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กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 
 

ค าน า 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2563 เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาของ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                  
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
แสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพในศาสตร์ของการท่องเที่ยวให้สามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างมีคุณภาพ สามารถท างานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ   
น าความรู้ไปใช้ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นหรือท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยในงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
ท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ในการท าหลักสูตรปรับปรุงครั้งนี้ ได้พิจารณาให้
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ทั้งยังให้ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปรับปรุง
หลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2559 และ        
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งคาดว่าผลที่ได้รับจะท าให้การจัด
เรียนการสอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น จุดประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้
หลักสูตรมีความสอดคล้อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง
หลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

เนื้อหาของหลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร    
แผนการศึกษา และค าอธิบายรายวิชา การน าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนควรพิจารณา    
ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ปรัชญา และหลักการของหลักสูตร เพ่ือให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 

                         คณะศิลปศาสตร์                                                                    
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

สิงหาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

(หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2563) 
 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
คณะ/สาขาวิชา               คณะศิลปศาสตร์ 
         สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
1.1   ชื่อภาษาไทย       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
1.2   ชื่อภาษาอังกฤษ      Bachelor of Arts Program in Tourism 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1   ชื่อเต็มภาษาไทย      ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) 
2.2   ชื่อย่อภาษาไทย      ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) 
2.3   ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Bachelor of Arts (Tourism) 
2.4   ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      B.A. (Tourism) 

 
3.  วิชาเอก  
 - 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 127  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4  ปี  
 5.2 ประเภทหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 

 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  นักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีใช้ภาษาไทยได้ดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา  
  ให้ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพียงสาขาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  ปรับปรุง พ.ศ.2563 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 เปิดด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563   
เป็นต้นไป 

 คณะกรรมการประจ าคณะ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัย ในการประชุม  
ครั้งที่   1/2562   วันที่  2 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562  

 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  
ครั้งที่   4/2562....วันที่  23 เดือน .เมษายน พ.ศ. 2562  

 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที ่  8/2562 วันที่  16 เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2562  

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2565        
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพในต าแหน่งต่าง ๆ ได ้ ดังนี้ 
 1) ประกอบอาชีพในธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ในสถานประกอบการธุรกิจน าเที่ยว  เช่น ผู้จัดการ

ธุรกิจน าเที่ยวภายในประเทศ ผู้จัดการธุรกิจน าเที่ยวต่างประเทศ หัวหน้างานวางแผนด้านการตลาดธุรกิจ       
น าเที่ยว ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจน าเที่ยว เจ้าหน้าที่ส านักงานในธุรกิจน าเที่ยว ผู้น าเที่ยว
ต่างประเทศ มัคคุเทศก์ เป็นต้น 

 2) ประกอบอาชีพในหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น นักวิชาการ                
ด้านการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ส่งเสริม        
การท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด ต ารวจท่องเที่ยว ผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว พนักงานต้อนรับ 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษา ผู้ด าเนินงานในการจัดประชุมและนิทรรศการ เจ้าหน้าที่            
ผู้ให้บริการภาคพ้ืนในท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ ท่าเรือ สถานีขนส่ง เป็นต้น 

 3) ผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจทีพั่กแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจภัตตาคาร 
และร้านอาหาร ธุรกิจสินค้าท่ีระลึก และแหล่งท่องเที่ยวที่ด าเนินการโดยเอกชน เป็นต้น 
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9.  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 
1469900019053 อาจารย ์ นายฟุ้งเกียรติ  

มหิพันธุ ์
บธ.ม. 

 
บธ.บ. 

 

การจัดการการบริการและ 
การท่องเท่ียว  
การจัดการการโรงแรมและ 
การท่องเท่ียว  

ม.สงขลานครินทร์ 
วข.ภูเก็ต 
ม.ขอนแก่น  
วข.หนองคาย 

2555 
 

2550 

1470100114967 อาจารย ์ นางมยุรดา  
ประทุมรัตน์ 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการการท่องเท่ียว  
การท่องเท่ียวและการโรงแรม  

ม.ขอนแก่น 
ม.มหาสารคาม 

2555 
2551 

1439900007853 อาจารย ์ นายภูม ิ
หมั่นพลศรี 

ศศ.ม. 
 

