  Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, 

reading and writing in order to communicate effectively in accordance 

with the rules; both for daily life and career as well as presenting, 

providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process 

of academic research effectively and be able to use in various 

situations which is beneficial to the career and daily life 
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       2) วิชาเลือกเรียน ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย  2(2-0-4) 

 Principles of Reading and Writing Thai Words  

  หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและ

การเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําท่ี 

มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพร

การอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 

 

  Principles of reading and writing Thai words, study of factors which 

affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing and 

comparing the words that are usually incorrectly in read and written, 

discussing, summarizing, solution finding and promoting the correct 

reading and writing Thai words 

 

   

2100105 การพัฒนาทักษะการพดูและการอานภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 

 Development of Speaking and Reading Skills in English  

  การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูด

ทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี

ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

 

  Effective development of speaking and reading skills in English, practice of 

speaking both individual and groups,  efficient class presentation and reading practice; 

reading for comprehension; reading newspapers, advertisements, and websites 

 

   

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน  2(1-2-3) 

 English for Reading and Writing Development  

  พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลาย

สาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียน โดยเนนการเขียน

ภาษาอังกฤษ ที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนท้ังดานการศึกษาและ

อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

 

  Effective development of reading comprehension in different fields 

and development of writing skill emphasizing on correct forms and 

functions for educational and career purposes such as writing a letter, 

filling in an application form, writing a report, etc 
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2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3) 

 Basic Melayu  

  ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อม

ประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงให

ความรู ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

 

  Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study on 

basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu 

expressions, practice of giving information and expressing opinions in 

accordance with social context application 

 

   

2100110 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  2(1-2-3) 

 Chinese for Communication  

  การใชภาษาจีนเ พ่ือการสื่อสารในชีวิตประจํ าวัน บทสนทนาที่ ใช ใน

ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

 

  Use of Chinese for communication in daily life, daily conversations 

such as greeting, introduction, etc.  with an emphasis on listening and 

speaking skills and be able to apply in communicating with native 

speakers 

 

   

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3) 

 Basic Arabic  

  อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด 

อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถ

ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

 

  Arabic alphabets, word and sentence formation processes, practice 

of listening, speaking, reading and writing skills to understand generality 

in daily life and be able to apply in communicating with native speakers 

 

   

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 

 English for Communication 2  

  การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณ

จริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะห

แกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 
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  Practice and development of listening, speaking, reading and writing 

English through real situations in related careers; practice of thinking 

skills, problem solving analyzing and decision making skills for daily life 

and future career 

 

   

    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3) 

 Happiness Study  

  ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็น

คุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน

สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน

การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง

สังคม เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

 

  Definition and scope of physical and mental happiness, being 

optimistic, self- appreciated and also other surroundings, multicultural 

adjustment, emotional quotient for living and coexisting, practice of 

doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement for 

peaceful coexisting in society 

 

   

2100113 สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4) 

 Aesthetics Approach  

  ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เก่ียวของกับกระบวน

ทัศน การรับรูความงาม ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทาง

สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด 

เทคนิค วิธีการ ในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 

 

  Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic perspective, 

perception of beauty through pictures, sounds, movements, and artistic 

experiences, local and international artistic patterns in terms of ideas, 

techniques, and methods in creating and applying to real life situations 
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2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3) 

 Information for Life Long Learning  

  ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม

สารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา

คนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน 

 

  Meanings, roles, and importance of information for life- long 

learning, information sources and accessing,  information searching and 

collecting method for self- access learning, presenting  finding results 

by using standard forms and steps 

 

   

2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) 

 Truth of Life  

  ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช  

ในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศน

แบบตางๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยาง เพื่อจะไดรู จัก

แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงาม เพ่ือความเปนมนุษยที่

สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

 

  Meaning of life, living in today society with science and information 

technology, applying truth and religious in problem solving and 

intellectual developing, life and society, moral and ethics development 

based on religious precepts, peaceful life and society, different 

worldview perception, advantages and disadvantages analyzing of 

worldviews in order to find out truth and meaning of life to be a perfect 

human being and leading to a peaceful life and society 

 

   

2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 

 Self Development  

  หลักการและองคประกอบ ตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย ตน 

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ

จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ   

การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 
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  Principles, elements, as well as factors of human behavior, 

emergence process and self- development, emotional intelligence and 

ethics development, prevention and stress managing, human relations 

creating, teamwork and conflict managing 

 

   

2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3) 

 Aesthetics for Life  

  ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรู

กับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป 

ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก 

ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพ่ือใหไดมาซึ่งประสบการณของความ

ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

 

  Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 

differences in science of beauty, importance and backgrounds of visual, 

hearing and movement perception towards visual arts, arts, music arts 

and performance through perception process of value, recognition, 

familiarity which lead to  appreciation and obtaining experiences of 

aesthetic appreciation 

 

   

    1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4) 

 Socialization  

  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ

สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 

  Relationships between human beings and environments in Thai 

society; ASEAN and world societies, globalization and natural 

phenomenon impacting on the changing of society in various 

dimensions including culture, tradition, economics and political affairs 
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2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 

 Social Management  

  วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูกระบวนการจัดการ     

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น 

 

  Analysis of multi- cultural diversity leading to natural resources 

management and environments concerning community; concepts of 

sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for 

living in local community 

 

   

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 

 Life Skills and Public Conscious Mind  

  ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญของ

ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิด             

เชิงบวก การคิดวิ เคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการ

บริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและ

การสรางจิตสํานึกสาธารณะ   เพ่ือนําไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันต ิ

 

  Meanings and importance of life skill including important elements 

of life skill; globalization, thinking skills, decision making, creative 

thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional intelligence; 

development of interpersonal relationships and communication, self-

management skills and stress management; emphasis on public 

mindedness and public consciousness in order to be peaceful coexistence 

 

   

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต  2(1-2-3) 

 Skills for Life  

  ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม

เก่ียวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจ

ผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจ

และแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และ            

การเลือกกิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด 

 

  Significance and elements of living skills in new societies concerning 

analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, social 
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responsibilities, human relations and communication; decision making 

and problem solving in daily life; emotional and stress management; 

activities for stress relief 

   

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 

 Life and Thai Culture  

  เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของ

มนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิต

สาธารณะเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ

ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและ

การประกอบอาชีพ 

 

  Social identity, local and Thai culture; significance of human 

relations, human nature, psychological process; public consciousness 

creation in order to build interpersonal relationship and community; 

self-development for the advance in life and career; religious principles 

application to life and career 

 

   

    1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

 Mathematics in Daily Life  

  หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับ

ดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จายภาษี และสถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 

  Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics 

and interest, hire- purchase; accounting, tax and fundamental statistics 

to apply in daily life 

 

   

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 

 Science for the Quality of Life Development  

  วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 

และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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  Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 

importance and impact of science, technology and environment; 

health promotion for life quality development 

 

   

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

 Information Technology in Daily Life  

  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช

คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู  กฎหมายและ

จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 

  Introduction to computers, information technology; computer 

application in daily life, data warehouse application; laws with ethics in 

using information system and its security system 

 

   

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

 Science in Daily Life  

  พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาใน

บาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานใน

การดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมีที่ใช

ในชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ

ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น 

สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 

 

  Energy and its sources; electric energy and electricity generation, 

electric circuits in houses and electrical equipment; principles of 

electrical devices, energy for living; human organ systems, heredity; 

chemical using in daily life; using microorganism in food industries; 

agricultural and industrial production management with heat, cold, 

radiochemical, packaging and storage 

 

   

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 

 Sports for the Quality of Life Development   

  กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ หลัก

และวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการ

เลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการ

บาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนา

บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 

  Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports 

competition; principles and how to choose sports for its individual 

potential; conduct of principles for playing sports at maximum benefits 

to body, emotion and society; injury prevention from sports and basic 

first aid; utilizing sports skill and developing life quality with sports and 

traditional games; personality development promoting leadership 

 

   

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 

    2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียน 24 หนวยกิต 

3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 3(3-0-6) 

 Business Laws and Legal Environment  

  หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดตั้ง อํานาจหนาที่การดําเนินงานและ

การยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบหางหุนสวนสามัญ  หางหุนสวนสามัญ          

นิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และรูปแบบอื่นๆ 

กฎหมายวาดวยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบาง

ประเภทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ 

จางแรงงาน ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา ประนีประนอมยอมความ 

ตั๋วเงิน ประกันภัย และ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค อีกทั้ง 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว 

 

  Law and practices with regard to establishment, authority on 

operation and abolishment of ordinary partnership, registered business 

ordinary partnership, limited partnership, limited company, public 

limited company, and others, law of person, justice act, contract as 

well as general principles of specific contract regarding to Civil and 

Commercial Code such as trade, renting, hire-purchasing, employment, 

guarantee, mortgage, pledge, agency, broker, compromising, bill, 

insurance, and the Act of Promulgating Liability for misuse of cheque, 

the Securities and Exchange Act,  and also the Foreign Business Act 
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3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business Statistics  

  ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและ

นําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ การแจกแจงความถี่ การสุมตัวอยาง การวัดแนวโนม

เขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย  ความนาจะเปน การประมาณคา การทดสอบ

สมมติฐาน การทดสอบไคสแควส การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่

ใชพารามิเตอรและไมใชพารามิเตอร การวิเคราะหสมการถดถอยเพ่ือพยากรณ

แนวโนมทางธุรกิจ การวิเคราะหสหสัมพันธ การใชเลขดัชนี และการประยุกตใช

สถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล

เปรียบเทียบคาสถิติตางๆ 

 

  Meaning, scope, importance of statistics, statistical methods, data 

collecting and data presenting in various forms, frequency distribution, 

sampling, measurement of central tendency, measurement of 

dispersion, probability, estimation, hypothesis testing, chi- square test, 

ANOVA testing, parametric and nonparametric testing, regression 

analysis for business trends forecasting, correlation analysis,  using 

indices,  application of statistics in business as well as software using 

for data analysis and comparing statistical value 

 

   

3122101 การบัญชขีั้นตน 1 3(2-2-5) 

 Accounting 1  

  ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี 

ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑขอบังคับทางบัญชีแมบทการบัญชี 

หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี 

การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

ทั่วไป การจัดทํางบทดลอง การปรับปรุงและปดบัญชี กระดาษทําการ งบการเงิน

สําหรับกิจการใหบริการและกิจการซื้อขายสินคา 

 

 

  Meaning and purposes of accounting, benefits of accounting 

information, history of accounting profession, concept and regulations 

of accounting, accounting principles and methods according to double-

entry system, accounting entry according to accounting cycle, 

accounting records through ledger account, trial balance preparation, 

 



37 
 

 

adjusting and closing account, work sheet, financial statement for 

service and trade business 

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Principles of Business Management   

  หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ 

สภาพแวดลอมและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงศึกษาหนาที่หลักในการบริหารธุรกิจ 

ในดานการตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารองคการ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย และพฤติกรรมองคการ ตลอดจนศึกษาการประยุกตแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมในการประกอบ

ธุรกิจ 

 

  Basic principle of business, form of business, type of business, 

environment and business risks, major function of business 

management in marketing, production, finance and accounting, 

organization administration, human resource administration, 

organizational behavior, application of sufficiency economy on 

business administration and ethics of business 

 

 

   

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

 Human Resource Management  

  ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่

ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงานการ

วางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การประเมินผล

การปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการทรัพยากรมนุษย รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 

 

  Background, theory and principle of human resource management, 

scope of responsibility and process of human resource management, 

work analysis, manpower planning, selection, training, development, 

performance assessment, current performance evaluation system, 

information for human resource management and business ethics and 

social responsibility 

 

   

3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Software Package and Internet services for Business  
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  การพิมพเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอร การประยุกต

โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมคํานวณ โปรแกรมนําเสนอ

ผลงาน ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและการประยุกตใชในงาน การนําโปรแกรม

สําเร็จรูปบนอุปกรณเคลื่อนที่มาใชในงานธุรกิจ 

 

  Thai and English typing through computer, application of computer 

application on document management, calculating program, 

presentation program, internet network and its application, the use of 

application from mobile equipment for business 

 

   

3127101 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

 Tourism Industry  

  วิวัฒนาการ ความหมาย ความสําคัญ แนวโนม ลักษณะ องคประกอบของ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวอาทิ บริษัทนําเที่ยว ตัวแทนการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม

และที่พัก ธุรกิจการจําหนายสินคาที่ระลึก ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร และ

ธุรกิจบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ผลกระทบจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวในบริบทของการเปดเสรีทางการคา การบริการ นโยบายและบทบาท

ความรวมมือ การสนับสนุนของรัฐบาล และประเทศตางๆ ในอาเซียน แผน

ดําเนินงานดานการพัฒนาการทองเที่ยวสูการรองรับการทองเที่ยวอาเซียน 

 

  Evolution and trend of tourism industry and Its various 

components, tour operator, travel agency, operation of hotels/ 

restaurants, shopping and souvenir business and other related 

businesses of industry, Addressing political, social and economical 

implication of tourism, Concept on planning and development of 

tourism in context of trade liberalization, policy and role of government 

to maintain tourism in ASEAN countries 

 

   

3127103 ศิลปะการตอนรับและการบริการ  3(2-2-5) 

  Art in Service and Hospitality Management  

  ความหมาย แนวคิด ทฤษฏี ความสัมพันธจิตวิทยากับงานบริการ ประสิทธิภาพ

การใหบริการ ความสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ ความตองการและ

ความแตกตางของพฤติกรรมนักทองเที่ยว การสรางมนุษยสัมพันธ การพัฒนา

บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารงานบริการ การจัดการขอรองเรียนของลูกคาแบบ             

มืออาชีพ คุณภาพมาตรฐานการบริการ มีการฝกปฏิบัติจําลองสถานการณจริง 
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  Definition, concept and theory, and affiliation of psychology and 

hospitality, service performance, techniques and skills for customer 

services, human relation, personality development, communication 

skills for services industry, handle of customer complain in professional 

approach, quality of standard service, The course aloso involes 

simulation real life practice 

 

   

    2.2 วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

       1) วิชาเฉพาะบังคับ  30 หนวยกิต 

3127104 การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยวแบบย่ังยืน 3(2-2-5) 

 Planning and Development for Sustainable  

Tourism  

 

  ประเภท ลักษณะ เอกลักษณและคุณคาของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

ประวัติศาสตร โบราณสถาน ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี การละเลน

ทองถิ่น การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญ องคประกอบ 

วิธีการจัดการแนวโนมและนโยบายในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน วิเคราะห

ปญหาและแนวทางแกไขในการจัดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

 

  Types, characteristics, uniqueness, and values of natural attractions, 

History, ancient sites, religious places, art and culture, traditions, local 

games, conservation and management of important tourism resources, 

components, management on trends, and policies for sustainable 

tourism development, the problem analysis for solutions in sustainable 

tourism management 

 

   

3127136 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

 Tourism Resource Development  

  ความสําคัญ และแนวโนมในการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว ประเภท 

ลักษณะ และการประเมินศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยว หลักการและขั้นตอน

ของการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว การพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน บทบาท

และความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 

  The importance and trend of tourism resources development, 

types, characteristics, and potential evaluation of tourism resources, 

concepts and procedures of tourism resources development, 
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sustainable tourism development, role and cooperation between 

governmental and private sectors 

   

3127205 การจัดการโลจิสติกสสําหรับการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

 Tourism Logistics Management  

  ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของระบบโลจิสติกสท่ีมีตอภาคธุรกิจ

ทางการทองเที่ยว แนวคิดและกระบวนการสําคัญของอุตสาหกรรมการขนสงและ

การคมนาคมประเภทตางๆ ที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว เชน การขนสงทางน้ํา  

การขนสงทางอากาศ และการขนสงทางบก ปจจัยดานการขนสงนักทองเที่ยว            

การใหและรับขอมูลขาวสาร การอํานวยความสะดวก การชําระสินคาและ                

การบริการไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนงาน วิธีการ

ดําเนินงาน และการพัฒนาระบบการขนสงทางการทองเที่ยวในอนาคต 

 

  Relation between logistic and tourism industry, concept of logistics, 

type of transportation, operation of various transportation modes, 

water transportation, air transport and land transportation, logistic 

management and systems, and development of transportation in 

tourism infrastructure 

 

   

3127237 นวัตกรรมกลยุทธการตลาดเพื่อธุรกิจทองเที่ยว 3(2-2-5) 

 Marketing Strategy Innovation for Tourism Businesses  

  ความหมายและลักษณะนวัตกรรมกลยุทธการตลาดเพ่ือธุรกิจทองเที่ยว 

แนวโนมพฤติกรรมนักทองเท่ียวในอนาคต นวัตกรรมผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ

จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การตลาด

เพ่ือสังคมและความยั่งยืน ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑและบริการ นวัตกรรม

ธุรกิจสินคาท่ีระลึก นวัตกรรมกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค ระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยีทางการตลาด แนวโนมกลยุทธการตลาดทองเท่ียวในอนาคต 

 

  The definitions and characteristics of marketing strategy innovation 

for tourism businesses, a trend of tourist behaviors in the future, 

innovation on products, prices, distribution channels, and marketing 

promotion, integrated marketing communication, social marketing for 

sustainability, the reliability of products and services, souvenir business 

innovation, creative marketing strategy innovation, marketing-oriented 

information and technology system; trends of tourism marketing 

strategy in the future 
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3127309 มัคคุเทศก 3(2-2-5) 

 Tourist Guide  

  ความหมายและประเภท จรรยาบรรณ คุณสมบัติของมัคคุเทศกและผูนําเที่ยว 

ทักษะการปฏิบัติหนาที่นําเท่ียว เทคนิคการนําชมสถานท่ีทองเท่ียว มนุษยสัมพันธ

กับผูนํานันทนาการเพ่ือการทองเที่ยว การวางแผนและการแกไขปญหาเฉพาะหนา

ในการจัดนําเที่ยว การใหความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลชวยเหลือ

นักทองเที่ยว พิธีการเขาออกราชอาณาจักรและพิธีการศุลกากร กฎหมายที่

เก่ียวของกับการทองเที่ยวและมัคคุเทศก ศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 

 

  Definition, type and work ethic of tour guide, characteristic of tour 

guide and tour leader, crucial tour guide skills and technique on 

introducing places to tourists, people skills and recreation leader skills, 

problem solving, safety and first aids for tourists, immigration process, 

rules and regulations on tour guide, field study and practice 

 

   

3127310 การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและการวางแผนจัดนําเที่ยว 3(2-2-5) 

 The Management of Tour and Tour Operation  

  การบริหารจัดการธุรกิจนําเท่ียว ความสําคัญ โครงสรางการบริหารงาน รูปแบบ

การดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียวและตัวแทนธุรกิจนําเที่ยว การเจรจาตอรองดาน

การขาย การตลาด การบริหารงานบุคคล การวางแผนในการจัดนําเที่ยว วิธีการ

ของการสํารวจเสนทาง การเขียนรายการนําเที่ยว การคิดตนทุนกําหนดราคารายการ

นําเที่ยว การจัดทําเอกสารเสนอรายการนําเที่ยวและการประเมินผลการจัดนําเท่ียว การ

วางแผนปองกันปญหาในการจัดนําเที่ยว การสรางความสัมพันธระหวางธุรกิจที่เกี่ยวของ 

กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจนําเที่ยวและนักทองเท่ียว ศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 

 

 

  Management of tour business, importance, management structure, 

management model of tour business and travel agency, negotiation 

techniques, marketing, human resource management, organizing tour, 

methods in route survey, writing tour program, costing, documentation 

and evaluation of travel arrangement, building connection in related 

business, tour law, field study and practice 
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3127341 ระเบียบวิธีวิจัยดานนวัตกรรมการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

 Research Methodology for Tourism Innovation  

  ลักษณะและขอบเขตการวิจัยดานนวัตกรรมการทองเที่ยว กระบวนการและ

ขั้นตอนในการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัยใหสอดคลองกับสถานการณการ

ทองเที่ยวในปจจุบัน การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมเชิง

วิเคราะห การกําหนดตัวแปรในการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย การออกแบบ

วิธีดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใชเทคนิค

สถิติที่เหมาะสมกับหัวของานวิจัยดานการทองเท่ียว สถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิง

อนุมาน การแปลผลการวิจัย การใหขอเสนอแนะการวิจัย การเขียนและการ

นําเสนอบทความทางวิชาการ 

 

  Characteristics and scopes of tourism innovation research, research 

methodology, identification of research problems relevant to the 

current situation of tourism, formation of research objectives and 

analytical literature review; formulation of research variables and 

conceptual frameworks, research design, the analysis of quantitative 

and qualitative data, the use of appropriate statistical techniques  to 

tourism research topics, descriptive and inferential statistics, 

interpretation of research findings, recommendation for further 

research, writing and presenting an academic article 

 

   

3127317 การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  3(2-2-5) 

 Community-Based Tourism Management  

  ความหมายของการทองเที่ยวชุมชน การวิเคราะหบทบาทและความสําคัญของ

ชุมชนในแหลงทองเที่ยว การสรางจิตสํานึก การพัฒนาศักยภาพ การสรางเครือขาย 

และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ และพัฒนาการทองเที่ยว บทบาทของ

หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปญหา ขอจํากัดและแนวทางการจัดการที่ดี 

กรณีศกึษา ศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 

 

  Meaning of community-based tourism management , analyzing the role 

and importance of community-based tourism resources, Establishing 

awareness and empowering potential network, civil engagement and tourist 
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attraction development, role of public and private sector including problem, 

condition and good management practice, The course provides case study, 

field study and practice 

   

3127446 การสัมมนาการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

 Seminar on Tourism  

  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสัมมนา องคประกอบของการสัมมนา บทบาท

หนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับการสัมมนา การเขียนโครงการสัมมนา การจัดทํา

เอกสารที่เก่ียวของกับการสัมมนา รูปแบบวิธีการจัดสัมมนา  การจัดสถานที่สัมมนา 

การจัดประชุมการดานการทองเที่ยว ศึกษาวิเคราะหประเด็นการทองเที่ยวในพ้ืนที่

ปจจุบัน 

 

  The fundamental knowledge of seminar, elements of seminar, role 

of persons involved in seminar, the seminar project writing, the 

preparation of seminar-related materials, types of seminar and seminar 

sites arrangement, tourism conference arrangement, and the analysis 

of local tourism issues 

 

   

3127447 การจัดการตัวแทนการเดินทางทองเที่ยว 3(2-2-5) 

 Travel Agency Management  

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว 

รูปแบบการดําเนินธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว การประสานงานในการจัดนําเที่ยว

ตางประเทศ ระเบียบขอปฏิบัติและเอกสารในการเดินทางระหวางประเทศ  

การจัดการเรื่องที่พักและการสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจ

ตัวแทนการทองเที่ยว แนวโนมการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวในอนาคต  

 

  The fundamental knowledge of being a tourism business agency 

entrepreneur, operating types of tourism business agency, coordination 

for international tour arrangement, regulations and documents for 

international travel, the arrangement of accommodation and plane 

ticket reservation, strategic management of tourism agency business, 

and future trends of tourism business development 
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      2) วิขาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 กลุมวิชาการจัดการกิจการฮัจยและอุมเราะห  

3127102 การจัดการการทองเที่ยวฮาลาล 3(2-2-5) 

 Management of Halal tourism  

  ลักษณะการทองเที่ยวฮาลาล สถานการณการทองเที่ยวฮาลาลโลก แนวทาง

และวิธีการปฏิบัติในการบริหารจัดการการทองเที่ยวใหตอบสนองความตองการของ

นักทองเที่ยวมุสลิม ความรูเก่ียวกับฮาลาลและหะรอม อารยธรรมโลกอิสลาม เพ่ือ

เปนการสรางความรูความเขาใจใหแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในการใหบริการ

ที่ถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม ศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 

 

  Characteristic of Halal tourism, situation of Halal tourism around 

the world, management of Halal tourism concern with the need of 

Muslim traveler, knowledge on Halal and Harom, Islamic civilization, 

focus on current needs of Halal product and services, field study and 

practice 

 

   

3127208 การจัดการขามวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

 Cross Cultural Management for Tourism  

  โครงสราง อิทธิพล และความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในประเทศไทยและ

ตางประเทศ การศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยว ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการในบริบทการคาเสรี และการรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจ การจัดการองคการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความรับผิดชอบ

ขององคการตอสังคม และจริยธรรมธุรกิจในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

 

  Structure, influence and dynamic of Thai culture and foreign 

culture, study tourists behaviour, cultural diversity in tourism industry 

national and Internationally, free trade and economic intregration from 

tourism, multicultural organization management, cooperate social 

responsibility and business ethics in context of cultural differences 
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3127312 หลักการพิธีฮัจยและอุมเราะห 3(2-2-5) 

 The Principle of Haj and Umrah Ritual  

  ความหมายของฮัจยและอุมเราะห ฮัจยมับรูร เงื่อนไขและขั้นตอนในการ

ประกอบพิธีฮัจย ข้ันตอนและบทดุอารในการประกอบพิธีฮัจยและอุมเราะห 

สถานที่สําคัญและประวัติศาสตรที่เก่ียวของ หลักการและแนวทางในการใหบริการ

ในรูปแบบของผูประกอบการ แนวทางในการขอใบอนุญาตในการเปนแซะห การฝก

ปฏิบัติในการประกอบพิธีฮัจย 

 

  The definition of Haj, Umrah and Haj Mabrook, A platform that 

guides pilgrims through Haj and Umrah. Conditions and procedures in 

ritual of Haj and Umrah, steps in recitation and prayer during ritual of 

Haj and Umrah, Importance and historical places, principle of services 

and opportunities for entrepreneurs, guidelines for attain Haj and 

Umrah leader certification, practice of Haj and Umrah ritual 

 

   

3127316 วัฒนธรรมตะวันออกกลาง 3(3-0-6) 

 Middle Eastern Cultures  

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในตะวันออกกลาง บทบาทของศาสนา สังคม

และการเมืองในการกําหนดรูปแบบวัฒนธรรม ความเชื่ออุดมคติและความเปนอยู

ของคนตะวันออกกลาง วิกฤตทางวัฒนธรรมและการแทรกซึมของวัฒนธรรม

ตางชาติในตะวันออกกลาง 

 

  Cultural diversity in the Middle East; roles of religion, society and 

politics in shaping the cultures, beliefs, ideologies, and lives of Middle 

Eastern people, cultural crisis and permeation of foreign cultures into 

Middle East 

 

   

