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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Tourism
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

0202 (มหาวิทยาลัยพะเยา)
25510271104258_2119_IP (สกอ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Tourism

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism)
B.A. (Tourism)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 115(16/2559) วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560
วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้อ มในการเผยแพร่ห ลั ก สู ต รที่มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 มัคคุเทศก์
8.2 ผูป้ ระกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
8.3 พนัก งานในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกั บ การท่องเที่ย ว โรงแรม และอุตสาหกรรม
บริการ
8.4 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรม
บริการ
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวกรัณน์ฑรัตน์ คะวัตกิ ูล

2

3

นางฤทัยภัทร พิมลศรี

นายสุริยา ส้มจันทร์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36106003 XXXXX

35601011 XXXXX

36599007 XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
ศศ.ม.
Master of
International
Tourism and
Hotel
Management
บธ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปี

พัฒนาการท่องเที่ยว
(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Southern Cross University,
Australia

2558

การท่องเที่ยว
พัฒนาการท่องเที่ยว
(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
อุทยานและนันทนาการ
จิตวิทยา (อุตสาหกรรม)
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2545
2553

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2547
2541
2555
2545
2540

2548
2547
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

4

นายกิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์

5

นางจารุวรรณ โปษยานนท์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
41099000 XXXXX

35013005 XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.B.A

Hospitality with Marketing

บธ.บ.

การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Les Roches, International
School of Hotel
Management, Switzerland
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.ม.
ศศ.บ.

โบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร์
ประวัตศิ าสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2555

2549
2543
2538
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างสรรค์ไทย ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน นอกจากนี้ผลจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตที่เป็นหนึ่งเดียว เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายเสรีด้าน
สินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือ และการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่อยู่ในลาดับ
ความสาคัญสูง (Priority Sector) ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวในเขต
ภูมภิ าคอาเซียน
จากแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาองค์ความรู้
ของประเทศ โดยเฉพาะสถาบั น การศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ก่
สาธารณชน ในรูปแบบของกิจกรรม การสร้างแหล่งค้นคว้ าและแหล่งเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานวิจัย
การบรรยาย และการจัดการเรียนการสอน สร้างบุคลากรที่มีทักษะในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
เชิงสร้างสรรค์
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
นโยบายเร่ ง ด่ ว นของภาครั ฐ ต้ อ งการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของการท่ อ งเที่ ย ว โรงแรม และ
อุตสาหกรรมบริการ เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ นโยบายดังกล่าวทาให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
การกระจายรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างดีทั้งในแง่ของพื้นที่และสาขาการผลิตหรือบริการต่าง ๆ
รวมถึ งมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ วิ ถี ชี วิ ต วัฒ นธรรม และสั งคมของท้ อ งถิ่ น และยั งเชื่ อ มโยงไปยั ง ธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อีกเป็นจานวนมาก ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ทาให้เกิดแนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ท่ อ งเที่ ย ว และ เกิ ด เป็ น “การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน”(Community Based-Tourism) เพื่ อ หวังให้ ชุม ชน
ตระหนักให้เกิดความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
อย่างไรก็ตาม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชน พร้อมการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
ให้ยั่งยืน ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยการรณรงค์
ในเรื่องวัฒ นธรรม การบังคั บ ใช้กฎหมายที่เกี่ย วข้องกั บการท่องเที่ยว การรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเคารพ
มาตรฐานในวิชาชีพคุณธรรมและจริยธรรม การกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความภาคภูมิใจและ
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รากฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ประเพณี วัฒ นธรรมการใช้ท รัพ ยากรอย่ างเป็ น ธรรมและน าไปสู่ ก าร
กระจายให้ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์และการเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนการมีธรรมาภิ
บาล เป็นต้น เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านความเป็นอยู่ เศรษฐกิจให้มีความมั่นคง และตระหนัก
ถึ ง คุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรมในชาติ พั ฒ นาสั ง คมในทุ ก ด้ า นให้ มี ค วามทั ด เที ย มในระดั บ สากล และมี
เสถียรภาพ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
12.1.2 ให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และมีศักยภาพเป็นผู้นาเพื่อการแข่งขันระดับสากล และในระดับ
กลุ่มประเทศอาเซียน
12.1.3 ส่ งเสริม การเรีย นรู้ในสาขาวิ ชาการท่ อ งเที่ ย ว คิ ด วิเคราะห์ และปรั บ ตั ว เข้ ากั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ผลผลิตเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ
12.2.2 สามารถน าความรู้ ไปตอบสนองความต้ อ งการ เพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
12.2.3 ส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ซาบซึ้ง
และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมของชาติ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน
30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
จานวน
30 หน่วยกิต
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
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001102
001103
001204
002201
002202
003201
003202
004101
004201

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
142111
142112
142121
142461
143371

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
Chinese for Tour Guide
ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 1
Basic Japanese I

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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143372
143373
143374
146132
146133
146200
146374
146474

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 2
Basic Japanese II
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II
การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion Expression
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
English for Tourism and Hospitality
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English

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

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
221110

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology in Business

3(2-2-5)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
122410

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management

3(2-2-5)
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13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการบัญชี
124332

การบัญชีสาหรับผูไ้ ม่ใช่นักบัญชี
Accounting for Non-Accountant

3(3-0-6)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/
ผู้อานวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่
ก าหนดนโยบายและพิ จารณาการด าเนินการ การจัดการเรีย นการสอน หมวดวิชาศึก ษาทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อานวยการ เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
คณะวิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร์ ได้ ใ ห้ ค ณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้
1) คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร โดยมี อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย
วิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นที่ปรึกษา และ
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หัวหน้าสาขา เป็นกรรมการและอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นเลขานุการและกรรมการทาหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
คือ บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการรวมทั้งนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานหลักสูตร
2) ก าหนดให้ค ณะกรรมการรับ ผิดชอบหลัก สูต ร ท าการประสานกั บ คณะอื่น ที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาค าอธิ บ ายรายวิ ช า พร้ อ มทั้ ง ก าหนดอาจารย์ ผู้ ส อนและหั ว ข้ อ ที่ ส อนและ
ประเมินผลร่วมกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอุต สาหกรรมบริการที่มีคุณภาพพร้อมด้วยคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วให้ มี ค วามรู้ ภ าคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ เพื่ อ ป้ อ นเข้ า สู่ ต ลาดแรงงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งการเป็นลูกจ้างและผู้ประกอบการ ตลอดจนการเป็นบุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อเป็น ส่ วนหนึ่ งในการส่ งเสริม และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ย วของ
ประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม
1.3.2 มีความเข้าใจและรอบรู้ในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานในการท่องเที่ยว โรงแรม และ
อุตสาหกรรมบริการ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
วิชาชีพการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
1.3.4 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
สามารถแสดงบทบาทความเป็นผู้นา และผูต้ ามได้และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. การปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองต่อความต้องการ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ

กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
โดยนาผลจากการประเมินผล
หลักสูตรด้านคุณสมบัติของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ในการ
สารวจความคิดเห็นจากผูใ้ ช้บัณฑิต
2. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อการ
ระดมสมองข้อคิดเห็นการพัฒนา
หลักสูตรให้เหมาะสมและมี
คุณภาพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หลักฐาน
1.รายงานสรุปผลการสารวจ
2.รายงานการปรับปรุงตาม
ผลที่ได้รับจากการสารวจ
ตัวบ่งชี้
1.ระดับความพึงพอใจ
หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้
1.จานวนหน่วยงาน/บุคคล
ที่ลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ/กิจกรรม

2. การปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน

1. สารวจความต้องการของผูเ้ รียน หลักฐาน
และอาจารย์ผู้สอน
1.รายงานสรุปผลการสารวจ
2.รายงานการปรับปรุงตาม
ผลที่ได้รับจากการสารวจ
ตัวบ่งชี้
1.ระดับความต้องการและ
จานวนปัจจัย
2 . จั ด ห าแ ล ะจั ด ส รรทุ น เพื่ อ หลักฐาน
ปรับ ปรุงปัจจัย สนับ สนุนการเรีย น 1.จานวนเงินทุนที่ได้รับ
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
2.จานวนเงินทุนที่ได้จ่ายไป
เช่น ระบบ wireless, Textbook
3.จานวนและรายการ
3. จัดหาอุปกรณ์ทางด้านการ
อุปกรณ์ที่จัดหาเพิ่ม/ปรับปรุง
เรียนการสอน และห้องปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้
ทางด้านโรงแรม
1.จานวนเงินทุนที่ได้รับเพิ่ม
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

3. การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

กลยุทธ์

1. ส่งเสริม ให้ค ณาจารย์ได้ รับ การ
อ บ ร ม ค วาม รู้ ใ ห ม่ ๆ ด้ าน ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว โ ร ง แ ร ม แ ล ะ
อุ ต สาหกรรมบริก าร และสาขาที่
เชี่ยวชาญ รวมทั้งสนับ สนุนการไป
ทั ศ น ศึ ก ษ า ดู ง า น ทั้ ง ใน แ ล ะ
ต่างประเทศ

2. ส่ ง เส ริ ม ให้ ค ณ า จ า ร ย์ ท า
โครงงาน หรื อ งานวิ จั ย ในสาขาที่
เชี่ยวชาญ วิจัยในชั้นเรียน เพื่อจะได้
นาผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
จากปีก่อน
2. งบประมาณในการจัดซื้อ
คุรุภัณฑ์
3. จานวนอุปกรณ์ทางด้าน
การเรียนการสอน
4. ห้องปฏิบัติการด้าน
โรงแรม
หลักฐาน
1. หนังสือ หรือเอกสารที่
อาจารย์เดินทางไปอบรม
สัมมนา ทัศนศึกษา
2. บทความ หรือ รายงาน
โครงงานหรือรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
ตัวบ่งชี้
1.จานวนครั้งที่อาจารย์
เดินทางไปอบรม สัมมนา
ทัศนศึกษา
2. จานวนโครงงานหรือ
งานวิจัย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ นไปตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย การศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2553
และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ระบบทวิ ภาค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาค ภาคการศึ ก ษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
(ไม่ม)ี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก หน้าที่ 81 หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา
ข้อ 4 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
4.1 สาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
4.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญ ญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญ ญาตรีหรือ
เทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
4.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
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4.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤติ
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.4.1 พืน้ ฐานด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.4.2 ขาดความกล้าแสดงออก
2.4.3 ขาดทักษะในการบริการ
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.4
2.5.1 จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.5.2 จัดให้มโี ครงการปรับพืน้ ฐานและทัศนคติตามลักษณะวิชาชีพท่องเที่ยว โรงแรม และ
อุตสาหกรรมบริการ
โดยทั้ง 2 โครงการจะจัดให้สาหรับนิสิตแรกเข้า ในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา
2.6 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1
120
120
120
120
120
ชั้นปีที่ 2
120
120
120
120
ชั้นปีที่ 3
120
120
120
ชั้นปีที่ 4
120
120
รวม
120
240
360
480
480
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
120
120

16
2.7 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จา่ ยต่อหัวต่อปี
รวม

2560

ปีงบประมาณ
2561
2562

2563

2564

780,418
-

827,243
-

876,877
-

929,490
-

985,259
-

25,729
120,840
91,838

27,273
128,090
97,349

28,910
135,776
103,190

30,644
143,922
109,381

32,483
152,558
115,944

78,811
50,314
30,000
1,204,326

83,540
88,552
93,865
99,497
53,333
56,533
59,925
63,520
30,000
30,000
30,000
30,000
1,274,786 1,349,473 1,428,641 1,512,560

2.8 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้า งหลั ก สู ต ร แบ่ งเป็ น หมวดวิช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก
2.2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
2.2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4.หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม พ.ศ.
2553
ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2555

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560

30
15
15

30
21
9
84
24
60
30
30
15
15

30
30
84
24
60
30
30
15
15

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
126

6
6
126

6
6
126

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
60
30

ไม่น้อยกว่า
จานวน

30
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
122410
123110
123111
123112
123113
123214
123215

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ไม่น้อยกว่า
จานวน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
Tourism and Hospitality Industry
จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
Psychology and Art of Services
แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
Tourist Destinations
ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ
Thai History Archaeology and Arts History
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Tourist Behavior and Cross Cultural Communication

84
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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221110

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology in Business
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะบังคับ

จานวน
จานวน

123120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism
123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
Principles of Tourism Business Management
123322 หลักการมัคคุเทศก์
Principles of Tour Guide
123323 หลักการจัดการโรงแรม
Principles of Hotel Management
123324 งานบริการส่วนหน้า
Front Office Operations
123325 อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
Transportation Industry for Tourism
123326 หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว
Procedure of Tour Operation
123427 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
Development Strategic in Tourism Hotel and Hospitality Industry
123428 สัมมนา
Seminar
123429 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
124332 การบัญชีสาหรับผูไ้ ม่ใช่นักบัญชี
Accounting for Non-Accountant

3(2-2-5)

60
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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วิชาเฉพาะเลือก
จานวน
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
จานวน
โดยให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ด้านท่องเที่ยวและวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
123230 งานเทศกาลและกิจกรรม
Festival and Event
123331 การวางแผนนันทนาการและการท่องเที่ยว
Planning of Recreation and Tourism
123332 ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
Community Based-Tourism Business
123333 รูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่
Modern Tourism Styles
123434 การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
Research Methodology for Tourism Hotel and Hospitality Industry
ด้านโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ
123240 ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
MICE Business
123341 งานแม่บ้าน
Housekeeping Operations
123342 ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
Art of Mixology
123343 การจัดการธุรกิจการบิน
Aviation Business Management
123444 การจัดการงานเลี้ยง
Catering and Banquet Management

30
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
จานวน
วิชาภาษาเลือก
จานวน
โดยให้เลือกเรียนกลุ่มวิชา เพียง 1 กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาภาษาจีน
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
142461 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
Chinese for Tour Guide
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking Development II
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
143371 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 1
Basic Japanese I
143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
143373 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 2
Basic Japanese II
143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II
143471 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 3
Basic Japanese III

15
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

22
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
146132 การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion Expression
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
English for Tourism and Hospitality

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต ส าม ารถ เลื อ ก เรี ย น ราย วิ ช าที่ เปิ ด ส อ น ใน ม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะเย า ห รื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
123450 การฝึกงาน*
Professional Training
123451 สหกิจศึกษา*
Co-Operative Education
123452 การศึกษาอิสระ*
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

จานวน

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
General Education
123110 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
Tourism and Hospitality Industry
123111 จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
Psychology and Art of Services
123112 แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
Tourist Destinations
221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology in Business
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
001101
001103
003202
123113
123120
124332

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ
Thai History Archaeology and Arts History
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism
การบัญชีสาหรับผูไ้ ม่ใช่นักบัญชี
Accounting for Non-Accountant
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
123214 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
XXXXXX วิชาภาษาเลือก
Language Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
Principles of Tourism Business Management

3(2-2-5)