บธ.บ. 
 

การจัดการโรงแรมและ 
การท่องเท่ียว  
การจัดการการโรงแรมและ 
การท่องเท่ียว  

ม.นเรศวร 
 
ม.ขอนแก่น  
วข.หนองคาย 

2555 
 

2550 

3440600387560 อาจารย ์ ดร.ศักดิ์เกษม  
ปานะลาด 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการการท่องเท่ียว 
และการโรงแรม  
ธุรกิจการเกษตร  
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  

ม.มหาสารคาม 
 
ม.ขอนแก่น 
สถาบันราชภฏั
มหาสารคาม 

2558 
 

2547 
2542 

3461300250713 อาจารย ์ ดร.มัลลกิา  
นาจันทอง 

ปร .ด.  
 

บธ .ม.  
วท.บ. 

การจัดการนวัตกรรม 
การท่องเท่ียวและบริการ  
การตลาด  
เศรษฐศาตร์เกษตร 

ม.ขอนแก่น 
 
ม.บูรพา 
ม.ขอนแก่น 

2559 
 

2550 
2543 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาสินธุ์ และสถานประกอบการหรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว
ที่ได้ท าความร่วมมือบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยกาสินธุ์ 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

การท่องเที่ยวเป็นกลไกลส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ในระยะ 4 – 5 ปี
ที่ผ่านมา โดยในปี  พ.ศ. 2559 ไทยมีรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็ นจ านวนสูงถึง 1.76            
ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 12% ของ GDP นับว่าเป็นปัจจัยหนุนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ และ  
สืบเนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ ส่งผลให้มีการจัดท าแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มีสาระส าคัญในการวางรากฐานและแก้ไขปัญหา    
ที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการสร้างสมดุลของการพัฒนาทั้งในมิติของพ้ืนที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ 
และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพ่ือการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน และการเตรียมความพร้อมของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคตบนพ้ืนฐานของการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการท างานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน และระหว่างประเทศ และนอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา ต้องเอ้ือต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ชี้ให้เห็นถึงการเสริมสร้าง 
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และวิทยาศาสตร์ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
ไม่มีภาคฤดูร้อน  
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
 

2.  การด าเนนิการ 
2.1  วัน - เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น     เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาปลาย  เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลป์  - ค านวณ หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาได้
พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม  
  2) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการบริการ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการตลาด สาขาการจัดการ 
สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาศิลปกรรม หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง 
  3) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ สาขา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการบริการ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการตลาด สาขา
การจัดการ สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาศิลปกรรม หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง โดยการเทียบโอนผล
การเรียน 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษามีข้อจ ากัดทางทักษะวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และการปรับตัวในการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาตามข้อ 2.3 
  1)  จัดกิจกรรม/โครงการปรับพ้ืนฐานในข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ โครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ส าหรับการเรียนในศาสตร์ทางด้านการ
ท่องเที่ยว และภาษาต่างประเทศ 
  2)  ปรับปรุงหลักสูตร/การเรียนการสอนให้เพ่ิมภาคปฏิบัติมากขึ้น 
  3) มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน  ท าหน้าที่สอดส่อง
ดูแล ตักเตือน ให้ค าปรึกษาในด้านวิชาการ และแนะน า 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปทีี ่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปทีี ่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปทีี ่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปทีี ่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ - - - 30 30 
 
2.6  งบประมาณตามแผน  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

งบประมาณรายรับ      

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน 105,000 210,000 315,000 420,000 420,000 

2. งบประมาณเงินรายได ้ 480,000 960,000 1,440,000 1,920,000 1,920,000 

รวมรายรับ 585,000 1,170,000 1,755,000 2,340,000 2,340,000 

งบประมาณรายจ่าย      

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  2,100,000 2,310,000 2,541,000 2,795,100 2,795,100 

2.  ค่าใช้สอย/ค่าวสัด ุ 105,000 210,000 315,000 420,000 420,000 

3.  ค่าสาธารณูปโภค  20,000 22,000 24,000 26,000 26,000 

4.  ค่าใช้จ่ายงานสนับสนุน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

5.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจ่าย 2,345,000 2,662,000 3,000,000 3,361,000 3,361,000 

 หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร 57,550 บาท 
 

2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 

     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
       อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 
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2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย   
       หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ประจ า   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี มีจ านวนหน่วยกิตรวม 127 หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน            
8 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
หรือใช้เวลาไม่เกิน 12 ปีการศึกษาและส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับ                 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา    
 
       3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร              127     หน่วยกิต 
ส าหรับปริญญาตรี 4 ปี 
3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  15 หน่วยกิต  
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต  
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต  
   1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต  

2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ  84 หน่วยกิต  
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   24 หน่วยกิต  
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  30 หน่วยกิต  
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต  
4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต  
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ชื่อรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 
General Education    30   Credits 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 
  1) บังคับเรียน 5 รายวิชา 
             GE-010-001     ภาษาอังกฤษ 1   3(2-2-5) 
                English 1 
             GE-010-002     ภาษาอังกฤษ 2   3(2-2-5) 
                English 2 
             GE-010-003     ภาษาอังกฤษ 3   3(2-2-5) 
                English 3 
             GE-010-004     ภาษาอังกฤษ 4   3(2-2-5) 
                English 4 
             GE-010-005     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
              Thai for Communication 
  2) เลือกเรียนตามความสนใจ 
             GE-010-006     สุนทรยีภาพในภาษาไทย 3(3-0-6) 
                Aesthetics in Thai Language 
             GE-010-007     ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
                Chinese for Daily Life Communication 
             GE-010-008     ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
                         Vietnamese for Communication in Daily Life 
             GE-010-009     ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
                            Laos for Communication in Daily Life 
 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 
                  GE-020-001     จริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
                Morality for Living 
             GE-020-002     สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
                Aesthetics for Life  
             GE-020-003     การรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 
                Information Literacy 
             GE-020-004     ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
                Leadership and Management 
             GE-020-005     พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
                Human Behavior and Self-Development 
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             GE-020-006     คณุค่าของมนุษย์ 3(3-0-6) 
                Human Value 
             GE-020-007     ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
                Wisdom for Local Development 
             GE-020-008     การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
                Personality Development 
              GE-020-009     สุขภาพและการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม   3(2-2-5) 
              Health and Holistic Health Promotion 
 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 
             GE-030-001     พลวัตทางสังคมโลก 3(3-0-6) 
                World Social Dynamics 
             GE-030-002     กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
                Law in Daily Life 
             GE-030-003     พหุวัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6) 
                Multiculturalism Studies 
             GE-030-004     ประชาคมอาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
                ASEAN Community Studies 
             GE-030-005     กาฬสินธุ์ศึกษา 3(3-0-6) 
                Kalasin Studies 
             GE-030-006     เพศวิถีศึกษา 3(2-2-5) 
                Sexuality Education 
             GE-030-007     จรยิธรรมแห่งพลเมือง 3(3-0-6) 
              Citizenship Ethics 
 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากวิชา
ต่อไปนี้ 

          1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
             GE-040-001     การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
                Thinking and Decision Making 
             GE-040-002     คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
                Mathematics for Life 
           2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 หน่วยกิต 
             GE-040-003     ชีวติกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
                Life and Environment 
             GE-040-004     ทักษะการรู้ดิจิตัล 3(2-2-5) 
                Digital Literacy Skills 
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             GE-040-005     เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 3(2-2-5) 
                Information Technology for Work 
             GE-040-006     สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 
                Thai Herb for Health and Beauty 
             GE-040-007     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสุข 3(3-0-6) 
                Science and Technology for Happiness  
   
 1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต 
                     GE-050-001     กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

             Sport and Recreation for Health 
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2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ    84   หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  24   หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  AR-071-101 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว       3(3-0-6) 
    Tourism Industry 
  AR-071-102  จิตวิทยาการบริการ         3(3-0-6) 
    Service Psychology  
  AR-071-103  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยว      3(2-2-5)             
    และการโรงแรม      
    Information Technology for Tourism and Hotel  
  AR-071-104  พฤติกรรมนักทองเที่ยว          3(2-2-5)           
    Tourist Behavior  