3127315 การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 3(3-0-6) 

 Management of Historical Tourism Resources  

  ภูมิหลัง ประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมสมัยตางๆ ของแตละภูมิภาคของ

ประเทศไทย บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการใหความสําคัญตอคุณคาทาง

ประวัติศาสตร เพ่ือการทองเท่ียวในแหลงโบราณคดี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 
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ความสําคัญ ประเภท และการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวของสถานที่ทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตร โบราณสถาน และศาสนสถาน 

  Background, history, social, and culture in various eras of thai 

provincial regions, role of government and public sector in term of 

influencing historical value for archaeological, historical and cultural 

tourism, important and category of tourism resource management in 

historical, archaeological and religious place tourist attractions 

 

   

3127342 วิชากฎหมายและจริยธรรมทองเที่ยวอิสลาม 3(3-0-6) 

 Law and ethics of Islamic tourism  

  หลักการพ้ืนฐานของอิสลาม แนวคิดกฎหมายอิสลาม หลักปฏิบัติตามหลัก

ศาสนาอิสลาม อัลกุรอานกับการทองเที่ยว การทองเที่ยวในทรรศนะของอิสลาม 

บทบาท หนาที่ของมุสลิมเก่ียวของกับการทองเที่ยว  การสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม วิถีชีวิตมุสลิมที่มีผลตอการทองเที่ยว วิเคราะหการทองเท่ียวในโลกมุสลิม 

 

  Fundamental principles of Islam, Islamic laws and regulations,  

Quran and tourism, tourism in lslam perspectives, roles and 

responsibilities of Muslim in tourism, the support of morals and 

ethics, Muslim lifestyle affecting tourism, and the analysis of tourism 

in the Muslim world 

 

   

 กลุมวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวชุมชน  

3127238 การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Cultural Tourism Management  

  แนวคิด ความหมาย ความสําคัญการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักการบริหาร

จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิเคราะหรูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

พฤติกรรมนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

 

  Concepts, definitions, importance of cultural tourism, principles of 

cultural tourism management, the analysis for management types in 

cultural tourism, cultural-oriented tourist behaviors, promoting 

activities of cultural tourism, and the directions of sustainable cultural 

tourism development 
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3127318 ศิลปะการพดูและการนําเสนอสําหรับการทองเท่ียว   3(2-2-5) 

 Art of Communication for Tourism  

  หลักเบื้องตนของการพูด ความหมาย ความสําคัญของการพูดและการนําเสนอ 

การจัดเตรียมเนื้อหาเรื่องพูด มารยาทในการพูดและการรับฟง กลยุทธการพูดอยาง

มีประสิทธิภาพ ศิลปและศาสตรแหงการพูดอยางสรางสรรค เพ่ือเสริมสรางทักษะ

ในการนําเสนองานใหมีความนาสนใจ สามารถนําไปปฏิบัติ และไดฝกปฏิบัติจริง 

 

  Principle of speech that consists of definition, significant of speech 

as well as speech content, Speaker and audience etiquette including 

efficient speaking strategy, The art of speaking creativity that empowers 

presentation skills and leads the speech to be interesting as well as 

able to actual utilizing 

 

   

3127343 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) 

 Creative Tourism Development  

  แนวคิดและหลักการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ความตองการและพฤติกรรม

นักทองเที่ยวเชิงสรางสรรค การบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  

แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยชุมชน วิเคราะหกรณีศึกษา

ชุมชนตนแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางยั่งยืน และฝกปฏิบัตินอกสถานที่   

 

  Concepts and principles of creative tourism, demands and 

behaviors of creative tourists, the management of creative tourism, the 

directions of creative tourism development by communities, the 

analysis of case study regarding the community model of sustainable 

creative tourism, and field internship 

 

   

3127428 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-2-5) 

 Agro-Tourism Business Management  

  ความหมายและลักษณะของการทองเที่ยวเชิงเกษตร แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

รูปแบบเสนทางกิจกรรมและการจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร ศึกษารูปแบบ

ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร โครงสรางการบริหารงาน กลยุทธการตลาดและ 

การประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงเกษตร ศกึษาและฝกปฏิบัตินอกสถานท่ี 
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  Definition and characteristic of agro-tourism industry, travel route 

and agro-tourism management, Revision about ago-tourism business 

model, management structure, marketing strategy as well as public 

relation, field study and practice 

 

 

3127429 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) 

 Eco-Tourism Business Management  

  ความสําคัญของธุรกิจการทองเที่ยวที่เก่ียวของกับปจจัยสิ่งแวดลอม และ

วัฒนธรรม ทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ รูปแบบของธุรกิจเชิงนิเวศใน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว การจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจทองเท่ียวเชิงนิเวศ การจัดการ

การตลาดธุรกิจโรงแรมเชิงนิเวศ การจัดการการตลาดธุรกิจนําเที่ยวเชิงนิเวศ  

การจัดการคุณภาพในธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานท่ี 

 

  Significant of eco-tourism business management including 

environmental and cultural factors and their impact both in positive 

and negative way, The eco-tourism business model in tourism industry 

framework, marketing management strategy, eco-tourism 

accommodation, eco-tourist guide business and quality control for eco-

tourism industry, field study and practice 

 

   

 กลุมวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  

3127206 การจัดการโรงแรมและท่ีพัก  3(2-2-5) 

 Hotel and Accommodation Management  

  วิวัฒนาการโรงแรม โครงสรางองคกรธุรกิจโรงแรม การบริหารจัดการโรงแรม

เครือขายในประเทศ และตางประเทศ ประเภทของหองพัก สิ่งอํานวยความสะดวก

ภายในโรงแรม การแบงสวนงานของแผนกตางๆ ในธุรกิจโรงแรม อาทิ แผนก

ทรัพยากรบุคคล แผนกแมบาน แผนกครัว แผนกชาง แผนกตอนรับ แผนกอาหาร

และเครื่องดื่ม แผนกบัญชี ตัวชี้วัดมาตรฐานโรงแรม และรูปแบบธุรกิจโรงแรม 

ฮาลาล กฎหมายจรรยาบรรณในธุรกิจโรงแรม ศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 

 

  Evolution of hotel, hotel business structure, hotel chain  

management, national and international, type of room, hotel facility, 

management of work divisions, HR, Housekeeping, kitchen, food and 

beverage, accounting, Framework for halal certification practices for 

hotel, format of halal hotel, law and ethics in hotel business, field 

study and practice 
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3127319 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 

 Food and Beverage Service  

  ความสําคัญ โครงสรางการบริหารงานของฝายอาหารและเครื่องดื่ม  ประเภท

และรูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การแบงสายงานบริการและหนาที่

ความรับผิดชอบของบุคลากร องคประกอบแหงความสําเร็จของการบริการ 

พฤติกรรมผูบริโภค การสรางความประทับใจ และแนวทางการแกไขปญหาเฉพาะ

หนาในการบริการ มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการทองเทีย่ว กรณศึีกษา

ดานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 

  The importance, structure of management in food and beverage 

division, Type of food and beverage division, the division of 

responsibility, element of success in services, consumer behavior,  

build good impression and problem solving in services, the standard of 

Halal food for tourism, case study in food and beverage 

 

   

3127320 การจัดการงานสวนหนาของโรงแรม 3(2-2-5) 

 Principal of Service and Font Office Management in Hotel  

  ความสําคัญของงานบริการสวนหนารวมไปถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดองคกร

ของแผนงานบริการสวนหนา บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยของ

แผนก และความสัมพันธกับแผนกตางๆ ทั้งในองคกรและนอกองคกร เพ่ือให

สามารถนําเอาความรูไปใชเปนพ้ืนฐานในการที่ตองติดตอ หรือประกอบอาชีพใน

อนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ ศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 

 

  Importance of front office structure management, system and 

methods of management, roles of conducts in every part of the 

sections, relationship with departments in and out of hotel, field study 

and practice 

 

   

3127431 นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

 Recreation for Traveling  

  ความมุงหมาย ความสําคัญและประโยชนของการจัดกิจกรรมนันทนาการ  

หลักและวิธีการจัดนันทนาการดานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการทองเที่ยว โดยเฉพาะทักษะ
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ในการนําเกมสหรือการเลนเพ่ือความสนุกสนาน และฝกควบคุมพฤติกรรมของผูเลน

ใหอยูในกรอบที่กําหนด โดยใชพ้ืนฐานทางดานพฤติกรรมการทองเที่ยวมาปรับใช 

  The purpose, important and benefit of entertainment activities, The 

principle and approach of entertainment activities that involve with 

tourism industry especially game and amusement leading skills in order 

to maintain enjoyable, Able to control player to follow the game or 

activity that using principle of tourist behavior 

 

   

3127432 การจัดการธุรกิจไมซและอีเวนท 3(2-2-5) 

 MICE and Event Management  

  ความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ 

และการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล องคประกอบและข้ันตอนของการจัดประชุม 

ความสัมพันธระหวางธุรกิจการจัดประชุมกับการจัดนิทรรศการและการจัดนําเที่ยว 

หลักการจัดนิทรรศการและองคประกอบของธุรกิจการจัดนิทรรศการ กระบวนการ

จัดการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล การวางแผนกลยุทธการตลาด การวิเคราะห

แนวโนมการเจริญเติบโต หนวยงานที่เก่ียวของและสนับสนุนการจัดประชุม การจัด

นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล ปญหาและแนวทางการแกไขในธุรกิจ

การจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล 

 

  Definitions, importance, and characteristics of arranging a meeting, 

an exhibition, and incentive travel, elements and procedures of 

meeting arrangement, the relationship between meeting arrangement 

business and exhibition arrangement and tour arrangement, principles 

of exhibition arrangement and its components, the management of 

incentive travel, marketing strategy planning, the analysis of growth 

trends, relating and supporting players in the arrangement of meeting, 

exhibition, and incentive travel, problems and solutions in the 

arrangement of meeting, exhibition, and incentive travel 

 

   

3127448 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

 Personality Development for Hospitality Management  

  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับบุคลิกภาพ บทบาทและความสําคัญของบุคลิกภาพตอ

บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการบุคลิกภาพภายในและภายนอกของมนุษย การ

พัฒนาบุคลิกภาพภายนอก มารยาททางสังคม มนุษยสัมพันธ ผูนําและการทํางาน
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เปนทีม การปรับพฤติกรรม หลักการบริการ เทคนิคการจูงใจ การสื่อสาร การแกไข

ปญหาเฉพาะหนา จริยธรรมและคุณธรรมในงานบริการ 

  Fundamental knowledge about personality, roles and importance 

of personality on person in service industries, internal and external 

personality, the development of external personality, social manner, 

human relationship, leadership and team working, behavior 

adjustment, principles of service, motivation techniques, 

communication, immediate problem solving, ethics and morals in 

service 

 

 
  - กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

3127239 ภาษาอังกฤษเพื่อทองเที่ยว 3(2-2-5) 

 English for Tourism  

  ไวยากรณ และคําศัพทภาษาอังกฤษในบริบทที่เก่ียวของกับการใชภาษาใน 

การติดตอสื่อสารในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเท่ียว 

วัฒนธรรมประเพณีทั้งในและตางประเทศ ฝกสื่อสารดวยสี่ทักษะพ้ืนฐานการฟง 

การพูด การอาน และการเขียน นําเสนอผลงานในในบริบทการทองเที่ยว ศึกษา

และฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 

 

  English grammar and vocabulary related to tourism and hospitality 

industry, communicative practice involving listening, speaking, reading 

and writing, Expression and information about tourist attractions, 

culture of Thailand and international, presentation in tourism context, 

field study and practice 

 

   

3127240 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 English for Cultural Tourism  

  ทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม คําศัพทเฉพาะดาน  สํานวนที่ใชในการใหขอมูลทางวัฒนธรรม ไดแก 

ประวัติความเปนมาของสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม การใชชีวิตของแตละชุมชน

ที่เปนแหลงทองเที่ยว ประเพณีที่สําคัญของแตละทองถ่ิน สถานที่สําคัญทางศาสนา 

และฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 

 

  English listening, speaking, reading and writing skills related to 

culture, Technical terms and idiomatic expression for providing 
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information on cultural tourism such as historical sites, local way of life, 

important customs, religious places, field study and practice 

   

   

   

   

3127344 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 3(2-2-5) 

 English for Tour Guide  

  ทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษที่เก่ียวของกับการเปนมัคคุเทศก 

สํานวนที่ใชในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการนําเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวตางๆ 

อธิบายโปรแกรมการทองเที่ยว  แนะนําแหลงทองเที่ยวประเภทตาง ๆ ทั้งทาง

ธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและกิจกรรมสําคัญๆ ทางการ

ทองเท่ียว และฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 

 

  English listening, speaking, reading and writing skills for tour guide, 

idiomatic expressions use in communication for tours, describe tour 

program, recommend tourist’s attractions weather natural attraction, 

history, tradition, local way of life and important activity related to 

tourism, field study and practice 

 

   

3127345 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 

 English for Hotel  

  ทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการโรงแรม  

สํานวนที่ ใชในการพูด และการเขียนโตตอบเก่ียวกับอุตสาหกรรมโรงแรม      

การแกปญหาและจัดการขอรองเรียนในแผนกตาง ๆ ของโรงแรมและธุรกิจหองพัก 

เชนแผนกหองพัก แผนกตอนรับสวนหนา แผนกแมบานและแผนกสันทนาการ และ

ฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 

 

  English listening, speaking, reading and writing skills related to hotel 

services, idiomatic expressions for communication in hotel industry, 

solving problem and handling complains in different departments of 

hotel and lodging businesses such as reservations, front office, 

housekeeping and recreations, field study and practice 

 

   

3127449 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนําเที่ยว 3(2-2-5) 

 English for Travel Agency  
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  ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในธุร กิจนํา เ ท่ียว การตอนรับ

นักทองเที่ยว การใหขอมูลแกนักทองเที่ยว การเขาพักในโรงแรม ทักษะการเขียน

กําหนดการและแผนพับเก่ียวกับการทองเที่ยว ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ

เจรจาตอรองในธุรกิจทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศ 

 

 

  English skills for communication in tourism business, welcoming 

tourists, information services for tourists, staying in a hotel, skills in 

writing the schedule and brochure relating a tourism, English skills for 

tourism business bargaining in both domestic and international scale 

 

   

 3. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  9 หนวยกิต 

3127433 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจทองเที่ยว 3(270) ชั่วโมง 

 Business Cooperative Education Preparation in Tourism Business  

  หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับ  

สหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงาน ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณของวิชา               

การทองเท่ียว ไดแก เทคโนโลยี การสื่อสาร ความคิดสรางสรรค และคุณธรรม 

จริยธรรม การพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการทํางาน ไดแก บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ 

มนุษยสัมพันธ  และการทํางานเปนทีม ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน

ประกอบการ วิธีการเขียนรายงานและโครงงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการ และการฝกปฏิบัติจริง 

 

 

 

 

  Principle, concept of cooperative education. Regulation in attain 

cooperative education, job application techniques, personal 

development according to professional standard and identity of 

tourism, Skills development in English language, social skills, 

personality and team work. Write up report and project, presentation 

of academic research paper, and the course also involves simulation 

real life practice 

 

   

3127434 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยว 6(600 ชั่วโมง) 

 Field Experience in Tourism Industry  

  ฝกประสบการณ การปฏิบัติงานดานการจัดการธุรกิจทองเที่ยว สําหรับการ

นําไปประยุกตในองคการหรือหนวยงาน เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและ

ประสบการณในอาชีพ 

 



54 
 

 

  Field experience in tourism operation in order to apply for other 

organizations which contribute knowledge, skills, attitude and 

professional experience 

 

   

   

   

   

3127435 สหกิจศึกษาธุรกิจทองเที่ยว 6(600 ชั่วโมง) 

 Cooperative Education in Tourism Business  

  การปฏิบัติงานจริงในหนวยงานประเภทตาง ๆ โดยการปฏิบัติงานและการทํา

รายงานจะตองอยูภายใตการดูแลของผูบริหารแตละหนวยงานและอาจารยที่

ปรึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 600  ชั่วโมง หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยเนน      

การปฏิบัติจริง 

 

  Business Cooperative Education Preparation is prerequisite with 

grade level of D higher up, practice in  organization under supervision 

of administrators and advisors with at least 600 hours or 16 weeks of 

actual practice 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 
ป 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. นางศุภาวิณี  กิติวินิต 
อาจารย 
3 9010 00487 24 1 

ศศ.ม. (การจดัการ
โรงแรมและการ
ทองเที่ยว) 
ศศ.บ. (การทองเที่ยว) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

2554 
 
 
2545 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวเจนตา  แกวไฝ 
อาจารย 
3 9402 00280 96 8 

M.T.A. (Tourism 
Administration) 
กษ.บ. (ธุรกิจ
การเกษตร) 

Bangalore University 
ประเทศอินเดีย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2549 
 
2543 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวซูซัน  หามะ 
อาจารย 
1 9599 00108 41 8 

MSc. (International 
Hospitality and 
Tourism 
Management) 
B.A. (Hons) Tourism 
Management 

Sheffield Hallam 
University ประเทศอังกฤษ 
 
 
University of Derby 
ประเทศอังกฤษ 

2554 
 
 
 
2553 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวออมอรุณ  จูรตันสาร 
อาจารย 
3 8208 00064 23 0 

บธ.ม. (การจัดการการ
ทองเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลยัราชภฎัภเูก็ต 

2555 
 
2548 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวดาลีซะห ดะย ี
อาจารย 
1 9612 00006 69 1 

ศศ.ม. (การจดัการ
อุตสาหกรรมบริการ
และการทองเที่ยว) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร
ธุรกิจ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
 
 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2557 
 
 
2548 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 
ป 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. นางศุภาวิณี  กิติวินิต 
อาจารย 
3 9010 00487 24 1 

ศศ.ม. (การจดัการ
โรงแรมและการ
ทองเที่ยว) 
ศศ.บ. (การทองเที่ยว) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

2554 
 
 
2545 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวเจนตา  แกวไฝ 
อาจารย 
3 9402 00280 96 8 

M.T.A. (Tourism 
Administration) 
กษ.บ. (ธุรกิจ
การเกษตร) 

Bangalore University 
ประเทศอินเดีย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2549 
 
2543 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวซูซัน  หามะ 
อาจารย 
1 9599 00108 41 8 

MSc. (International 
Hospitality and 
Tourism 
Management) 
B.A. (Hons) Tourism 
Management 

Sheffield Hallam 
University ประเทศอังกฤษ 
 
 
University of Derby 
ประเทศอังกฤษ 

2554 
 
 
 
2553 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวออมอรุณ  จูรตันสาร 
อาจารย 
3 8208 00064 23 0 

บธ.ม. (การจัดการการ
ทองเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลยัราชภฎัภเูก็ต 

2555 
 
2548 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวดาลีซะห ดะย ี
อาจารย 
1 9612 00006 69 1 

ศศ.ม. (การจดัการ
อุตสาหกรรมบริการ
และการทองเที่ยว) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร
ธุรกิจ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
 
 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

2557 
 
 
2548 

15 15 15 15 15 
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 3.2.3 อาจารยพิเศษ 
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 

 
สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ป 

พ.ศ. 

1. นายฮามดัน ดาต ู
 
 

M.A. Shari’a and Islamic Studies 
 
B.A. Islamic Studies 

Yarmouk University  
ประเทศจอรแดน 
Yarmouk University  
ประเทศจอรแดน 2557 

2557 
 

2553 

2. ดร. แสนศักดิ์ ศิรพิานิช Ph.D. (Hospitality Administration) 
 
M.B.A. Master of Business 
(Operation Management) 

Oklahoma State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
The University of Western 
Sydney ประเทศออสเตรเลีย 

2550 
 

2541 

3. ดร.ปองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง Ph.D. (Human Resource 
Development) 
ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว) 

มหาวิทยาลยับูรพา 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2550 
 

2544 
4. นายเอกชัย โลจนาภิวัฒน PG (D) Diploma in Hotel 

Operation Management 
Swiss Hotel Management 
School ประเทศสวิตเซอรแลนด 

2545 

5. นายสุพัฒน จันทรออน ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2542 

6. ดร.กรันศุภมาส เองฉวน อ.ด.(ภาษาศาสตร) 
อ.ม. (ภาษาศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2544 
2537 

7. นายวันยูซุบ หะยีกือจิ บธ.บ. (การจัดการ) สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 2541 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับการการฝกวิชาชีพ 
  การฝกประสบการณภาคสนามของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยว มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมความรูและประสบการณใหแกนักศึกษา โดยการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ หรือ การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไดแก ฝกปฏิบัติงานดานการทองเท่ียว            
บริษัทจัดนําเที่ยว โรงแรมและธุรกิจท่ีพัก บริษัทสายการบิน ศูนยประชุม สถานประกอบการอ่ืนๆ  
ที่ เ ก่ียวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว และฝกในหนวยงานราชการดานการทองเที่ยว เชน                 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก กรมการทองเที่ยว 
เปนตน ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
  4.1.1 ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขาไปเพ่ิมความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด 
วิเคราะห คนควาและวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
  4.1.2 สามารถสื่อสารกับผูมาใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเหมาะสมกับระดับการทํางาน 
  4.1.3 ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เพ่ิมภาวะผูนําในการทํางาน รูจักการ
คิดริเริ่มสรางสรรค และเขาใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  4.1.4 แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือลดปญหาการ
ทํางานและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในแผนกตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
  4.1.5 รวมกันวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขรวมกันกับผูบังคับบัญชาขั้นตนได 
  4.1.6 บูรณาการความรูดานการจัดการธุรกิจทองเที่ยวและดานที่สัมพันธกัน โดยใชทักษะ
ทางวิชาชีพเพ่ือนําไปแกปญหาในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม สรางสรรค 
  4.1.7 มีมนุษยสัมพันธที่ด ีสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี
  4.1.8 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร 
  4.1.9 มีความกลาในการแสดงออกและนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
  4.1.10 สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนําเสนออยางเหมาะสม 
 4.2 ชวงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษาที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ขอกาํหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย 
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
  นักศึกษาชั้นปที่ 3 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยว จะตองไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัย สําหรับนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบวิชาชีพตอไป 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
  5.2.1 มีความสามารถในการทําวิจัย 
  5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการทํางานในธุรกิจการทองเที่ยว 
  5.2.3 มีทักษะและสมรรถนะในดานการทําวิจัยดานการจัดการธุรกิจทองเที่ยวเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทางการทองเท่ียว 
 5.3 ชวงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 3 
 5.4 จํานวนหนวยกิต 
  3(2-2-5) 
 5.5 การเตรียมการ 
  นักศึกษาไดเรียนรายวิชาสถิติธุรกิจและวิจัยสําหรับการจัดการธุรกิจทองเท่ียว เพ่ือศึกษา
กระบวนการและฝกปฏิบัติการวิจัย 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของ

นักศึกษา 
กลยุทธการประเมินผล 

1. มีทักษะการใชภาษามลายู 1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 2 รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเพ่ิมเติมชั้นปละ 1 
กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเขารวม

กิจกรรม 

2. มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 1รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเพ่ิมเติมชั้นปละ 1 
กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเขารวม

กิจกรรม 

3. มีจิตอาสา และมีจิตสํานึก
สาธารณะ 

1. มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุม
ทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงการ
มีจิตอาสา ตั้งแตป 1 ถึง ป 3 
อยางนอยปละ 1 กิจกรรม 

1. นําเสนอกิจกรรมที่ได
ดําเนินการมาในรูปนิทรรศการ
ในชั้นเรียนปที่ 3 โดยให
คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 

4. ทักษะดานวิชาชีพทางการ
ทองเท่ียว 

1. การเรียนการสอนตามหลักสูตร 
2. ศึกษาเสนทางนอกสถานที่ตาม

เสนทางของกรมการทองเท่ียว
กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 

3. จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพ
หลักสูตรโดยการทัศนศึกษา 
ศึกษาดูงานดานธุรกิจทองเที่ยว 

4. จัดการอบรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 

1. การสอบวัดผล 
2. รายงานสรุปกิจกรรม 
3. การประเมินผลการเขารวม

กิจกรรม 
4. การประเมินผลการผานการ

อบรมภาษาอังกฤษ 

5. ดานบุคลิกภาพ 1. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 1. การประเมินผลโดย
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

6. ทักษะดานภาวะผูนํา  1. กิจกรรมเสริมศักยภาพเพ่ือฝก
ใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
และมีภาวะผูนํา 

1. การประเมินผลโดย
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
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คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของ

นักศึกษา 
กลยุทธการประเมินผล 

7. ศักยภาพบัณฑิตดานกิจการ
ฮัจยและอุมเราะห 

1. จัดรายวิชาในหมวดเฉพาะดาน 
2 รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
การเขารวมอบรมเกี่ยวกับ
กิจการฮัจยและอุมเราะหที่
ถูกตองตามหลักการ 

3. ศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติใน
องคกรที่เก่ียวกับกิจการฮัจย
และอุมเราะห 

1. สอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเขารวม

กิจกรรม 
3. รายงานสรุปกิจกรรม 
4. นําเสนอผลการฝกปฏิบัติ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 

ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยใน

การเรียน ตรงตอเวลาซื่อสัตย
สุจริต ขยัน อดทนและสูงาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
รวม ท้ัง เคารพในคุณค าและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
และจิตสํานึกสาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน
มี จิ ต สํ า นึ ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพ่ือ
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน
ใหตรงเวลา ตลอดจนการแตง
กายที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยนักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบตอตน เอง 
สถาบันและสังคม เคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น และมีความซื่อสัตยสุจริต 

2) การวิ เคราะหแบบวิภาษวิธี
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ  

3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธ
เชิ งปฏิ บัติการ ( Interactive 
Action Learning) 

4) การใชกรณีศึกษา (Case 
Study) 

5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับ
พัฒนา การเรียนรูดาน
คุณธรรมจริยธรรมและการมี
จิตอาสา 

1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี

2) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน 
3) วัดและประเมินจากผลงาน

กรณีศกึษา 
4) วัดและประเมินจากผลการเขา

รวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและการมีจิตอาสา 
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  2.1.2 ดานความรู 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเขาถึงแหลงการเรียนรู  

2) การแสดงออกถึความสามารถใน
การบูรณาการความรู และการ
ประยุกตความรู 

3) มี คว ามรู และคว าม เข า ใ จที่
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนรูแบบมีสวน
รวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู 
บูรณาการความรูและ
ประยุกตใชความรูตามหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาท่ี
ศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนที่
หลากหลายทั้ง การบรรยาย
รวมกับการอภิปราย การคนควา 
กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอ
ประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เพ่ือการ
เรียนรูรวมกันของกลุม 