123215 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Tourist Behavior and Cross Cultural Communication
123XXX วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
Major Elective
XXXXXX วิชาภาษาเลือก
Language Elective
รวม

3(3-0-6)

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

3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
123322 หลักการมัคคุเทศก์
Principles of Tour Guide
123323 หลักการจัดการโรงแรม
Principles of Hotel Management
123XXX วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
Major Elective
123XXX วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
Major Elective
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
Free Elective
XXXXXX วิชาภาษาเลือก
Language Elective
รวม

3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
17 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
123324 งานบริการส่วนหน้า
Front Office Operations
123325 อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
Transportation Industry for Tourism
123326 หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว
Procedure of Tour Operation
123XXX วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
Major Elective
XXXXXX วิชาภาษาเลือก
Language Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
15 หน่วยกิต
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123427
123428
123429
123XXX
146374
XXXXXX

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
Development Strategic in Tourism Hotel and Hospitality Industry
สัมมนา
Seminar
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
Major Elective
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
English for Tourism and Hospitality
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
123450 การฝึกงาน*
Professional Training
123451 สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
123452 การศึกษาอิสระ*
Independent Study
รวม
หมายเหตุ

*ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟั งและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุป ความ และการแสดงความคิดผ่านทัก ษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทั ก ษะภาษาอั งกฤษด้ านการฟั ง พู ด อ่ าน เขีย น ค าศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ในการสื่ อ สารตาม
สถานการณ์ ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพ ท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่ อสาร ณ ด่ านตรวจคนเข้าเมื อง ศุล กากร การเข้าพั ก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
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Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and
sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for
further study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิท ธิ บทบาทและหน้าที่ ของพลเมื องในสั งคมทุ ก ระดั บ จิต อาสา ส านึ ก สาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิ ชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
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Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s
regional, Phayao and University of Phayao dimensions
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเคราะห์ แ ละวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพในชี วิต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and
environmental saving
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004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others,
goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทัก ษะการพู ดในที่ ชุมชน คุณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ตามอัต ลัก ษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Management
กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจและความผูกพันในการทางาน สหภาพแรงงาน สวัสดิการและความ
ปลอดภัยในการทางาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระดับโลก
Human resource management activities, planning, job design, job analysis, staff
recruitment and selecting, training and development, compensation and benefits, performance
appraisal, motivation and engagement, labor relations, safety and health, global human resource
management
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123110 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3(3-0-6)
Tourism and Hospitality Industry
นิ ย าม ความเป็ น มา วิ วั ฒ นาการของการท่ อ งเที่ ย ว นิ ย ามศั พ ท์ ที่ ใช้ ในอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การท่องเที่ยว รูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีในประเทศไทย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การวาง
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากมุมมองของภาครัฐ และเอกชน และการศึกษานอกสถานที่
Meaning, history and the evolution of tourism industry, technical terms,
components of the tourism and hospitality industry and theories, impacts, types of tourism in
Thailand, related organizations and developmental plans from government and private sectors and
field trip
123111 จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
3(2-2-5)
Psychology and Art of Services
การรู้จักตัวเอง พฤติกรรมมนุษย์ การติดต่อ และการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพใน
ด้านต่างๆ การพูด การแต่งกาย การแสดงออก กริยามารยาทของผู้ให้บริการ การมีปฏิสัมพั นธ์ในการ
บริการ การสร้างจิตใจของการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ขณะที่มีการติดต่อสื่อสารและการ
ให้บริการ
Self-understanding, human behavior, service and communications, personality
development: speaking, dressing, expressing, etiquettes and mannerisms of service providers,
solving problems during the services and communications
123112

แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Tourist Destination
ความหมาย องค์ประกอบคาว่า แหล่งท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ ยวและทรัพยากร
การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและพื้นที่เชื่อมโยง
กลุ่มประเทศอาเซีย น และระดั บ สากล ตลอดจนปัญ หาหรือผลกระทบ และการอนุรัก ษ์ท รัพ ยากร
ท่องเที่ยว
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Definition, elements of tourism destination and relationship between geography and
tourism, type of tourism resources such as natural and history and archeology, culture, tourism
geography, tourist destinations in Thailand, local tourism destination and related area, ASEAN and
international countries, issues or impact and conservation of tourism resource
123113

ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ
3(3-0-6)
Thai History Archaeology and Arts History
พั ฒ นาการทางด้ า นโบราณคดี ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศไทย
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ตัง้ แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มบี ทบาทต่อทรัพยากรการ
ท่องเทีย่ วประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวัฒนธรรมของประเทศไทย
Development of archaeology, social and cultural history of Thailand, arts history since
pre-history period until Rattanakosin period with the impact on historical archaeological and
cultural tourism resources of Thailand
123120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Tourism
ความหมาย องค์ประกอบ และหลักการของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภท
และรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวทางการอนุรัก ษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
Meaning, components and principle of sustainable tourism, types and formats of
sustainable tourism, guidelines for the tourism resources conservation, sustainable forms of
tourism-related businesses, tourism resources management, sustainable tourism development
planning
123214