  AR-071-105     การท่องเที่ยวเพือ่คนทั้งมวล       3(2-2-5) 
    Tourism for All 

    AR-071-306  หลักการมัคคุเทศก ์        3(2-2-5) 
    Principle of Tourist Guide 
  AR-071-307  การจัดการทรัพยากรมนุษยส าหรับการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
    และการโรงแรม 
    Human Resource Management for Tourism and Hotel 
  AR-071-308  จรรยาบรรณวิชาชีพและ        3(3-0-6)
        กฎหมายส าหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม      
    Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 
 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  30 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 2.2.1 กลุ่มวิชาการท่องเที่ ยว  30  หน่วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้           

30 หน่วยกิต 
  AR-072-101 ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ศิลปะ          3(3-0-6) 
    Thai History and History of Arts  
  AR-072-202  ธุรกิจการบินและโลจิสติกส            3(2-2-5)

        ส าหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
    Airline Business and Logistics  
    for Tourism Industry 
  AR-072-203   การตลาดการทองเที่ยวและการบริการ      3(3-0-6) 
    Tourism and services Marketing  
  AR-072-204  การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ         3(2-2-5) 
    Health Tourism 
  AR-072-305  การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน       3(3-0-6) 
    Sustainable Tourism Development 
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  AR-072-306  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
    Entrepreneurship in Tourism Business 
  AR-072-307 การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย      3(2-2-5) 
    ส าหรับนักท่องเที่ยว            
    Risk Management and Safety for Tourist 
  AR-072-308  การวิจัยทางการทองเที่ยวและการบริการ       3(2-2-5) 
    Research for Tourism and Hospitality    
   AR-072-309  การทองเที่ยวเชิงเกษตร        3(2-2-5) 
    Agro Tourism 
  AR-072-410  การทองเที่ยวชุมชน         3(2-2-5) 
    Community-Based Tourism 
  AR-072-411  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม       3(2-2-5) 
    Cultural Tourism    
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  30 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 2.3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ  15  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้           

15 หน่วยกิต 
  AR-073-101  เศรษฐกิจดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
    Digital Economy for Tourism Industry 
  AR-073-202  การจัดการโรงแรม         3(2-2-5) 
    Hotel Management 
  AR-073-203  การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม        3(2-2-5) 
    Food and Beverage Management 
   AR-073-204  การจัดการส่วนหน้าและส่วนหลัง        3(2-2-5) 
    Front and Back of House Management 

  AR-073-205  ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการครัว         3(2-2-5) 
    Culinary Arts and Kitchen Management 
  AR-073-406  การจัดการการประชุม นิทรรศการ และ      3(2-2-5) 
    การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล            
    MICE Management 
  AR-073-407 บรรพชีวินเพื่อการท่องเที่ยว           3(2-2-5) 
    Paleontology for Tourism 
  AR-073-408 การจัดการท่องเที่ยวทางเลือก           3(2-2-5) 
    Alternative Tourism Management 
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    2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ  15  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้ 15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มภาษาอังกฤษ 
 AR-073-309 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว               3(2-2-5) 
    English for Tourism 
 AR-073-310      ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมบริการ                   3(2-2-5) 
    English for Hospitality Industry  
 AR-073-311 ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรม            3(2-2-5) 
   English and Culture 
 AR-073-412 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์            3(2-2-5) 
   English for Tourist Guide 
 AR-073-413 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ            3(2-2-5) 
    English for Business Communication 
 -  กลุ่มภาษาจีน 
 AR-073-314 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว               3(2-2-5) 
    Chinese for Tourism 
 AR-073-315      ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมบริการ                        3(2-2-5) 
   Chinese for Hospitality Industry 
 AR-073-316 ภาษาจีนกับวัฒนธรรม                      3(2-2-5) 
    Chinese and Culture 
 AR-073-417 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์            3(2-2-5) 
   Chinese for Tourist Guide 
 AR-073-418 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ            3(2-2-5) 
   Chinese for Business Communication 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต 
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนระดับ

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหรือหัวหน้า
สาขาวิชา 

Credits or more of any courses which are in the courses of undergraduate 
level at Kalasin University can be registered under advisor’s or head of the department’s 
approval. 
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4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7   หน่วยกิต  
   ฝึกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  AR-075-401 การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา            1(1-1-3) 
    Preparation for Co – operative Education 
      AR-075-402 สหกิจศึกษา                        6(0-40-0) 
    Co – operative Education 
 หมายเหตุ : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต จะต้องลงทะเบียนเรียน

วิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา 1 หน่วยกิต จึงจะสามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้
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 3.1.4 แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาเสนอแนะสาขาวิชาการท่องเที่ยว แผนการเรียน 4 ปี 

(จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน) 
 

ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชา
บังคับ
ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

GE-010-001 ภาษาอังกฤษ 1  - 3(2-2-5) 
GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ  - 3(3-0-6) 
GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ  - 3(2-2-5) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

AR-071-101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   - 3(3-0-6) 
AR-071-102 จิตวิทยาการบริการ   - 3(3-0-6) 
AR-071-103 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและ 

การโรงแรม   
- 3(2-2-5) 

  รวม   18  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชา
บังคับ
ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

GE-010-002 ภาษาอังกฤษ 2  - 3(2-2-5) 
GE-030-005 กาฬสินธุ์ศึกษา  - 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

AR-071-104 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว   - 3(2-2-5) 
AR-071-105 การท่องเที่ยวเพื่อคนท้ังมวล - 3(2-2-5) 
AR-072-101 ประวัติศาสตร์ไทยและประวัตศิาสตร์ศลิปะ - 3(3-0-6) 
AR-073-101 เศรษฐกิจดิจิทลัส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว - 3(2-2-5) 

  รวม  18  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชา
บังคับ
ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

GE-010-003 ภาษาอังกฤษ 3  - 3(2-2-5) 
GE-040-005 เทคโนโลยีสารสนเทศก์เพื่อการปฏิบัติงาน            - 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

AR-073-202 การจัดการโรงแรม - 3(3-0-6) 
AR-073-203 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม - 3(2-2-5) 
AR-073-204 การจัดการส่วนหน้าและส่วนหลัง - 3(2-2-5) 
AR-072-202 ธุรกจิการบินและโลจสิติกส์ส าหรบัอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว 
- 3(2-2-5) 

   รวม  18  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชา
บังคับ
ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

GE-010-004 ภาษาอังกฤษ 4  - 3(2-2-5) 
GE-010-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารชีวิตประจ าวัน                - 3(2-2-5) 
GE-040-006 สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม - 3(2-2-5) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

AR-072-203 การตลาดการทองเที่ยวและการบริการ - 3(3-0-6) 
AR-073-205 ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการครัว - 3(2-2-5) 
AR-072-204 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ - 3(2-2-5) 

  รวม  18  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชา
บังคับ
ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

AR-073-309 ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว  - 3(2-2-5) 
AR-073-314 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว - 3(2-2-5) 
AR-071-306 หลักการมัคคุเทศก์   - 3(2-2-5) 
AR-072-305 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน - 3(3-0-6) 
AR-072-306 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจการทอ่งเที่ยว - 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี XX-XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1  - 3(X-X-X) 

  รวม  18  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชา
บังคับ
ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

AR-073-310 ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมบริการ  - 3(2-2-5) 
AR-073-315 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมบริการ  - 3(2-2-5) 
AR-071-307 การจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรบัการท่องเที่ยวและ 

การโรงแรม 
- 3(3-0-6) 

AR-071-308 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

- 3(3-0-6) 

AR-072-308 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ - 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสรี XX-XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2 - 3(X-X-X) 

                 รวม  18  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 
จัดการเรียนการสอน ณ สถานประกอบหรือหน่วยงานการด้านการท่องเที่ยวที่ได้ท าความ

ร่วมมือบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (MOU) 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชา
บังคับ
ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

AR-073-412 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์  - 3(2-2-5) 
AR-073-407 บรรพชีวินเพ่ือการท่องเที่ยว  - 3(2-2-5) 
AR-072-410 การทองเที่ยวชุมชน - 3(2-2-5) 
AR-073-406 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล  
- 3(2-2-5) 

หมวดวิชา 
ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

AR-075-401 การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา - 1(1-1-3) 

       รวม  13  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบงัคับก่อน 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชา 
ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

AR-075-402 สหกิจศึกษา AR-075-401 6(0-40-0) 

  รวม  6   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