1) การทดสอบยอย 
2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลาย

ภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานการศึกษา

คนควา 
4) ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานในชั้นเรียน 

 
  2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิง
เหตุผล และคิดเชิงบูรณาการ ใน
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อ
สรางประโยชนตอตนเองและ
สังคมได  

1) การสอนที่เนนใหผู เรียนไดฝก
ทักษะการคิดและการแก ไข
ปญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุม
ในสถานการณ ท่ัว ไป โดยใช
วิธีการสอนที่หลากหลาย เชน 
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ ม  ก า ร ทํ า
กรณีศึกษา การโตวาที  การ
จัดทําโครงการ และการใชเกม 
เปนตน 

1) การสอบวัดความสามารถในการ
คิ ด แ ล ะ แก ไ ข ป ญ ห า โ ด ย ใ ช
กรณีศกึษา 

2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจาก
การใชกระบวนการแกไขปญหา 
การศกึษาคนควาอยางเปนระบบ 
การวิเคราะหวิจารณ เชน 
รายงานการวิเคราะหวิจารณ
กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ 
รายงานผลการอภิปรายกลุม และ
การสัมมนา 
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  2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ทั้ง
ในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

2) มีความรับผิดชอบตอบทบาท
หนาที่ของตนเอง ท้ังตอตนเอง 
ตอผูอ่ืน และตอสังคม 

3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดี
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) กลยุทธการสอนที่ เ นนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผู เรียนกับ
ผู เรียน ผู เรียนกับผูสอนและ
ผูเรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
การทํางานเปนทีม เพื่อสงเสริม
การแสดงบทบาทของการเปน
ผูนําและผูตาม 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา
ไดมีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) การประเมินความสามารถในการ
ทํางานรวมกับกลุมเพื่อน และ
ทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและ
สรางสรรค 

2) การประเมินผูเรียนในการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผู
ตามในสถานการณการเรียนรู
ตามวัตถุประสงค 

3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรม
และการเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษา 

 
  2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) การแสดงออกถึงความ สามารถ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
2) การแสดงออกถึงความ สามารถ

ในการติ ดต อสื่ อ สาร  โดย ใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

3) การแสดงออกถึงความ สามารถ
ในการวิเคราะหตัวเลข แปรผล
และนํ า เ สนอข อมู ล ได อ ย า ง
เหมาะสม และใช เปนพ้ืนฐาน
แกปญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การสื่อสารระหวางบุคคลทั้งการ
พูด การฟง และการเขียนในกลุม
ผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน 
และบุคคลที่เก่ียวของ 

2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ 

1) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ต า ม
กิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใชแบบสังเกต และแบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟงจาก
แบบทดสอบที่สอดคลอง กับ
วัตถุประสงคการเรียนรู 

 
 
 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะ การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหา
ความรู 

3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่
ส ง เ ส ริ ม ใ ห ผู เ รี ย น ไ ด ใ ช
ค ว ามส าม า ร ถ ใน ก า ร เ ลื อก
สารสนเทศและฝกทักษะการ
นําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง 
และเนื้อหาที่นําเสนอ 

3) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล 
โดยใชขอสอบ การทํารายงาน
กรณี และการวิเคราะหขอมูล
ผลการศึกษาวิจัย การศึกษา
อิสระ 
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 

ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการ

เ รี ย น  ต ร ง ต อ เ ว ล า  ค ว า ม
รับผิดชอบตอตนเอง  สถาบัน 
และสังคม 

3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
รวมทั้ ง เ คารพ ในคุณค า แล ะ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน

คุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพ่ือบม
เพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย 
โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรง
เวลา ตลอดจนการแตงกายที่
เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ค ว ามรั บ ผิ ด ช อบต อ ต น เ อ ง 
สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
มีจิตอาสา 

2) อาจารยผูสอนตองสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา  

3) มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม สํ า ห รั บ
พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

1) มีการประเมินระหวางเรียน โดย
ผูเรียนประเมินตนเอง กลุมเพ่ือน 
อาจารย และใชวิธีการประเมินที่
หลากหลาย ไดแก การสังเกต 
การสัมภาษณ การสนทนากลุม 
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง  แ ล ะ
ประเมินจากการจักกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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  2.2.2 ดานความรู 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หองสมุดเพ่ือการแสวงหาความรู  

2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การเขาถึงแหลงการเรียนรู  

3) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการความรู  

4) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การประยุกตความรู  

5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิด
ทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ 

6) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
สามารถเข าถึ งแหล ง เ รี ยนรู  
บูรณาการความรูและประยุกตใช
ความรูตามหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช
กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้ง
การบรรยายรวมกับการอภิปราย 
การคนควา กรณีศึกษา ตลอดจน
นําเสนอประเด็นที่ผู เรียนสนใจ 
เพ่ือการเรียนรูรวมกันของกลุม 

1) การทดสอบยอย  
2) ท ด ส อ บ ก ล า ง ภ า ค เ รี ย น 

ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานการศึกษา

คนควา  
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงาน

ในชั้นเรียน 

 
  2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) การแสดงออกถึงการคิดอยางมี

วิจารณญาณ และคิดวิเคราะห 
2) การแสดงออกถึงความสามารถใน

การคดิเชิงเหตุผล  
3) การแสดงออกถึงความสามารถใน

การคดิเชิงบูรณาการ 
4) การแสดงออกถึงความ สามารถ

ในการคิดเชิงสรางสรรค 

1) การสอนท่ีเนนใหผู เรียนไดฝก
ทั กษะการคิดและการแก ไข
ปญหาทั้ง ระดับบุคคลและกลุม
ในสถานการณทั่ ว ไป  โดยใช
วิธีการสอนที่หลากหลาย เชน 
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ ม  ก า ร ทํ า
กรณีศึกษา  การจัดทําโครงการ
และการใชเกมส เปนตน 

1) การสอบวัดความสามารถในการ
คิ ด แ ล ะ แก ไ ข ป ญ ห า โ ด ย ใ ช
กรณีศกึษา 

2) การประเมินจากผลงานที่ เ กิด
จากการใชกระบวนการแก ไข
ปญหาการศึกษาคนควาอยาง
เปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ 
เชน  รายงานการ  วิ เ คราะห
วิจารณกรณีศึกษา การศึกษา
อิสระ รายงานผลการอภิปราย
กลุม การประชุมปรึกษาปญหา
และการสัมมนา 
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  2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) สามารถปรับตัวในการใชชีวิตใน
สถาบัน 

2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การเรียนเปนกลุม 

3) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร เ ป น
แบบอยางที่ดีและเหมาะสม 

4) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การทํางานเปนทีม  

5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดี
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) สามารถทํางานกับผู อ่ืนไดเปน
อยางด ี

2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย 

3) ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เ ข า กั บ
สถานการณ และวัฒนธรรม
องคกรไดเปนอยางดี 

4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน
และบุคคลทั่วไป 

5) มีภาวะผูนํา 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการทํา
กิจกรรมกลุม รวมท้ังการนําเสนอ
รายงานกลุมในชั้นเรียนและการ
แสดงออกถึงทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลภายในกลุมและ
ระหวางกลุม 

 
  2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) แสดงออกถึงความสามารถในการ

ใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
2) แสดงออกถึงความสามารถในการ

ติดตอสื่อสารระดับบุคคล โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แลกเปลี่ยนขอมูล 

3) แสดงออกถึงความสามารถในการ
วิ เคราะหตัวเลข แปลผลและ
นําเสนอขอมูล 

4) แสดงออกถึงความสามารถในการ
สื่อสารตอสาธารณชน โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาตางๆ โดยใหผู เรียนมี
การใชภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
การติดตอ สื่อสารระดับบุคคล 
กลุมคน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใ น ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข อ มู ล
วิ เ ค ร า ะ ห ส ถ า น ก า ร ณ ท้ั ง
สถานการณจริงและสถานการณ
จํ าลองและนํ า เสนอการแก  
ปญหาที่เหมาะสม ประยุกตใช
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น
หลากหลายสถานการณ 

1) ประเมินผลตามกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยการสังเกต 
ประเมินทักษะการพูด การเขียน 
แบบทดสอบที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู 
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3.การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum 
Mapping)   
 3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
  1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคบัของสถาบันและสังคม 
  2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน และสูงาน 
  3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
  5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2) ดานความรู 
  1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู  
  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู 
  3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
 3) ดานทักษะทางปญญา 
  1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณาการ 
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 
 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
  2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม 
  3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
  3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูลไดอยาง
เหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
  4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อการ
แสวงหาความรู 



 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ

พัฒนาการเรียนรู 
   

       
  

 
 

   

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ

พัฒนาการเรียนรู 
           

 
     

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                  
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                  
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย                  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน

ภาษาอังกฤษ 
          

  
     

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและ
การเขียน 

          
  

     

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                  

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง

69 



 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
2100112 วิทยาการแหงความสุข                  
2100113  สุนทรียวิจักขณ                  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต                  
2100118 ความจริงของชีวิต                    
2100119 การพัฒนาตน                    
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                    
2150101 สังคมภิวัตน                  
2150102 การจัดการทางสังคม                  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                    
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                  
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                   
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
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 3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชา
เฉพาะ ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1) คุณธรรม จริยธรรม  
  1) การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับของสถาบัน 
  2) การแสดงออกถึงการมีวินัย ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบตอตนเองสถาบัน และ
สังคม 
  3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา  
  5) การแสดงออกถึงการยึดม่ันในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 
 2) ความรู 
  1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และหองสมุดเพ่ือการแสวงหา
ความรู 
  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 
  3) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู  
  4) การแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกตความรู  
  5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ  
  6) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา 
 3) ทักษะทางปญญา 
  1) การแสดงออกถึงการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห  
  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการการคิดเชิงเหตุผล  
  3) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ  
  4) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงสรางสรรค 
 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถปรับตัวในการใชชีวิตในสถาบัน 
  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเปนกลุม 
  3) การแสดงออกถึงการเปนแบบอยางท่ีดีและเหมาะสม 
  4) การแสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม  
  5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1) แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
  2) แสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสารระดับบุคคล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
  3) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปลผลและนําเสนอขอมูล 
  4) แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารตอสาธารณชน โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 



 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะเชาว
ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอม
ทางกฏหมาย 

                        

3120302 สถิติธุรกิจ                         

3122101 การบัญชีข้ันตน 1                         

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ                         

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย                         

3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและ
อินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 

                      O  

3127101 อุตสาหกรรมการทองเท่ียว   O  O  O O O O    O O   O O   O O O 

3127103 ศิลปะการตอนรับและการบริการ    O  O O O O     O O O O   O  O O O 

3127104 การวางแผนและพัฒนา 
การทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

  O  O O   O O O O O   O O  O O O   O 

3127136 การพัฒนาทรัพยากรการ
ทองเที่ยว 

    O O 
   O O 

 O 
  

O O 
   

O  O  

3127205 การจัดการโลจิสติกสสําหรับ 
การทองเที่ยว 

  O O   O O O    O O O O  O O O  O O  

3127237 นวัตกรรมกลยุทธการตลาดเพ่ือ
ธุรกิจทองเท่ียว 

  O O   O O   O O O   O O  O O O   O 

3127309 มัคคุเทศก   O   O    O  O O O O  O O  O O O  O  

3127310 การจัดการธุรกิจนําเท่ียวและ 
การวางแผนจัดนําเท่ียว 

  O O   O  O O  O  O  O O O   O O O  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะเชาว
ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

3127341 ระเบียบวิธีวิจัยดานนวัตกรรม 
การทองเที่ยว 

   O O  O  O O   O O O O O O  O O   O 

3127317 การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน   O O  O  O O   O   O   O   O  O  

3127446 การสัมมนาการทองเท่ียว   O    O O  O  O O     O  O   O  

3127447 การจัดการตัวแทนการเดินทาง
ทองเที่ยว 

   O  O  O O   O O   O  O  O  O O  

3127102 การจัดการการทองเท่ียวฮาลาล   O O O O  O  O O O O O  O O O   O  O O 

3127208 การจัดการขามวัฒนธรรมเพ่ือ 
การทองเที่ยว 

   O O O  O O O    O  O  O O O  O  O O 

3127312 หลักการพิธฮีัจยและอุมเราะห    O O O O   O O O O O  O O O O    O O 

3127316 วัฒนธรรมตะวันออกกลาง    O O O O   O O O O O  O O O O    O O 

3127315 การจัดการทรัพยากรการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

  O O   O O O    O O O  O  O  O  O  

3127342 วิชากฎหมายและจริยธรรม
ทองเที่ยวอิสลาม 

   O  O O O O   O O O     O   O  O 

3127238 การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   O   O  O O   O O O    O O   O O  

3127318 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
สําหรับการทองเที่ยว 

  O O   O O     O O O  O  O  O  O  

3127343 การพัฒนาการทองเที่ยว 
เชิงสรางสรรค 

  O   O  O O   O O O    O O   O O  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะเชาว
ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

3127428 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว 
เชิงเกษตร 

   O  O  O O   O   O   O     O  

3127429 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

  O     O    O  O  O  O  O O   O 

3127206 การจัดการโรงแรมและที่พัก   O O   O O   O O O   O O  O O O   O 

3127319 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม   O O  O  O O   O   O   O  O   O  

3127320 การจัดการงานสวนหนาของ
โรงแรม 

  O     O    O  O  O  O  O O   O 

3127431 นันทนาการเพ่ือการทองเที่ยว   O O  O  O O   O   O   O     O  

3127432 การจัดการธุรกิจไมซและอีเวนท   O O   O O O   O  O O   O   O   O 

3127448 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ 

   O O  O O     O O O  O  O  O  O  

3127239 ภาษาอังกฤษเพ่ือทองเท่ียว    O  O  O O  O O   O   O     O  

3127240 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

  O     O   O O  O  O  O  O    O 

3127344 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก    O  O  O O  O O   O   O     O  

3127345 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม   O     O   O O  O  O  O  O    O 

3127449 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจนําเที่ยว   O O  O  O O  O O   O   O  O   O  

 
 ความรบัผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะเชาว
ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

3127433 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
และเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
ทองเที่ยว 

  O  O   O O    O O O O  O O O O O O  

3127434 การฝกประสบการณวิชาชีพการ
ทองเที่ยว 

  O     O    O  O  O  O  O    O 

3127435 สหกิจศึกษาธุรกิจทองเท่ียว   O  O   O  O   O  O O  O O O  O O  

 
 ความรบัผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
 ระดับรายวิชา ในการทวนสอบระดับรายวิชาใหดําเนินการดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้
  1) จัดใหมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน เชน ใหนักศึกษาประเมินผูสอน ใหนักศึกษา
ประเมินตนเอง ผูสอนสัมภาษณนักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุมยอย  
  2) จัดใหมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนตาม ที่กําหนดไวใน มคอ. 3 รายละเอียดของ
รายวิชาและ มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ. 4 รายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนามและ  มคอ. 6 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
  3) ประเมินเครื่องมือที่ใชประเมินผลนักศึกษา เชน ใบงาน แบบฝกหัด ขอสอบ  
  4) จัดทดสอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
 ระดับหลักสูตร ในการทวนสอบระดับหลักสูตรใหดําเนินการดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้
  1) แตงตั้งคณะกรรมการกลางเพ่ือทวนสอบกระบวนการพัฒนานักศึกษาเปนไปตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวใน มคอ 2 รายละเอียดของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก 
   1.1) วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   1.2) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
   1.3) แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
  2) จัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาดวยวิธีการและเครื่องมือ
ตาง ๆ เชน โครงการ โครงงาน การทดสอบ ตามที่คณะกรรมการกลางใหความเห็นชอบ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  ในการทวนสอบระดับหลักสูตรใหดําเนินการดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้
  1) แตงตั้งคณะกรรมการกลางเพ่ือสัมภาษณบัณฑิตที่จบการศึกษา โดยพิจารณาคุณลักษณะ
บัณฑิตเปนไปตามที่กําหนดไว ใน มคอ 2 รายละเอียดของหลักสูตร เชน วัตถุประสงคของหลักสูตร
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ศักยภาพของบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได 
  2) สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัด
การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2551 ขอที ่34 และฉบับที ่2 ขอที ่5  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
 1.2 อบรม/ชี้แจงเก่ียวกับการดําเนินงานหลักสูตร  
 1.3 อบรม/ชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจของอาจารย 
 1.4 กําหนดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  
 2.1 การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู  การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 สงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาความรูและประสบการณตามศาสตรสาขาวิชา โดยเขา
รวมงานวิชาการตางๆ เชน การอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการ 
  2.1.2 สงเสริมใหอาจารยทําการวิจัยตามศาสตรสาขาวิชา การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัย
เชิงบูรณาการ 
  2.1.3 สงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให
ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  
  2.2.1 สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมหรือดําเนินงานการบริการวิชาการแกชุมชนและการ 
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
  2.2.2 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อนําเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกํากับมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการ
ดังตอไปนี้ 
 1.1 การแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยแตงตั้งจากอาจารยประจําหลักสูตร และ 
มีภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารยผูรับผิดชอบ 
จํานวน 5 คน ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้คือ มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา และตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช
สวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการ
วางแผน การประเมิน และการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) รวมถึงการนําขอมูลที่
ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร อยางนอยทุกรอบ 5 ป 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู หรือ ผลการเรียนรูที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธการเรียนรู และการมีงานทํา นอกจากนั้น 
ยังติดตามสถานการณของตลาดงานและสังคม รวมถึงการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของ
ผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 
3. นักศึกษา 
 หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร การสงเสริมพัฒนานักศึกษา 
และผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี ้
 3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
  หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการรับนักศึกษา ซึ่งเปนไปตามระบบและกลไก
การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งในระบบการสอบคัดเลือกหรือระบบโควตา 
 3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
  หลักสูตรมีระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือดําเนินการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาศึกษา  
 3.3 การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรมีระบบและกลไกการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา ดังนี ้
  1) การกําหนดอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือกําหนดอาจารยที่
ปรึกษาแกนักศึกษาแตละกลุมเรียน ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในดานการดูแลให
คําปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 
  2) การดูแลนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาใชคูมืออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการให
คําปรึกษาแกนักศึกษา  
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  3) การติดตอสื่อสารระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล มหาวิทยาลัยหรือ
อาจารยที่ปรึกษาเปนผูกําหนดวันเวลาใหนักศึกษาเขาพบ รวมถึงนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลา
กับอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือเขาพบหรือขอคําปรึกษาได 
 3.4 ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
  นักศึกษาสามารถยื่นรองเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตอกรรมการหลักสูตร เพ่ือ
นําเขาสูการประชุมของหลักสูตรและหาทางแกไขขอรองเรียน หากที่ประชุมของหลักสูตรไมสามารถ
แกไขได หลักสูตรจะดําเนินการสงตอใหคณบดีเพ่ือหาวิธีการแกไขในระดับคณะอธิบายกระบวนการ
รับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การควบคุมการดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการ
และแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ ขอรองเรียนของ
นักศึกษา 
 
4. อาจารย 
 4.1 การรับอาจารยใหม 
  มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว หรือสาขาที่เก่ียวของ 
 4.2 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
  มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปนและ
ขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียม
ไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร
และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปดวย การประเมินสถานการณปจจุบันทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การสํารวจภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต และการสํารวจความพึงพอใจของศิษยปจจุบันตอหลักสูตร เพ่ือนําผลมาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทํารายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย  
 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการดําเนินงานดานการ
เรียนการสอนของหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนจะประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดผูสอนในแตละรายวิชา  โดยการจัดผูสอนในแตละภาคการศึกษา
นั้นไดพิจารณาทั้งจากความรู ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระรายวิชา และประสบการณในการสอน
หรือการทําวิจัยหรือการบริการวิชาการ 
 5.3 การประเมินผูเรียน หลักสูตรมีการประเมินผูเรียน โดยกําหนดใหสอดคลองกับการประเมิน
ผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  1) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีความรูอยาง
ต่ําปริญญาตรี หรือมีความรู/ประสบการณดานงานสํานักงานและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2) การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนควรไดรับ   การอบรม
จากหลักสูตร ใหมีความรูความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การ
จัดเตรียมความพรอมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  
 6.2 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหคณะวิทยาการจัดการ ทั้งงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณบํารุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อวัสดุครุภัณฑและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 
 6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
  หลักสูตรมีความพรอมดานหนังสือตําราและการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอ่ืนๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะให
สืบคนสวนระดับหลักสูตรมีหนังสือตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนอยางพอเพียง 
  6.3.1 สถานท่ี 
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนท่ีมีอยูแลว หมายเหตุ 

1 หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 80 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 20 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 45 คน 
หองเรียนขนาดจุ 200 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 
 
 
 

9 หอง 
5 หอง 
1 หอง 
3 หอง 
1 หอง 
3 หอง 
3 หอง 
2 หอง 
1 หอง 
6 หอง 
44 หอง 
17 หอง 
20 หอง 
6 หอง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร 
อาคาร 18  
อาคาร 20 สํานักงานอธิการบด ี
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนท่ีมีอยูแลว หมายเหตุ 
2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

5 หอง 
7 หอง 
1 หอง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

3 หองประชุมสัมมนา 
หองประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
หองประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
หองประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 

 
1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

4 หองประชุมนังกา         ขนาดจุ 200 คน 
หองประชุมหลิวเหลียน  ขนาดจุ 100 คน 
หองประชุมหยางถาว    ขนาดจุ 100 คน 

1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 
  6.3.2 อุปกรณการสอน 
    1) อุปกรณการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจทองเที่ยว 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
1 หองปฏิบัติการทัวรจําลอง 1 หอง 

  
    2) อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะวิทยาการจัดการ 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 

1 เครื่องฉายภาพ 21 
2 โทรทัศน 4 
3 เครื่องเสียงประจําหองเรียน 18 

4 
เครื่องคอมพิวเตอร ประจําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 หองๆ ละ 
44 เครื่อง 

88 
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  6.3.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ 
    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง
คอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 
    6.3.3.1 เอกสารและตํารา 
     1) หนังสือ 

 1.1 ภาษาไทย   จํานวน    350 ชื่อเรื่อง 
 1.2 ภาษาอังกฤษ   จํานวน      85 ชื่อเรื่อง 
      รวม    435 ชื่อเรื่อง 
 2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 
 2.1 ภาษาไทย            จํานวน     174 ชื่อเรื่อง 
 2.2 ภาษาอังกฤษ                 จํานวน       - ชื่อเรื่อง 
      รวม     174 ชื่อเรื่อง 
 3) วารสาร/นิตยาสาร 
 3.1  ภาษาไทย            จํานวน    230 ชื่อเรื่อง 
 3.2 ภาษาอังกฤษ                 จํานวน      - ชื่อเรื่อง 
      รวม    230 ชื่อเรื่อง 
 
 6.3.3.2 ฐานขอมูลสําเร็จรูป 

  ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพ่ือการคนควาและฐานขอมูลOnline มี 3 ระบบ
ฐานขอมูล ประกอบดวย 
   1) ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี ้
       1.1) IGLibrary (iG Publishing) เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ออนไลน 
       1.2)  Gale Virtual Reference Library (eBook) เ ป น ฐ า นข อมู ลที่
ร วบรวมหนั งสือ อิ เล็ กทรอนิ กสส าขาวิช าต า งๆ ไดแก  Business, Environment, History, 
Information and Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social 
Science และTechnology 
       1.3) 2eBook เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน   
   2) ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 6 ฐานขอมูล ดังนี ้
       2.1) Springer Link เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ขอมูล     
ป 1997-ปจจุบัน 
       2.2) ฐานขอมูล Web of Science เปนฐานขอมูลอางอิง(Citation 
Database) ที่ใหขอมูลบรรณานุกรม พรอมดวยบทคัดยอ รายการอางอิง (Cited Reference)และ
รายการอางอิง(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร เชน เคี ฟสิกส วิศวกรรม เปนตน สาขา
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สังคมศาสตร เชน จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เปนตน สาขาศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร เชน เอเชีย
ศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เปนตน จากวารสารไมนอยกวา 10,000 รายชื่อ ใหขอมูลตั้งแตป
2001-ปจจุบัน 
       2.3) ฐานขอมูล Academic Search Complete เปนฐานขอมูลที่มี
เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก 
       2. 4)  ฐ าน ข อ มู ล  EBSCO Discovery Service Plus Full Textเ ป น
นวัตกรรมท่ีใชในการจัดการและการสืบคนฐานขอมูลจํานวน 13 ฐานขอมูล ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดดําเนินการบอกรับ เพ่ือใหบริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แหง อาทิเชน 
ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล Proquest Dissertation ฐานขอมูล ISI Web of Science 
ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานขอมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผานชองทางการสืบคนเดียว (Single 
Search) 
       2.5) ฐานขอมูล Education Research Complete เปนฐานขอมูล
วารสารฉบับเต็มกวา 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแตระดับอนุบาลไป
จนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทาง
ตางๆ ทางดานการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ 
       2.6) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เปน
ฐานขอมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science 
& Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 
Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural 
Science 
  3) ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 2 ฐานขอมูล ดังนี้  
       3. 1)  ProQuest Dissertations and Theses Global วิ ท ย านิ พน ธ
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกวา 
1,000  แหง ประกอบไปดวยขอมูลมากกวา 2.4 ลานระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. 
ProQuest.com/autologin) 
       3. 2)  ฐ า น ข อ มู ล ง า น วิ จั ย ไ ท ย  Digital Collection  (ThaiLIS)  
วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
ทั่วประเทศไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เก่ียวของ เพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปน 
 6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  1) สํารวจความตองการทรัพยากร การเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษาจากผูสอน
และผูเรียน 
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  2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
  3) สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและผูเรียนสามารถ
ใชบริการได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
สื่อและชองทางการเรียนรู เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาในหองเรียน
นอกหองเรียนและเพ่ือการเรียนรู
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

1. จั ด ใ ห มี ห อ ง เ รี ย น ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ พรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในการเรียน
การสอน การ ทํากิจกรรมใน
หองเรียน 

2. จัด เตรียมห องปฏิบัติ กา ร
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถฝก
ปฏิบัติสรางความพรอมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดใหมีหองการเรียนรูดวย
ต น เ อ ง เ พ่ื อ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า
สามารถศึกษา คนควา หา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู 