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel

บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้า และสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาทางจริยธรรม แนวทางการแก้ไขและ
การพัฒนา และจริยธรรมในงานบริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ ธุ ร กิ จ โรงแรม บทบาทและหน้ าที่ ของส านัก งานทะเบี ย นธุ รกิ จ น าเที่ ย วและมั ค คุ เทศก์
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กฎหมายคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค กฎหมายเกี่ ย วกั บ ภาษี อ ากรและศุ ล กากร กฎหมายเกี่ ย วกั บ ป่ า ไม้
สิ่งแวดล้อม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
Roles and responsibilities of tourism and hotel business towards clienteles and society,
concept of business and professional ethics, moral problems and developmental solution and ethics
for services, law relating to tour operators and tour guides, law relating to hotel business, roles and
responsibility of bureau of tourism business and guide registration, consumer protection law, law
relating to taxation and customs, law relating to forestry, environment and archaeological sites and
antique, and labor law
123215 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Tourist Behavior and Cross Cultural Communication
ประเภทและลักษณะของนักท่องเที่ยว แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ความคาดหวังและความพึง
พอใจของนัก ท่ องเที่ ย ว รูป แบบการเดิ นทางท่องเที่ย ว รูป แบบของกระบวนการตัด สินใจซื้อบริก าร
ทางการท่องเที่ย ว พฤติก รรมการท่องเที่ยวตามช่วงอายุ การสื่อสารข้ามวัฒ นธรรมในด้านเกี่ยวกั บ
อุตสาหกรรมบริการ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละสัญชาติ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและ
การแก้ปัญหาการติดต่อสื่อสาร
Types and characteristics of tourists, tourism motivation, expectation and satisfactory of
tourists, form of the decision to purchase travel services, life span behavior, cross-cultural
communication in the service industry, tourists behavior of nationality, case studies on
communication and problem solving
123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Principles of Tourism Business Management
ความหมาย ประเภท รูปแบบ และการจัดองค์กรของธุรกิจท่องเที่ยว วิธีการขออนุญาต
ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยว การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน การจัดการดาเนินงาน ความรู้
เบือ้ งต้นด้านการตลาดสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัญหา และปัจจัยต่างๆ ที่มผี ลต่อธุรกิจ
และแนวทางการแก้ไขปัญหา
Meaning, types, forms and organizing of tourism business, permission of tourism
business formalities, target imposition, operational management, fundamental marketing for tourism
business, problem analysis and business factors affect, solutions
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123230 งานเทศกาลและกิจกรรม
3(2-2-5)
Festival and Event
ความหมาย ประเภท รูป แบบของเทศกาล ประเพณี วิถี ชีวิต และกิ จ กรรม การบริห าร
จัดการ การตลาด สาหรับการจัดงานเทศกาลต่างๆ ผลกระทบของการจัดงานเทศกาล
Meaning, types and styles of festival, traditions, way of life and activities, management,
marketing for festival management, effect of festival management
123240 ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3(2-2-5)
MICE Business
ความรู้เบื้องต้น ความสาคัญ หน่วยงานและองค์ก รที่เกี่ย วข้อง โครงสร้างองค์ก ร หน้าที่
ความรับผิดชอบ รูปแบบและประเภทของการให้บริการของธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล และนิทรรศการ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ
Introduction, significance, departments and organizations related, organizational
structure, responsibilities, kinds and types of services of meetings incentives conventions exhibitions
business, problems and solutions, ethics
123322 หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Principles of Tour Guide
นิยามของมัคคุเทศก์ บุคลิกและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ที่ดี วิธีการและบทบาทหน้าที่
ของมัคคุเทศก์ การอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การดูแลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
องค์ ก รทางการท่ อ งเที่ ย วของรัฐ และเอกชน การแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ระเบี ย บและวิธี ก ารเดิ น
ทางเข้าออกราชอาณาจัก ร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้ด้านมรดกวัฒ นธรรมไทย ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นที่สาคัญของไทย
Definition of tour guide, good personality and ethics, duties and roles of tour guides,
facilitating and tourist safety, tourism organizations: government and private sectors , solving
problems, the implementation of immigration regulations, related law, first aid, knowledge in Thai
cultural heritage, importance local wisdom of Thailand
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123323 หลักการจัดการโรงแรม
2(2-0-4)
Principles of Hotel Management
วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงแรม โครงสร้างของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน หน้าที่
และความรับ ผิด ชอบของฝ่ายต่างๆ การควบคุมกิจการโรงแรม นโยบาย เป้าหมาย การดาเนินการ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตัง้ มารยาทของพนักงาน แนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง
Development of hotel industry, structure of the hotel business, distribution of work,
duties and responsibilities in each department, managing hotel activities, policy, work targets, laws
covering setting up hotels, hotel personnel etiquette, guideline for problem solving
123324 งานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
Front Office Operations
ความรูเ้ กี่ยวกับอุตสาหกรรมที่พักแรม ประเภทของที่พักแรมและห้องพัก การแบ่งกลุ่มลูกค้า
การจัดองค์กรของแผนงานบริการส่วนหน้า บุคลิกภาพสาหรับผู้ทางานบริการส่วนหน้า บทบาท หน้ าที่
ความรับผิดชอบของแผนกต้อนรับ การประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร วงจร
ของการให้บริการ การรับโทรศัพท์ การสารองห้องพัก การลงทะเบียนผู้เข้าพัก การให้บริการระหว่าง
เข้าพั ก การเขียนจดหมายถึงผู้เข้าพั ก การชาระเงินและคืนห้องพัก การรับคาตาหนิ การสื่ อสารข้าม
วัฒนธรรม ความปลอดภัยในการทางานของแผนกต้อนรับส่วนหน้า คาศัพท์ที่ใช้ในแผนกต้อนรับ
Knowledge of accommodation industry, types of lodging and rooms, guest classification,
organization of front office department , professional personality for front liners, roles and
responsibilities, co-ordination of insiders and outsiders, cycle of service, telephone handlings, room
reservation, guest registration , occupancy service, correspondence to in-house guests, departures
and cashiering, hadlings complaints, cross culture communication, safety and security for front
office operations, technical terms used in the front office department
123325 อุตสากรรมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Transportation Industry for Tourism
ประเภทการขนส่งและการคมนาคม องค์ประกอบของการขนส่ง การขนส่งทางบก ทาง
น้า และทางอากาศ ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์การบิน การสารองตั๋วเครื่องบินด้วยระบบจัดจาหน่าย
แบบเบ็ดเสร็จ การขนส่งสาหรับรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ
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Types and elements of transportations, on land, water, and air, knowledge of global
indicator, airline ticketing reservation by Global Distribution System (GDS), transportation for
modern tourism
123326 หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว
3(1-4-4)
Procedure of Tour Operation
หลัก การจัด การบริษัท ท่องเที่ย ว วิธีก ารจัด นาเที่ยว การอ่าน และการเขียนแผนที่แสดง
เส้นทางท่องเที่ยว การจัดเส้นทางในการท่องเที่ยว การสารวจและติดต่อกับ ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เทคนิค
การเขียนรายการนาเที่ยว การคานวณต้นทุน กาไร การจัดนันทนาการ
Principles of travel agency management, the procedure of tour operation, reading and
writing travel maps, organizing travel routes, exploring and contacting other business related to
tourism, writing techniques for travel programs, profit calculation, recreation arrangement and field
trips
123331 การวางแผนนันทนาการและการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Planning of Recreation and Tourism
ความหมาย หลั ก การ และองค์ ป ระกอบของค าว่ า การวางแผนนั น ทนาการและการ
ท่องเที่ยว เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทักษะใน
ด้านการเป็ น ผู้ นานั น ทนาการ การวางแผนการจั ด กิจ กรรมนั นทนาการและการท่ อ งเที่ ย วทั้ งในเชิ ง
กิ จ กรรม เช่ น ด้า นการน าเกม การสื่ อความหมาย และการจัด การพื้ นที่ แ หล่ งนัน ทนาการเพื่ อ การ
ท่องเที่ยว
Definition, principles and elements of planning of recreation and tourism, technique of
recreation for tourism, recreation leadership skills, planning and recreational activities management
for tourism eithergame leader, interpretation and recreation area management for tourism
123332 ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
Community Based – Tourism Business
วิ วั ฒ นาการและหลั ก การเกี่ ย วกั บ การจั ด การ และธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน บริ บ ทชุ ม ชน
ทรัพยากรการจัดการ หน้าที่ในการจัดการในธุรกิจท่องเที่ยว ความรู้เบื้องต้นในการจัดการการตลาด
ท่องเที่ยว การจัดการการเงิน การจัดการการดาเนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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Evolution of concepts and principles of business management and community based –
tourism management, generality of community management resources, functions of management:
planning, organizing, leading and controlling, introduction of marketing, financial management,
operational management, human resource management
123333 รูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Tourism Styles
ประเภทและรูป แบบของการท่องเที่ย วสมัย ใหม่ พฤติก รรมนั ก ท่องเที่ย วในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาหรับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม่ ปัจจัยที่มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การท่องเที่ยวสมัยใหม่
Types and forms of modern tourism, tourists behavior in the current and future trends,
tourism activity in the modern style, application of technology for modern tourism, the factors
affecting the change to modern tourism
123341 งานแม่บ้าน
3(2-2-5)
Housekeeping Operations
ลักษณะของงานแม่บ้านในโรงแรม บุคลิก ภาพของพนักงานแผนกแม่บ้าน การจัดองค์ก ร
หน้าที่และขอบเขตการดาเนินงานของแม่บ้าน ความปลอดภัยในงานแม่บ้าน งานเอกสารเกี่ยวกับงาน
แม่บ้าน การประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงแรม การให้บริการและติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
Characteristics of housekeeping, personality of housekeeping department, organizational
management, role and responsibilities of housekeeping, safety and security of housekeeping,
housekeeping documentary, co-operation with other department, guest communication and service
123342 ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Art of Mixology
หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกบริการเครื่ องดื่ม อุปกรณ์ที่ใช้ในแผนกบาร์ ประเภทของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้ในงานบริการ หลักวิธีของการผสมเครื่องดื่มแบบต่างๆ การตกแต่งเครื่องดื่ม
การออกแบบเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การเลือกใช้วัตถุดิบ บุคลิกภาพสาหรับผู้
ผสมเครื่องดื่ม
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Responsibilities of beverage department, bar equipment and tools, types of alcoholic
drinks in service operations, principles of mixing drinks, drinks decorations, cocktail and cocktail
creation, raw material selection, personality for mixologist
123343 การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
Aviation Business Management
ระบบการจัดการของธุรกิจการบิน รหัสสายการบิน รหัสสนามบิน การคิดคานวณเวลา GMT
การสารองตัว๋ เครื่องบินโดยใช้ระบบจัดจาหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ
Airline business management systems, airline code and airport code, the GMT times,
airline ticket reservation system by Global Distribution System (GDS)
123427 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
Development Strategic in Tourism Hotel and Hospitality Industry
กระบวนการกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวความคิดสร้างสรรค์
ของกลยุทธ์ ปัจจัยของกระบวนการตัดสินใจ การประยุกต์ ความรู้ด้านจัดการ การตลาดและการบัญชี
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลยุทธ์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ การ
จัดการการสื่อสาร การจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
Process of strategic for business unit, concepts of creative strategies, factors for decision
making process, applying knowledge of management, marketing and accounting for tourism
industry, strategies for tourism, hotel and hospitality industry development, communication
management, domestic and international tourism network management
123428 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
วิเคราะห์ และอภิปราย ประเด็นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
และรูปแบบการจัดสัมมนา
Analysis and discussion topic related to tourism hotel and hospitality industry and forms
of seminar arrangement
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123429 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Service
ประวัติ และวิวัฒนาการของงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม บุคลิกของผู้ให้บริการอาหาร ความรู้เกี่ยวกับอาหารตะวันตก การจัด
โต๊ะ ขั้นตอนการให้บริการรูปแบบต่างๆ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน การออกแบบเมนูอาหารแต่ละ
ประเภท มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล ความรู้เรื่องไวน์ และเครื่องดื่ มประเภทต่ างๆ การผสม
เครื่องดื่ม และหลักการจัดงานเลี้ยงเบื้องต้น ความปลอดภัยในอาหาร
Evolutionary and history of food and beverage service, roles and responsibilities of food
and beverage department, proper manner and personality, knowledge of western food, table
settings, process of table services, relevant equipment, menu planning, dinning etiquette, wine
and beverages, principles of mixing drinks, managing banquets, food safety and hygiene
123434 การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
Research Methodology for Tourism Hotel and Hospitality Industry
ความหมาย บทบาท ความสาคัญของการวิจัยต่อการท่องเที่ยวและการบริการ ลักษณะและ
ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยด้านการท่องเที่ยว จรรยาบรรณนักวิจัย กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การ
ระบุปัญ หา การก าหนดวั ตถุ ป ระสงค์ การตั้งสมมติฐ านการวิจัย การออกแบบวิจัย การสุ่มตัวอย่าง
เทคนิคการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ง การเขียนและนาเสนอผลงานวิจัยทางด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการ
Importance and significance of tourism and hospitality research, characteristics and scope
of tourism research, researcher ethics, research process and procedures such as researching
problems, research objectives, researchers hypothesized, research design and methods, sampling,
data collection methods and data analysis, and finally, research conclusion and findings in a
presentation of tourism and hospitality
123444 การจัดการงานจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
Catering and Banquet Management
ประเภท และรูปแบบการจัดงานเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ เทคนิควิธีการออกแบบงานเลี้ยง
สุนทรียศาสตร์ในงานจัดเลีย้ ง การจัดอาหาร เครื่องดื่มและการบริการ บุคลิกภาพของผูใ้ ห้บริการ
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Types and forms of on-premise and off-premise catering and banqueting, techniques of
catering and banquet creation, aesthetics in catering and banquet, food, drinks and service
arrangement, staff personality
123450 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, in tourism hotel and hospitality industry in private or
government workplace
123451 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน และจัดทาโครงงาน
Training, learning, gaining experience, in tourism hotel and hospitality industry in private or
government workplace, and project
123452 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอและ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and
discussion in Tourism Hotel and Hospitality Industry
124332 การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี
3(3-0-6)
Accounting for Non-Accountant
ความสาคัญของบัญชีต่อชีวิตประจาวัน รูปแบบขององค์กร การวิเคราะห์รายการค้าสาหรับ
ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม ภาษีเงินได้ กระบวนการจัดทารายงานทางการ
เงิน งบประมาณ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
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Importance of accounting in everyday life, organization forms, transaction analysis for
service business, merchandise business, industrial business, taxation, financial reporting process,
budgeting, financial reporting analysis
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ระบบและเทคนิค การออกเสีย งภาษาจีน (PINYIN) วิธีก ารเขีย นตัวอัก ษรจีน โครงสร้างของ
อักษรจีน คาศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้บ่อยในชีวติ ประจาวัน (HSK ระดับ 1-2) รูปประโยคพื้นฐาน
Study systems and techniques of Chinese pronunciation (PINYIN), Chinese alphabets
writing, Chinese alphabets structures, basic Chinese vocabulary that frequently uses in daily life
(HSK Level 1-2) and fundamental sentences structures
142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
คาศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน (HSK ระดับ 3) พัฒนาความสามารถการสื่อสาร
ภาษาจีน การใช้ภาษาจีนเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน
Basic vocabulary that frequently uses in daily life (HSK Level 3), develop communication
skill in Chinese, use the Chinese language to solve the easily problems in daily life
142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development I
การพู ด การฟั ง ภาษาจี น ขั้ น พื้ น ฐาน และการตอบค าถามจากสถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ชีวติ ประจาวัน ที่อยู่อาศัย อาหารและเครื่องดื่ม การซื้อของ คมนาคม สุขภาพอนามัย
Develop speaking, listening to basic Chinese from situation relates to daily life,
residence, foods and drinks, shopping, transportation, health, and be able to answer the questions
from the situations above
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development II
การพูด การฟังภาษาจีนระดับต้น และการตอบคาถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรก
สภาพอากาศ การเรียนการศึกษา การทางาน ธุรกรรมการเงิน การท่องเที่ยว
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Develop speaking, listening to elementary Chinese from the situations about hobbies,
weather conditions, study, finance and banking, tourism, and be able to answer the questions from
the situations above
142461 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Chinese for Tour Guide
ข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีของไทยฉบับภาษาจีน การสนทนาและบรรยาย
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่นา่ สนใจของประเทศ การนาเที่ยว
Information about Thai history, culture, and tradition in Chinese version, conversation
and expression about major tourist attractions in Thailand, tour guiding
143371 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
3(2-2-5)
Basic Japanese I
ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 300 คา ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 90
รูปประโยค
Basic Japanese: Hiragana, Katakana, 300 vocabularies and 90 sentence patterns in
basic Japanese
143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Conversation I
ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบ
ในห้องเรียน การแนะนาตัวเอง
Japanese pronunciation, listening-speaking short conversation, conversation and
questioning-answering in classroom context, self-introduction
143373 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2
3(2-2-5)
Basic Japanese II
คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 300 คา ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ ฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค
Basic Japanese: additional 300 vocabularies and 70 sentence patterns from Basic
Japanese I
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143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese Conversation II
ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น การสนทนาและการโต้ตอบในชีวิตประจาวันอย่างง่าย
การอธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่ การบอกและการถามเวลา การนับจานวน
Basic Japanese speaking and listening skills, conversation and asking-answering in daily
life, description persons things and places, telling and asking time, ordinal number
143471 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3
3(2-2-5)
Basic Japanese III
คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 350 คา ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ ฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค
Basic Japanese: Additional 350 vocabularies and 70 sentence patterns from Basic
Japanese 2
146132 การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
ทัก ษะการฟั งและพู ด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน รูป แบบประโยค การ
ทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อของ การต่อรองราคา การเชิญ
การตอบรับและการปฏิเสธคาเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การ
เสนอความช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน
English Listening and speaking skills for communication in daily life, sentence patterns,
greetings, introducing, saying goodbye, accepting, refusing, purchasing, bargaining, invitation,
accepting and rejecting invitation, blessing, asking and giving direction, making request, offering
help, giving instruction
146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
3(2-2-5)
Listening and Speaking for Opinion Expression
ทัก ษะการฟั งและการพู ด แสดงความคิดเห็น สะท้ อนมุมมองที่มีต่อบริบ ททางครอบครัว
สถานศึก ษา ชุมชน ข่าว ความส าคั ญ ภาษาที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น วลี อนุป ระโยค ประโยค
น้าเสีย ง การใช้เสียง มารยาท การโต้ตอบ การพูดแทรก การแสดงความเห็นคล้อยตาม การแสดง
ความเห็นที่ขัดแย้ง การพูดสะท้อนความคิด การโต้วาที
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Listening and speaking skills in expressing options toward the contexts of family,
educational institution, community, news, importance, language in expressing ideas, phrases,
clauses, sentences, tone, voice, etiquette, responding, interrupting, pros and cons, verbal
reflection, debating
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่ าน และเขียน ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills
related to students’ discipline
146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
3(2-2-5)
English for Tourism and Hospitality
ความรู้และความชานาญในการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในงาน
ด้า นการท่ อ งเที่ ย ว ทั ก ษะการพู ด เพื่ อ แนะน าและให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว มารยาทและ
จริยธรรมของการให้บริการ สิ่งที่ควรทาและข้อห้ามต่างๆ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
Knowledge and proficiency in listening, speaking, reading, and writing skills on tourism
and hospitality, speaking skill for introducing and giving information on tourist attractions, manners
and morality of hospitality, dos and don’ts and being nice hosts
146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
Business English
ความรู้และความชานาญในการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในงาน
ด้านธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่ง
โทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วนบุคคล การสัมภาษณ์
งาน การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนือ้ หาเชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจา
ทาการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อใช้ในการสมัครงาน
Knowledge and proficiency in listening, speaking, reading, and writing skills on business,
business documents; writing for business communication; e-mailing, faxing, writing memorandum
and business letters; composing curriculum vitae; giving a job interview, business document
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translation; discussion in business contexts; making business calls; business dealing; test
preparations for job applications
221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
3(2 -2 -5 )
Fundamental Information Technology in Business
เทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐานการ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ และโปรแกรม
การนาเสนองานในงานธุรกิจ จริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดาเนินการธุรกิจ
Introduction to information technology, internet, search engine, introduction to operation
system software application, word processing program, spreadsheet program, and presentation
program in business, etiquette in using computer system for operating business
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก
2. เลขในลาดับที่ 4
2.1 เลข 1
2.2 เลข 2
2.3 เลข 3
2.4 เลข 4
3. เลขในลาดับที่ 5
3.1 เลข 1
3.2 เลข 2
3.3 เลข 3

3.4 เลข 4
3.5 เลข 5
4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
หมวดวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
หมวดวิชาเฉพาะบังคับ
หมวดวิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะด้านท่องเที่ยวและวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
หมวดวิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะด้านโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1*

ชื่อ – สกุล
นางสาวกรัณน์ฑรัตน์ คะวัตกิ ูล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

36106003XXXXX

อาจารย์

ปร.ด.

ศศ.ม.

2*

นางฤทัยภัทร พิมลศรี

35601011XXXXX

อาจารย์

Master of
International
Tourism and
Hotel
Management
บธ.บ.
ปร.ด.

สาขาวิชา
พัฒนาการท่องเที่ยว
(การจัดการนันทนาการและการ
ท่องเที่ยว)
การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ

การท่องเที่ยว
พัฒนาการท่องเที่ยว
(การจัดการนันทนาการและการ
ท่องเที่ยว)

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548

Southern Cross University,
Australia

2547

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2545
2553

46

47

ลาดับ

3*

ชื่อ – สกุล

นายสุริยา ส้มจันทร์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

36599007XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิ

วม.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

5*

นายกิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์

นางจารุวรรณ โปษยานนท์

42099000XXXXX

35013005XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2547
2541
2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545

บธ.บ.
M.B.A

อุทยานและนันทนาการ
จิตวิทยา(อุตสาหกรรม)
การจัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
การจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
Hospitality with Marketing

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2540

Les Roches, International School of
Hotel Management, Switzerland

2555

บธ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
โบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร์
ประวัตศิ าสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2549

ศศ.ม.

4*

สาขาวิชา

2543
2538

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
ดร. เฉลิมชัย ปัญญาดี

2

ดร.เทิดชาย ช่วยบารุง

รองศาสตราจารย์

3

ดร.ราณี อิสิชัยกุล

รองศาสตราจารย์

4

ดร.เกศรา สุกเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ศษ.ด
ศษ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Soc.Sc
ศศ.บ
D.B.A.
M.A.
รบ.
ปร.ด.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.ม.
ศษ.บ.
ปร.ด.

5

ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

6

ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กศ.ม.
ค.บ.
ศศ.ด.
อม.
ศศ.บ.

7

ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.
ศศ.ม

8

ดร.ขจรเดช อภิชาติตรากุล

อาจารย์

วท.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
ปรัชญาการศึกษา
ปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยา
Tourism Planning and Management
Tourism Planning and Management
ภาษาอังกฤษ
Tourism
Public Administration
รัฐศาสตรบัณฑิต
บริหารศาสตร์ (บริหารอุตสาหกรรม
บริการ)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตร์
บริหารศาสตร์ (บริหารอุตสาหกรรม
บริการ)
หลักสูตรและการสอน
ครุศาสตร์
พัฒนาสังคม
ประวัตศิ าสตร์
ประวัตศิ าสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ปี
2538
2530
2527
2546
2540
2537
2535
2530
2527
2552

การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม
และการท่องเที่ยว
การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม
และการท่องเที่ยว
เทคนิคการแพทย์
บริหารศาสตร์ (บริหารอุตสาหกรรม
บริการ)
วัฒนธรรมศึกษา
โบราณคดี

2552

2546
2536
2552
2545
2535
2552
2542
2539

2545
2540
2552
2540
2535
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ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
9 ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.

อาจารย์

ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
Architectural Heritage Management and
Tourism
การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและ
การท่องเที่ยว
บริหารศาสตร์ (บริหารอุตสาหกรรม
บริการ)
ภูมิภาคศึกษา
ประวัตศิ าสตร์
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว
การจัดการ

Ph.D.
MBA
ว.ม.
น.บ.
ศ.บ.

