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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการได้มีการกำหนด

ปรัชญาของหลักสูตร เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการผลิตบัณฑิตตามพันธกิจ  โดยมุ่งเน้นความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะการปฏิบัติงาน และความตระหนักใน
ประโยชน์สาธารณะ โดยได้กำหนดความสำคัญของหลักสูตร  ในการผลิตบัณฑิต ตลอดจนวัตถุประสงค์ไว้
อย่างชัดเจน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการให้เป็นที่
ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้ งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศตามมาตรฐานสากลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  

 
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 

 ปัจจุบันการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  
และมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น  ส่งผลให้ผู้ประกอบการ  หรือ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการให้บริการให้เหมาะสม
กับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป  มหาวิทยาลัยจึงต้องเร่งพัฒนาให้มีคุณลักษณะและ
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานของอุตสาหกรรม
บริการทั้ งในระดับประเทศและนานาชาติ  โดยส่งเสริมให้ เกิด เครือข่ายความร่วมมื อระหว่าง
สถาบันการศกึษาหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ทางด้านอุตสาหกรรมบริการ ตลอดจน

มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพและสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารทั้งกับชาวไทยและชาวต่างชาติ 
1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคำนวณตัวเลขได้

อย่างถูกต้องรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
 



 

12 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ  คณะวิทยาการจัดการ                         

 2.  แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
สำหรับแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ ได้กำหนด

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยได้กำหนดกลยุทธ์สำคัญที่จะต้องดำเนินการในการพัฒนา
สำหรับปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือความสำเร็จของแผนและตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่ชัดเจน โดยการกำหนด       
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จนั้น ได้กำหนดโดยมีตัวบ่งชี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด 7 แห่ง มคอ. 2 นี้       
และจะต้องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังแผนในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่กำหนดไว้ต่อไปนี้ 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร /กลยุทธ์/ และหลักฐานตัวบ่งชี้ 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ในการดำเนินการ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1.พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

1.ประเมินผลหลักสูตรเดิม เพ่ือ
ส ำ ร ว จ ค ว าม ต้ อ งก า ร ข อ งผู้
ประกอบ การและผู้เรียน 

2.ร่างหลักสูตรที่มีความสอดคล้อง
การผลการประเมินหลักสูตร 

3.ปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการและการ
ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
จากสาขาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้ ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาค 
เอกชนมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใน
ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานรวมถึงด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
หลักฐาน 

1.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ขอ งผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ตทั้ งภ าค รั ฐแล ะ
ภาคเอกชน 

2.ร่างหลักสูตร ( ฉบับปรับปรุง ) 
3.แบบสำรวจความพึ งใจในการใช้
บัณฑิตที่ได้รับจากผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมบริการ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ในการดำเนินการ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
2.พัฒนาหลักสูตรตามความ
ต้องการและการเปลี่ยนแปลง
ของภาคธุรกิจบริการและภาค
การท่องเที่ ยวของไทยและ
ระดับนานาชาติ 

1.สำรวจความต้องการของภาค
ธุรกิจบริการและภาคการท่องเที่ยว 

2.สร้างเครือข่ ายกับหน่ วยงาน
ภ าค รั ฐ แ ล ะภ าค เอ ก ช น เพ่ื อ
วิ เค ราะห์ ค ว าม ต้ อ งก ารแ ล ะ
แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมบริการ  

ตัวบ่งชี้ 
1.จำนวนครั้งในการสำรวจไม่น้อย
กว่าสองครั้ง ภายในรอบปีการศึกษา 

2.จำนวนหน่ วยงานที่ ได้ เข้ าร่ วม
เครือข่ายความร่วมมือไม่น้อยกว่าสิบ
หน่วยงาน 

3.จำนวนครั้งในการประชุมร่วมกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อปี 
หลักฐาน 
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1.รายงานผลการสำรวจความต้องการ
คุณลักษณะของแรงงานในภาคธุรกิจ
บริการและภาคการท่องเที่ยว  
2.เอกสารข้ อตกลงความร่วมมื อ
ระหว่างหน่วยงานกับมหาวิทยาลัย 

3.รายงานการประชุม 

3.ปรับปรุงทรัพยากรที่ใช้ใน
การเรียนการสอนให้มีความ
ทันสมัย 

 

1.สำรวจความต้องการของผู้เรียน
รวมถึงการศึกษาดูงานจากหน่วย 
งานที่ได้มาตรฐานในการจัดการ
เรียนการสอนด้านอุตสาหกรรม
บริการทั้ งภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศ 

ตัวบ่งชี้ 
จ ำน วน ค รั้ ง ใน ก ารส ำรว จ ห รื อ 
การศึกษาดูงานมีไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
ต่อหนึ่งปีการศึกษา 

หลักฐาน 

1.รายงานผลการสำรวจความต้องการ
ของนักศึกษา 

2.รายงานผลการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