1. ผลสํารวจความพรอมของสื่อ
อุ ปก รณ ที่ จํ า เ ป น ปร ะ จํ า
หองเรียนและหองปฏิบัติการ
จากอาจารยและนักศึกษา 

2. จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีใหบริการและสถิติ
การใชงานหนังสือ ตํารา สื่อ
ดิจิทัล 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูและ
การฝกปฏิบัติ 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance indicators) 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน 
หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ  มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 x x x x 

8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

 เกณฑประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมิน
ดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ท่ี 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผล
ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบงชี้บังคับและตัว
บงชี้รวมในแตละป 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน  
  กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ
การประเมินการสอน  และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตละ
ภาคการศึกษา  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลตอไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลน จํานวน 2 ครั้ง คือ 
กอนการสอบระหวางภาค และกอนการสอบปลายภาค 
  1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณสอน
ของอาจารย 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทาย 
และบัณฑิตใหม 
 
 2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวของทาง
การศกึษา 
 2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
  ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผูรับผิดชอบ  ผูใชบัณฑิต  
ผูทรงคุณวุฒ ิ
 4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน  โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะ 
 4.3 ดําเนินการปรับปรุง 
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  4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 
  4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป 
    (1) ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา 
        (มคอ.7) 
    (2 ) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา  
        อยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2556  เปนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุงได  ดังนี้  

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2561) หมายเหตุ 
1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 ธุรกิจทองเท่ียว 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administrati 
 Program in Tourism Business 
 Management 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 ธุรกิจทองเท่ียว 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administrati 
 Program in Tourism Business 
 Management 

คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ 
  ธุรกิจทองเที่ยว) 
 ชื่อยอ : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจทองเท่ียว) 
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม : Bachelor of Business   
  Administration (Tourism  
  Business Management) 
 ชื่อยอ: B.B.A.  (Tourism Business  
  Management) 

2. ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ 
  ธุรกิจทองเที่ยว) 
 ชื่อยอ : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจทองเท่ียว) 
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม : Bachelor of Business   
  Administration (Tourism  
  Business Management) 
 ชื่อยอ: B.B.A.  (Tourism Business  
  Management) 

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรการจัดการธุรกิจทองเที่ยว เปนหลักสูตรที่มุง
ผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรูธุรกิจทองเท่ียว ผูประกอบกิจการ
ฮัจย อารยธรรมชายแดนใต มุงเนนทักษะวิชาชีพธุรกิจ
ทองเที่ยวมาตรฐานอาเซียน สูการพัฒนาทองถ่ิน 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรูดานการบริหารจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยวตามมาตรฐานวิชาชีพ มุงเนนการทองเที่ยววถิีอิสลาม 
รูหลักการการประกอบการกิจการฮัจยและอุมเราะห 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 มีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการธรุกิจ
ทางดานการทองเที่ยว และการจัดการกิจการฮัจย 
 4.2 มีความรู ความสามารถในการนําเสนอขอมูลสถานที่
ทองเที่ยวโดยมุงเนนสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดชายแดนใตได
อยางถูกตอง 
 4.3 มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพการทองเที่ยวอาเซียน 
 4.4 มีแนวคิด วิสัยทัศนกวางไกลในศาสตรธุรกิจการ
ทองเที่ยว และสามารถนําความรูมาบูรณาการเพ่ือประยุกตใช
ในการประกอบอาชีพดานการทองเท่ียวท้ังหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 มีความรูและความสามารถดานบริหารจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยว และการทองเที่ยวฮาลาล 
 4.2 มีความรู  ความเขาใจเ ก่ียวกับกิจการฮัจยและ 
อุมเราะห 
 4.3 มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพการทองเที่ยว 
 4.4 มีแนวคิด วิสัยทัศนกวางไกลในศาสตรธุรกิจการ
ทองเที่ยว และสามารถนําความรูมาบูรณาการเพื่อประยุกตใช
ในการประกอบอาชีพ 
 4.5 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมีทักษะใน
การทํางานรวมกับผูอื่น 
 4.6 สามารถประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประกอบธุรกิจได 

ปรับปรุง 
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 4.5 คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ โดยสรางจิตสํานึก 
ตระหนักถึงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทองถ่ิน โดยเชื่อมโยง
ชุมชนใหเกิดการมีสวนรวม 
 4.6 มีทักษะในการเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืนในสังคม
พหุวัฒนธรรมไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 4.7 มีความรูพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยูในเกณฑดี สามารถ
ประยุกตไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพธุรกิจ
ทองเที่ยว 
 4.8 มีประสิทธิภาพในการใชภาษาตางประเทศไดอยาง
นอย 1 ภาษา รวมท้ังมีความใฝรูตื่นตัวในขอมูลขาวสารดาน
การทองเที่ยวเพ่ือพัฒนาตนเอง หรือศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

 4.7 มีประสิทธิภาพในการใชภาษาตางประเทศไดอยาง
นอย 1 ภาษา 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
 ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
 ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 

6. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 

ปรับปรุง 

7. โครงสรางหลักสูตร 7. โครงสรางหลักสูตร ปรับปรุง
โครงสราง
หลักสตูร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  กลุมวิชาภาษาและการ   
  สื่อสาร 

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต   กลุมวิชาภาษาและการ   
  สื่อสาร 

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต   กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต   กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  กลุมวิชาคณิตศาสตร  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต   กลุมวิชาคณิตศาสตร  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 

  กลุมวิชาแกน  39 หนวยกิต   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  24 หนวยกิต 

  กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 48 หนวยกิต   วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

     เฉพาะดานบังคับ  33 หนวยกิต    1) วิชาเฉพาะบังคับ  30 หนวยกิต 

     เฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต        (กลุมวิชาการทองเที่ยว)   

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 9 หนวยกิต    2) วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต      - กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ 15 หนวยกิต 

         - กลุมวชิาภาษาตางประเทศเพ่ือ 15 หนวยกิต 

           งานอาชีพ    

    หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

    หมวดวิชาฝก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

    ประสบการณวิชาชีพ    

     
 
 

   



91 
 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2561) หมายเหตุ 
8. รายวิชา 8. รายวิชา ปรับปรุง 

8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

         บังคับเรียน  10 หนวยกิต          บังคับเรียน  10 หนวยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3)  

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน 

2(1-2-3) 2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน 

2(1-2-3)  

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู 

2(1-2-3) 2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู 

2(1-2-3)  

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)  

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู 

2(1-2-3) 2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู 

2(1-2-3)  

   *2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  2(1-2-3)  

   *2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 2(1-2-3)  

 หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สํา เร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู) 

 

         เลือกเรียน ไมนอยกวา 2 หนวยกิต          เลือกเรียน ไมนอยกวา 2 หนวยกิต  

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย  2(2-0-4) 2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย  2(2-0-4)  

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
อานภาษาอังกฤษ  

 
2(1-2-3) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
อานภาษาอังกฤษ 

 
2(1-2-3) 

 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน
และการเขียน  

 
2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน
และการเขียน  

 
2(1-2-3) 

 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2(1-2-3)  

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3)  

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3)  

   2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(1-2-3)  

กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

2100112 วิทยาการแหงความสุข  2(1-2-3) 2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3)  

2100113 สุนทรียวิจักขณ  2(2-0-4) 2100113 สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4)  

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

2(1-2-3) 2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวติ 2(1-2-3)  

   2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4)  

   2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4)  

   2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3)  
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กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

2150101 สังคมภิวัตน  2(2-0-4) 2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4)  

2150102 การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4)  

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3)  

   2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต 2(1-2-3)  

   2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3)  

กลุมวิชาคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต กลุมวิชาคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)  

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

2(1-2-3) 
 

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ 

2(1-2-3) 
 

 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวัน 

2(1-2-3) 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวติประจําวัน 

2(1-2-3)  

   4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)  

   4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)  

8.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 8.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 หนวยกิต ปรับปรุง 

กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา 39 หนวยกิต วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

3150102 กฎหมายธรุกิจ 3(3-0-6) 3120201 กฎหมายธรุกิจและสภาพแวดลอม 3(3-0-6)  

3150204 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)  ทางกฎหมาย   

3152102 การบัญชีข้ันตน 1 3(2-2-5) 3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5)  

3153102 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3122101 การบัญชีข้ันตน 1 3(2-2-5)  

3153201 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 3126101 หลักการบริหารธรุกิจ 3(3-0-6)  

3154101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)  

3156101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและ 3(2-2-5)  

3156102 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)  อินเทอรเน็ตเพ่ืองานธุรกิจ   

3156206 การจัดการการผลิตและ 3(3-0-6) 3127101 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)  

 การดําเนินงาน  3127103 ศิลปะการตอนรับและการบริการ  3(2-2-5)  

3159109 เศรษฐศาสตรเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6)     

3162102 โปรแกรมสําเร็จรูปและ
อินเตอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 

3(2-2-5)     

3150101 คณิตศาสตรเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6)     

3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6)     

3162101 ระบบสารสนเทศเพ่ือ 
การจัดการธุรกิจ 

3(3-0-6)     
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กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 48 หนวยกิต วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 60 หนวยกิต ปรับปรุง 

เฉพาะดานบังคับ ไมนอยกวา 33 หนวยกิต วิชาเฉพาะบังคับ  30 หนวยกิต  

    (กลุมวิชาการทองเท่ียว)    

3157106 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6) 3127104 การวางแผนและพัฒนา          3(2-2-5)  

3157107 ศิลปะการตอนรับและการบริการ 3(2-2-5)  การทองเที่ยวแบบยั่งยืน   

3157208 การจัดการทองเท่ียวภายใตหลัก 3(2-2-5) 3127136 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว 3(2-2-5) วิชาใหม 

 ศาสนาอิสลาม  3127205 การจัดการโลจิสติกสสําหรับ 3(2-2-5)  

3157209 การจัดการโลจิสติกสสําหรับ 3(3-0-6)  การทองเที่ยว   

 การทองเที่ยว  3127237 นวัตกรรมกลยุทธการตลาดเพ่ือ 3(2-2-5) วิชาใหม 

3157210 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสาํหรับ 3(3-0-6)  ธุรกิจทองเที่ยว   

 ธุรกิจทองเที่ยว  3127309 มัคคุเทศก 3(2-2-5)  

3157211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 1 3(2-2-5) 3127310 การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและ 3(2-2-5)  

3157313 มัคคุเทศก 3(2-2-5)  การวางแผนจัดนําเท่ียว   

3157314 การจัดการธุรกิจทองเท่ียว 3(2-2-5) 3127341 ระเบียบวิธีวจิยัดานนวัตกรรม 3(2-2-5) วิชาใหม 

 และจัดนาํเที่ยว   การทองเที่ยว   

3157315 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากร  3(2-2-5) 3127317 การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 3(2-2-5)  

 การทองเที่ยวแบบยั่งยืน  3127446 การสัมมนาการทองเที่ยว 3(2-2-5)  

3157316 การวิจัยสาํหรับการทองเท่ียว 3(2-2-5) 3127447 การจัดการตัวแทนการเดินทาง 3(2-2-5) วิชาใหม 

3157436 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 3(2-2-5)  ทองเที่ยว   

เฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  

    - กลุมวิชาสนใจเฉพาะ     

กลุมวิชาทักษะภาษา กลุมวิชาการจัดการกิจการฮัจยและอุมเราะห  

3157312 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 2 3(2-2-5) 3127102 การจัดการทองเที่ยวฮาลาล 3(2-2-5)  

3157317 ภาษาอาหรับเพ่ือการทองเที่ยว 3(2-2-5) 3127208 การจัดการขามวัฒนธรรมเพ่ือ 3(2-2-5)  

3157436 ภาษามลายูเพ่ือการทองเที่ยว 3(2-2-5)  การทองเที่ยว   

3157437 ภาษาจีนเพ่ือการทองเที่ยว 3(2-2-5) 3127312 หลักการพิธฮีจัยและอุมเราะห 3(2-2-5) วิชาใหม 

กลุมวิชาการจัดการการทองเที่ยวกิจการฮัจย  3127316 วัฒนธรรมตะวันออกกลาง 3(2-2-5)  

3157318 กฎหมายเก่ียวกับกิจการฮัจยไทย 3(3-0-6) 3127315 การจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) วิชาใหม 

3157319 ระเบียบการจัดองคกรกิจการฮัจย 3(3-0-6)  การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร   

3157320 หลักการพิธฮีจัย 3(3-0-6) 3127342 วิชากฎหมายและจริยธรรม 3(2-2-5) วิชาใหม 

3157438 ผูประกอบกิจการฮัจย 3(2-2-5)  ทองเที่ยวอิสลาม   

กลุมวิชาการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร กลุมวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวชุมชน   

3157321 การจัดการทรัพยากรการ 3(3-0-6) 3127238 การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) วิชาใหม 

3157322 มิติวัฒนธรรม ประวติัศาสตร 3(3-0-6) 3127318 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ 3(2-2-5)  

 ชายแดนใต   สําหรับการทองเที่ยว   

3157323 การจัดการขามวัฒนธรรมเพ่ือการ 3(3-0-6) 3127343 การพัฒนาการทองเท่ียว 3(2-2-5) วิชาใหม 

 ทองเที่ยว   เชิงสรางสรรค   
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3157439 สังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการ 3(2-2-5) 3127428 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)  

 ทองเที่ยว   เชิงเกษตร   

3157440 การทองเที่ยวชายแดนใต 3(2-2-5) 3127429 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)  

3157441 การจัดการการทองเที่ยวในสังคม 3(2-2-5)  เชิงนิเวศ   

 มุสลมิ  กลุมวิชาการจัดการธุรกิจบริการ   

กลุมวิชาธุรกิจทองเท่ียว  3127206 การจัดการโรงแรมและที่พัก 3(2-2-5)  

3157324 การจัดการตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว 3(3-0-6) 3127319 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)  

3157325 กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจ 3(2-2-5) 3127320 การจัดการงานสวนหนาของ 3(2-2-5)  

 ทองเที่ยว   โรงแรม   

3157326 หลักการบริการของธุรกิจ 3(2-2-5) 3127431 นันทนาการเพ่ือการทองเที่ยว 3(2-2-5)  

 ทองเที่ยวแบบฮาลาล  3127432 การจัดการธุรกิจไมซและอีเวนท 3(2-2-5) วิชาใหม 

3157327 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ 3(2-2-5) 3127448 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือ 3(2-2-5) วิชาใหม 

 สําหรับการทองเที่ยว   การจัดการอุตสาหกรรมบริการ   

3157442 การสํารองท่ีน่ังและการจดั 3(2-2-5) วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  

 จําหนายตั๋วเครื่องบิน  - กลุมวิชาภาษาตางประเทศ    

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 9 หนวยกิต 3127239 ภาษาอังกฤษเพ่ือทองเท่ียว 3(2-2-5) วิชาใหม 

3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ 3(3-0-6) 3127240 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 3(2-2-5) วิชาใหม 

3157455 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 3(2-2-5)  เชิงวฒันธรรม   

 ทางดานการทองเท่ียว  3127344 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 3(2-2-5) วิชาใหม 

3157456 ฝกประสบการณวชิาชีพทาง 6(600) 3127345 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 3(2-2-5) วิชาใหม 

 การทองเที่ยว ช่ัวโมง 3127449 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจนําเท่ียว 3(2-2-5) วิชาใหม 

3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ 6(600)     

  ชั่วโมง     

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

ใหเลือกเรยีนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปน
รายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ 
การสําเร็จการศึกษาของหลักสตูรน้ี 

ใหเลือกเรยีนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปน
รายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ 
การสําเร็จการศึกษาของหลักสตูรน้ี 

 

   

   8.4 หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 9 หนวยกิต  

   3127433 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 3(270)  

    และเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ ชั่วโมง  

    ทองเที่ยว   

   3127434 การฝกประสบการณวิชาชพี 6(600)  

    การทองเท่ียว ชั่วโมง  

   3127435 สหกิจศึกษาธุรกิจการทองเที่ยว 6(600)  

     ชั่วโมง  
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9. คําอธิบายรายวิชา 9. คําอธิบายรายวิชา  

 
คําอธิบาย
รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 

 Thai for Communication   Thai for Communication  

 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการ
สื่อสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิตประจําวันทั้งดานการฟง การ
พูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่เปนทางการ
และไม เปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู  
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษา
สภาพปญหาและแนวทางการแก ไ ขการ ใช ภ าษาใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมใน
การใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการ
สื่อสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การ
พูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู  
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษา
สภาพปญหาและแนวทางการแก ไ ขการ ใช ภ าษา ใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรม และมีจิตสํานึกตอสังคม
ในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 
 Significance of Thai language as communication 
tools, practice of language in daily used in listening, 
speaking, reading and writing, use of language in 
formal and information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, suggestion 
and rational criticism, study of problem conditions 
and its solutions of language used in daily life, 
realizing ethics and awareness of Thai society 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน 

2(1-2-3) 2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน 

2(1-2-3) คําอธิบาย
รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Speaking and Writing Skills 
Development 

  Speaking and Writing Skills 
Development 

 

 หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให
พูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคล
และเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน 
การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียน
ประเภทนั้น และฝกวิจารณ 

 หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให
พูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคล
และเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน 
การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ 
โดยเนน การใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น 
และฝกวิจารณ 
 Rules and development of reading and writing in 
order to speak and write effectively, practice of 
speaking both  individual and groups and criticizing 
for improvement,  practice of plot writing,  essay and 
article writing with the emphasis on standard 
language used in a certain writing and practice in 
criticizing 
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 2(1-2-3) 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 2(1-2-3) คําอธิบาย

รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 พฒันาการเรียนรู   พัฒนาการเรียนรู  

 English for Communication    English for Communication   

 and Learning Development   and Learning Development  

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด 
อาน เขียนในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ อาทิ การ
กลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอื่น การ
รองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและ
การใหขอมูลการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดง
ความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ แหลงขอมูลเพื่อ
ศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม 
บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท้ังการฟง พูด 
อาน เขียน ในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ อาทิ การ
กลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การ
รองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานท่ี การถามและ
การใหขอมูล การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดง
ความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ แหลงขอมูลเพื่อ
ศึกษาคนควาในการพัฒนา การสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม 
บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  Development of English communication skills; 
listening, speaking, reading and writing in daily life of 
various situations such as greeting, leave- taking, self-
introduction  and others, requesting, offering help, 
giving suggestion, describing people, objects and 
places, inquiring and information giving, talking on the 
telephone and expressing opinion, development of 
skills in using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and newspaper and 
information technology for communicative 
development 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) คําอธิบาย
รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Malay for Communication   Melayu for Communication  

 การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บท
สนทนาที่ใชในชีวิตประจําวันเชน การทักทาย การถามทุกขสุข 
การขอบคุณ การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการ
ฟงและการพูด 

 การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บท
สนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข 
การขอบคุณ การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด 

  Use of Melayu for communication in daily life, 
conversation in daily life  such as greeting, saying 
thanks and simple introduction emphasizing on 
listening and speaking skills 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2561) หมายเหตุ 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ

พัฒนาการเรียนรู 
2(1-2-3) 2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ

พัฒนาการเรียนรู 
2(1-2-3) คําอธิบาย

รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Malay for Communication 
and Learning Development 

  Melayu for Communication 
and Learning Development  

 

 พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝก
การอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง ฝกสนทนาภาษา
มลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนํา
ตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การ
ติดตอสอบถามขอมูลท้ังในและนอกประเทศ และฝกการเขียน
ประโยคท่ีไมซับซอน 

 พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การ
อาน และการเขียนในบริบทที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ฝก
การอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง ฝกสนทนาภาษา
มลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนํา
ตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การ
ติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและ นอกประเทศ และฝกการเขียน
ประโยคท่ีไมซับซอน 
 Development of Melayu in listening, speaking, 
reading and writing skills in daily life, practice of 
reading aloud in Melayu correctly; practice of Melayu 
conversations in different situations, self-introduction, 
greeting, leave- taking, giving suggestion, inquiring 
information nationally and internationally as well as  
practice of simple sentence writing 

   2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  2(1-2-3) วิชาใหม 
    English for Communication 1  
    การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารในชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพ้ืนฐานที่ใชใน
สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ 
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา 
และมารยาทสากล  ที่ถูกตองเหมาะสม 
 Practice of English listening, speaking, reading, and 
writing for daily communication; focusing on basic 
vocabulary and expressions relating to working 
performance and career fields, studying on customs 
and traditions of English speaking countries including 
appropriate social etiquette 

   2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) วิชาใหม 
    Thai for Careers  

  การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด 
การอ านและการ เขียน เ พ่ือ ให เ กิดการสื่ อสารอย า งมี
ประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้งในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู 
การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการ
คนควาตามหลักวิชาการ เพ่ือนําไปใชในสถานการณตางๆ ให
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2561) หมายเหตุ 
เกิดประโยชนต อการปฏิบัติหน าที่ การงานและการใช
ชีวติประจําวัน 
 Practicing and developing Thai language used in 
listening, speaking, reading and writing in order to 
communicate effectively in accordance with the rules, 
both for daily life and career as well as presenting, 
providing knowledge, analyzing opinion, and 
suggesting through process of academic research 
effectively and be able to use in various situations 
which is beneficial to the career and daily life 

2100103 หลักการอานและการเขียน 
คําไทย 

2(2-0-4) 2100103 หลักการอานและการเขียน 
คําไทย  

2(2-0-4) คําอธิบาย
รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Principle of Reading and 
Writing Thai Words 

  Principles of Reading and 
Writing Thai Words 

 

 หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษา
ปจจัยที่  ทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียน
หรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไข
และเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 

 หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัย
ที่ทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บ
รวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่มักเขียนหรืออานผิดจาก
กฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพรการ
อานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 
 Principles of reading and writing Thai words, study 
of factors which affect to misreading and incorrect 
writing, collecting, analyzing and comparing the words 
that are usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding and 
promoting the correct reading and writing Thai words 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
อานภาษาอังกฤษ 

2(1-2-3) 2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
การอานภาษาอังกฤษ 

2(1-2-3) คําอธิบาย
รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Development of speaking 
and reading skills in English 

  Development of Speaking 
and Reading Skills in English 

 

 การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การ
นําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ การ
อานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

 การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การ
นําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ การ
อานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

  Effective development of speaking and reading 
skills in English, practice of speaking both individual 
and groups,  efficient class presentation and reading 
practice, reading for comprehension, reading 
newspapers, advertisements, and websites 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2561) หมายเหตุ 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน

และการเขียน 
2(1-2-3) 2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน

และการเขียน  
2(1-2-3) คําอธิบาย

รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 English for Reading and 
Writing Development 

  English for Reading and 
Writing Development 

 

 พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับ
ใจความงานหลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูก
รูปแบบและหนาที่เพ่ือนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงาน ฯลฯ 

 พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับ
ใจความงานหลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาทักษะการเขียน โดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ถูก
รูปแบบและหนาที่เพ่ือนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงาน ฯลฯ 

  Effective development of reading comprehension in 
different fields and development of writing skill 
emphasizing on correct forms and functions for 
educational and career purposes such as writing a 
letter, filling in an application form, writing a report, 
etc 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3) 2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3) คําอธิบาย
รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Basic Malay   Basic Melayu  
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน 
การเชื่อมประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษา
มลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพ่ือ
ประยุกตใหใชสอดคลองกับบริบททางสังคม 

  ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยค
พ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวน
ภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพ่ือ
ประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

  Practice of listening, speaking, reading and writing 
skills, study on basic sentence patterns; sentence 
combinations and Melayu expressions, practice of 
giving information and expressing opinions in 
accordance with social context application 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) คําอธิบาย
รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Chinese for Communication  Chinese for Communication 
การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่
ใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การ
แนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด ให
สามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

 การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บท
สนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข 
การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 
ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 
 Use of Chinese for communication in daily life, 
daily conversations such as greeting, introduction, etc. 
with an emphasis on listening and speaking skills and 
be able to apply in communicating with native 
speakers 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2561) หมายเหตุ 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2(1-2-3) 2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3) คําอธิบาย

รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Basic Arabic   Basic Arabic  
 อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน 
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องท่ัวๆ 
ไป ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

 อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝก
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไป
ในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับ
เจาของภาษาได 

  Arabic alphabets, word and sentence formation 
processes, practice of listening, speaking, reading and 
writing skills to understand generality in daily life and 
be able to apply in communicating with native 
speakers 

   2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3) วิชาใหม 
    English for Communication 2  

  การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ 
โดยใชสถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เก่ียวของ
รวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจใน
ชีวติประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

  Practice and development of listening, speaking, 
reading and writing English through real situations in 
related careers; practice of thinking skills, problem 
solving analyzing and decision making skills for daily 
life and future career 

2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3) 2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3) คําอธิบาย
รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Happiness Study   Happiness Study  
 ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การ
มองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งท้ังปวง 
การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุวฒันธรรม ความ
ฉลาดทางอารมณ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน การ
นําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม 
กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุข 

 ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การ
มองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง 
การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความ
ฉลาดทางอารมณ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันการ
นําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม 
กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสขุ 

  Definition and scope of physical and mental 
happiness, being optimistic, self - appreciated and 
also other surroundings,  multicultural adjustment, 
emotional quotient for living and coexisting, practice 
of doctrine, morality, ethics, social regulations, and 
agreement for peaceful coexisting in society 
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2100113 สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4) 2100113 สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4) คําอธิบาย

รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Aesthetics Approach   Aesthetics Approach  
 ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่
เกี่ยวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงาม ผานภาพ เสียง
และการเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ และศึกษา
รูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลท้ังในดานแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 

 ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่
เกี่ยวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงาม ผานภาพ เสียง
และการเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ  และศึกษา
รูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด 
เทคนิค วิธีการ ในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 
 Philosophy of beauty, nature and art, the 
paradigmatic perspective, perception of beauty 
through pictures, sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international artistic patterns in 
terms of ideas, techniques, and methods in creating 
and applying to real life situations 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

2(1-2-3) 2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวิต  

2(1-2-3) คําอธิบาย
รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Information For Life Long Learning  Information for Life Long Learning 
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลง
สารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพ่ือ
การศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน 

 ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลง
สารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพื่อ
การศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน 
 Meanings, roles, and importance of information 
for life- long learning, information sources and 
accessing, information searching and collecting 
method for self- access learning, presenting  finding 
results by using standard forms and steps 