Business Administration
Master of Business Administration
วารสารศาสตร์
นิตศิ าสตร์
เศรษฐศาสตร์

ศศ.ม
10

ดร.ปานแพร เชาว์ประยูร

11

ดร.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ

อาจารย์

12

ดร. ละเอียด ศิลาน้อย

อาจารย์

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนามในสาขาวิช าการท่ อ งเที่ ย วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ความรู้แ ละ
ประสบการณ์ให้แก่นสิ ิต โดยเป็นการฝึกปฏิบัติเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่หนึ่ง เป็นการฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ โดยนิสิตจะต้องออกทัศนศึกษา
และฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่ท่องเที่ยวจริง ตามเส้นทางการออกทัศนศึกษาที่กาหนดไว้
ตามหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2551) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส่ว นที่ ส อง เป็ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการ ได้ แก่ การฝึ ก ปฏิ บั ติ งานด้ านการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม หรืองานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในภาคการศึกษา
ปลาย ของชั้นปี ที่ 4 ในรายวิชาฝึกงาน โดยฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 12 สัป ดาห์ ต่อเนื่องกัน หรือใน
รายวิชาสหกิจศึกษา โดยฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน ภายใต้การดูแลของอาจารย์
นิเทศ
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้นาในการทางาน รู้จักการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.1.2 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทางาน และคิดค้นนวัฒกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดปัญหาการ
ทางานและเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.3 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผูบ้ ังคับบัญชาขั้นต้นได้
4.1.4 สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้
เหมาะสมกับระดับการทางาน
4.2 ช่วงเวลา
การฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ (ทัศนศึกษา) เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา
ปลาย ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ (ทัศนศึกษา) ประมาณ 5 วัน ต่อ 1
ภาคการศึกษา
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในรายวิชาฝึกงาน โดยฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า
12 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน หรือในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน
ในช่วง 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นิสิต ที่ต้องการทาวิจัยหรือการค้นคว้าอิ สระ (6 หน่วยกิต) ในภาค
การศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4 จะต้องผ่านรายวิชาการวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรม
บริก าร ในภาคการศึก ษาต้น ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นิสิตที่มีความสนใจในการศึก ษา ค้นคว้า วิจัย ในด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมโดยให้นิสิตกาหนดหัวข้อตามที่สนใจภายใต้ก ารแนะนาของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ทั้ ง 7
มาตรฐาน ทางหลักสูตรได้ มุง่ เน้นให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน สามารถใช้มาตรฐานทั้ง 7 มาตรฐานเข้ามา
ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านกระบวนการวิจัยได้
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5.3 ช่วงเวลา
สาหรับนิสิตที่ต้องการศึกษาในรายวิชาการศึกษาอิสระ ในภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่
4 จะต้องผ่านรายวิชาการวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการในภาคการศึกษาต้น
ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
123434
รายวิชา การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม
3(2-2-5)
และอุตสาหกรรมบริการ
123452
รายวิชาการศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กาหนดให้นิสิตลงทะเบียน รายวิชาการวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว
โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ ในภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4 จานวน 3 หน่วยกิต เพื่อผลักดันให้
นิสติ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย พัฒนาหัวข้อที่สนใจศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กาหนดให้นิสิตลงทะเบียน ในรายวิชาการศึกษาอิสระ ในภาค
การศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4 จานวน 6 หน่วยกิต
3. ผู้รับ ผิดชอบหลักสู ตรแนะนาอาจารย์ที่ป รึก ษาการศึกษาอิสระ ตรงกั บประเด็นที่
นิสติ สนใจ
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. มี ก ารน าเสนอผลการศึ ก ษาหั ว ข้ อ การศึ ก ษาอิ ส ระ ให้ แ ก่ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร ภายในภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4 (รายวิชาการศึกษาอิสระ)
2. ส่งเล่มรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามกาหนดปฏิทินการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพ
1. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และออก
ภาคสนาม โดยในการฝึก ปฏิ บั ติก าหนดให้ มีก าร
วัดผลด้านบุคลิก ภาพและวางตนให้เหมาะสมกั บ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. สอดแทรกความสาคัญในเรื่องบุคลิกภาพสาหรับผู้
ให้บริการ และปลูกฝังความสาคัญเรื่องบุคลิกภาพ
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรายวิชาการฝึกงานหรือสห
กิ จ ศึ ก ษา โดยมี ค ะแนนด้ า นความประพฤติ แ ละ
บุคลิกภาพ
4. ให้มโี ครงการการอบรมและส่งเสริมบุคลิกภาพ
5. มีก ติก าในการเข้าเรีย นโดยฝึก ฝนให้ นิสิตเป็นผู้ มี
วินัยในการแต่งกาย และการเรียนรู้ที่จะวางตนให้
เหมาะสม
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
1. มี ก ารสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ค่ า ทั ศ นคติ จริย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
แห่ งวิ ชาชีพ ให้ รู้ถึ งผลกระทบที่ มี ต่ อ วิช าชีพ การ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทย
และในระบบเศรษฐกิจโลก ในรายวิชาทุกรายวิชา
ในกลุ่ ม วิ ช าเอก การปฐมนิ เทศ และการปั จ ฉิ ม
นิเทศ
2. ให้ ท ากิ จ กรรมหรือ โครงการที่ เกี่ ย วกั บ การสร้า ง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม
3. มีก ติก าที่ จะสร้างวินัย ในตนเอง ความรับ ผิด ชอบ
และเฝ้าสังเกตโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาชีพจากวิท ยากรที่มี
ประสบการณ์ โดยสอดแทรกเรื่องของคุ ณ ธรรม
และจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
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คุณลักษณะพิเศษ
3. ด้านภาวะผู้นา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. การมอบหมายงานกลุ่มในรายวิชา และการให้นิสิต
ได้รจู้ ักการรับผิดชอบหน้าที่ และการผลักดันให้งาน
ที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์
2. ให้ นิ สิ ตมี ส่ วน ร่ ว ม ใน กิ จ ก รรม ของฝึ ก ป ฏิ บั ติ
ภาคสนามโดยมีการแบ่งหน้าที่ ออกเป็นกลุ่ม และ
ให้แบ่งความรับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างภาวะความ
เป็นผู้นา
3. ใช้ วิ ธี ก ารสอนที่ ใ ห้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก หั ด คิ ด วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ หน้าที่ในการเป็นผู้นา และการทางาน
ร่ ว ม กั น ท างด้ าน วิ ช าชี พ ก ารท่ องเที่ ยวแล ะ
อุตสาหกรรมบริการ

2.การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มี ค วามกตั ญ ญู ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต และสามารถจั ด การปั ญ หาความขั ด แย้งระหว่า ง
ผลประโยชน์ ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มี ค วามตระหนัก ส านึก ในความเป็ นไทย มีทั ศนคติ ที่ดีต่ ออาชีพ และแสดงออกซึ่ ง
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
มีภาวะผูน้ า และเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ ผูอ้ ื่น
(4) มี วินั ย ในการท างาน มี จิ ต อาสาและส านึ ก สาธารณะ ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และทารายงาน
(2) สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ
(3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
(4) สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย ( ethic code ) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
(5) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือนักบวชในศาสนาต่างๆ
(6) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผูส้ อน
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2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมาย
(2) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผูส้ อนทุกคน
(3) ทางานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน
(4) กาหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก
(5) ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยองค์กรที่ผเู้ รียนเข้าฝึกงาน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ย วกับ หลัก การและทฤษฎีที่สาคัญ ในเนื้อหาที่ศึก ษาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
(2) มีความรูท้ ี่เกิดจากการบูรณาการความรูใ้ นศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
(3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นความรู้
(1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
(2) มอบหัวข้อเรื่องให้คน้ คว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
(3) ทารายงานเปรียบเทียบความรูจ้ ากห้องเรียนกับการทางานจริง ภาคปฏิบัติ
(4) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผสู้ อนตั้งคาถามตามระบบการสอนยึดผูเ้ รียน
เป็นศูนย์กลาง
(5) การศึกษานอกสถานที่และทารายงาน
(6) สอนโดยการสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน
(2)ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินผลจากการทางานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มี ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ สามารถประมวลผลและศึ ก ษาข้ อ มู ล เพื่ อ
วิเคราะห์ ส าเหตุของปั ญ หาและความขัด แย้ง รวมทั้ง หาแนวทางป้ องกั นและแก้ไขปั ญ หาได้ อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
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(2) มีค วามสามารถประยุก ต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ ไปใช้ป ระโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริง สามารถหาแนวทางแก้ปัญ หาตามสถานการณ์ ได้
อย่างเหมาะสม
(3) มีค วามสามารถวิเคราะห์ปัญ หาและสามารถประยุก ต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ
และจากศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการทางานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ
เกิดประสิทธิผล
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และการวิจัย
(2) การอภิปรายเป็นกลุ่ม
(3) การทางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา
(4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผูป้ ระกอบการที่มีความสาเร็จในอาชีพ
(5) กาหนดให้มีรายวิชาที่ตอ้ งใช้ทักษะการคานวณ เช่น การจัดการการบริการ
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ทา
(2) การสอบข้อเขียน
(3) การเขียนรายงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละมี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ แ ละรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ได้ รั บ
มอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ งมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือผู้รว่ มงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
(2) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม มีความสามารถในการปรับ ตัว พัฒ นาตนเอง และ
พัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
(3) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ
(2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกัน
ในกลุ่ม
(3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
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ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผูเ้ รียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทางาน
(2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน ( peer evaluation )
(3) ใช้ประวัติสะสมงาน ( portfolio ) ในการประเมิน
(4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
(5) ใช้ผลการประเมนจากการฝึกงาน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ
วัฒนธรรม
(3) มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จัก
เลือกรูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรู้เท่าทัน
(4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การ
แปลความหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติโดยการ
สอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
(2) จัดห้องปฏิบัติการ ฝึกให้ใช้ซอฟต์แวร์ทางการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือ
สายการบิน ฯลฯ
(3) ฝึกให้นาเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน
(4) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่างๆในทุกรายวิชา
ที่สามารถทาได้
(5) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จาเป็นต้องใช้แบบจาลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า
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(2) ประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน
(3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์
(4) ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า
(5) ตัง้ คาถามแล้วสังเกตวิธีการตอบ
(6) ประเมินผลจากการย่อเรื่องที่ให้อา่ นในห้องเรียน
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นสุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นสุนทรียภาพ
(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
(2) สอดแทรกในรายวิชา
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นสุนทรียภาพ
(1) การสังเกตการรับรู้ความเข้าใจด้านสุนทรียภาพ
(2) การประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
(3) การประเมินตนเอง
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลและรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) การบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
(2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
(3) สอดแทรกเนือ้ หาในการบรรยายรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(4) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) การประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) การประเมินตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

(2)

(3)

●
●
●
●
●

●

○
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

(4)

●

●

○ ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

(1)

(2)

(3)

(1)

●
●
●
●
●
●
●
●

○
●
●
●
○
●
●
●

○

●

●

●

○

○
○
●

●

(2)

(3)

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
(1)

(2)

(3)

●
●
●
●
●
○
●
●

○

●
●

○
●
●
●
●
●
○
●

○

○

○

●
●
●
●

○
●

7. ทักษะ
การ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ส่งเสริม
6.
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
สุนทรีย สุขภาพ
และการใช้เทคโนโลยี
ภาพ
และ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4)
(1)
(1) (2)
●
●
●
●
○
○

○

●
●
●
●
○

●

●
○
●
●
○

○
○
●
●

○
●
○
○

●

○

●
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รายวิชา

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
123110 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ
123111 จิตวิทยาและศิลปะในการ
บริการ
123112 แหล่งทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว
123113 ประวัตศิ าสตร์ไทย โบราณคดี
และประวัตศิ าสตร์ศิลปะ

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
●

(2)
●

○

(3)

(4)

●

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

(1)
●

(2)
●

●

○

●

●

(3)

(1)
●

(2)

●

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(3)
●

(1)
●

(2)

●

●

○

○

●

○

○

●

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

○

○

○

●

○

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

●

●

●

●

●

●

○

○

●

(3)

7. ทักษะ
การ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ส่งเสริม
6.
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
สุนทรีย สุขภาพ
และการใช้เทคโนโลยี
ภาพ
และ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4)
(1)
(1) (2)
●
●
●

●

●
●

●

●

●

○
●

○
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รายวิชา

123214 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสาหรับ การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
123215 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
121110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
ทางธุรกิจ
2.2 วิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
123120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
123221 หลักการจัดการธุรกิจ
ท่องเทีย่ ว
123322 หลักการมัคคุเทศก์
123323 หลักการจัดการโรงแรม

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(1)
●

(2)
●

(3)
●

(4)
●

(1)
●

(2)
●

(3)

(1)
●

(2)

(3)

(1)
○

(2)

(3)

●

○

○

○

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

○

●

●
●

●
●

●
○

●
●

●

●

●
●

●

●

○
●

●

●

●

●

○

●

○
●

○

●
●

●

○

7. ทักษะ
การ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ส่งเสริม
6.
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
สุนทรีย สุขภาพ
และการใช้เทคโนโลยี
ภาพ
และ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4)
(1)
(1) (2)
○

○

●

○

○

●

●
●

○
●

○

○
●

●
●

●

○

●

●

●
●
○
●

○

○

●

●

●

○

○
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123324 งานบริการส่วนหน้า
123325 อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อ
การท่องเที่ยว
123326 หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว
123427 กลยุทธ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรม
บริการ
123428 สัมมนา
123429 งานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
124332 การบัญชีสาหรับผู้ที่ไม่ใช่นัก
บัญชี
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก
123230 งานเทศกาลและกิจกรรม

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
○
○

(2)

○
○

○
○

○
○

○

○

○

○

(3)

○

(4)

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

(1)
●
●

(2)

(3)
○

●

●
●

●

●
●

●
●

●

(1)
●
○

(3)
●
○

(1)
○
○

●

●
●

●

○
○

●
○

●
●

●
○

●
●

○

○

●

●

●

●

(2)

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

●

●

(2)
○

●

(3)

7. ทักษะ
การ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ส่งเสริม
6.
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
สุนทรีย สุขภาพ
และการใช้เทคโนโลยี
ภาพ
และ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4)
(1)
(1) (2)
● ● ○ ○
○
● ○
● ○ ● ○
●

○
●

●
○

○

●
●

○
○

○

○
●

●

○
●

○

○

●

●

○

●
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123331 การวางแผนนันทนาการและ
การท่องเที่ยว
123332 ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
123333 รูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่
123434 การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว
โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
123240 ธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล
123341 งานแม่บ้าน
123342 ศิลปะการผสมเครื่องดืม่
123343 การจัดการธุรกิจการบิน
123444 การจัดการงานเลีย้ ง

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

(1)
●

(2)
●

(3)
○

(4)

(1)
●

(2)
●

○
●
●

○
○
●

○
○
●

○
○
○

●
●
●

○
●
●

○

○

●

●

○
○

○

●
●
●
●

●

○

●

●

○
○

○

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(3)
●

(1)
●

(2)

(3)
●

(1)
●

(2)
●

●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

○
●
○

○
○
●

●

○

●

○

○

●
●
○

●
○
●
○

●
●
●
●

●
●

●

(3)

7. ทักษะ
การ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ส่งเสริม
6.
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
สุนทรีย สุขภาพ
และการใช้เทคโนโลยี
ภาพ
และ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4)
(1)
(1) (2)
●
○ ○
○ ○
●