   2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) วิชาใหม 
    Truth of Life  

  ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช ในการแกป ญหาและ
พัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ 
การเรียนรูโลกทัศนแบบตางๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสีย
ของโลกทัศนแตละอยาง เพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงาม เพื่อความเปนมนุษยที่
สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

  Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in 
problem solving and intellectual developing, life and 
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society, moral and ethics development based on religious 
precepts, peaceful life and society, different worldview 
perception, advantages and disadvantages analyzing of 
worldviews in order to find out truth and meaning of life to 
be a perfect human being and leading to a perfect human 
being and leading to a peaceful life and society 

   2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) วิชาใหม 
    Self Development  

  หลักการและองคประกอบ ตลอดจนปจจัยของพฤติกรรม
ของมนุษย ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนา
สติปญญา ความฉลาดทางอารมณและจริยธรรม การปองกัน
และการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การ
ทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 
 Principles, elements, as well as factors of human 
behavior, emergence process and self-  development, 
emotional intelligence and ethics development, 
prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing 

   2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3) วิชาใหม 
    Aesthetics for Life  

  ค ว ามหม ายขอ งสุ นทรี ย ศาส ตร เ ชิ ง ค วาม คิ ดกั บ
สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอแตกตาง
ในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับความ
เปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สู
ทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรู
เชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง 
เพ่ือใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 Meanings of mental and behavioral aesthetics, 
classifying differences in science of beauty, 
importance and backgrounds of visual, hearing and 
movement perception towards visual arts, arts, music 
arts and performance through perception process of 
value, recognition, familiarity which lead to 
appreciation and obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 
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2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4) 2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4) คําอธิบาย

รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Socialization   Socialization  
 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย 
สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณ
ธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตางๆ 
ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย 
สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณ
ธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ 
ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

  Relationships between human beings and 
environments in Thai society; ASEAN and world 
societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics 
and political affairs 

2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) คําอธิบาย
รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Social Management   Social Management  
 วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสู
กระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

 วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสู
กระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

  Analysis of multi- cultural diversity leading to 
natural resources management and environments 
concerning community, concepts of sufficiency 
economy philosophy, utilizing appropriate technology 
for living in local community 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) คําอธิบาย
รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Life Skills and Public Conscious Mind  Life Skills and Public Conscious Mind 
 ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึง
องคประกอบของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิดและการ
ตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห 
และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และ
การบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของ
การมีจิตสาธารณะ และการสรางจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือ
นําไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ 

 ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึง
องคประกอบท่ีสําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด 
การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิด
วิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการ
จัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการ
ใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึก
สาธารณะเพ่ือนําไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ 

  Meanings and importance of life skill including 
important elements of life skill, globalization, thinking 
skills, decision making, creative thinking, positive 
thinking, analytical thinking and emotional 
intelligence; development of interpersonal 
relationships and communication, self- management 
skills and stress management, emphasis on public 
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mindedness and public consciousness in order to be 
peaceful coexistence 

   2150108 ทักษะในการดาํเนินชีวิต 2(1-2-3) วิชาใหม 
    Skills for Life  

  ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตใน
สังคมสมัยใหมเกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ 
ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจผูอื่น ความรับผิดชอบตอ
สังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและ
แก ไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและ
ความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึง
เครียด 
 Significance and elements of living skills in new 
societies concerning analysis, situation assessment, 
creative thinking, sympathy, social responsibilities, 
human relations and communication, decision 
making and problem solving in daily life, emotional 
and stress management, activities for stress relief 

 

   2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) วิชาใหม 
    Life and Thai Culture  

  เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรม
ไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย 
กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพ่ือสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชใน
การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

  Social identity, local and Thai culture, significance 
of human relations, human nature, psychological 
process; public consciousness creation in order to 
build interpersonal relationship and community; self-
development for the advance in life and career, 
religious principles application to life and career 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) คําอธิบาย
รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Mathematics in Daily Life   Mathematics in Daily Life  
 หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตร
การเงินเก่ียวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และ
สถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตร
การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จายภาษี และ
สถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

  Principle and thinking process, giving reasons, 
financial mathematics and interest, hire- purchase, 
accounting, tax and fundamental statistics to apply in 
daily life 



105 
 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2561) หมายเหตุ 
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
2(1-2-3) 4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  
2(1-2-3) คําอธิบาย

รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Science for the Quality of 
Life Development 

  Science for the Quality of 
Life Development 

 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร
และ เจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
และเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and 
scientific attitude, importance and impact of science, 
technology and environment, health promotion for 
life quality development 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวัน 

2(1-2-3) 4100103 เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น
ชีวิตประจําวัน 

2(1-2-3) คําอธิบาย
รายวิชา 
คงเดิม
เพ่ิมเตมิ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Information Technology in 
Daily Life 

  Information Technology in 
Daily Life 

 

 ความรู เบื้ องตนเ ก่ียวกับคอมพิวเตอร  เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช
ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 ความรู เ บ้ืองตนเ ก่ียวกับคอมพิวเตอร  เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช
ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

  Introduction to computers, information 
technology, computer application in daily life, data 
warehouse application, laws with ethics in using 
information system and its security system 

   4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) วิชาใหม 
    Science in Daily Life  

  พลั งงาน แหล งพลั งงาน พลังงานไฟฟ า  การผลิต
กระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางาน
ของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานในการดํารงชีวิต 
ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม 
สารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี 
บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 

  Energy and its sources; electric energy and 
electricity generation, electric circuits in houses and 
electrical equipment, principles of electrical devices, 
energy for living, human organ systems, heredity, 
chemical using in daily life, using microorganism in 
food industries; agricultural and industrial production 
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management with heat, cold, radiochemical, 
packaging and storage 

   4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) วิชาใหม 
    Sports for the Quality of 

Life Development  
 

  กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให เหมาะสมกับ
ศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการ
บาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนํา
ทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและ
การละเลนพ้ืนเมืองในทองถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสราง
ภาวะการเปนผูนํา 
 Rules, regulations, etiquette , form and methods 
of sports competition,principles and how to choose sports for its 
individual potential, conduct of principles for playing sports at 
maximum benefits to body, emotion and society; injury prevention 
from sports and basic first aid, utilizing sports skill and developing 
life quality with sports and traditional games, 
personality development promoting leadership 

   9.2 หมวดวิชาเฉพาะ    9.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

3150101 คณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3(3-0-6)    ปรับออก 

 คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับธุรกิจ หลักการใชเหตุผลทาง
อุปนัยและนิรนัย เซต ความสัมพันธและฟงกชั่น พีชคณิตเชิง
เสน ลําดับและอนุกรม และคณิตศาสตรการเงนิ 

 

3150102 กฎหมายธุรกจิ 3(3-0-6) 3120201 กฎหมายธุรกจิและ 3(3-0-6) ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 Business Laws   สภาพแวดลอมทางกฎหมาย  
    Business Laws and Legal Environment 
 หลักทั่วไปของกฎหมายแพงและพาณิชย โดยเฉพาะ
เก่ียวกับกฎหมายวาดวยบุคคล นิติกรรม หนี้ สัญญา และ
ละเมิดทรัพย กฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งหางหุนสวน บริษัท 
กฎหมายว าด วยเอก เทศสัญญาที่ สํ าคัญ เชน  ซื้ อขาย 
แลกเปลี่ยน เชาซื้อ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา และตั๋วเงิน 
เปนตน 

 หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดตั้ง อํานาจ
หนาที่การดําเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจ
แบบหางหุนสวนสามัญ  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หาง
หุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และรูปแบบ
อ่ืนๆ กฎหมายวาดวยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลัก
ทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ไดแก ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน 
ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา ประนีประนอม
ยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และ พระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใช เช็ค อีกทั้ ง  พระราชบัญญัติ
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หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
 Law and practices with regard to establishment, 
authority on operation and abolishment of ordinary 
partnership, registered business ordinary partnership, 
limited partnership, limited company, public limited 
company, and others, law of person, justice act, 
contract as well as general principles of specific 
contract regarding to Civil and Commercial Code such 
as trade, renting, hire-  purchasing, employment, 
guarantee, mortgage, pledge, agency, broker, 
compromising, bill, insurance, and the Act of 
Promulgating Liability for misuse of cheque, the 
Securities and Exchange Act,  and also the Foreign 
Business Act 

3150103 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 1 3(3-0-6)    ปรับออก 

 Business English 1     

 ศึกษาความรู พ้ืนฐานทางธุรกิจ โดยเนนการสื่อสาร
ระหวางหนวยงาน คําศัพททางธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร
สํานักงาน งานบุคลากร การสนทนาทางโทรศัพท การ
จัดลําดับงานและการนัดหมาย การติดตอทั่วไป การสื่อสาร
ภายในสํานักงาน จดหมายสอบถาม การสั่งซื้อ การแจงราคา
สินคา และการสมัครงาน 

 

3150204 สถิตธิุรกิจ 3(3-0-6)    ปรับออก 

 Business Statistics     

 ความรู ท่ั ว ไป เกี่ ย ว กับสถิ ติ และการนํ าความรู ไ ป
ประยุกตใช ไดแก การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ตัวแปรสุม และการแจกแจงความ
นาจะเปนของตัวแปรสุม ประชากรและการสุมตัวอยาง การ
ประเมินคา การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร การ
วิเคราะห ความแปรรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห
สหสัมพันธ และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การ
พยากรณและการตัดสินใจทางธุรกิจ 

 

3152102 การบัญชีขัน้ตน 1 3(2-2-5) 3122101 การบัญชีขั้นตน 1 3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชา  Principle of Accounting 1   Accounting 1  

 ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของ
ขอมูลทางการบัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑ
ขอบังคับทางบัญชี แมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึก
บัญชี ตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การ
บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และผานรายการไปยัง

 ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของ
ขอมูลทางการบัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑ
ขอบังคับทางบัญชีแมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึก
บัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การ
บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และผานรายการไปยังบัญชี
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บัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดทํางบทดลอง การปรับปรุง
และปดบัญชี กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการ
ใหบริการและกิจการซื้อขายสินคา 

แยกประเภททั่วไป การจัดทํางบทดลอง การปรับปรุงและปด
บัญชี กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการใหบริการและ
กิจการซื้อขายสินคา 
 Meaning and purposes of accounting, benefits of 
accounting information, history of accounting 
profession, concept and regulations of accounting, 
accounting principles and methods according to 
double- entry system, accounting entry according to 
accounting cycle, accounting records through ledger 
account, trial balance preparation, adjusting and 
closing account, work sheet, financial statement for 
service and trade business 

3153201 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)    ปรับออก 

 Business Taxation     

 หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร
ตางๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอ่ืนๆ ที่เก่ียวของอัน
ไดแก  ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา ภาษี เงินไดนิติบุคคล 
ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป 

 

3153102 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)    ปรับออก 

 Business Finance     

 ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาท่ีของฝายการเงินใน
ธุรกิจ ตลอดจนเปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ 
โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบ้ืองตนในการจัดสรรเงินทุน  
การจัดหาเงินทุนมาเ พ่ือใชในการดําเนินการของธุรกิจ  
การวิเคราะหและการวางแผนการเงินการพิจารณาโครงการ
ลงทุน โครงสรางทางการเงิน คาของทุน และนโยบายเงิน 
ปนผล 

 

3154101 หลักการตลาด 3(3-0-6)    ปรับออก 

 Principles of Marketing     

 ความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปน
กิจกรรมหลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทาง
การศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการ ตลาด ระบบ
การตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค ความ
เขาใจเก่ียวกับประเภทของตลาดและสวนประสมการตลาด 
จริยธรรมทางการตลาด 
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3156101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 Principle of Business Management  Principles of Business Management 

 รูปแบบและแนวคิดในการประกอบธุรกิจ หลักการ
พ้ืนฐานทางธุรกิจ ประเภทของธรุกิจ สภาพแวดลอมและความ
เสี่ยงทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษาหนาท่ีหลัก
ในการบริหารธุรกิจ ในดานการบริหารการตลาด การบริหาร
การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย พฤติกรรมองคกรและ
การบริหารการเงินและบัญชี ศึกษาการประยุกตใชแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ ตลอดจน
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

 หลักการพ้ืนฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ 
ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดลอมและความเสี่ยงทางธุรกิจ 
รวมถึงศึกษาหนาท่ีหลักในการบริหารธุรกิจ ในดานการตลาด 
การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารองคการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย และพฤติกรรมองคการ ตลอดจนศึกษาการ
ประยุ กต แนวพระราชดํ า ริ เ ศรษฐกิ จพอเพี ย ง ในการ
บริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 Basic principle of business, form of business, type 
of business, environment and business risks, major 
function of business management in marketing, 
production, finance and accounting, organization 
administration, human resource administration, 
organizational behavior, application of sufficiency 
economy on business administration and ethics of 
business 

3156206 การจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน 

3(3-0-6)    ปรับออก 

 Production and Operations  
 Management 
 เครื่องมือและเทคนิคระบบการปฏิบัติการในการผลิต
สินคาและบริการ การวางแผนและออกแบบทําเลที่ตั้ง กําลัง
การผลิตและการบริการ การควบคุมคุณภาพการผลิตและการ
บริการ การควบคุมสินคาคงคลัง ระบบโลจิสติกสและหวงโซ
อุปทานในการผลิตและการบริการ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือการจัดการและดําเนินการ 
3156102 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 3126203  การจัดการทรัพยากรมนุษย             3(3-0-6) 

              Human Resource Management 
ปรับรหัส 
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 Human Resource Management 

 ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
กําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานยุคใหม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารขอมูล
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรมนุษย และปจจยัท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากร
มนุษย ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงานการวางแผนกําลังคน 
การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ยุคใหม สารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย รวมถึง
จริยธรรมทางธรุกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 
 Background, theory and principle of human 
resource management, scope of responsibility and 
process of human resource management, work 
analysis, manpower planning, selection, training, 
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development, performance assessment, current 
performance evaluation system, information for 
human resource management and business ethics 
and social responsibility 

3159109 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)    ปรับออก 
 Economics for Business     
 ศึกษาหลักท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจุลภาคและ
เศรษฐศาสตร มหภาค การประยุกตหลักและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร เพื่อใชในดานธุรกิจ พฤติกรรมผูบริโภค การ
ผลิต การตลาด รายไดประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง 
การคาระหวางประเทศ วัฏจักรธุร กิจ และการศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

 

3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัด 
การธุรกิจ 

3(3-0-6)    ปรับออก 

 Management Information 
system for Business 

    

 ความหมายและความสําคัญของระบบสารสนเทศ ขอมูล
และสารสนเทศในองคกร โครงสรางของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสมรรถนะของผูใช ผูบริหารและผูออกแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการจัดการธุร กิจเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟตแวร และเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานขอมูลสํานักงานอัตโนมัติ 
ระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการธุรกิจ ในดานการวางแผน การควบคุม 
การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศดวยคอมพิวเตอรมา
ใชในการจัดการธุรกิจ 

 

3162102 โปรแกรมสําเร็จรูปและ
อินเตอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 

3(2-2-5) 3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและ
อินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 

3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 Software Package and Internet 
Services for Business 

 Software Package and Internet 
Services for Business 

 ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับการประยุกตใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานธุรกิจดานการใชโปรแกรมจัดการ
เอกสาร โปรแกรมคํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน และ
ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต 
โปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ต เพ่ือใชในงานดานธุรกิจ 

 การพิมพ เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย
คอมพิวเตอร การประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการงาน
เอกสาร โปรแกรมคํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน ระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตและการประยุกตใชในงาน การนํา
โปรแกรมสําเร็จรูปบนอุปกรณเคลื่อนท่ีมาใชในงานธุรกิจ 

  Thai and English typing through computer, 
application of computer application on document 
management, calculating program, presentation 
program, internet network and its application, the use 
of application from mobile equipment for business 
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3157106 อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 3127101 อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา  Tourism Industry   Tourism Industry  

 วิวัฒนาการ ความหมาย ความสําคัญ แนวโนม ลักษณะ 
องคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอาทิ บริษัทนํา
เที่ยว ตัวแทนการทองเท่ียว ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจการ
จําหนายสินคาที่ระลึก ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร และ
ธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ผลกระทบจากอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แนวคิดเก่ียวกับ
การวางแผนและการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใน
บริบทของการเปดเสรีทางการคา การบริการ นโยบายและ
บทบาทความรวมมือ การสนับสนุนของรัฐบาล และประเทศ
ตางๆ ในอาเซียน แผนดําเนินงานดานการพัฒนาการทองเทีย่ว
สูการรองรับการทองเที่ยวอาเซียน 

 วิวัฒนาการ ความหมาย ความสําคัญ แนวโนม ลักษณะ 
องคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอาทิ บริษัทนํา
เที่ยว ตัวแทนการทองเท่ียว ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก ธุรกิจการ
จําหนายสินคาที่ระลึก ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร และ
ธุรกิจบริการอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ ผลกระทบจากอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แนวคิดเก่ียวกับ
การวางแผนและการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใน
บริบทของการเปดเสรีทางการคา การบริการ นโยบายและ
บทบาทความรวมมือ การสนับสนุนของรัฐบาล และประเทศ
ตางๆ ในอาเซียน แผนดําเนินงานดานการพัฒนาการทองเท่ียว
สูการรองรับการทองเที่ยวอาเซียน 

  Evolution and trend of tourism industry and Its 
various components, tour operator, travel agency, 
operation of hotels/restaurants, shopping and 
souvenir business and other related businesses of 
industry, Addressing political, social and economical 
implication of tourism, Concept on planning and 
development of tourism in context of trade 
liberalization, policy and role of government to 
maintain tourism in ASEAN countries 

3157208 การจัดการทองเท่ียวภายใต 3(2-2-5)    ปรับออก 

 หลักอิสลาม     

 Halal Tourism     

 แนวทางและวิถีการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม การ
จัดเตรียมสินคาและบริการดานการทองเท่ียวใหถูกตองตาม
หลักศาสนาเก่ียวกับหลักฮาลาลและหะรอม ประวัติความ
เปนมาของศาสนาอิสลาม เพ่ือเปนการสรางความรูความเขาใจ
ใหแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว ในหลักการบริการที่
ถูกตองและสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมระดับสากล 
ทัศนศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 
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3157107 ศิลปะการตอนรับและการบริการ 3(2-2-5) 3127103 ศิลปะการตอนรับและการบริการ 3(2-2-5)  

 The Art in Service and   Art in Service and   

 Hospitality Management   Hospitality Management  

 ความสัมพันธของ จิตวิทยา ท่ี เกี่ ยวกับการบริการ 
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของการบริการ การนํามา
ประยุกตใชในการวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเท่ียวที่มี
ความแตกตางกันทางสังคม วัฒนธรรม และศาสนาทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศ เทคนิคในการติดตอสื่อสารเพ่ือสราง
ความประทับใจ ตลอดจนการสรางมนุษยสัมพันธและการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่ดี มีการฝกปฏิบัติจําลองสถานการณจริง 

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฏ ีความสัมพันธจิตวทิยากับงาน
บริการ ประสิทธิภาพการใหบริการ ความสัมพันธระหวางผู
ใหบริการและผูรับบริการ ความตองการและความแตกตางของ
พฤติกรรมนักทองเที่ยว การสรางมนุษยสัมพันธ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารงานบริการ การจัดการขอ
รองเรียนของลูกคาแบบมืออาชีพ คุณภาพมาตรฐานการ
บริการ มีการฝกปฏิบัติจําลองสถานการณจริง 
 Definition, concept and theory, and affiliation of 
psychology and hospitality, service performance, 
techniques and skills for customer services, human 
relation, personality development, communication 
skills for services industry, handle of customer 
complain in professional approach, quality of 
standard service, The course aloso involes simulation 
real life practice 

3157209 การจัดการโลจิสติกสสําหรับ 3(3-0-6)    ปรับออก 
 การทองเที่ยว     
 Tourism Logistics Management    
 ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของระบบ               
โลจิสติกสที่มีตอภาคธุรกิจทางการทองเท่ียว แนวคิดและ
กระบวนการสํ าคัญของ อุตสาหกรรมการขนส งและ                  
การคมนาคมประเภทตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว เชน 
การขนสงทางน้ํา การขนสงทางอากาศ และการขนสงทางบก 
ปจจัยดานการขนสงนักทองเที่ยว การใหและรับขอมูลขาวสาร 
การอํานวยความสะดวก การชําระสินคาและการบริการได
อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนงาน 
วิธีการดําเนินงาน และการพัฒนาระบบการขนสงทางการ
ทองเที่ยวในอนาคต 

 

3157210 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สําหรับธุรกิจทองเที่ยว 

3(3-0-6)    ปรับออก 

 Electronic Commerce for 
Tourism Business 

    

 แนวคิด ความสําคัญของสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีตอการ
ทองเท่ียว วิธีการดําเนินการธุรกิจยุคใหม ตลอดจนหลักการ
และองคประกอบของระบบการคา การประยุกตใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานดาน
การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการ
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ขาย เปนการผสมผสานเทคโนโลยีเขามาใชในงานดานการ
ทองเที่ยวใหเกิดความทันสมัย และการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการใชระบบอิเล็กทรอนิกส 
พรอมท้ังสามารถจัดทําเว็บไซดการทองเที่ยวผานสื่อ 

 
 
 
 

3157315 การวางแผนและพฒันา 3(2-2-5) 3127104 การวางแผนและพัฒนา  3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชา  ทรัพยากรการทองเที่ยวแบบย่ังยืน  การทองเที่ยวแบบย่ังยืน  

 Planning and Development for  Planning and Development  

 Sustainable Tourism Resources  for Sustainable Tourism  

 ประเภท ลักษณะ เอกลักษณและคุณคาของแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร โบราณสถาน ศาสน
สถาน ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี การละเลนทองถ่ิน ทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศการอนุรักษและการจัดการ
ทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญ องคประกอบ วิธีการจัดการ
แนวโนมและนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว
แบบยั่งยืน วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขในการจัดการ
ทองเท่ียวแบบยั่งยืน ศึกษาบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ
และความรวมมือของหนวยงานที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที ่

 ประเภท ลักษณะ เอกลักษณและคุณคาของแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร โบราณสถาน ศาสน
สถาน ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี การละเลนทองถ่ิน การ
อนุรักษและการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวที่สํ าคัญ 
องคประกอบ วิธีการจัดการแนวโนมและนโยบายในการ
พัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน วิเคราะหปญหาและแนว
ทางแกไขในการจัดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

 Types, characteristics, uniqueness, and values of 
natural attractions, History, ancient sites, religious 
places, art and culture, traditions, local games, 
conservation and management of important tourism 
resources, components, management on trends, and 
policies for sustainable tourism development, the 
problem analysis for solutions in sustainable tourism 
management 
 

 3127136 การพัฒนาทรัพยากร 3(2-2-5) วิชาใหม 

 การทองเท่ียว 

 Tourism Resource Development 

 ความสําคัญ และแนวโนมในการพัฒนาทรัพยากรการ
ทองเที่ยว ประเภท ลักษณะ และการประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรการทองเที่ยว หลักการและขั้นตอนของการพัฒนา
ทรัพยากรการทองเที่ยว การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
บทบาทและความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 The importance and trend of tourism resources 
development, types, characteristics, and potential 
evaluation of tourism resources, concepts and 
procedures of tourism resources development, 
sustainable tourism development, role and 
cooperation between governmental and private 
sectors 
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3157211 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1 3(2-2-5)    ปรับออก 
 English for Tourism 1     
 ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาท่ีจําเปนใน
การติดตอสื่อสารในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวโดยมุงเนนการ
ฝกทักษะภาษาอังกฤษและความรูเก่ียวกับอุตสาหกรรมการ
ทองเ ท่ียวภายในประเทศไดแก  แหล งทอง เที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ สถานท่ีซื้อ
สินคา ของที่ระลึก การบรรยายสถานที่ทองเที่ยว การวางแผน 
การเดินทางและการทํางานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ฝก
ปฏิบัติ ทัศนศึกษานอกสถานที ่

 

 3127205 การจัดการโลจิสติกสสําหรับ 3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 การทองเท่ียว  

 Tourism Logistics Management 

 ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของระบบโลจิสตกิส
ที่มีตอภาคธุรกิจทางการทองเที่ยว แนวคิดและกระบวนการ
สําคัญของอุตสาหกรรมการขนสงและการคมนาคมประเภท
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน การขนสงทางน้ํา  การ
ขนสงทางอากาศ และการขนสงทางบก ปจจัยดานการขนสง
นักทองเที่ยว การใหและรับขอมูลขาวสาร การอํานวยความ
สะดวก การชําระสินคาและการบริการไดอยางราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนงาน วิธีการดําเนินงาน และ
การพัฒนาระบบการขนสงทางการทองเที่ยวในอนาคต 
 Relation between logistic and tourism industry, 
concept of logistics, type of transportation, operation 
of various transportation modes, water 
transportation, air transport and land transportation, 
logistic management and systems, and development 
of transportation in tourism infrastructure 

 3127237 นวัตกรรมกลยุทธการตลาดเพื่อ 3(2-2-5) วิชาใหม 
  ธุรกิจทองเที่ยว   
  Marketing Strategy Innovation  
  for Tourism Businesses   
  ความหมายและลักษณะนวัตกรรมกลยุทธการตลาดเพื่อ

ธุรกิจทองเที่ยว แนวโนมพฤติกรรมนักทองเท่ียวในอนาคต 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ
สงเสริมการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การตลาดเพ่ือสังคมและความยั่งยืน ความนาเชื่อถือของ
ผลิตภัณฑและบริการ นวัตกรรมธุรกิจสินคาที่ระลึก นวัตกรรม
กลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค  ระบบสารสนเทศและ
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เทคโนโลยีทางการตลาด แนวโนมกลยุทธการตลาดทองเที่ยว
ในอนาคต 

  The definitions and characteristics of marketing 
strategy innovation for tourism businesses, a trend of 
tourist behaviors in the future, innovation on 
products, prices, distribution channels, and marketing 
promotion, integrated marketing communication, 
social marketing for sustainability, the reliability of 
products and services, souvenir business innovation, 
creative marketing strategy innovation, marketing-
oriented information and technology system; trends 
of tourism marketing strategy in the future 

 

3157313 มัคคุเทศก 3(2-2-5) 3127309 มัคคุเทศก 3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 Tourist Guide   Tourist Guide  
 ความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก บทบาท 
หนาที่และ บุคลิกลักษณะที่จําเปน การเปนผูนําการทองเที่ยว 
ความรูที่เก่ียวของกับงานมัคคุเทศกและเอกสารประกอบการ
เดินทาง พิธีการเขาออกราชอาณาจักรและพิธีการทาง
ศุลกากร การแกไขปญหาเฉพาะหนา การปฐมพยาบาล การ
พัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก จรรยาบรรณของมัคคุเทศก กฎหมาย
ที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวและมัคคุเทศก มีการศึกษาการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที ่

  ความหมายและประเภท จรรยาบรรณ คุณสมบัติ
ของมัคคุเทศกและผูนําเที่ยว ทักษะการปฏิบัติหนาท่ีนําเที่ยว 
เทคนิคการนําชมสถานที่ทองเที่ยว มนุษยสัมพันธกับผูนํา
นันทนาการเพ่ือการทองเที่ยว การวางแผนและการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาในการจัดนําเท่ียว การใหความปลอดภัยและ
การปฐมพยาบาลชวยเหลือนักทองเท่ียว พิธีการเขาออก
ราชอาณาจักรและพิธีการศุลกากร กฎหมายที่เก่ียวของกับการ
ทองเที่ยวและมัคคุเทศก ศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที ่
 Definition, type and work ethic of tour guide, 
characteristic of tour guide and tour leader, crucial 
tour guide skills and technique on introducing places 
to tourists, people skills and recreation leader skills, 
problem solving, safety and first aids for tourists, 
immigration process, rules and regulations on tour 
guide, field study and practice 

3157314 การจัดการธุรกิจทองเที่ยวและ 3(2-2-5) 3127310 การจัดการธุรกิจนําเท่ียวและ 3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 จัดนําเที่ยว   การวางแผนจัดนําเท่ียว  

 Tourism Operation    The Management of Tour   

 Management   and Tour Operation  

 ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการธรุกิจดานการทองเที่ยว 
บทบาทสําคัญของธุรกิจทองเที่ยว โครงสรางการบริหาร
องคการ รูปแบบการดําเนินงานในธุรกิจทองเที่ยว การเจรจา
ตอรองดานการขาย การตลาด การบริหารงานบุคคล การ
วางแผนในการจัดนําเท่ียว วิธีการของการสํารวจเสนทาง การ
เขียนรายการนําเท่ียว การคิดตนทุนผลกําไร การกําหนดราคา
รายการนําเที่ยวรูปแบบตางๆ การจัดทําเอกสารเสนอรายการ

 การบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยว ความสําคัญ โครงสราง
การบริหารงาน รูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยวและ
ตัวแทนธุรกิจนําเที่ยว การเจรจาตอรองดานการขาย การตลาด 
การบริหารงานบุคคล การวางแผนในการจัดนําเที่ยว วิธีการ
ของการสํารวจเสนทาง การเขียนรายการนําเท่ียว การคิด
ตนทุนกําหนดราคารายการนําเท่ียว การจัดทําเอกสารเสนอ
รายการนําเท่ียวและการประเมินผลการจัดนําเที่ยว การ
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นํ า เ ท่ียวและการประ เมินผลการจัดนํ า เ ท่ียว  ศึ กษา
กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางธุรกิจทองเที่ยวกับ
ธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ มีการฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 

ว า งแผนป อ ง กันปญหา ในการจั ดนํ า เที่ ย ว  การสร า ง
ความสัมพันธระหวางธุรกิจที่เก่ียวของ กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจ
นําเที่ยวและนักทองเท่ียว ศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที ่
 Management of tour business, importance, 
management structure, management model of tour 
business and travel agency, negotiation techniques, 
marketing, human resource management, organizing 
tour, methods in route survey, writing tour program, 
costing, documentation and evaluation of travel 
arrangement, building connection in related business, 
tour law, field study and practice 

3157316 การวิจัยสําหรับการทองเที่ยว 3(2-2-5) 3127341 ระเบียบวิธีวิจัยดานนวัตกรรม 3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 Research Methods for Tourism  การทองเท่ียว  

 บทบาท ความสําคัญของการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิจัยเชิงปริมาณตอการทองเที่ยวและการบริการ เพ่ือ
ศึกษาความเปนไปไดในการสงเสริมการทองเที่ยว หลักการ
สํารวจและวิธีการวิจัย การทบทวนเอกสาร การเลือกปญหา 
การกําหนดรูปแบบการวิจัย การกําหนดวัตถุประสงคและ
สมมุติฐาน ประชากร และการสุมตัวอยาง  การสราง
แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและ
ประมวลผลการวจิัย การเขียนรายงานและการนําเสนอผลการวิจัย 

 Research Methodology for Tourism  

 Innovation 

 ลักษณะและขอบเขตการวิจัยดานนวัตกรรมการทองเที่ยว 
กระบวนการและขั้นตอนในการวิจัย การกําหนดปญหาการ
วิจัยใหสอดคลองกับสถานการณการทองเที่ยวในปจจุบัน การ
กําหนดวัตถุประสงคการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมเชิง
วิเคราะห การกําหนดตัวแปรในการวิจัยและกรอบแนวคิดใน
การวิจัย การออกแบบวิธีดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใชเทคนิคสถิติท่ีเหมาะสมกับ
หัวของานวิจัยดานการทองเที่ยว สถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิง
อนุมาน การแปลผลการวิจัย การใหขอเสนอแนะการวิจัย การ
เขียนและการนําเสนอบทความทางวิชาการ 

    Characteristics and scopes of tourism innovation 
research, research methodology, identification of 
research problems relevant to the current situation 
of tourism, formation of research objectives and 
analytical literature review; formulation of research 
variables and conceptual frameworks, research 
design, the analysis of quantitative and qualitative 
data, the use of appropriate statistical techniques  to 
tourism research topics, descriptive and inferential 
statistics, interpretation of research findings, 
recommendation for further research, writing and 
presenting an academic article 
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   3127317 การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 3(2-2-5) ปรับรหัส

วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

    Community-Based Tourism 
Management 

  ความหมายของการทองเที่ยวชุมชน การวิเคราะหบทบาท
และความสําคัญของชุมชนในแหลงทองเที่ยว การสราง
จิตสํานึก การพัฒนาศักยภาพ การสรางเครือขาย และการมี
สวนรวมของชุมชนในการจัดการ และพัฒนาการทองเท่ียว 
บทบาทของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปญหา ขอจํากัด
และแนวทางการจัดการท่ีดี กรณีศึกษา ศึกษาและฝกปฏิบัติ
นอกสถานที ่
 Meaning of community-based tourism 
management , analyzing the role and importance of 
community-based tourism resources, Establishing 
awareness and empowering potential network, civil 
engagement and tourist attraction development, role 
of public and private sector including problem, 
condition and good management practice, The 
course provides case study, field study and practice 

3157436 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 3(2-2-5) 3127446 การสัมมนาการทองเที่ยว 3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 Seminar in Tourism Management  Seminar on Tourism 
 วิเคราะห และอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ทองเที่ยวและประเด็นอื่นๆ ที่เ ก่ียวของกับการทองเท่ียว 
ศึกษาถึงปญหาตางๆ ที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานดานการ
ทองเที่ยวในปจจุบันและอนาคต เพื่อนําเสนอและอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสัมมนา องคประกอบของการ
สัมมนา บทบาทหนาที่ของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการสัมมนา 
การเขียนโครงการสัมมนา การจัดทําเอกสารที่เก่ียวของกับการ
สัมมนา รูปแบบวิธีการจัดสัมมนา  การจัดสถานท่ีสัมมนา การ
จัดประชุมการดานการทองเที่ยว ศึกษาวิเคราะหประเด็นการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ปจจุบัน 
 The fundamental knowledge of seminar, 
elements of seminar, role of persons involved in 
seminar, the seminar project writing, the preparation 
of seminar-related materials, types of seminar and 
seminar sites arrangement, tourism conference 
arrangement, and the analysis of local tourism issues 

   3127447 การจัดการตัวแทนการเดินทาง 3(2-2-5) วิชาใหม 
 
 
 
 
 
 

    ทองเที่ยว  
    Travel Agency Management 
     ความรู เ บ้ืองตนเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ

ตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว รูปแบบการดําเนินธุรกิจตัวแทนการ
ทองเที่ยว การประสานงานในการจัดนําเที่ยวตางประเทศ 
ระเบียบขอปฏิบัติและเอกสารในการเดินทางระหวางประเทศ  
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การจัดการเรื่องที่พักและการสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การ
จัดการเชิงกลยุทธธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว แนวโนมการ
พัฒนาธุรกิจทองเท่ียวในอนาคต  
 The fundamental knowledge of being a tourism 
business agency entrepreneur, operating types of 
tourism business agency, coordination for 
international tour arrangement, regulations and 
documents for international travel, the arrangement 
of accommodation and plane ticket reservation, 
strategic management of tourism agency business, 
and future trends of tourism business development 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 
 

3157312 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว2 3(2-2-5)    
 English for Tourism2     
ฝกทักษะการจดจําคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนา
ภาษาอังกฤษท่ีใชในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในสถานการณ
ตางๆไดอยางถูกตองและเหมาะสม ผู เรียนสามารถให
ขอแนะนําในเรื่องตารางการเดินทาง การเลือกท่ีพัก สายการ
บิน การวางแผนการเดินทางในตางประเทศตลอดจนการ
คมนาคมในการทองเท่ียว เชน การเดินทางโดยรถยนต รถไฟ 
หรือเครื่องบิน เปนตน เพ่ือเตรียมความพรอมในการทํางานใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 

3157317 ภาษาอาหรับเพื่อการทองเท่ียว 3(2-2-5)    ปรับออก 
 Arabic for Tourism     
ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอาหรับ
เพื่ อการสื่ อสารทางการทอง เ ท่ียว การสรา งบทบาท
สถานการณจําลองในการเปนมัคคุเทศกเกี่ยวกับการนําเสนอ
โปรแกรมการเดินทาง การจองหองพัก การประชาสัมพันธ 
และการนําชมสถานที่ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร สังคม 
วัฒนธรรม และวิ ถีชีวิตความเปนอยูของสังคมไทยและ
ตางประเทศ 

 

3157436 ภาษามลายูเพ่ือการทองเที่ยว 3(2-2-5)    ปรับออก 
 Malay for Tourism     
ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษามลายู
เพื่ อการสื่ อสารทางการทอง เ ท่ียว การสรา งบทบาท
สถานการณจําลองในการเปนมัคคุเทศกเกี่ยวกับการนําเสนอ
โปรแกรมการเดินทาง การจองหองพัก การประชาสัมพันธ 
และการนําชมสถานที่ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร สังคม 
วัฒนธรรม และวิ ถีชีวิตความเปนอยูของสังคมไทยและ
ตางประเทศ 
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3157437 ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 3(2-2-5)    ปรับออก 
 Chinese for Tourism     
 ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีน
เพื่ อการสื่ อสารทางการทอง เ ท่ียว การสรา งบทบาท
สถานการณจําลองในการเปนมัคคุเทศกเกี่ยวกับการนําเสนอ
โปรแกรมการเดินทาง การจองหองพัก การประชาสัมพันธ 
และการนําชมสถานที่ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร สังคม 
วัฒนธรรม และวิ ถีชีวิตความเปนอยูของสังคมไทยและ
ตางประเทศ 

 

   3127102 การจัดการการทองเท่ียวฮาลาล 3(2-2-5) รายวิชา
ใหม     Management of Halal tourism 

 
 
 

 ลักษณะการทองเที่ยวฮาลาล สถานการณการทองเที่ยว
ฮาลาลโลก แนวทางและวิธีการปฏิบัติในการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวใหตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวมุสลิม 
ความรูเกี่ยวกับฮาลาลและหะรอม อารยธรรมโลกอิสลาม เพ่ือ
เปนการสรางความรูความเขาใจใหแกผูประกอบการธุรกิจ
ทองเที่ยวในการใหบริการท่ีถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม 
ศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที ่
 Characteristic of Halal tourism, situation of Halal 
tourism around the world, management of Halal 
tourism concern with the need of Muslim traveler, 
knowledge on Halal and Harom, Islamic civilization, 
focus on current needs of Halal product and services, 
field study and practice 

 

3157318 กฎหมายเกี่ยวกับกิจการฮัจยไทย 3(3-0-6) 3127208 การจัดการขามวัฒนธรรมเพื่อ 3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 Rules and Regulation for   การทองเที่ยว  

 Pilgrims – Haj Thailand   Cross Cultural Management   

 พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ ส ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร ฮั จ ย  ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทย การ
บริการขนสงกิจการฮัจย และการบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ
กิจการฮัจย และการโฆษณาประชาสัมพันธหรือการกระทําอ่ืน
ใดที่เก่ียวกับกิจการฮัจย การกําหนดทุนจดทะเบียนเพ่ือขอใบ
รับอนุญาตในการประกอบกิจการฮัจย 

 for Tourism  

 โครงสราง อิทธิพล และความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
ในประเทศไทยและตางประเทศ การศึกษาพฤติกรรม
นักทองเที่ยว ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและการบริการในบริบทการคาเสรี และการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ การจัดการองคการที่มี คว าม
หลากหลายทางวัฒนธรรม ความรับผิดชอบขององคการตอ
สังคม และจริยธรรมธุรกิจในบริบททางวฒันธรรมที่แตกตางกัน 
 Structure, influence and dynamic of Thai culture 
and foreign culture, study tourists behaviour, cultural 
diversity in tourism industry national and 
Internationally, free trade and economic intregration 
from tourism, multicultural organization 
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management, cooperate social responsibility and 
business ethics in context of cultural differences 

3157319 ระเบียบการจัดองคกรกิจการ 3(3-0-6) 3127312 หลักการพิธีฮัจยและอุมเราะห 3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 ฮัจย   The Principle of Haj and   
 The Management of Haj Operations  Umrah Ritual  
 กฎระเบียบตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติประกอบ
ศาสนกิจพิธีฮัจยในประเทศซาอุดีอาระเบียวาดวย ระเบียบ
การจัดองคกรกิจการฮัจย การกําหนดเวลาเดินทางเขาและ
เดินทางกลับประเทศ คาบริการและคาเดินทาง หนาที่ของ
องคการผูนําตอวาฟและผูนําทาง เงื่อนไขการเขามาของฮุจ
ยาจและสํานักงานตัวแทนทองเที่ยว 

 ความหมายของฮัจยและอุมเราะห ฮัจยมับรูร เงื่อนไขและ
ขั้นตอนในการประกอบพิธีฮัจย ขั้นตอนและบทดุอารในการ
ปร ะกอบพิ ธี ฮั จ ย แ ละ อุม เ ร า ะห  สถ านที่ สํ า คัญและ
ประวัติศาสตรที่ เ ก่ียวของ หลักการและแนวทางในการ
ใหบริการในรูปแบบของผูประกอบการ แนวทางในการขอ
ใบอนุญาตในการเปนแซะห การฝกปฏิบัติในการประกอบพิธี
ฮัจย 
 The definition of Haj, Umrah and Haj Mabrook, A 
platform that guides pilgrims through Haj and Umrah. 
Conditions and procedures in ritual of Haj and Umrah, 
steps in recitation and prayer during ritual of Haj and 
Umrah, Importance and historical places, principle of 
services and opportunities for entrepreneurs, 
guidelines for attain Haj and Umrah leader 
certification, practice of Haj and Umrah ritual 

3157320 หลักการพิธีฮัจย 3(3-0-6) 3127316 วัฒนธรรมตะวันออกกลาง 3(3-0-6) ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 The Principle of Pilgrims – Haj  Middle Eastern Cultures  
 ความหมายของฮัจย อุมเราะฮฺ และหุกม เงื่อนไขและ
ความประเสริฐของฮัจย การทําฮัจยแทนผูอื่นและการจางทํา
ฮัจย การใชจายในการทําฮัจยและประโยขนในการประกอบ
พิธีฮัจย แกนแทและผลของฮัจยมับรูรฺ หุกนฮัจยและอุมเราะฮฺ 
บทดุอาในการประกอบพิธีฮัจยและการเยี่ยมเยียนสถานท่ี
สําคัญตางๆ สิ่งท่ีวาญิบตองทําในพิธีฮัจย สิ่งท่ีอนุญาตให
กระทําและสิ่งท่ีตองหามในชวงครองอิหฺรอม วันสําคัญตางๆ  

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในตะวันออกกลาง 
บทบาทของศาสนา สังคมและการเมืองในการกําหนดรูปแบบ
วัฒนธรรม ความเชื่ออุดมคติและความเปนอยูของคน
ตะวันออกกลาง วิกฤตทางวัฒนธรรมและการแทรกซึมของ
วัฒนธรรมตางชาติในตะวันออกกลาง 
 Cultural diversity in the Middle East; roles of 
religion, society and politics in shaping the cultures, 
beliefs, ideologies, and lives of Middle Eastern 
people, cultural crisis and permeation of foreign 
cultures into Middle East 

3157438 ผูประกอบกิจการฮัจย 3(2-2-5)    ปรับออก 
 The Haj – Business Operator    
 แนวทางในการปฏิบัติตนของผูเดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจย การเตรียมตัวกอนเดินทาง การปฏิบัติตนในการเดินทาง 
พิธีการเขา-ออกราชอาณาจักร การใชบริการทาอากาศยาน
และการใชเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ บนเครื่องบิน การ
ดูแลสุขภาพ ขั้นตอนการประกอบพิธีฮัจย บทบาทหนาที่และ
การอํานวยความสะดวกผูไปประกอบพิธีฮัจย 
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3157321 การจัดการทรัพยากร 

การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
3(3-0-6) 3127315 การจัดการทรัพยากร 

การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 
 Management of Historical 

Tourism Resources 
  Management of Historical 

Tourism Resources 
 

 ภูมิหลัง ประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมสมัยตางๆ 
ของแตละภูมิภาคของประเทศไทย บทบาทของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการใหความสําคัญตอคุณคาทางประวัติศาสตร 
เพ่ือการทองเที่ยวในแหลงโบราณคดี ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรม ความสําคัญ ประเภท และการจัดการทรัพยากร
การทองเที่ยวของสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 
โบราณสถาน และศาสนสถาน 

 ภูมิหลัง ประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมสมัยตางๆ 
ของแตละภูมิภาคของประเทศไทย บทบาทของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการใหความสําคัญตอคุณคาทางประวัติศาสตร 
เพ่ือการทองเท่ียวในแหลงโบราณคดี ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรม ความสําคัญ ประเภท และการจัดการทรัพยากร
การทองเที่ยวของสถานที่ทองเที่ ยวทางประวัติศาสตร  
โบราณสถาน และศาสนสถาน 
 Background, history, social, and culture in 
various eras of thai provincial regions, role of 
government and public sector in term of influencing 
historical value for archaeological, historical and 
cultural tourism, important and category of tourism 
resource management in historical, archaeological 
and religious place tourist attractions 

   3127342 วิชากฎหมายและจริยธรรม 3(3-0-6) รายวิชา
ใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ใหม 

    ทองเที่ยวอิสลาม  
    Law and ethics of Islamic tourism 
    หลักการพื้นฐานของอิสลาม แนวคิดกฎหมายอิสลาม 

หลักปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม อัลกุรอานกับการทองเที่ยว 
การทองเที่ยวในทรรศนะของอิสลาม บทบาท หนาที่ของมุสลิม
เก่ียวของกับการทองเที่ยว  การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
วิถีชีวิตมุสลิมที่มีผลตอการทองเที่ยว วิเคราะหการทองเที่ยวใน
โลกมุสลิม 
 Fundamental principles of Islam, Islamic laws and 
regulations,  Quran and tourism, tourism in lslam 
perspectives, roles and responsibilities of Muslim in 
tourism, the support of morals and ethics, Muslim 
lifestyle affecting tourism, and the analysis of tourism 
in the Muslim world 

   3127238 การจัดการทองเที่ยวเชิง 3(2-2-5) 
    วัฒนธรรม  
    Cultural Tourism Management 
    แนวคิด ความหมาย ความสําคัญการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม หลักการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
วิเคราะหรูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พฤติกรรม
นักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
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วัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อยางยั่งยืน 
 Concepts, definitions, importance of cultural 
tourism, principles of cultural tourism management, 
the analysis for management types in cultural 
tourism, cultural-oriented tourist behaviors, 
promoting activities of cultural tourism, and the 
directions of sustainable cultural tourism 
development 

3157448 การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 3(2-2-5)     

 Community-Based Tourism 
Management 

     

 ความหมายของการทองเท่ียวชุมชน การวิเคราะห
บทบาทและความสําคัญของชุมชนในแหลงทองเท่ียว การ
สรางจิตสํานึก การพัฒนาศักยภาพ การสรางเครือขาย และ
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ และพัฒนาการ
ทองเที่ยว บทบาทของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
ปญหา ขอจํากัดและแนวทางการจัดการที่ดี กรณีศึกษา               
การฝกปฏิบัตินอกสถานที ่

  

3157327 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
สําหรับการทองเที่ยว 

3(2-2-5) 3127318 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
สําหรับการทองเที่ยว  

3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 The Art of Communication 
for Tourism 

  Art of Communication for 
Tourism 

 

 หลักเบ้ืองตนของการพูด ความหมาย ความสําคัญของ
การพูดและการนําเสนอ การจัดเตรียมเนื้อหาเรื่องพูด 
มารยาทในการพูดและการรับฟง กลยุทธการพูดอยางมี
ประสิทธิภาพ ศิลปและศาสตรแหงการพูดอยางสรางสรรค 
เพื่อเสริมสรางทักษะในการนําเสนองานใหมีความนาสนใจ 
สามารถนําไปปฏิบัติ และไดฝกปฏิบัติจริง 

 หลักเบ้ืองตนของการพูด ความหมาย ความสําคัญของ
การพูดและการนําเสนอ การจัดเตรียมเนื้อหาเรื่องพูด มารยาท
ในการพูดและการรับฟง กลยุทธการพูดอยางมีประสิทธิภาพ 
ศิลปและศาสตรแหงการพูดอยางสรางสรรค เพื่อเสริมสราง
ทักษะในการนําเสนองานใหมีความนาสนใจ สามารถนําไป
ปฏิบัติ และไดฝกปฏิบัติจริง 
 Principle of speech that consists of definition, 
significant of speech as well as speech content, 
Speaker and audience etiquette including efficient 
speaking strategy, The art of speaking creativity that 
empowers presentation skills and leads the speech 
to be interesting as well as able to actual utilizing 
 
 
 
 
 

 



123 
 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2561) หมายเหตุ 
   3127343 การพัฒนาการทองเที่ยว 3(2-2-5) รายวิชา

ใหม     เชิงสรางสรรค  

    Creative Tourism Development 

    แนวคิดและหลักการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ความ
ตองการและพฤติกรรมนักทองเที่ยวเชิงสรางสรรค การบริหาร
จัดการการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค แนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยชุมชน วิเคราะหกรณีศึกษาชุมชน
ตนแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางยั่งยืน และฝกปฏิบัติ
นอกสถานที ่  
 Concepts and principles of creative tourism, 
demands and behaviors of creative tourists, the 
management of creative tourism, the directions of 
creative tourism development by communities, the 
analysis of case study regarding the community 
model of sustainable creative tourism, and field 
internship 

3157329 การจัดการธุรกิจการทองเท่ียว
เชิงเกษตร 

3(2-2-5) 3127428 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
เชิงเกษตร 

3(2-2-5)  

 Agro-Tourism Business 
Management 

  Agro- Tourism Business 
Management 

  

 ความหมายและลักษณะของการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร รูปแบบเสนทางกิจกรรมและการ
จัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร ศกึษารูปแบบธุรกิจการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร โครงสรางการบริหารงาน กลยุทธ
การตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหมี
การฝกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่ยว 

 ความหมายและลักษณะของการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร รูปแบบเสนทางกิจกรรมและการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร ศึกษารูปแบบธุรกิจการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร โครงสรางการบริหารงาน กลยุทธ
การตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
ศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที ่
 Definition and characteristic of agro-tourism 
industry, travel route and agro-tourism management, 
Revision about ago-tourism business model, 
management structure, marketing strategy as well as 
public relation, field study and practice 

 

3157329 การจัดการธุรกิจการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ 

3(2-2-5) 3127429 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ 

3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 Eco-Tourism Business Management  Eco-Tourism Business Management 

 ความสําคัญของธุรกิจการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับปจจัย
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ท้ังผลกระทบทางบวกและทางลบ 
รูปแบบของธุรกิจเชิงนิเวศในอุตสาหกรรมทองเท่ียว การ
จัดการเชิงกลยุทธธุรกิจทองเ ท่ียวเชิงนิเวศ การจัดการ
การตลาดธุรกิจโรงแรมเชิงนิเวศ การจัดการการตลาดธุรกิจนํา
เท่ียวเชิงนิเวศ  

 ความสําคัญของธุรกิจการทองเที่ยวท่ีเกี่ยวของกับปจจัย
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ 
รูปแบบของธุรกิจเชิงนิเวศในอุตสาหกรรมทองเท่ียว การ
จัดการเชิงกลยุทธธุรกิจทองเ ท่ียวเ ชิงนิ เวศ การจัดการ
การตลาดธุรกิจโรงแรมเชิงนิเวศ การจัดการการตลาดธุรกิจนํา
เท่ียวเชิงนิเวศ  
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การจัดการคุณภาพในธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษาและ
ฝกปฏิบัตินอกสถานที ่

การจัดการคุณภาพในธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษาและ
ฝกปฏิบัตินอกสถานที ่
 Significant of eco-tourism business management 
including environmental and cultural factors and 
their impact both in positive and negative way, The 
eco-tourism business model in tourism industry 
framework, marketing management strategy, eco-
tourism accommodation, eco-tourist guide business 
and quality control for eco-tourism industry, field 
study and practice 

3157440 การทองเท่ียวชายแดนใต 3(2-2-5)    ปรับออก 

 Thailand Southern Provinces – Tourism   

 ภูมิหลัง ประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมตางๆ ของ
จังหวัดในชายแดนใต ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี และ
นราธิวาส วิธีการนําเสนอเรื่องราวความสําคัญของสถานที่
ทองเที่ยวชายแดนใตที่เปนแหลงอารยธรรมทางประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และบทบาทของภาครัฐและ
ภาคเอกชน การใหความสําคัญตอการทองเที่ยวชายแดนใต มี
การศึกษาการปฏิบัติการนอกสถานที ่

 

   3127206 การจัดการโรงแรมและท่ีพกั 3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