○

○
○
●

●

○

●
●
●

○

●

●

○

●

●
●
●
●

○
○
●
●

○
●
○
○

●

○
○
○

○
●
○

●
●
○
●
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2.2.3 วิชเฉพาะเลือกภาษา
กลุ่มวิชาภาษาจีน
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 1
142461 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 2
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
143371 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 1
143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
143373 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 2
143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

(2)

●
●
●

○
○
○

●
●

○
○

○
○
○
○

(3)

(4)

○

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

(1)

(2)

●
●
●
●
●

●
●
●
●

(3)

(1)

(2)

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

(3)

●

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
(3)

7. ทักษะ
การ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ส่งเสริม
6.
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
สุนทรีย สุขภาพ
และการใช้เทคโนโลยี
ภาพ
และ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4)
(1)
(1) (2)

(1)

(2)

●
●
●

●
●
●

●

●
●

○
●

●
○

●
●
●
●

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○

○
○
○
○

●

●
○

○
●

●
○

○
●
○
●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

(2)

(3)

143471 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 3
○
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
146132 การฟังและการพูดใน
○ ○ ○
ชีวติ ประจาวัน
146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง
○ ○ ○
ความคิดเห็น
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ ● ● ●
เฉพาะ
146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
● ○ ○
146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
● ○ ○
ท่องเที่ยวและการบริการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาการศึกษาอิสระ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
123450 การฝึกงาน
● ○ ●

(4)

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

(1)


○

●

○

●

●

●

○
○

●
●

●

●

(2)

(3)



(1)

(2)





(3)

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
(1)

○

●
●

●

●

○
○

○
○

○
○

●

○

●

(3)

○



○
○

(2)

●

7. ทักษะ
การ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ส่งเสริม
6.
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
สุนทรีย สุขภาพ
และการใช้เทคโนโลยี
ภาพ
และ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4)
(1)
(1) (2)
 

●

○

●

●

●

○

●

●

●

●

○
○

○
○

○
○

●

●

●

●

●

●

○
○

○
○

○

●

●

○

○
○

○

○
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123451 สหกิจศึกษา
123452 การศึกษาอิสระ

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
●
○

(2)
○
○

(3)
●
○

(4)
●
○

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

(1)
●
●

(2)
●
●

(3)
●
●

(1)
○
●

(2)
●
●

(3)
●
●

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)
●
○

(1)
●
●

(2)
●
○

(3)
○

(2)
●
●

(3)
●
●

(4)
●
●

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
6.
สุนทรีย สุขภาพ
ภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)
(1) (2)
○
○ ○
○
○ ○
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
การวั ด ผลและการส าเร็จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ าด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีระบบการทวนสอบสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตโดยระบุเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ
การศึกษาในองค์ประกอบที่ 2 ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องมีการ
ทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
2.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบแผนการสอน
(มคอ.3) รายวิชาในแต่ละภาคเรียน เพื่อพิจารณาถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา รวมทั้งวิธีการ
วัดและการประเมินผลการเรียนของนิสิต
2.1.3 การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าให้ นิ สิ ต ประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ
รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อ สอบ ในวิธีการวัดและประเมินผลมีความตรง
ประเด็นกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในแผนการสอน (มคอ.3) และการวัดประเมินผลการ
เรียนของนิสิตถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต
2.1.4 การทวนสอบในระดับ หลักสูตรสามารทาได้โดยมีระบบการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังสาเร็จการศึกษา
การกาหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยการจัดทาโครงการ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตและนาผลที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยประเมินจาก
2.2.1 ภาวการณ์ ได้งานทาของบัณ ฑิต ประเมินจากบัณ ฑิตที่จบการศึกษา ในด้าน
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การประเมิ นจากผู้ ป ระกอบการหรือ ผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต โดยการสั ม ภาษณ์ ห รือ ใช้
แบบสอบถาม ในการประเมินความพึงพอใจในความประพฤติและการปฏิบัติงานของบัณฑิต
2.2.3 การประเมินตาแหน่งงานหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่ก าหนดในหลัก สูตรที่เกี่ย วเนื่องกั บการประกอบอาชีพของ
บัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร
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2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร ต่อความพร้อมของ
นิสติ ในการเรียน และคุณสมบัติอ่นื ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรูข้ องนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 5 การสาเร็จการศึกษา ข้อ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
16.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน
16.2 นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่ มีรายวิชาใด ได้รับอักษร I หรือ
อักษร P
16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้
16.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.3 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
16.2.4 ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
16.3 ในกรณีที่นสิ ิตประสงค์จะไม่ขอสาเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป
16.4 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 16.2 แล้ว
ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
16.4.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับ ขั้น
สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
16.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใด
ข้อ 17 การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษา ยกเว้นกรณีที่นิ สิตไม่สาเร็จการศึกษา
ตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกาหนด ให้อนุมัติปริญญาในวันที่มีผลการเรียนโดยสมบูรณ์ ในภาคการศึกษานั้นๆ

2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึน้ ในระดับมหาวิทยาลัย
หรือคณะ
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผมู้ ีประสบการณ์
1.3 จัดระบบแนะนา/ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่
1.4 จัดเตรียมคู่มอื อาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียด หลักสูตร
และการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กล
ยุทธ์ในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ร่ ว มสั ม มนาเชิ ง วิ ช าการในด้ า นการเรี ย นการสอน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกับผูส้ อนอื่นหรือผูช้ านาญการ
2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มกี ารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ
และการนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการ
สอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือทางด้านสาขาวิชา
การท่องเที่ยว
2.2.2 ส่ ง เสริม การท าวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใหม่ แ ละเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน
รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.3 ให้อาจารย์มสี ่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนา
หลักสูตรใหม่
2.2.4 สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ไ ด้ รั บ ประสบการณ์ จ ริ ง โดยการไปฝึ ก งานในสถาน
ประกอบการและจัดสวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร
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2.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อให้สามารถนาประสบการณ์มาพัฒนาการเรียน
การสอน
2.2.6 เปิด โอกาสหรือจัดงบประมาณให้อาจารย์ซื้อตาราเรียนใหม่ๆ เพื่อพัฒ นาการ
เรียนการสอนรวมทั้งอานวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการโรงแรมให้เพียงพอ
2.2.7 จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
2.2.8 มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลอาจารย์ที่มคี ุณภาพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการการท่ อ งเที่ ย ว ได้ ก าหนดการก ากั บ มาตรฐาน
หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ.
2558 และคู่ มื อ การประกั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2557
ดังต่อไปนี้
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ตร มีคุณ วุฒิ ขั้นต่าปริญ ญาโทหรือเทีย บเท่า หรือมีตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.3 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนอาจเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่ มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโท
หรือ เที ย บเท่ า หรือ มีต าแหน่ ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้ น หรือ สาขาวิช าที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
2. บัณฑิต
หลัก สูต รศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ย ว ได้กาหนดคุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิต ที่
พึงประสงค์ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 7 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านสุนทรียภาพ และ 7) ด้าน
ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ดังนี้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1.2 มีค วามตระหนัก ส านึก ในความเป็นไทย มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่ง
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
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2.1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
มีภาวะผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ ผูอ้ ื่น
2.1.4 มี วินั ย ในการท างาน มี จิตอาสาและส านึ ก สาธารณะ ปฏิ บัติ ตามกฏระเบีย บและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศกึ ษาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.2.2 มีความรูท้ ี่เกิดจากการบูรณาการความรูใ้ นศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอด
องค์ความรูใ้ นงานอาชีพ
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถประมวลผลและศึกษาข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
2.3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริง สามารถหาแนวทางแก้ปัญ หาตามสถานการณ์ ได้
อย่างเหมาะสม
2.3.3 มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ
และจากศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการทางานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ
เกิดประสิทธิผล
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 มีม นุษ ยสั มพั นธ์ ที่ดี และมีความสามารถในการปฏิบั ติและรับ ผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือผู้รว่ มงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
2.4.2 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม มีความสามารถในการปรับตัว พัฒนาตนเอง และ
พัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
2.4.3 มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และวัฒนธรรม
2.5.3 มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จัก
เลือกรูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรู้เท่าทัน
2.5.4 มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิ ติในการประมวล
การแปลความหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
2.6 ด้านสุนทรียภาพ
2.6.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา
2.7 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลและรักษาสุขภาพ
2.7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
ผู้เข้าศึก ษาสาขาวิชาการท่ องเที่ ย วต้ องจบการศึก ษาชั้นมั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย หรือ
เที ย บเท่ า และมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.2.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต
1) มีอาจารย์ที่ปรึกษา ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาแนะนาและกากับดูแล
ด้านการเรียนของนิสิต
2) อาจารย์ในสาขาวิชาทุกคนทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและ
กิจกรรม แก่นิสิต และต้องจัดตารางเวลาให้นิสติ เข้าพบหรือขอคาปรึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
สาหรับข้อโต้แย้งของนิสิตหรือการอุทธรณ์ของนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้
กาหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1.1 การกาหนดคุณสมบัติ
(1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา
(2) คุณสมบัติของผูส้ มัคร
- สาเร็จการศึ ก ษาด้ านการท่ องเที่ ย ว หรือ สาขาวิชาอื่ น ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งต้ อ งมี ผ ลงานทางวิ ช าการหรือ ผลงานวิ จั ย ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว
โดยตรง
4.1.1.2 การคัดเลือก
โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
1. จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนงานประจาปีของหลักสูตร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับ ปรุงหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ท บทวนการบริหาร
หลักสูตรทุกสิน้ ภาคการศึกษา และประจาปี เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
3. สารวจความต้องการจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
1. มี น โยบายในการเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิ ช า
และ บางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
2. จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายในบางเวลา และสอนพิเศษ
โดยกาหนดหลักเกณฑ์กว้างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น
3. ขออนุมัตกิ ารเชิญตามระเบียบของสถาบัน
4. คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามคาอธิบาย
รายวิชาที่สถาบันจัดทาไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

74
4.2 การพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรฯ ได้กาหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์ เป็น 2 ประเด็นหลักคือ
1. ให้ อ าจารย์ พั ฒ นาตั ว เองโดยไปอบรม / สั ม มนา / ดู ง าน ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามประเด็นที่อาจารย์สนใจ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. หลั ก สู ต ร ก าหนดโครงการพั ฒ นาอาจารย์ (การอบรม / สั ม มนา /ดู ง าน ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ ) เพื่อให้อาจารย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางเดียวกั น ตามปรัชญาของ
หลักสูตร
4.3 คุณภาพอาจารย์
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กาหนดให้อาจารย์ในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติที่
มีคุณวุฒขิ ั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เท่านั้น
2. คณะกรรมการบริห ารหลัก สูต ร ได้ก าหนดแนวทางส่ งเสริม ให้อ าจารย์ ได้ ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ผูช้ ่วยศาตราจารย์
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กาหนดให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
4.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หลักสูตรฯ ได้กาหนดแนวทางในการทางานในหลักสูตร เป็นระบบและขั้นตอน มีโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ตามความต้องการของหลักสูตรและ
ความชานาญของตนเอง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้เนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญ ญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 โดยเนื้อหาสาระสาคัญ ได้จากการ
บูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและจากกรอบโครงสร้างสมรรถนะสาขาอาชีพด้านการท่องเที่ยวแบบ
สากลในระดับอาเซียน มีความทันสมัย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
5.2 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ฯ ได้กาหนดกลยุทธ์การจัด การเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
5.2.1 กลยุท ธ์ก ารสอนในระดับ หลัก สูต ร คือ การจัด ลาดับ การเรีย นรายวิช าให้มี
เนื้อหาสอดคล้องต่อเนื่องกัน ให้เ กิดการพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5
ด้า น ให้ส ูง ขึ ้น ตามระดับ ชั ้น ปี และให้ม ีก ารกระจายความรับ ผิด ชอบต่อ ผลการเรีย นรู ้ต ลอด
หลักสูตรสู่รายวิชาต่างๆ อย่างครบถ้วน
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5.2.2 กลยุท ธ์ก ารสอนในระดับ รายวิช า คือ การจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอน
ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้แ ก่
1. การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์ก ลาง (student centered) มุ่งเน้นการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้เรีย นในการตั้งคาถาม คิดวิเ คราะห์เ พื่อการค้นหาคาตอบที่ผู้เ รีย นต้องการเรีย นรู้
และจาเป็น ในการศึก ษาความรู้ที่ท ัน สมัย ด้ว ยตนเองเป็น หลัก มีก ารใช้สื่อ และเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมในการเรีย นการสอน ผู้เรีย นและผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
วิธ ีก ารสอนจึง มีค วามหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึก ปฏิบ ัติ การมอบหมายงาน การ
อภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา/ สถานการณ์จาลอง เป็นต้น
2. การสอนแบบมุ ่ง เน้น สมรรถนะ (competency based) มุ ่ง เน้น วิธ ีก าร
ปฏิบัติพ ร้อมๆ กับการผนึกรวมองค์ค วามรู้ จนผู้เ รียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรีย นรู้และมี
ทักษะการปฏิบัติงานได้จริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ
ในห้อ งปฏิบ ัต ิก าร การฝึก งานภาคสนาม การเรีย นรู ้จ ากปัญ หาเป็น ฐาน ทัศ นศึ ก ษา การ
ปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกา เป็นต้น
5.3 การประเมินผลการเรียนรู้
5.3.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการหลากหลายวิธี โดยคานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรีย น และผลการเรีย นรู้ที่ ต้ องการวั ด เช่น การสอบ การน าเสนอผลงาน การทดสอบทัก ษะการ
ปฏิบัติงาน การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยผู้สอน
และโดยผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
5.3.2 เกณฑ์ ก ารวั ด และประเมิ น ผลความรู้ อาศั ย เกณฑ์ ก ารวั ด ผลและการส าเร็ จ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพะเยากาหนด โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงกลุ่ ม
ตามพั ฒ นาการของผู้ เรีย น ส าหรั บ การให้ ช่ วงระดั บ คะแนนให้ เป็ น ไปตามนโยบายการวัด ผลของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารหลั กสูตร ได้ก าหนดหลัก เกณฑ์ในการดาเนินงานหลัก สูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไว้ดังต่อไปนี้
1. ก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้
จั ด ประชุ ม เพื่ อ ก าหนดอาจารย์ ผู้ ส อน ในแต่ ล ะรายวิ ช า โดยให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนเป็ น ตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.2558 และจั ด ท า
รายละเอียดของรายวิชาที่สอนในภาคการศึกษานั้น (มคอ.3) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา
2. หลังจบภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ได้จัด
ประชุม เพื่อสรุป รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัย
พะเยา
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3. เมื่อจบปีการศึกษา หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัด
ประชุม เพื่อสรุป รายงานผลการดาเนินหลักสูตร (มคอ.7) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้ ให้นาผลของรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดาเนินหลักสูตร (มคอ.7) มาวิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา เพื่อให้แนวทางปรับปรุงหลักสูตร การเรียน
การสอน และ การจัดทารายละเอียดของรายวิชาที่สอนในภาคการศึกษา (มคอ.3) ให้เป็นไปตามกลไก
ของ PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยพะเยามีความพร้อมในส่วนของสนับสนุนการเรียนการสอนดังต่อไปนี้
6.1 ทรัพยากรสารสนเทศ
จานวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มีดังต่อไปนี้
หนังสือภาษาไทย
89,849
เล่ม
หนังสือภาษาต่างประเทศ
29,177
เล่ม
วารสารภาษาไทย
104
รายชื่อ
วารสารภาษาต่างประเทศ
25
รายชื่อ
ฐานข้อมูลออนไลน์
22
ฐาน
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้นสารสนเทศ
50
เครื่อง
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 มหาวิท ยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจาปีในการจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอน ตารา วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6.2.2 มหาวิทยาลัยฯ ให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
6.2.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทาข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์
และอุปกรณ์การเรียนการสอน
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 ส ารวจความต้ องการทรัพ ยากรการเรีย นการสอนเป็ น ประจ าทุ ก ปี จ าก
ผูส้ อนและผูเ้ รียน
6.3.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
6.3.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา
ที่ผู้สอน และผูเ้ รียนสามารถใช้บริการได้
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบ ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
ค าแนะนา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ มีความรู้ในการใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารสอน เพื่ อ
นาไปวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 การสอบถามจากนิ สิ ต ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารโดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับ กลุ่มนิสิตระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์
ผูส้ อน
1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม
และผลการสอบ
1.1.4 การปรึก ษาหารือกั บ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลัก สูตรหรือวิธีก ารสอน ในกรณี ที่ต้ อง
พัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุก ปลายภาคการศึก ษาโดยสานักทะเบียน และ
ประมวลผล
1.2.2 การประเมินผลการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีก ารสอน
กิจกรรมงานที่มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
1.2.3 การประเมินการสอนโดยผูส้ อน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์
ผลการ เรียนของนิสิตและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา
1.2.4 การทดสอบการเรียนรู้ของนิสติ เทียบเคียงกับนิสติ จากมหาวิทยาลัยอื่น
โดยใช้ขอ้ สอบกลางของเครือข่ายสถาบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตปัจจุบันและบัณ ฑิตที่จบตามหลัก สูตรโดยใช้แบบสอบถามนิสิตใน
โครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนิสิต/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และ
การเปิดเว็บไซต์ (Web site) เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง
ของ ผูส้ อนและรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
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2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บั ณ ฑิ ต การวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร และการส ารวจอั ต ราการว่ า จ้ า งแรงงานและ
ความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ก้าวขึน้ ไปสู่ตาแหน่งระดับผูน้ าในองค์กร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
3.1 ประเมินผลการสอบของนิสิตโดยนาผลมาจากการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาการประเมินการสอบของนิสิต จานวน 3 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ซึ่งเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
3.3 รายงานผลการประเมิ น ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและอาจารย์ ผู้ ส อน เพื่ อ ปรั บ ปรุ งหรื อ หา
ขบวนการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งนิสิต ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการประเมินและปรับปรุงรายวิชา
4.2 กาหนดการทบทวนผลการประเมินและปรับปรุงทุกรายวิชา หลังสิ้นภาค
การศึกษาเพื่อสามารถจัดเตรียมความพร้อมต่อการเรียนการสอนของอาจารย์
และพัฒนานิสติ ได้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
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โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปรากฏดังนี้

หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม พ.ศ.
2553
ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2555

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560

30
21
9
84
24
60
30
30
15
15

30
30
84
24
60
30
30
15
15

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

6
6

6
6

126

126

126

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก
2.2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
2.2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4.หมวดวิชาการศึกษาอิสระและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
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การเปรียบเทียบสาระในการปรับหลักสูตร พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Foundations of English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา

สาระที่
ปรับปรุง

21 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

001101
001102
001103
001204
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
001134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Local Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก 1 หน่วยกิต
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

เปิดรายวิชา
ใหม่

3(2-2-5)
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ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
004158 ซอฟท์บอล
1(0-2-1)
Softball
004159 เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
004164 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
2(1-2-3)
Life Skills

สาระที่
ปรับปรุง

004156

ปิดรายวิชา

กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

002201
002202
003102
003201

004101

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environment
Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Art of Living

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

เปิดรายวิชา
ใหม่
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004201

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

สาระที่
ปรับปรุง

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
3(3-2-5)
สังคม
Socialized Personality
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชีวติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

2. หมวดวิชาเฉพาะ
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หมวดวิชาเฉพาะ
84 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
100004 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ความสั ม พั น ธ์ระหว่างกฎหมายกับ ธุ รกิจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับ
ผิด ต่อบุค คลภายนอก หลั ก ทั่วไปในประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ เอกเทศสั ญ ญา
รวมทั้ ง สั ญ ญ าทางธุ ร กิ จ และกฎหมาย
ส าคั ญ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กฎหมาย
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญ า กฎหมายพาณิ ช ย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ค ส์ กฎหมายแรงงาน และ
กฎหมายภาษีอากร
An introduction to the legal environment
of business, the course provides an
understanding of the nature of public law
and the regulation of business and of the
basic principles which control business
practice; topics include important laws,
intellectual law, labor law, and taxation
121211 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance

สาระที่
ปรับปรุง

85 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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ภาพรวมของการบริหารการเงินของธุรกิจ
การเปลี่ ย นแปลงปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มทาง
การเงิ น ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น งาน
แนวคิดพื้นฐานทางการเงิน การวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน หลักการ
และแนวทางในการจัดหาเงินทุน การลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวร การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน
การจัดโครงสร้างเงินทุนและการหาต้นทุนของ
เงินทุน งบประมาณเงินทุน นโยบายเงินปันผล
รวมถึง เครื่องมือและการบริหารทางการเงิน
ใหม่ๆ ที่เกิดขึน้
Overall concepts of business finance
management; changes in financial
environments that affect business
operations; fundamental concepts of finance,
financial position analysis, financial planning,
principles and types of fund management;
investment in fixed assets; current asset
management, fund structure management
and costing; dividend policy, newly coming
tools and finance management
122130 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ความ ห มายและค วาม ส าคั ญ ของธุ ร กิ จ
องค์ป ระกอบหลั ก ของการบริห ารงานทั่ วไป
ก ารวางระบ บ ก ารบ ริ ห ารงาน ส มั ยให ม่
สิ่ ง แวดล้ อ มองค์ ก ร การวางแผนองค์ ก าร
โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะ
ผู้นา
Meaning and importance of the business, a
key component of general management, a
modern management system, environmental
organizations, organization planning,
organizational structure, organizational
culture and leadership structure,
organizational culture and leadership
122232 การจัดการการผลิตและการ
3(2-2-5)
การปฏิบัติการ
Production and Operations Management
สภาพการณ์ของธุรกิจ การพยากรณ์การ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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122241

124151

ผลิ ต การเลื อ กท าเลที่ ตั้ ง การวางแผนผั ง
โรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิ ต และ
ระบบการปฏิ บั ติ ก าร การบริ ห ารโครงการ
การควบคุ ม สิน ค้า คงเหลือ และการควบคุ ม
คุ ณ ภ าพ ก ารใช้ ท ฤ ษ ฎีเชิ ง ป ริ ม าณ แล ะ
เทคโนโลยี การวิเคราะห์และแก้ปัญหาการวาง
แผนการปฏิบัติการ
Circumstances of the business, forecast
of production, location strategies, layout
planning, design process and operations
system, project management, inventory
control and quality control, quantitative
theory and technology, analysis and solution
planning operations
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ 3(2-2-5)
ธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เทคนิค
การตั ด สิ น ใจ การโปรแกรมเชิ ง เส้ น การ
วิ เค ร า ะ ห์ โค ร ง ข่ า ย ง า น ก า ร จ า ล อ ง
สถานการณ์ การประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนา
และสถิตเิ ชิงอนุมาน
Mathematical and statistical knowledge,
technical decisions, linear programming,
network analysis, simulation, application of
descriptive statistics and inferential statistics
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญ ชี แม่บทการ
บัญชีและข้อสมมติฐานทางการบัญชี หลักการ
และวิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่ในสมุด
รายวันทั่ วไปและสมุด รายวันเฉพาะ การผ่าน
รายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุง
และปิ ด บั ญ ชี กิ จ การซื้ อ ขายสิ น ค้ า กิ จ การ
อุตสาหกรรม ระบบใบสาคัญ
Definitions and objectives of accounting,
benefits of accounting information,
accounting framework and accounting
assumptions, principles and process of
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สาระที่
ปรับปรุง

recording transactions in double entry
system in general journal and special
journals, posting transactions to journal
ledgers, adjusting and closing, reversing,
preparation of trial balance, working papers,
accounting and financial statements for
service
businesses,
merchandising
businesses, industrial businesses, and
vouching system
126100

128221

เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economic
ความหมายและความส าคั ญ ของวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนด
ราคาโดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของ
อุ ป ส งค์ แ ล ะอุ ป ท าน ท ฤษ ฎี แ ละแนวคิ ด
เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎี
การผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงิน
การธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการ
คลั ง เงิ น เฟ้ อ เงิ น ฝื ด และการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ
Definition, importance of economics,
economic systems, demand and supply,
demand
and supply elasticity, price
determination and market equilibrium, basic
consumer behavior theory, production and
production cost, national income, money and
banking, monetary and fiscal policies,
inflation and deflation, international trade
หลักการตลาด
3(2-2-5)
Principles of Marketing
แนวความคิ ด บทบาท และหน้ า ที่ ข อง
การตลาดที่รวมพฤติกรรมของผู้บริโภค การ
ก าหนดตลาดเป้ า หมาย การเลื อ กส่ ว นแบ่ ง
ตลาด การวิ เ คราะห์ แ ละพยากรณ์ ความ
ต้ อ งก ารของตลาดการก าห นดนโยบาย
การตลาด การเลือกกลยุท ธ์ก ารตลาด และ
การจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
Concept, roles and functions of

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

marketing including customer behavior,
market target, the format market, analysis
and forecasting of the market, marketing
policy, selecting a marketing strategy and
management of the marketing mix
122410

123110

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Management
กิจกรรมของการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การ
วางแผน การออกแบบงาน การวิ เคราะห์ ง าน
การสรรหาและการคั ด เลื อ กบุ ค ลากร การ
ฝึ ก อบรมและการพั ฒ นา ค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
แรงจูงใจและความผูกพันในการทางาน สหภาพ
แรงงาน สวัส ดิก ารและความปลอดภั ย ในการ
ท างาน การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในธุ ร กิ จ
ระดับโลก
Human resource management activities,
planning, job design, job analysis, staff
recruitment and selecting, training and
development, compensation and benefits,
performance appraisal, motivation and
engagement, labour relations, safety and
health, global human resource management
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
Tourism and Hospitality Industry
นิ ย าม ค วาม เป็ นม า วิ วั ฒ นาการของการ
ท่อ งเที่ ยว นิย ามศั พ ท์ที่ ใช้ในอุต สาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ยวแ ล ะบ ริ ก าร องค์ ป ระก อ บ ข อ ง
อุ ต ส าห ก รรม ก ารท่ อ งเที่ ย วแ ล ะบ ริ ก าร
ผลกระทบที่เกิด ขึ้น จากการท่องเที่ ยว รูป แบบ
ของการท่อ งเที่ยวที่มี ในประเทศไทย องค์ ก รที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒ นา
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว จากมุ ม มองของ
ภาครัฐ และเอกชน และการศึกษานอกสถานที่
Meaning, history and the evolution of tourism
industry, technical terms, components of the
tourism and hospitality industry and theories,
impacts, types of tourism in Thailand, related
organizations and developmental plans from
Government and Private Sectors and field trip

เปิดรายวิชา
ใหม่
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วิชาเฉพาะ
บังคับ/ ปรับ
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ชั่วโมง
บรรยาย
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การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง และ
คาอธิบาย
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123111

123112

123113

จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 3(2-2-5)
Psychology and Art of Services
การรู้จั ก ตั วเอง พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ การติ ด ต่ อ
และการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน
ต่ า งๆ การพู ด การแต่ ง กาย การแสดงออก
กริยามารยาทของผู้ให้บริการ การมีปฏิสัมพันธ์
ในการบริก าร การสร้า งจิตใจของการให้บริการ
แ ล ะก ารแ ก้ ไขปั ญ ห าต่ างๆ ข ณ ะที่ มี ก าร
ติดต่อสื่อสารและการให้บริการ
Self-understanding, human behavior, service
and communications, personality development:
speaking, dressing, expressing, etiquettes and
mannerisms of service providers, solving
problems during the services and
communications
แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Tourist Destinations
ความหมาย องค์ประกอบคาว่า แหล่งท่องเที่ยว
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวและทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ความสั ม พัน ธ์ระหว่างภู มิ ศาสตร์กับ
การท่ องเที่ ยว ประเภทของแหล่ง ทรัพยากร
การท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
และโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์การ
ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวสาคัญในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและ
พื้นที่เชื่อมโยง กลุ่มประเทศอาเซียน และระดับ
สากล ตลอดจนปัญ หาหรือผลกระทบ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว
Definition, elements of tourism destination and
relationship between geography and tourism,
type of tourism resources such as natural and
history and archeology, culture, tourist
destinations in Thailand, local tourism
destination and related area, ASEAN and
international countries, issues or impact and
conservation of tourism resource
ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี
3(3-0-6)
และประวัติศาสตร์ศลิ ปะ
Thai History Archaeology and Arts History
พัฒ นาการทางด้า นโบราณคดี ประวัติศ าสตร์

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรายวิชา
มาจากกลุม่
วิชาเฉพาะ
บังคับ/ปรับ
รหัสวิชา
ชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติและ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรายวิชา
มาจากกลุม่
วิชาเฉพาะ
เลือกบังคับ/
ปรับรหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรายวิชา
มาจากกลุม่
วิชาเฉพาะ
เลือกบังคับ/
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สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ศิ ล ป ะ ตั้ ง แ ต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวั ติ ศ าสตร์ จ นถึ ง สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ที่ มี
บทบาทต่ อ ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วประเภท
ประวัติ ศ าสตร์ โบราณคดี แ ละวัฒ นธรรมของ
ประเทศไทย
Development of archaeology, social and
cultural history of Thailand, arts history since
pre-history period until Rattanakosin period
with the impact on historical archaeological
and cultural tourism resources of Thailand
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 3(3-0-6)
สาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and
Hotel
บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของธุ ร กิ จ การ
ท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรมที่ มี ต่ อ ลู ก ค้ า และ
สั ง คม แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาทางจริยธรรม แนว
ทางการแก้ไขและการพัฒ นา และจริยธรรมใน
งานบริ ก าร กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ น า
เที่ ย วและมั ค คุ เทศก์ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ธุรกิจโรงแรม บทบาทและหน้าที่ของสานักงาน
ทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมาย
คุ้ม ครองผู้บ ริโภค กฎหมายเกี่ยวกั บ ภาษีอากร
แ ล ะ ศุ ล ก า ก ร ก ฎ ห ม า ย เกี่ ย ว กั บ ป่ า ไม้
สิ่ งแ วด ล้ อ ม โบ ราณ ส ถ าน โบ ราณ วั ต ถุ
ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
Roles and responsibilities of tourism and hotel
business towards clienteles and society,
concept of business and professional ethics,
moral problems and developmental solution
and ethics for services, law relevant to tour
operators and tour guides, law relevant to
hotel business, roles of bureau of tourism
business and guide registration, consumer
protection law, law of taxation and customs,
law of forestry, environment and
archaeological sites and antique, and labor
legislation