    Hotel and Accommodation   

    Management  

    วิวัฒนาการโรงแรม โครงสรางองคกรธุรกิจโรงแรม การ
บริหารจัดการโรงแรมเครือขายในประเทศ และตางประเทศ 
ประเภทของหองพัก สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงแรม 
การแบงสวนงานของแผนกตางๆ ในธุรกิจโรงแรม อาทิ แผนก
ทรัพยากรบุคคล แผนกแมบาน แผนกครัว แผนกชาง แผนก
ตอนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกบัญชี ตัวชี้วัด
มาตรฐานโรงแรม และรูปแบบธุรกิจโรงแรมฮาลาล กฎหมาย
จรรยาบรรณในธุรกิจโรงแรม ศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที ่
 Evolution of hotel, hotel business structure, 
hotel chain  management, national and international, 
type of room, hotel facility, management of work 
divisions, HR, Housekeeping, kitchen, food and 
beverage, accounting, Framework for halal 
certification practices for hotel, format of halal hotel, 
law and ethics in hotel business, field study and 
practice 
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3157332 การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 3(2-2-5) 3127319 การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 3(2-2-5) 

 Food and Beverage Service   Food and Beverage Service   

 ความสําคัญของโครงสรางการบริหารงานของฝายอาหาร
และเครื่องดื่ม ประเภทและรูปแบบการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การแบงสายงานบริการและหนาที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากร องคประกอบแหงความสําเร็จของการบริการ 
พฤติกรรมผูบริโภค การสรางความประทับใจ และแนวทาง
การแกไขปญหาเฉพาะหนาในการบริการ กรณีศึกษาดานการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 ความสําคัญ โครงสรางการบริหารงานของฝายอาหารและ
เครื่องดื่ม  ประเภทและรูปแบบการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การแบงสายงานบริการและหนาที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากร องคประกอบแหงความสําเร็จของการบริการ 
พฤติกรรมผูบริโภค การสรางความประทับใจ และแนวทางการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาในการบริการ มาตรฐานการบริการ
อาหารฮาลาลเพื่อการทองเที่ยว กรณีศึกษาดานการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 
 The importance, structure of management in food and 
beverage division, Type of food and beverage division, the 
division of responsibility, element of success in services, consumer 
behavior,  build good impression and problem solving in 
services, the standard of Halal food for tourism, case 
study in food and beverage 

3157333 การบริการงานสวนหนาโรงแรม 3(2-2-5) 3127320 การจัดการงานสวนหนาของโรงแรม 3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชา  Principal of Service and Front Office 

Management in Hotel 
 Principal of Service and Font Office 

Management in Hotel 
 ความสําคัญของงานบริการสวนหนารวมไปถึงหลักเกณฑ
และวิธีการจัดองคกรของแผนงานบริการสวนหนา บทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยของแผนก และ
ความสัมพันธกับแผนกตางๆ ทั้งในองคกรและนอกองคกร 
เพื่อใหสามารถนําเอาความรูไปใชเปนพ้ืนฐานในการที่ตอง
ติดตอ หรือประกอบอาชีพในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ
การศึกษานอกสถานที่ 

 ความสําคัญของงานบริการสวนหนารวมไปถึงหลักเกณฑ
และวิธีการจัดองคกรของแผนงานบริการสวนหนา บทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยของแผนก และ
ความสัมพันธกับแผนกตางๆ ทั้งในองคกรและนอกองคกร 
เพ่ือใหสามารถนําเอาความรูไปใชเปนพื้นฐานในการท่ีตอง
ติดตอ หรือประกอบอาชีพในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที ่
 Importance of front office structure 
management, system and methods of management, 
roles of conducts in every part of the sections, 
relationship with departments in and out of hotel, 
field study and practice 

3157334 การบริหารงานแมบาน 3(2-2-5)    ปรับออก 

 Housekeeping Management     

 โครงสรางการบริหารงานแผนกแมบาน ตําแหนงและ
หนาที่ความรับผิดชอบของงานแตละสวน การดําเนินงาน การ
ควบคุม การวางแผนงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องใช 
และการตรวจสอบการทํางานอยางมีระบบ ตลอดจนการ
ประสานงานกับแผนกอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ มีการศึกษานอก
สถานที ่
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3157443 นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5) 3127431 นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5)  

 Recreation for Traveling   Recreation for Traveling  

 ความมุงหมาย ความสําคัญและประโยชนของการจัด
กิจกรรมนันทนาการ หลักและวิธีการจัดนันทนาการดานตางๆ 
ที่เก่ียวกับการทองเที่ยว โดยเฉพาะทักษะในการนําเกมสหรือ
การเลนเพื่อความสนุกสนาน และฝกควบคุมพฤติกรรมของผู
เลนใหอยูในกรอบที่กําหนด โดยใชพ้ืนฐานทางดานพฤติกรรม
การทองเที่ยวมาปรับใช 

 ความมุงหมาย ความสําคัญและประโยชนของการจัด
กิจกรรมนันทนาการ หลักและวิธีการจัดนันทนาการดานตางๆ 
ที่เก่ียวกับการทองเที่ยว โดยเฉพาะทักษะในการนําเกมสหรือ
การเลนเพ่ือความสนุกสนาน และฝกควบคุมพฤติกรรมของผู
เลนใหอยูในกรอบที่กําหนด โดยใชพ้ืนฐานทางดานพฤติกรรม
การทองเที่ยวมาปรับใช 
 The purpose, important and benefit of 
entertainment activities, The principle and approach 
of entertainment activities that involve with tourism 
industry especially game and amusement leading 
skills in order to maintain enjoyable, Able to control 
player to follow the game or activity that using 
principle of tourist behavior 

   3127432 การจัดการธุรกิจไมซและอีเวนท 3(2-2-5) รายวิชา
ใหม     MICE and Event Management 

     ความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของการจัด
ประชุม การจัดนิทรรศการ และการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล 
องคประกอบและขั้นตอนของการจัดประชุม ความสัมพันธ
ระหวางธุรกิจการจัดประชุมกับการจัดนิทรรศการและการจัด
นําเที่ยว หลักการจัดนิทรรศการและองคประกอบของธุรกิจ
การจัดนิทรรศการ กระบวนการจัดการทองเท่ียวเพื่อเปน
รางวัล การวางแผนกลยุทธการตลาด การวิเคราะหแนวโนม
การเจริญเติบโต หนวยงานที่เกี่ยวของและสนับสนุนการจัด
ประชุม การจัดนิทรรศการ และการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล 
ปญหาและแนวทางการแกไขในธุรกิจการจัดประชุม การจัด
นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล 
 Definitions, importance, and characteristics of 
arranging a meeting, an exhibition, and incentive 
travel, elements and procedures of meeting 
arrangement, the relationship between meeting 
arrangement business and exhibition arrangement 
and tour arrangement, principles of exhibition 
arrangement and its components, the management 
of incentive travel, marketing strategy planning, the 
analysis of growth trends, relating and supporting 
players in the arrangement of meeting, exhibition, 
and incentive travel, problems and solutions in the 
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arrangement of meeting, exhibition, and incentive 
travel 

   3127448 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ 3(3-0-6) รายวิชา
ใหม     การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

    Personality Development   
    for Hospitality Management  
    ความรูพื้ นฐานเ ก่ียว กับ บุคลิ กภาพ บทบาทและ

ความสําคัญของบุคลิกภาพตอบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ
บุคลิกภาพภายในและภายนอกของมนุษย  การพัฒนา
บุคลิกภาพภายนอก มารยาททางสังคม มนุษยสัมพันธ ผูนํา
และการทํางานเปนทีม การปรับพฤติกรรม หลักการบริการ 
เทคนิคการจูงใจ การสื่อสาร การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
จริยธรรมและคุณธรรมในงานบริการ 
 Fundamental knowledge about personality, roles 
and importance of personality on person in service 
industries, internal and external personality, the 
development of external personality, social manner, 
human relationship, leadership and team working, 
behavior adjustment, principles of service, motivation 
techniques, communication, immediate problem 
solving, ethics and morals in service 

3157322 มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร
ชายแดนใต 

3(3-0-6)    ปรับออก 

 Dimension of Cultural and Historical 
Tourism Management (In 3 Southern 
Provinces of Thailand) 

  

 ประวัติศาสตรความเปนมาของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตในประเทศไทยไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี และ
นราธิวาส ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรสุโขทัยถึงปจจุบัน 
ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมชายแดนใต 
พ้ืนฐานวัฒนธรรมของมลายูมุสลิม วิถีชีวิตความเปนอยูรวมถึง
ประเพณี การละเลนตางๆ แนวคิดในการอยูรวมกันของกลุม
ชาติพันธุตางๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

3157323 การจัดการขามวัฒนธรรมเพื่อ
การทองเท่ียว 

3(3-0-6)    ปรับออก 

 Cross Cultural Management for Tourism   
 โครงสราง อิทธิพล และความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
ในประเทศไทย การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการในบริบทการคาเสรี 
และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การจัดการองคการที่มีความ

 



128 
 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2561) หมายเหตุ 
หลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงความรับผิดชอบของ
องคการตอสังคม และจริยธรรมธุรกิจในบริบททางวัฒนธรรม
ที่แตกตางกัน กรณีศึกษาในพ้ืนที ่
3157439 สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อ 

การทองเท่ียว 
3(2-2-5)    ปรับออก 

 The Multicultural Society of Tourism   
 ประวัติศาสตร สังคมไทยที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู เช้ือชาติ ศาสนา จารีตประเพณี 
การถายทอดทางวัฒนธรรมเกาสูวัฒนธรรมใหมในยุคโลกาภิวัฒน 
ศึกษาวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตอ
สังคมและการดําเนินชีวิต การเชื่อมวัฒนธรรมที่หลากหลายใหเขากับ
สังคมไทยและสังคมทองถิ่นที่ เก่ียวของกับการทองเที่ยว ใหมี
การศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนทองถิ่น 3 
จังหวัดชายแดนใต ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส 

 

3157441 การจัดการการทองเท่ียวใน 
สังคมมุสลิม 

3(2-2-5)    ปรับออก 

 The Management of 
Tourism in Islamic Society 

    

 แนวคิดเพื่อการทองเท่ียวของชาวมุสลิมในสถานท่ีตางๆ 
โดยใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม การวางแผนการ
ทองเที่ยวในสังคมมุสลิมที่ไมใหมีการขัดแยงหลักอิสลาม แนว
ทางการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียวมุสลิม บทบาทของ
สังคมมุสลิมโลกกับการทองเที่ยว 

 

3157324 การจัดการตัวแทนธุรกิจ
ทองเที่ยว 

3(3-0-6)    ปรับออก 

 Travel Agency Management   
 ความหมาย ความสําคัญ ขอบขาย ประเภท บทบาท 
ความรวมมือของธุรกิจตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว การ
ดําเนินงานและการควบคุมการจัดการธุรกิจทางการทองเท่ียว
ทั้งในประเทศและตางประเทศ การติดตอประสานงานกับ
ธุรกิจบริการตางๆ การจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนา
บุคลากร แนวโนมของธุรกิจทองเท่ียวทั้งระดับชาติ และ
อาเซียน 

 

3157325 กลยุทธการตลาดสําหรับ 
ธุรกิจทองเที่ยว 

3(2-2-5)    ปรับออก 

 Marketing Strategies for Tourism   
 แนวคิดและลักษณะทั่วไปของการตลาดธุรกิจทองเท่ียว 
เทคนิคในการวางแผนบริหารงาน การกําหนดราคา การจัด
จําหนายสินคาและการบริการทางการทองเที่ยว และการ
สงเสริมการตลาด การวิเคราะหสิ่งแวดลอมในการแขงขันของ
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ธุรกิจการทองเที่ยวและการบริการ ความสามารถขององคการ
ในการตอบสนองตอความตองการของลูกคาในภาคการ
ทองเที่ยวและการบริการ และการคาดคะเนแนวโนมการตลาด
การทองเที่ยวในอนาคต 
3157326 
 

หลักการบริการของธุรกิจ
ทองเที่ยวแบบฮาลาล 

3(2-2-5)    ปรับออก 

 Principle of Halal Tourism 
Management 

    

ความรู เ ก่ียวกับการประกอบธุรกิจดานการจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยวในทัศนะของอิสลาม ประกอบดวย ปรัชญาการ
ประกอบธุรกิจ จริยธรรมการประกอบธุรกิจ การจัดการ ระบบ
การเงิน ตลอดจนรูปแบบและบทบาทของสถาบันการเงิน
ต า งๆ และระบบ ซากาต  การส ง เสริมและ เผยแพร
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑฮาลาลและการบริการ การทองเที่ยว 
ยึดถือความถูกตองและคุณคาตามบัญญัติศาสนาอิสลามและ
ถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

 

3157445 การจัดงานธุรกิจอีเวนท 3(2-2-5)    ปรับออก 
 Event Business Management   
 ความรูเกี่ยวกับการจัดการและการดําเนินงานธุรกิจอี
เวนททั้งในประเทศและตางประเทศ ประเภทสถานที่จัดงาน 
แนวทางการจัดการสถานที่จัดงาน รูปแบบการจัดกิจกรรม
พิเศษประเภทตางๆ การจัดการและการตลาดสําหรับกิจกรรม
พิเศษ การวิเคราะหสถานการณ ผลกระทบจากการจัด
กิจกรรม การวางแผนและการประเมินผลการทํางาน ปญหา
และขอจํากัดในการจัดการสถานท่ีจัดงานและกิจกรรมพิเศษ 
ตลอดจนการวิเคราะหแนวโนมการเติบโตธุรกิจในอนาคต 

 

3157446 กฎหมายและจรรยาบรรณ 3(3-0-6)    ปรับออก 
 วชิาชีพในงานโรงแรมและทองเที่ยว    
 Laws and Professional Ethics in Hotel 

and Tourism 
   

 บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการโรงแรมและ
การทองเที่ยวท่ีมีตอลูกคาและสังคม แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรม
ทางธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจการโรงแรมและการ
ทองเท่ียว จรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
ปญหาทางจริยธรรมของธุรกิจ พรอมทั้งแนวทางการแกไขและ
การพัฒนาในธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว 
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3157328 หลักการจัดการทรัพยากรการ

ทองเที่ยว 
3(3-0-6)    ปรับออก 

 The Principle of Tourism 
Resources Management 

    

 ความหมาย หลักการ รูปแบบของหลักการจัดการ
ทรัพยากรการทองเท่ียว ความตองการ พฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวและจิตวิทยาการบริการนักทองเที่ยว ตลอดจน
การประยุกตใชความรูในการจัดการบริการธุรกิจในแหลง
ทองเที่ยว การบริหารตนทุน กฎหมายที่เก่ียวของกับการ
จัดการทรัพยากรการทองเที่ยว 

 

3157447 หลักการถายภาพเพื่อการ
ทองเที่ยว 

3(2-2-5)    ปรับออก 

 Photography in Tourism     
 หลักการและข้ันตอนตางๆ ในการถายภาพเบื้องตน 
วิธีการใชกลองถายภาพและอุปกรณตางๆ เทคนิคการ
ถายภาพ การจัดองคประกอบของภาพถาย การสื่อความหมาย
ของภาพ โดยเนนการถายภาพเชิงการทองเที่ยว ฝกปฏิบัติการ
ถายภาพทั้งในและนอกสถานที ่

 

3157449 ผลกระทบจากการทองเท่ียว  3(2-2-5)    ปรับออก 
 Tourism Impacts     
 ลักษณะและประเภทของผลกระทบตางๆ ที่เกิดจากการ
พัฒนาการทองเที่ยว แนวคิด หลักการและวิธีการประเมินผล
กระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาการทองเท่ียวและกิจกรรมที่
เก่ียวของที่มีตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวและบริเวณใกลเคยีง 
ศึกษาแนวทางการปองกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขยายตัว
และการเสื่อมความนิยมของแหลงทองเที่ยว 

 

3157450 การจัดการทรัพยากรการ
ทองเที่ยวเพื่อทองถิ่น 

3(2-2-5)    ปรับออก 

 The Regional Tourism 
Resources Management 

    

 แนวคิดการบรหิารจดัการทรัพยากรการทองเท่ียว ศึกษา
ความพรอมของทองถ่ินที่จะนําทรัพยากรการทองเที่ยวท้ังทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมมาปรับใชกับ
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน วิธีการนําเสนอเอกลักษณ
ของทองถ่ินเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดการ
ทองเที่ยว ศึกษาและปฏิบัติการกรณีศึกษาในพ้ืนที่จริง 
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3157451 การจัดการธุรกิจสปาและสขุภาพ 3(2-2-5)    ปรับออก 
 Spas and Health Business 

Management 
    

 การพัฒนา การจัดการการตลาดธุรกิจสปาประเภทตางๆ 
ไดแก เดยสปา รีสอรทสปา แหลงทองเที่ยวท่ีดําเนินงานดาน
ธุรกิจสปา การออกแบบรายการสปาเพื่อสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต การบริหารงานบุคคล กฎหมาย ความปลอดภัย 
และจริยธรรมธุรกิจสปา ความรูดานรายการอาหารเพื่อ
สุขภาพ การจัดการธุรกิจสปาฮาลาล การวางแผนและ
การตลาดในธุรกิจสปา วิธีการตอนรับและการบริการลูกคา ให
มีการฝกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที ่

 

3157452 การจัดการลูกคาสัมพันธ 3(2-2-5)    ปรับออก 
 Customer Relationship Management   
 แนวคิดประเด็นตาง ๆ ที่ เ ก่ียวของกับการ จัดการ
ความสั มพันธลู กค า  รวม ถึงการวางแผนการจั ดการ
ความสัมพันธลูกคา การวัดประสิทธิภาพของการจัดการ
ความสัมพันธลูกคา และการศึกษาเครื่องมือใหมๆ ที่ทันสมัย
เพ่ือชวยในการจัดการความสัมพันธลูกคา 

 

3157453 การจัดการสิ่งแวดลอมใน
อุตสาหกรรมบริการ 

3(3-0-6) 
 

   ปรับออก 

 Environmental Management in  
Service Industry 

  

 อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอการบริการ การจัดการ
ธุรกิจบริการเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทาง
สังคม การจัดการระบบนิเวศวิทยาท่ีเก่ียวของกับแหลงทอง
เที่ยว ตลอดจนปญหาและผลกระทบของธุรกิจบริการที่มีตอ
สิ่งแวดลอม แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมในธุรกิจ
การบริการ แนวทางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการ
ปรับปรุงการทํางานดานสิ่งแวดลอมในธุรกิจทองเท่ียวและ
ธุรกิจการบริการ 

 
 

3157454 การประชาสัมพันธเพื่อการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 
 

   ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Public Relations for 
Tourism and Hotel 

    

วิวัฒนาการ หลักการกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ
เพ่ือการโรงแรม การผลติการเลือกใชสื่อและเคร่ืองมือเพ่ือการ
ประชาสมัพันธเพ่ือใหตรงกลุมเปาหมาย การจดัสายงานการ
ประชาสมัพันธภายในโรงแรมรวมถึงการประชาสมัพันธ
ภายในประเทศและตางประเทศ 
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   3127239 ภาษาอังกฤษเพื่อทองเที่ยว 3(2-2-5) รายวิชา

ใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ใหม 

 
 
 
 
 
 
 

    English for Tourism  
    ไวยากรณ และคําศัพทภาษาอังกฤษในบริบทที่เก่ียวของ

กับการใชภาษาในการติดตอสื่อสารในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว ขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี
ทั้งในและตางประเทศ ฝกสื่อสารดวยสี่ทักษะพื้นฐานการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน นําเสนอผลงานในในบริบทการ
ทองเที่ยว ศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 
 English grammar and vocabulary related to 
tourism and hospitality industry, communicative 
practice involving listening, speaking, reading and 
writing, Expression and information about tourist 
attractions, culture of Thailand and international, 
presentation in tourism context, field study and 
practice 

   3127240 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
    เชิงวัฒนธรรม  
    English for Cultural Tourism  
    ทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ

กับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คําศัพทเฉพาะดาน  สํานวนที่
ใชในการใหขอมูลทางวัฒนธรรม ไดแก ประวัติความเปนมา
ของสถานท่ีทองเที่ยวทางวัฒนธรรม การใชชีวิตของแตละ
ชุมชนที่เปนแหลงทองเท่ียว ประเพณีท่ีสําคัญของแตละทองถ่ิน 
สถานที่สําคัญทางศาสนา และฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 
 English listening, speaking, reading and writing 
skills related to culture, Technical terms and 
idiomatic expression for providing information on 
cultural tourism such as historical sites, local way of 
life, important customs, religious places, field study 
and practice 

   3127344 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 3(2-2-5) 
    English for Tour Guide  
    ทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ

กับการเปนมัคคุเทศก สํานวนที่ใชในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในการนําเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวตางๆ อธิบายโปรแกรมการ
ทองเที่ยว  แนะนําแหลงทองเที่ยวประเภทตาง ๆ ทั้งทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและ
กิจกรรมสําคัญๆ ทางการทองเที่ยว และฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 
 English listening, speaking, reading and writing 
skills for tour guide, idiomatic expressions use in 
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communication for tours, describe tour program, 
recommend tourist’s attractions weather natural 
attraction, history, tradition, local way of life and 
important activity related to tourism, field study and 
practice 

   3127345 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 
    English for Hotel  
    ทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ

กับการโรงแรม  สํานวนที่ใชในการพูด และการเขียนโตตอบ
เก่ียวกับอุตสาหกรรมโรงแรม การแกปญหาและจัดการขอ
รองเรียนในแผนกตาง ๆ ของโรงแรมและธุรกิจหองพัก เชน
แผนกหองพัก แผนกตอนรับสวนหนา แผนกแมบานและแผนก
สันทนาการ และฝกปฏิบัตินอกสถานที ่
 English listening, speaking, reading and writing 
skills related to hotel services, idiomatic expressions 
for communication in hotel industry, solving problem 
and handling complains in different departments of 
hotel and lodging businesses such as reservations, 
front office, housekeeping and recreations, field study 
and practice 

   3127449 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนําเท่ียว 3(2-2-5) 
    English for Travel Agency  
    ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในธุรกิจนําเที่ยว การ

ตอนรับนักทองเที่ยว การใหขอมูลแกนักทองเที่ยว การเขาพัก
ในโรงแรม ทักษะการเขียนกําหนดการและแผนพับเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาตอรอง
ในธุรกิจทองเท่ียวในประเทศและตางประเทศ 
 English skills for communication in tourism 
business, welcoming tourists, information services for 
tourists, staying in a hotel, skills in writing the 
schedule and brochure relating a tourism, English 
skills for tourism business bargaining in both domestic 
and international scale 

3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกจิ 3(3-0-6) 3127433  เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียมสหกจิ 
              ศึกษาธุรกิจทองเที่ยว             3(270) ชั่วโมง 

ปรับรหัส
วิชา ชื่อวิชา

และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 Business Cooperative Education 
Preparation 

 Business Cooperative Education 
Preparation in Tourism Business 

 หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบ
ขอบังคับที่เก่ียวของ เทคนิคในการสมัครงาน ความรูพื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนา

 หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบ
ขอบังคับที่เ ก่ียวของกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงาน 
ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การ
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ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา เชน การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม และระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการ
เขียนรายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการและการ
ฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 

พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณของวิชาการ
ทองเที่ยว ไดแก เทคโนโลยี การสื่อสาร ความคิดสรางสรรค 
และคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการ
ทํางาน ไดแก บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ มนุษยสัมพันธ และการ
ทํางานเปนทีม ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
วิธีการเขียนรายงานและโครงงาน เทคนิคการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ และการฝกปฏิบัติจริง 

  Principle, concept of cooperative education. 
Regulation in attain cooperative education, job 
application techniques, personal development 
according to professional standard and identity of 
tourism, Skills development in English language, 
social skills, personality and team work. Write up 
report and project, presentation of academic research 
paper, and the course also involves simulation real 
life practice 

3157455 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางดานการทองเท่ียว 

3(2-2-5) 3127434  การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยว 
                                                    6(600 ชั่วโมง) 

ปรับรหัส
วิชา 

 Preparation for Field Experience in 
Tourism Industry 

 Field Experience in Tourism Industry 

 ฝกประสบการณ การปฏิบัติงานดานการจัดการธุรกิจ
ทองเ ท่ียว สําหรับการนําไปประยุกตใช ในองคการหรือ
หนวยงาน เพ่ือใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณ
ในอาชีพ  
 Field experience in tourism operation in order to 
apply for other organizations which contribute 
knowledge, skills, attitude and professional 
experience 

 การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทตาง ๆ โดยการ
ปฏิบัติงานและการทํารายงานจะตองอยูภายใตการดูแลของ
ผูบริหารแตละสถานประกอบการ และอาจารยท่ีปรึกษา เปน
เวลาไมนอยกวา 600 ชั่วโมง หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห โดย
เนนการปฏิบัติจริง 

3150408    สหกิจศกึษาธุรกิจ              6(600) ชั่วโมง) 3127435  สหกิจศึกษาธุรกิจการทองเที่ยว  6(600 ชั่วโมง) ปรับรหัส
วิชา  Business Cooperative Education  Cooperative Education in Tourism 

การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทตาง ๆ โดยการปฏิบัติงาน
และการทํารายงานจะตองอยูภายใตการดูแลของผูบริหารแต
ละสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา เปนเวลาไมนอย
กวา 600 ช่ัวโมง หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยเนนการ
ปฏิบัติจริง 

 การปฏิบัติงานจริงในหนวยงานประเภทตาง ๆ โดยการ
ปฏิบัติงานและการทํารายงานจะตองอยูภายใตการดูแลของ
ผูบริหารแตละหนวยงานและอาจารยท่ีปรึกษาเปนเวลาไมนอย
กวา 600  ชั่วโมง หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยเนนการ
ปฏิบัติจริง 

  Working in tourism related organization, Working 
and writing report under the supervision of their 
manager and lecturer with at least 600 hours or 16 
weeks of actual practice 
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ภาคผนวก ข 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2693 /2560 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2694 /2560   

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556   

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เร่ือง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวฒุิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

1. ผูชวยศาสตรจารย ดร.วรพจน แซหล ี
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 การพัฒนาหลักสูตรใหคํานึงคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
หลักสูตรตองการ แลวก็มาดูในรายวิชาบังคับ วามี
วิชาอะไรบางที่จะไปตอบโจทยดังกลาว 

ไดเพ่ิมเติมรายวิชาที่เปน    
อัตลักษณหลักสูตรเพ่ิมเติมไป
ในรายวิชาบังคับ คือ รายวิชา 
การจัดการบริการและการ
ทองเท่ียวฮาลาล 

2 วัตถุประสงคเยอะเกินไป และพิจารณาดูรายวิชาที่
เปดสอน วาสอดรับกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
แลวหรือไม  

ปรับแกวัตถุประสงค และเพ่ิม
รายวิชาใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

3 หลักสูตรเปนหลักสูตรบริหารธุรกิจ ก็ควรมีวิชาที่
เนนใหบัณฑิตจบออกมาสามารถทําธุรกิจได 

นอกจากรายวิชาแกนที่เนน
ศาสตรการบริหารแลว วิชา
เฉพาะดานของหลักสูตร มีวิชา 
การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและ
จัดนําเท่ียว การจัดการโรงแรม
และที่พัก การจัดการบริการ
และการทองเที่ยวฮาลาล 
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2. รองศาสตราจารย ดร.ศิษฎธวัช มั่นเศรษฐวิทย 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 ควรเพ่ิมเติมประวัติผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ิมเติมประวัติผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

2 ในดานทรัพยากรการเรียนรู จํานวนเอกสารและ
ตํารา ใหสอดคลองกับความเปนจริง 

ไดดําเนินการตรวจสอบกับ
ทางหองสมุดและทําการ
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง 

3 รายวิชาหลักการตลาดที่มีในวิชาแกนเปนวิชาการ
ตลาดทั่วไป ควรปรับใหสอดคลองกับฮาลาล เชน 
ตลาดฮาลาล 

เนื้อหาของการจัดการดาน       
ฮาลาล มีในรายวิชาการ
จัดการบริการและ 
การทองเที่ยวฮาลาล 

4 รายวิชาการวิจัยทางการทองเท่ียวควรลงวารสารใน 
TCI ซึ่งประหยัดคาใชจายกวาการพานักศึกษาไป
นําเสนอ 

ทางหลักสูตรไดเพ่ิมชองทางใน
การนําเสนองานวิชาการให
นักศึกษา 
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3. ผูชวยศาสตรจารย ดร.ชัยรตัน จุสปาโล 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 สรางอัตลักษณของหลักสูตรบริหารธุรกิจ ใหมีความ
ชัดเจน เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถเปน
ผูประกอบการเองได  

จากหลักสูตรเดิมวิชาบังคบั
เฉพาะดานมีรายวิชาการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวและจัด
นําเที่ยว ไดเพ่ิมรายวิชา การ
จัดการโรงแรมและที่พัก และ
การจัดการบริการและการ
ทองเท่ียวฮาลาล 

2 ควรออกแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษามุงเสริมทักษะ
ทางภาษาตางประเทศใหนักศึกษาเตรียมความ
พรอมสูการปฏิบัติงานในดานตางๆ ของธุรกิจ
ทองเท่ียว 

ไดมีกิจกรรมเสริมของ
หลักสูตรในการพัฒนาทาง
ภาษาอังกฤษของทุกชั้นป 

3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงกับการ
ทองเท่ียว ควรจัดกิจกรรมหรือรายวิชาเพ่ือให
นักศึกษาไดเรียนรูรูปแบบการใชงานดานตางๆ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของตลาดและ
ผูประกอบการในอนาคต 

จัดรายวิชาในกลุมวิชาแกน 
วิชาโปรแกรมสําเร็จรูปและ
อินเทอรเน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 
โดยอาจารยประจําผูสอนแต
ละรายวิชาไดมุงเนนในการ
ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขากับเนื้อหาในรายวิชา 
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4. นายบัวยันต สุวรรณมณ ี
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร สามารถ
ดําเนินการขอบัตรมัคคุเทศกไดหลังจากสําเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ในอนาคตทางกรมการทองเที่ยวได
กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ในการขอบัตรมัคคุเทศก 
ใหมีเงื่อนไขและขั้นตอนการดําเนินการเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากสวนใหญบุคคลที่มีบัตรมัคคุเทศกแตไม
ประกอบอาชีพดานนี้ ทําใหเปนอาชีพท่ีขาดแคลน
แรงงาน 

คงไว ซึ่งรายวิชา มัคคุเทศก
และการจัดการธุรกิจนําเท่ียว
และจัดนําเท่ียว รวมถึง
กิจกรรมเสริมของหลักสูตรใน
การเก็บเสนทางและการฝก
การเปนมัคคุเทศก 

2 อยากใหนักศึกษาเรียนรูถึง application ตางๆ เพ่ือ
การทองเที่ยว และอยากใหพัฒนาไปถึงการสราง 
application เพื่อเปนชองทางในการใหผูบริโภค
เขาถึงไดสะดวกยิ่งขึ้น 

รายวิชาแกน โปรแกรม
สําเร็จรูปและสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ืองานธุรกิจ และ
จัดกิจกรรมเสริมของหลักสูตร 
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5. นางลีนา บุญพาล้ําเลิศ 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 หลักสูตรควรเนนทักษะทางดานภาษา โดยหาความ
เปนอัตลักษณภาษาของหลักสูตรใหมีความแตกตาง
จากมหาวิทยาลัย อ่ืน สรางจุดเดนที่ เปนความ
ตองการของตลาด เชน ภาษาอาหรับ และภาษา
มลายู ซึ่งนักศึกษาในพ้ืนที่สวนใหญมีพ้ืนฐานความรู
ทางภาษามลายู จะชวยใหสรางความแตกตางขึ้นได 
ในตอนนี้ นั กทองเที่ ยวอาหรับ เดินทางเข ามา
ทองเที่ยวประเทศมาเลเซียจํานวนมาก หลักสูตร
ตองวางกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือตอยอดให
นักศึกษาสามารถผลิตเสนทางการทองเที่ยวเพ่ือให
นักทองเที่ยวกลุมอาหรับเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
พ้ืนที่ชายแดนภาคใต  สงเสริมภาพลักษณการ
ทองเที่ยว และสรางงาน สรางอาชีพใหบัณฑิต
สามารถมีงานทําได  

มีในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
และจัดในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
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6. นายวันยูซุฟ หะยีกือจิ 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 ประสบการณท่ีไดรับนักศึกษาฝกงาน พบวา 
นักศึกษาขาดความเชื่อม่ันในตนเอง หลักสูตรควร
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ใหนักศึกษาไดเรียนรูการ
ปฏิบัติจริง ฝกฝนการทํางานในสถานการณตางๆ 
เพ่ือเสริมทักษะ ไมควรเนนวิชาการอยางเดียว 
นักศึกษาควรไดเรียนรูดวยตนเองเพ่ือฝกทักษะการ
แกไขปญหาเฉพาะหนา  

เพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และรายวิชาที่เนนการปฏิบัติ
ใหมากข้ึน 

2 หลักสูตรควรจัดชวงเวลาการฝกประสบการณให
นักศึกษาในชวงฤดูกาลทองเที่ยว เพราะหากจัด
ในชวงนอกฤดูกาลทองเท่ียว สวนใหญนักศึกษาจะ
ขาดโอกาสที่จะเรียนรูการทํางานจริง 

หลักสูตรใหจัดกิจกรรมให
นักศึกษาทดลองฝกงานใน
พ้ืนที่กอนการออกฝกสหกิจ
จริง บางครั้งตรงกับชวงถือศีล
อด ทางบริษัททัวรในพ้ืนที่
สวนใหญจะไมมีการออกทัวร
ในชวงดังกลาว สวนชวงเวลา
ของการออกฝกสหกิจจริง ได
จัดในชวงเวลาตรงกับชวง
ฤดูกาลทองเท่ียว 

3 
 
 
 
 
 

ควรใหมีการเชิญผูประกอบการมาใหความรูแก
นักศึกษา 
 
 
 
 
  

มีการเชิญผูประกอบการมาให
ความรูแกนักศึกษาในรายวิชา
และกิจกรรมเสริมของ
หลักสูตรอยูแลวแตจะ
ดําเนินการใหมีการเชิญ
ผูประกอบการใหมีความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ  

 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2560 เมือ่วันท่ี 6 เดอืนกันยายน พ.ศ. 2560
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชมุครั้งที่...8../...2560... เม่ือวันท่ี...6.....เดือน..กันยายน.... พ.ศ..2560. 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1.  ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยในหลักสูตรวา
ชื่อยอถูกตองหรือไม 

ดําเนินการตรวจสอบและแกไขตามขอสังเกต
และขอเสนอแนะ 

2.  ผูรับผิดชอบหลักสูตรยังไมครบ 5 คน เพ่ิมจํานวนผูรับผิดชอบครบ 5 คน 
3.  การรับนักศึกษา ใหใชคําวา “และนักศึกษา

ตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได” 
ดําเนินการแกไขตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ 

4.  ปรัชญาของหลักสูตรควรเปนการเขียนที่มี 
ความตอเนื่องกัน 

ดําเนินการแกไขตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ 

5.  ควรปรับลดหนวยกิต เพ่ือใหนักศึกษาได
สําเร็จการศึกษาเร็วยิ่งข้ึน 

ปรับลดจาก จํานวน 132 หนวยกิต เหลือ
จํานวน 129 หนวยกิต 

6.  หนา 38 หมวดวิชาเฉพาะ พิมพตกเลข 9 ดําเนินการแกไขตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ 

7.  จํานวนรายวิชาเอกเลือกมีจํานวนวิชามาก
เกินไป ควรปรับลด 

ดําเนินการแกไขแลว โดยปรับลดจํานวน
วิชาเอกเลือก 

8.  ควรควบรวมรายวิชาการจัดงานธุรกิจอีเวนท
กับรายวิชาการจัดการธุรกิจไมซเปนวิชาเดียว 
 

ดําเนินการแกไขเปนวิชาการจัดการธุรกิจไมซ
และอีเวนท 

9.  วิชาหลักการพิธิฮัจยและอุมเราะหคําอธิบาย
ยังไมเหมาะสม 

ดําเนินการแกไข โดยปรับใหคลอบคลุมในเรื่อง
หลักการและหลักปฏิบัติทางศาสนา 

10.  วิชาการจัดการโรงแรมและที่พักมีคําอธิบาย
รายวิชาทางดานธุรกิจโรงแรมฮาลาล ควรเปน
วิชาอัตลักษณของหลักสูตร 

ดําเนินการแกไข โดยเพ่ิมใหเปนวิชา 
อัตลักษณของหลักสูตร 

11.  วิชาที่เปนอัตลักษณไมควรไปอยูในกลุมวิชา
เฉพาะดานเลือก 

ดําเนินการแกไขตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ 

12.  วิชาการสํารองที่นั่งและการจัดจําหนาย 
ตั๋วเครื่องบิน สามารถนํารายละเอียดไปใสใน
วิชาอื่นเพ่ือลดจํานวนหนวยกิตในการเรียน 

ไดดําเนินการแกไขโดยปรับ รายละเอียดเนื้อหา
รายวิชารวมอยูในรายวิชาการจัดการโลจิสติกส
สําหรับการทองเที่ยว 
 

13.  ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการทองเที่ยวประโยคสุดทายสมควรใส
หรือไม 

ดําเนินการแกไขตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ  



185 
 

 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
14.  วิชามิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร 

ชายแดนใตกับวิชาการทองเที่ยวชายแดนใต 
ควรปรับใหเปนรายวิชาเดียวกัน 
 

ดําเนินการแกไข โดยใหคงวิชาการทองเที่ยว
ชายแดนใตไวและตัดวิชามิติวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตรชายแดนใต 

15.  ควรมีคําวา Halal Tourism โดยเปลี่ยนชื่อ
วิชาการจัดการการทองเท่ียววิถีอิสลามเปน 
การจัดการการทองเที่ยวฮาลาล 

ดําเนินการแกไขตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ 

16.  ดวยหลักสูตรการทองเที่ยวไดมีประกาศ 
มคอ. 1ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. (การ
ทองเท่ียว) แตมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาให
เปนปริญญาบัณฑิตอ่ืนๆ ได แตใหยึดโครงสราง
หลักสูตรและเนื้อหาสาระ 
สําคัญของสาขาวิชาใน มคอ.1 ในการพัฒนา
หมวดวิชาเฉพาะ โดยหมวดวิชาเฉพาะของ 
มคอ.1 เปนดังนี ้
1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
2. วิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
    - เฉพาะบังคับ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
    - เฉพาะเลือก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว
จํานวน 93 หนวยกิต โดยแบงเปน    
1. วิชาแกน 33 หนวยกิต 
2. วิชาเฉพาะดาน 51 หนวยกิต 
    - เฉพาะดานบังคับ 36 หนวยกิต 
    - เฉพาะดานเลือก 15 หนวยกิต 
3. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 9 หนวยกิต 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2560 เมือ่วันท่ี 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชมุครั้งที่...3../...2560... เมื่อวันที่...10.....เดือน..ตุลาคม.... พ.ศ..2560. 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1. หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ 6 
อาจารยฮามดัน  ดาตู ปจจุบันยังไมไดเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย ควรปรับเปนอาจารย
พิเศษ 

ดําเนินการแกไขแลว 

2. หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
วิชาการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน ควรปรับชื่อวิชาเปนการวางแผนและ
พัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน และชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษตัดคําวา “Resources” 

ดําเนินการแกไขแลว 

3. หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
วิชาการทองเที่ยวชายแดนใต ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ Thailand Southern 
Provinces – Tourism แกไขเปน Thailand 
Southern border Provinces - Tourism 

ดําเนินการแกไขแลว 

4. หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
วิชาการจัดการธุรกิจไมซและอีเวนท ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ M.I.C.E and Event 
Management แกไขเปน MICE and  Event 
Management  

ดําเนินการแกไขแลว 

5. หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
รายวิชาที่มีคําวา ศึกษาและฝกปฏิบัตินอก
สถานที่ 3(2-2-5) ใหตรวจสอบวาในรายวิชามี
การฝกปฏิบัติดวยไหม ถาเปนการศึกษานอก
สถานที่อยางเดียว ควรใช 3(3-0-6) พรอมทั้ง
ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให
สอดคลอง 

ดําเนินการแกไขแลว  
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชมุครั้งที่...3../...2560... เมื่อวันที่...10.....เดือน..ตุลาคม.... พ.ศ..2560. 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

6. หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
วิชาการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไมสอดคลอง
กับภาษาไทย 

ดําเนินการแกไขแลว 

7. หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
การวิจัยสําหรับการทองเที่ยว ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ Research Methods for 
Tourism พิจารณาทบทวนควรใช for หรือ in 

ยังคงเดิม Research Methods for 
Tourism 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2560 เมื่อวันที ่22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชมุครั้งที่..10../...2560... เม่ือวันที่...22.....เดือน..พฤศจิกายน.. พ.ศ..2560. 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1. ควรมีรายวิชาที่นักศึกษาสามารถฝกทักษะ            
การจัดทําแผนธุรกิจ 

มีรายวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว
เชิงเกษตร และ การจัดการธุรกิจ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

2. ควรตัดขอ 2.3.3 และ 2.3.4 เนื่องจากไมใช
ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

ดําเนินการแกไขแลว 

3. ควรเนนการจัดการธุรกิจไมซและอีเวนท ใหมี
รูปแบบการจัดกิจกรรมหลากหลายซึ่งเปน
นวัตกรรมการทองเที่ยวที่ดี 

เพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาการจัดการธุรกิจไมซและ           
อีเวนท เนนทักษะการปฏิบัติให
เพ่ิมขึ้น 

4. แนะนําใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
พ้ืนที่ อําเภอเบตง เพ่ิมขึ้น เนื่องจากจะเปด
สนามบินในอนาคต    

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกหองเรียน หลักสูตรจะ
ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยเนนพ้ืนที่
อําเภอเบตงเพ่ิมข้ึน  

5. ควรประชาสัมพันธหลักสูตรในพื้นที่อําเภอเบ
ตง  

หลักสูตรจะปรับการประชาสัมพันธ
เชิงรุกในพ้ืนที่อําเภอเบตงใหมากขึ้น  

6. หลักสูตรควรใหความสนใจในรูปแบบ               
การทองเที่ยวท่ีไดรับความนิยม คือ                
การทองเที่ยวทางกีฬา (Sports Tourism) 

หลักสูตรจะนําไปปรับในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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ภาคผนวก ฐ 
ประวัตอิาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

  

 



192 
 

 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยผูรับผิดชอบ          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 
2. ชื่อ – สกุล นางศุภาวิณ ีกิติวินิต 
3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
4. สังกัด คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการ
ทองเท่ียว 

2554 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลวิทยาเขตเทคนิค
กรุงเทพ 

ศศ.บ. การทองเที่ยว 2545 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง   
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  
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6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไมมี) 

       6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไมมี) 
       6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการการที่มีการ 
  บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
   สิริโสภา สุพงศ, อัจจิมา แกวสุกใส, กนกอร นิยมสุวรรณ, วัชระ ขาวสังข, 
    ศุภาวิณี กิติวินิต และละออ มามะ .(2560). ปจจัยในการเลือกใชบริการบริษัท
    นําเที่ยวของนักทองเที่ยวที่ผานทาเทียบเรือปากบารา ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู 
    จังหวัดสตูล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัย 
    เวสเทิรน วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 (หนา 250 - 256) ปทุมธานี:  
    มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
   ศุภาวิณี กิติวินิต, อัสลัมคาน ปาทาน, อามีร อีซอ, นูรือมา อามูซอ, สาวิณี เจะมะ,  
    นูรฮูดา แกะซิ, ซูซนั หามะ และวัชระ ขาวสังข. (2560). ศึกษาพฤติกรรมและ 
    ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว กรณีศกึษา บอน้ําพุรอนเบตง อําเภอเบตง  
    จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาต ิดานสังคมศาสตรและ 
    สหวิทยาการ ฉบับท่ี 3/6  มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วันที่ 24 มีนาคม 
    2560 (หนา 947-955). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
   ซูซัน หามะ, เจนตา แกวไฝ, ศุภาวิณี กิติวินิต และมีนา ระเดนอาหมัด. (2559). ปญหา 
    และความตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรธุรกิจทองเที่ยวสาม 
    จังหวัดชายแดนภาคใต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัย
    ราชภัฏภูเก็ตวันที ่15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หนา 313-327). ภูเก็ต:   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
    นูรูฮลิมี แซะ, ตวนฟาอีน ตวนเด็ง, อารีนา เจะแว, วรรณา เจะเตะ, อิซมะห บูราสอ, 
    ศุภาวิณี กิติวินิต และดาลีซะห ดะย.ี (2559). พฤติกรรมการทองเที่ยวของ
    นักทองเที่ยวในชุมชนบางป ูต.บางป ูอ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี. ใน การประชุม
    วิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันท่ี 15  
    ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หนา 359-371). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค  
  6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 
   
7. ประสบการณการสอน 
 7.1  ระดับปริญญาตรี    5   ป  
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ชื่อวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ    3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ    3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเปนผูประกอบการ    3 (3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา หลักการมัคคุเทศก    3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การสงเสริมการทองเที่ยว    3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการโรงแรม    3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ศิลปะการตอนรับและการบริการการ  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ศิลปะการพูดและการนําเสนอสําหรับการทองเที่ยว 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา เตรียมสหกิจศึกษา    3 (2-2-5) นก. 
 7.2  ระดับปริญญาโท  -  ป  
   ไมมี 

                                                        (ลงชื่อ)............................................... เจาของประวัติ 
             (นางศุภาวิณี กิติวินิต)                    
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 
2. ชื่อ – สกุล     นางสาวเจนตา แกวไฝ 
3. ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
4. สังกัด     คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท Bangalore University 

ประเทศอินเดีย 
M.T.A. Tourism Administration 2549 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กษ.บ.  ธุรกิจการเกษตร 2543 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 
 
 6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง   
  6.1.2 ตํารา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ  
 
 6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไมมี) 
       6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไมมี) 
  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการการที่มีการบรรณาธิการ
   ประเมินและตรวจสอบ 

      ซูซัน หามะ, เจนตา แกวไฝ, ศุภาวิณี กิติวินิต และมีนา ระเดนอาหมัด. (2559). 
    ปญหาและความตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรธุรกิจ 
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    ทองเท่ียวสามจังหวัดชายแดนภาคใต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
    ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
    (หนา 313-327). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
   ฮาริส ดอกา, นิมารีแย ยูโซะ, นูรุลอีมาน มิเด็ง, ยาวาเฮ สาแม, มูนนา อูเซ็งบาโง  
    และเจนตา แกวไฝ. (2559). การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการ 
    ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา: ชุมชนกรือเซะ. ใน การประชุมวิชาการ 
    ระดับชาติ ครั้ งที่  8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ต. วัน ท่ี 15 ธันวาคม  
    พ.ศ. 2559 (หนา 299-312). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค  
  6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
6.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 

  
7. ประสบการณการสอน 
    7.1. ระดับปริญญาตร ี 5  ป  

ชื่อวิชา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา หลักการมัคคุเทศก    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การพัฒนาการทองเที่ยว    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา หลักการบริหารธุรกิจ    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา พฤติกรรมองคการ    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การพัฒนาองคการ    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ 3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา อุตสาหกรรมการทองเที่ยว    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การสงเสริมการทองเที่ยว    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการโลจิสติกสสําหรับการทองเที่ยว  3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  3 (2-2-5) นก. 
 7.2  ระดับปริญญาโท  -  ป  
   ไมมี 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................... เจาของประวัติ 
                                                                    (นางสาวเจนตา แกวไฝ) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
    สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจทองเที่ยว 
2. ชื่อ – สกุล      นางสาวซูซัน  หามะ  
3. ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย      
4. สังกัด     คณะวิทยาการจัดการ  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท Sheffield Hallam 

University ประเทศอังกฤษ 
MSc. International Hospitality and 

Tourism Management  
2554 

ปริญญาตรี University of Derby 
ประเทศอังกฤษ 

B.A. (Hons) Tourism Management 2553 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
 6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง   
  6.1.2 ตํารา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ  
 
 6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไมมี) 
       6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไมมี) 
   
  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการการที่มีการบรรณาธิการ
   ประเมินและตรวจสอบ  
   ศุภาวิณี กิติวินิต, อัสลัมคาน ปาทาน, อามีร อีซอ, นูรือมา อามูซอ, สาวิณี เจะมะ,  
    นูรฮูดา แกะซ,ิ ซูซัน หามะ, และ วัชระ ขาวสังข. (2560) ศึกษาพฤติกรรม 
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    และ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา บอน้ําพุรอนเบตง   
    อําเภอเบตง จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาต ิดาน  
    สังคมศาสตรและสหวิทยการ ฉบับท่ี 3/6 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  
    วันท่ี 24 มีนาคม 2560 (หนา 947-955). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ. 

  ซูซัน หามะ, เจนตา แกวไฝ, ศุภาวิณี กิติวินิต และมีนา ระเดนอาหมัด. (2559). 
    ปญหาและความตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรธุรกิจ 
    ทองเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
    ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. วันที ่15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
    (หนา 313-327). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
 6.3.1 ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค  
 6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
 6.3.3 สารานุกรม 
 6.3.4 งานแปล 
6.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 

7.  ประสบการณการสอน 
 7.1 ระดับปริญญาตรี   4  ป 

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ    3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 1   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 2   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การทองเที่ยวชายแดนใต    3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการทองเที่ยวภายใตหลักศาสนาอิสลาม 3 (3-0-6) นก. 
 7.2  ระดับปริญญาโท  -  ป 
   ไมมี 
 
                                                         (ลงชื่อ) ..........................................เจาของประวัติ 
                                                                     (นางสาวซูซัน  หามะ) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 
2. ชื่อ – สกุล     นางสาวออมอรุณ จูรัตนสาร 
3. ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
4. สังกัด     คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บธ.ม. การจัดการการทองเที่ยว 2555 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ศศ.บ. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 2548 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ) 
 6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง   
  6.1.2 ตํารา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไมมี) 
       6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไมมี) 
  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการการท่ีมีการ 
   บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
   ออมอรุณ จูรัตนสาร. (2559). การมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง 
    สรางสรรค. กรณีศึกษา: ตําบลทาเรือ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี. ใน การประชุม 
    วิชาการระดับชาติ. สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร. วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
    (หนา14-28) กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
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 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค  
  6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 
 
7.  ประสบการณการสอน 
    7.1. ระดับปริญญาตร ี 5  ป  
 ชื่อวิชา การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจทองเท่ียว 3 3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การทองเที่ยวชายแดนใต    3 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา หลักการบริการของธุรกิจทองเที่ยวแบบฮาลาล 3 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการโรงแรมและที่พัก   3 3 (2-2-5) นก. 
 7.2 ระดับปริญญาโท   -  ป 
  ไมม ี
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................... เจาของประวัติ 

  (นางสาวออมอรุณ จูรัตนสาร) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ------------------------------------------------------------------  
1. อาจารยผูรับผิดชอบ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 
2. ชื่อ – สกุล     นางสาวดาลีซะห ดะยี 
3. ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
4. สังกัด     คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมบริการและ

การทองเที่ยว 
2557 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ) 
 6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง   
  6.1.2 ตํารา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไมมี) 
       6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไมมี) 
  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชมุทางวิชาการการท่ีมีการ 
   บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
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   นูรูฮิลมี แซะ, ตวนฟาอีน ตวนเด็ง, อารีนา เจะแว, วรรณา เจะเตะ, อิซมะห บูราสอ,  
    ศุภาวิณี กิติวินิต และดาลีซะห ดะย.ี (2559). พฤติกรรมการทองเที่ยวของ 
    นักทองเที่ยวในชุมชนบางป ูต.บางป ูอ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี. ใน การประชุม 
    วิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต. วันที ่15 ธันวาคม  
    พ.ศ. 2559 (หนา 359-371). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต. 
 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค  
  6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
6.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 
 
7.  ประสบการณการสอน 
 7.1 ระดับปริญญาตร ี 1  ป 
  ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ     3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ศิลปะการตอนรับและบริการ    3 (2-2-5) นก. 
          ชื่อวิชา การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 3 (2-2-5) นก. 
          ชื่อวิชา การเปนผูประกอบการ     3 (3-0-6) นก. 
          ชื่อวิชา การจัดการโลจิสติกสสําหรับการทองเที่ยว   3 (3-0-6) นก. 
         ชื่อวิชา การทองเท่ียวชายแดนใต     3 (2-2-5) นก. 
         ชื่อวิชา การจัดการทองเท่ียวในสังคมมุสลิม    3 (2-2-5) นก. 
 
 7.2 ระดับปริญญาโท   -  ป 
  ไมม ี
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................... เจาของประวัติ 

     (นางสาวดาลีซะห  ดะยี) 