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับชื่อ
รายวิชา /ปรับ
รหัสวิชา
ชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติและ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง

เปิดรายวิชา
ใหม่
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221110

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ
3(3-0-6)
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Tourist Behavior and Cross Cultural
Communication
ประเภทและลักษณะของนักท่องเที่ยว แรงจูงใจ
ในการท่ อ งเที่ ย ว ความคาดหวั ง และความพึ ง
พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว รู ป แบบการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
บริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว พฤติ ก รรมการ
ท่ อ งเที่ ย วต าม ช่ วงอ ายุ ก ารสื่ อ ส ารข้ า ม
วัฒ นธรรมในด้านเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมบริก าร
พ ฤ ติ ก ร ร ม นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว แ ต่ ล ะ สั ญ ช า ติ
กรณี ศึก ษาเกี่ยวกับ การติด ต่ อสื่อสารและการ
แก้ปัญหาการติดต่อสื่อสาร
Types and characteristics of tourists, tourism
motivation, expectation and satisfactory of
tourists, form of the decision to purchase
travel services, life span behavior, crosscultural communication in the service industry,
tourists behavior of nationality, case studies on
communication and problem solving
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology in
Business
เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ ขั้ น พื้ น ฐาน ระบ บ
อินเทอร์เน็ต เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐาน
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร
โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตาราง
คานวณ และโปรแกรมการน าเสนองานในงาน
ธุ ร กิ จ จริย ธรรมในการใช้ ระบบคอมพิ ว เตอร์
ดาเนินการธุรกิจ
Introduction to information technology,
internet, search engine, introduction to
operation system software application, word
processing program, spreadsheet program,
and presentation program in business,
etiquette in using computer system for
operating business

สาระที่
ปรับปรุง
เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
31 หน่วยกิต
123221 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
และบริการ
Tourism and Hospitality Industry
นิยาม ความเป็นมา ขอบเขตการท่องเที่ยวและ
อุ ต สาหกรรมการบริ ก าร วิ วั ฒ นาการการ
ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยและต่ า งประเทศ
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และอุ ต สาหกรรมการบริ ก าร ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนา
อุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วของภาครัฐ และ
เอกชน
Meaning, history, and scope of tourism and
hospitality, development of tourism in
Thailand and abroad, components and
impacts of tourism and hospitality industry,
principles of planning and development of
tourism and hospitality industry in both
government and private sectors, component,
structure, and functions of tourism and
hospitality, key determinants affecting a
consumer’s decision and demand of tourism
123222 จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 3(1-4-4)
Psychology and Art of Services
การรู้จักตัวเอง พฤติกรรมมนุษย์ การติดต่อ
และการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพใน
ด้านต่างๆได้แก่ การพูด การแต่งกาย การ
แสดงออก กริยามารยาทของผู้ให้บริการ การ
มีปฏิสัมพันธ์ในการบริการ การสร้างจิตใจของ
การให้บริการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆขณะที่มี
การติดต่อสื่อสารและการให้บริการ
Self-understanding, human behavior,
service and communications, personality
development such as speaking, dressing,
expressing, etiquettes and mannerisms of
service providers, solving problems during
the services and communications
123231 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 123429 งานบริการอาหารและเครื่องดืม่
3(2-2-5)
Food and Beverage Management
Food and Beverage Service
บทบาท หน้าที่ของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
ประวัติ และวิวัฒ นาการของงานบริการอาหาร

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรายวิชา
ไปอยู่กลุ่ม
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ/ ปรับ
รหัสวิชา
ชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติและ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเองและ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรายวิชา
ไปกลุ่มวิชา
เฉพาะบังคับ/
ปรับรหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อวิชา
รหัสวิชา และ
คาอธิบาย
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ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแผนกอาหารและ
เครื่องดื่มกับแผนกอื่นๆวิธีการจัดการบริการ
อาหาร วิ ธี ก ารจั ด โต๊ ะ อาหารความรู้ เ รื่ อ ง
ภาชนะในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
หลั ก และวิธีก ารให้ บ ริก าร (เสริฟ ) การผสม
เครื่องดื่ม มารยาทในการรับประทานอาหาร
หลักและวิธีการการจัดเลีย้ งรูปแบบต่างๆ
Roles responsibilities of the food and
beverage department, the relationship
between food and beverage department
and other department, How to manage
food service, how to set the table for food
and beverages, guidelines and ways to
serve food and beverages, mixing drinks,
table etiquette, managing various types of
banquets and practice

และเครื่องดื่ม บทบาทหน้าที่ ความรับ ผิด ชอบ
ของแผนกอาหารและเครื่ อ งดื่ ม บุ ค ลิ ก ของผู้
ให้บริการอาหาร ความรู้เกี่ยวกับอาหารตะวันตก
การจัด โต๊ะ ขั้นตอนการให้บริก ารรูป แบบต่างๆ
ภาชนะและอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในงาน การออกแบบ
เมนูอาหารแต่ละประเภท มารยาทบนโต๊ะอาหาร
แบบสากล ความรู้ เ รื่ อ งไวน์ และเครื่ อ งดื่ ม
ประเภทต่างๆ การผสมเครื่องดื่ม และหลักการ
จัด งานเลี้ยงเบื้องต้น ความปลอดภัยในอาหาร
และการศึกษานอกสถานที่
Evolutionary and history of food and beverage
service, roles and responsibilities of food and
beverage department, proper manner and
personality, knowledge of western food, table
settings, process of table services, relevant
equipment, menu planning, dinning etiquette,
wine and beverages, principles of mixing
drinks, food safety and hygiene, managing
banquets and field trip
หลักการจัดการโรงแรม
2(2-0-4)
Principles of Hotel Management
วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงแรม โครงสร้าง
ของการปฏิ บัติงาน การจัดสายงาน หน้าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของฝ่ า ยต่ า งๆ การควบคุ ม
กิ จ ก ารโรงแ รม นโยบ าย เป้ าห ม าย ก าร
ดาเนินการ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง มารยาท
ของพนักงาน แนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง
The development of hotel industry, the
structure of the hotel business, distribution of
work, duties and responsibilities in each
department, managing hotel activities, policy,
work targets, laws covering setting up hotels,
hotel personnel etiquette, ways to solve
problems

123232 หลักการจัดการโรงแรม
3(3-0-6) 123323
Principles of Hotel Management
วิวัฒ นาการธุรกิจการของโรงแรม โครงสร้าง
ของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน หน้าที่และ
ความรับ ผิด ชอบของฝ่า ยต่ า งๆ การควบคุ ม
กิ จ การโรงแรม นโยบาย เป้ า หมาย การ
ด าเนิ น การ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง
ม า รย า ท ข อ ง พ นั ก ง า น แ น ว ท า ง แ ก้ ไข
ข้อบกพร่อง
The development of hotel industry, the
structure of the hotel business, distribution
of work, duties and responsibilities in each
department along with managing hotel
activities, policy, work targets, laws
covering setting up hotels, hotel personnel
etiquette, ways to solve problems which
occur
123321 กลยุทธ์การจัดการใน
3(3-0-6) 123427
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Strategic Management in Tourism Industry
กระบวนการกลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยธุ ร กิ จ ใน

กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
Development Strategic in Tourism Hotel
and Hospitality Industry

สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
หน่วยกิต
ชั่วโมง
บรรยาย และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อวิชา
รหัสวิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วแนวความคิ ด
สร้ า งสรรค์ ข องกลยุ ท ธ์ ปั จ จั ย ภายในและ
ภายนอกองค์ ก รที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจน า
ความรู้จากการจัด การ การตลาดการบั ญ ชี
และการบริห ารธุ รกิจเบื้องต้น มาประยุก ต์ใช้
กับ ลั กษณะเฉพาะของธุรกิจในอุต สาหกรรม
การท่ องเที่ย ว รวมกลยุท ธ์ท างการตลาดที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวหรือธุรกิจ
การท่องเที่ยว
The process of strategic business unit,
director for tourism in the industry, the
concept of creative strategies, internal and
external factors affecting the decision to
apply knowledge of management,
marketing, basic accounting and business
management, application - specific business
in the tourism industry for the committee
related marketing strategies to bring to the
tourism development

ก ระบ วน ก ารก ล ยุ ท ธ์ ข อ งห น่ วย ธุ รกิ จ ใน
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว แนวความคิ ด
สร้ า งสรรค์ ข องกลยุ ท ธ์ ปั จ จั ย ภายในและ
ภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ การนา
ความรู้จากการจัดการ การตลาด การบัญชีและ
การบริ ห ารธุ ร กิ จ เบื้ อ งต้ น มาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ
ลั ก ษณะเฉพาะของธุ รกิ จ ในอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วหรื อ ธุ รกิ จ การท่ อ งเที่ ย ว
การจัดการการสื่อสาร การจัดการเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
The process of strategic business unit, director
for tourism in the industry, the concept of
creative strategies, internal and external
factors affecting the decision to apply
knowledge of management, marketing, basic
accounting and business management,
application - specific business in the tourism
industry for the committee related marketing
strategies to bring to, communication
management, domestic and international
tourism network management
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Tourism
ความหมาย องค์ประกอบ และหลักการของการ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ยวอย่า งยั่ งยื น ประเภทและ
รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวทางการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรท่องเที่ ย ว รู ป แบ บ ก าร
ท่ องเที่ ยวอย่ า งยั่ ง ยื น ในธุ รกิ จ ที่ เกี่ ย วข้อ ง การ
จั ด การทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว การวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Meaning, components and principle of
sustainable tourism, types and formats of
sustainable tourism, guidelines for the tourism
resources conservation, sustainable forms of
tourism-related businesses, tourism resources
management,
sustainable
tourism
development planning

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5) 123120
Sustainable Tourism
ความหมาย องค์ป ระกอบ และหลั กการของ
การพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภท
และรูป แบบการท่ อ งเที่ ย วอย่า งยั่ง ยื น แนว
ท างก ารอนุ รั ก ษ์แล ะป้องกั น ท รั พ ยาก ร
ท่อ งเที่ ยวเสื่อ มสลาย รูป แบบการท่ องเที่ย ว
อย่างยั่ง ยืน ในธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อ ง บทบาทของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบอย่างยั่งยืน
Meaning, components and principle of
sustainable tourism. Types and formats of
sustainable tourism, measures to prevent
the disintegration of tourism resources.
Sustainable tourism in tourism business,
Roles of the public and private sectors in
sustainable development
123332 หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว
3(1-4-4) 123326

หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว

สาระที่
ปรับปรุง

3(1-4-4)

ปรับรหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อวิชา
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Procedure of Tour Operations
หลักการจัดการบริษัทท่องเที่ยว วิธีการจัด นา
เที่ ย ว การอ่ า น และการเขี ย นแผนที่ แ สดง
เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว การจั ด เส้ น ทางในการ
ท่องเที่ยว การสารวจและติดต่อกับธุรกิจอื่นที่
เกี่ ย วข้ อง เทคนิ ค การเขี ย นรายการน าเที่ ย ว
ตลอดจนสามารถค านวณต้น ทุ น ก าไร และ
การจัดนันทนาการ
Travel agency management, The procedure
of tour operation, reading and writing travel
maps, organizing travel routes; exploring
and contacting other business related to
tourism, writing techniques for travel
programs, profit calculation and recreation
arrangement
งานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5) 123324
Front Office Operations
ค วาม ส าคั ญ ข อ งง าน บ ริ ก ารส่ วน ห น้ า
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดองค์กรของแผนงาน
บ ริ ก ารส่วน ห น้ า บ ท บ าท ห น้ าที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะหน่ ว ยงานของแผนก
ความสัมพันธ์กับแผนกต่างๆ ทั้งในองค์กรและ
นอกองค์กร
Importance of the front office operations, the
guidelines and ways to set up the front
office, roles, duties and responsibilities of
each department and the relationship to
other departments both in and outside the
organization

Procedure of Tour Operation
หลั กการจัดการบริษั ทท่องเที่ ยว วิธีการจัด น า
เที่ยว การอ่าน และการเขียนแผนที่แสดงเส้นทาง
ท่องเที่ยว การจัดเส้นทางในการท่องเที่ยว การ
สารวจและติดต่อกับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เทคนิค
การเขี ย นรายการน าเที่ ย ว การค านวนต้ น ทุ น
กาไร การจัดนันทนาการ
Principles of travel agency management, the
procedure of tour operation, reading and
writing travel maps, organizing travel routes;
exploring and contacting other business
related to tourism, writing techniques for
travel programs, profit calculation, recreation
arrangement and field trips
งานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
Front Office Operations
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่พัก แรมประเภท
ของที่ พัก แรมและห้องพั ก การแบ่ งกลุ่ม ลู ก ค้ า
การจั ด องค์ ก รของแผนงานบริ ก ารส่ ว นหน้ า
บุ ค ลิ ก ภาพส าหรั บ ผู้ ท างานบริ ก ารส่ ว นหน้ า
บทบาท หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแผนก
ต้อนรับ การประสานงานกั บ แผนกต่า งๆ ทั้ง ใน
องค์กรและนอกองค์กร วงจรของการให้บริการ
การรั บ โท รศั พ ท์ การส ารองห้ อ งพั ก การ
ลงทะเบียนผู้เข้าพัก การให้บริการระหว่างเข้าพัก
การเขียนจดหมายถึงผู้เข้าพัก การชาระเงินและ
คื น ห้ อ งพั ก การรั บ ค าต าหนิ การสื่ อ สารข้ า ม
วั ฒ นธรรม ความปลอดภั ย ในการท างานของ
แผนกต้ อ นรั บ ส่ ว นหน้ า ค าศั พ ท์ ที่ ใช้ ในแผนก
ต้อนรับ
Knowledge of accommodation industry, types
of lodging and rooms, guest classification,
organization of front office department ,
professional personality for front liners, roles
and responsibilities, co-ordination of insiders
and outsiders, cycle of service, telephone
handlings, room reservation, guest
registration
,
occupancy
service,
correspondence to in-house guests,

สาระที่
ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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123432 หลักมัคคุเทศก์
3(1-4-4) 123322
Principles of Tour Guide
นิยามของมั ค คุเทศก์พฤติก รรมนั ก ท่ องเที่ยว
บุ ค ลิ ก และจรรยาบรรณของมั ค คุ เ ทศก์ ที่ ดี
วิธีการและบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ การ
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวการดูแล
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว องค์ก ร
ทางการท่องเที่ยวของรัฐและเอกชนการแก้ไข
ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ระเบี ย บและวิ ธี ก ารเดิ น
ทางเข้ า ออก ราชอาณ าจั ก ร ก ฎ หม ายที่
เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์
Definition of tour guides, Tourist behavior,
Good personality and moral, duty and roles
of tour guide, making conveniences for
tourists, overseeing the safety of tourists,
tourism organizations both government and
private organization, solving problems, the
implementation of immigration regulations,
related law
123433 การคิดเชิงบูรณาการ
3(2-2-5) 123428
และสัมมนาทางการท่องเที่ยว
Integrated Thinking and Seminar in
Tourism
วิ เคราะห์ และอภิ ป รายปั ญ หา ที่ เ กี่ ย วกั บ
อุ ต ส าห ก รร ม ก า รท่ อ ง เที่ ย ว ปั จ จั ย ที่ มี
ผ ล ก ระท บ ต่ อ ก ารด าเนิ น งาน ด้ าน ก าร
ท่องเที่ ยวในปั จจุบั น และอนาคตแนวคิด การ
สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว
รูปแบบการท่องเที่ยวด้านบริหารจัดการ การ
พัฒนา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดการสัมมนา
ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวน าเสนอผลงาน
แนวคิดที่ได้พัฒนาขึน้
Analysis and discussion of various issues
related to the tourism industry

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
departures and cashiering, handlings
complaints, cross culture communication,
safety and security for front office operations,
technical terms used in the front office
department
หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Principles of Tour Guide
นิย ามของมั ค คุ เทศก์ บุ ค ลิก และจรรยาบรรณ
ของมั ค คุ เ ทศก์ ที่ ดี วิ ธี ก ารและบทบาทหน้ า ที่
ของมั ค คุ เ ทก์ การอ านวยความสะดวกแก่
นัก ท่องเที่ยว การดู แลด้า นความปลอดภั ยของ
นั ก ท่ องเที่ ยว องค์ ก รทางการท่ องเที่ ยวของรัฐ
และเอกชน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระเบียบ
และวิธีการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร การ
ปฐมพ ยาบาล เบื้ อ งต้ น ค วามรู้ ด้ า น มรด ก
วัฒ นธรรมไทย ภู มิปั ญ ญาท้องถิ่นที่สาคัญ ของ
ไทย
Definition of tour guide, good personality and
ethics, duties and roles of tour guides,
facilitating and tourist safety, tourism
organizations: government and private sectors
,solving problems, the implementation of
immigration regulations, related law, first aid,
Thai cultural heritage, important local wisdom
in Thailand
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
วิเคราะห์ และอภิป ราย ประเด็ นที่เกี่ย วกับ การ
ท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ และ
รูปแบบการจัดสัมมนา
Analysis and discussion topic related to tourism
hotel and hospitality industry and forms of
seminar arrangement

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับชื่อวิชา
รหัสวิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อวิชา
รหัสวิชา
จานวนหน่วย
กิต / ชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติและ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

Various factors, that affect the operations of
tourism in the present and future, The
concept of building knowledge and travel,
Forms of tourism, The management of
development or other related, Including
seminars in the tourism industry present
the work ideas were developed
123221

123325

124332

หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3(3-0-6) ปรับรายวิชา
Principles of Tourism Business Management
มาจากกลุม่
ความหมาย ประเภท รูปแบบ และการจัดองค์กร วิชาเฉพาะ
ของธุรกิจท่องเที่ยว วิธีการขออนุญาตประกอบ เลือกบังคับ/
กิจการธุรกิจท่องเที่ยว การกาหนดเป้าหมายการ ปรับรหัสวิชา
ดาเนินงาน การจัดการดาเนินงาน ความรู้
ชั่วโมง
เบือ้ งต้นด้านการตลาดสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
บรรยาย
การวิเคราะห์ปญ
ั หา และปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ ปฏิบัติและ
ธุรกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา
การศึกษา
Meaning, types, forms and organizing of ค้นคว้าด้วย
tourism business, permission of tourism ตนเอง และ
business formalities, target imposition, คาอธิบาย
operational management, fundamental
รายวิชา
marketing for tourism business, problem
analysis and business factors affect, solutions
อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อ
3(2-2-5) ปรับรายวิชา
การท่องเที่ยว
มาจากกลุม่
Transportation Industry for Tourism
วิชาเฉพาะ
ป ร ะ เภ ท ก า ร ข น ส่ ง แ ล ะ ก า ร ค ม น า ค ม เลือกบังคับ/
องค์ประกอบของการขนส่ง การขนส่งทางบก ปรับชื่อวิชา
ทางน้ า แล ะท างอากาศ ความ รู้ เ กี่ ย วกั บ รหัสวิชา และ
ภูมิศาสตร์การบิน การส ารองตั๋วเครื่องบินด้วย คาอธิบาย
ระบบ จั ด จ าหน่ า ยแบบเบ็ ด เสร็ จ แนวทาง
รายวิชา
วิ ธีก ารป รั บ ป รุ ง รู ป แ บ บ ข องก ารเดิ นท าง
ท่องเที่ยวใหม่ๆ
Types and elements of transportations, on
land, water, and air, knowledge of global
indicator, airline ticketing reservation by Global
Distribution System (GDS), guidelines for
traveling services, or innovation of
transportation
การบัญชีสาหรับผูไ้ ม่ใช่นักบัญชี
3(3-0-6) เปิดรายวิชา
Accounting for Non-Accountant
ใหม่
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ความสาคัญของบัญชีต่อชีวิตประจาวั น รูปแบบ
ขององค์ ก ร การวิ เ คราะห์ ร ายการค้ า ส าหรั บ
ธุ ร กิ จ บ ริ ก าร ธุ ร กิ จ พ าณิ ชยก รรม ธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรม ภาษี เ งิน ได้ กระบวนการจั ด ท า
รายงานทางการเงิน งบประมาณ การวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน
Importance of accounting in everyday life,
organization forms, transaction analysis for
service business, merchandise business,
industrial business, taxation, financial reporting
process, budgeting, financial reporting analysis
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกบังคับ
15 หน่วยกิต วิชาเฉพาะเลือก
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
123241 แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Tourist Destinations
ความหมาย องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางด้าน
ธรรม ชาติ ท างด้านป ระวั ติ ศาส ต ร์ แ ล ะ
โบราณคดี ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และวิถี ชีวิต ภู มิ ศ าสตร์ก ารท่อ งเที่ ยว แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญ ของประเทศไทยและระดั บ
สากล ปั ญ หาและผลกระทบของทรัพ ยากร
การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว
Meaning, componentof tourist destinations,
classification of tourism resources : natural
tourism
resource,
historical
and
archaeological tourism resources, art and
cultural traditional and way of life resources,
geography for tourism, the important
destinations in Thailand and internationally,
problem and impact of tourism resources
and the conservation for tourism
123242 ประวัติศาสตร์ไทยโบราณคดี
3(2-2-5)
และประวัติศาสตร์ศลิ ปะเพื่อการท่องเที่ยว
Thai History Archaeology and Arts History
for Tourism
พัฒนาการทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์
สั งค ม แ ล ะวั ฒ น ธ รรม ข อ งป ระเท ศ ไท ย
ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ ศิ ล ป ะ ตั้ งแ ต่ ส มั ย ก่ อ น

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรายวิชา
ไปอยู่กลุ่ม
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ/ ปรับ
รหัสวิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรายวิชา
ไปอยู่กลุ่ม
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ/ ปรับ
รหัสวิชา/
ชั่วโมง
บรรยาย
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ประวั ติ ศ าสตร์ จ นถึ ง สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ที่ มี
บทบาทต่อ ทรัพ ยากรการท่อ งเที่ ยวประเภท
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย
Development of Archaeology, Social and
Cultural History of Thailand, Arts History
since Pre-History Period until Rattanakosin
Period
that impact on Historical
Archaeological and Cultural Tourism
Resources of Thailand
123341 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Principles of Tourism Business
Management
วิวัฒนาการและหลักการเกี่ยวกับการจัดการ
ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจที่พัก
แรม ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ ธุ ร กิ จ
อาหารและบันเทิง ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจจาหน่าย
สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก ธุ รกิ จ ส ป า ธุ รกิ จ MICE
ทรัพยากรในการจัดการ กระบวนการจัดการ
ในธุรกิจท่องเที่ยวได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์ ก ร การน าและการควบคุ ม ความรู้
เบื้ อ งต้ น ในการจั ด การการตลาดท่ อ งเที่ ย ว
การจัดการการเงิน การจัดการการดาเนินงาน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยว
Evolution of concepts and principles of
Business management, types of tourism
business such as accommodation business,
tour business, food and entertainment
business, transportation business, souvenir
business, spa business, MICE Management
resources. Functions of management such
as Planning, Organizing, leading and
controlling, Introduction of marketing,
financial
management,
operational
Management and
human resource
management in tourism business
123342 อุตสาหกรรมการขนส่ง
3(2-2-5)
กับการท่องเที่ยว
Transportation Industry and Tourism
การขนส่งและการคมนาคมด้าน องค์ประกอบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง
ปฏิบัติและ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรายวิชา
ไปอยู่กลุ่ม
วิชาเฉพาะ
บังคับ/ ปรับ
รหัสวิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรายวิชา
ไปอยู่กลุ่ม
วิชาเฉพาะ
บังคับ/ ปรับ

114
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ของการขนส่ ง การขนส่ ง ทางบก ทางน้ า
และท างอากาศ แนวท าง ห รื อ วิ ธี ก าร
ปรับ ปรุง รูป แบบ ของการเดิน ทางท่ อ งเที่ ย ว
ใหม่ๆ
Types and elements of transportations, on
land, in the sea, and in the air manage
traveling services, Innovation of
transportation
123343 นวัตกรรมทางการท่องเที่ยว
3(22-5)
เบือ้ งต้น
Introduction to Innovative Tourism
ความรู้เบื้องต้น แนวคิด การเรียนรู้โครงสร้าง
พั ฒ นาการของสิ น ค้ า ทางการท่ อ งเที่ ย ว
รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วในแต่ ล ะยุ ค รวมถึ ง
แนวทางการสร้ า งสิ น ค้ า ทางการท่ อ งเที่ ย ว
รูปแบบการท่องเที่ยวในยุคใหม่ การท่องเที่ยว
ทางเลือก การท่องเที่ ยวในความสนใจพิเศษ
ทัศนศึกษารูปแบบของนวัตกรรมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวทางเลือก การท่องเที่ยวในความ
สนใจพิเศษ ในประเทศไทย
Introduction to Concepts of learning structures,
Development of Tourism Products, Forms of
tourism in each generation, Including ways to
create tourism products, Forms of tourism in
the new era, Travel choice Travel Interests,
Tours of the innovative form of tourism,
Travel choice Special Interest Travel in
Thailand

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง
ชื่อวิชา รหัส
วิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ:กลุ่มท่องเที่ยวและวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
123230 งานเทศกาลและกิจกรรม
3(2-2-5) เปิดรายวิชา
Festival and Event
ใหม่
ความหมาย ประเภท รู ป แบบของเทศกาล
ประเพณี วิ ถิ ชี วิ ต และกิ จ กรรม การบริ ห าร
จัด การ การตลาด สาหรับ การจัดงานเทศกาล
ต่ า งๆ ผลกระทบของก ารจั ด งานเทศกาล
Meaning, types and styles of festival, traditions,
way of life and activities, management, marketing
for festival management, effect of festival
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123331

123332

123333

สาระที่
ปรับปรุง

management
การวางแผนนันทนาการ
3(2-2-5) ปรับรายวิชา
และการท่องเที่ยว
มาจากหมวด
Planning of Recreation and Tourism
วิชาเลือกเสรี
ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของคา กลุ่มการจัด
ว่า การวางแผนนั น ทนาการและการท่ องเที่ ยว นาเที่ยว/ ปรับ
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ชือ่ วิชา รหัส
ที่ เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะทั ก ษะใน วิชา/ ชั่วโมง
ด้านการเป็ นผู้นานั น ทนาการ การวางแผนการ
บรรยาย
จัดกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวทั้งใน ปฏิบัติและ
เชิ ง กิ จ กรรม เช่ น ด้ า นการน าเกม การสื่ อ การศึกษา
ค วาม ห ม าย แ ล ะก ารจั ด ก ารพื้ น ที่ แ ห ล่ ง ค้นคว้าด้วย
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
ตนเอง และ
Definition, the principles and elements of คาอธิบาย
planning of recreation and tourism. Technique
รายวิชา
of recreation for tourism, recreation leadership
skills, planning and recreational activities
management for tourism either game leader,
interpretation and
recreation
area
management for tourism
ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
3(2-2-5) ปรับรายวิชา
Community Based-Tourism Business
มาจากหมวด
วิวัฒ นาการและหลั ก การเกี่ ย วกั บ การจั ด การ วิชาเลือกเสรี
และธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน บริบทชุมชนทรัพยากร กลุ่มวางแผน
การจั ด การ หน้ า ที่ ใ นการจั ด การในธุ ร กิ จ
และ
ท่ อ งเที่ ย ว ความ รู้ เ บื้ อ งต้ น ในก ารจั ด การ พัฒนาการ
การตลาดท่ องเที่ย ว การจั ด การการเงิน การ ท่องเที่ยว/
จัด การการด าเนิ น งาน การจั ด การทรั พ ยากร ปรับชื่อวิชา
มนุษย์
รหัสวิชา และ
Evolution of concepts and principles of คาอธิบาย
business management and community based
รายวิชา
–tourism management, generality of
community management resources, functions
of management: planning, organizing, leading
and controlling, introduction of marketing,
financial
management,
operational
management, human resource management
รูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่
3(2-2-5) เปิดรายวิชา
Modern Tourism Styles
ใหม่
ประเภทและรูปแบบของการท่องเที่ยวสมัยใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
สมัยใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การ
ท่องเที่ยวสมัยใหม่
Types and forms of modern tourism, tourists
behavior in the current and future trends,
tourism activity in the modern style, the
factors affecting the change to modern tourism
123434 การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม 3(2-2-5) ปรับรายวิชา
และอุตสาหกรรมบริการ
มาจากหมวด
Research Methodology for Tourism Hotel
วิชาเลือกเสรี
and Hospitality Industry
กลุ่มการ
ความหมาย บทบาท ความสาคัญของการวิจัย
วางแผนและ
ต่อการท่องเที่ยวและการบริการ ลักษณะและ
พัฒนาการ
ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยด้านการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว /
จรรยาบรรณนักวิจัย กระบวนการและขั้นตอน
ปรับชื่อวิชา
การวิจัย การระบุปัญหา การกาหนด
รหัสวิชา และ
วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัยการ
คาอธิบาย
ออกแบบวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการเก็บ
รายวิชา
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและ
นาเสนอผลงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการ
Meaning, roles and importance of tourism and
hospitality research, characteristics and scope
of tourism research, researcher ethics,
research process and procedures: researching
problems, research objectives, research
hypothesized, research design and methods,
sampling, data collection methods and
analysis, research report writing and
presenting tourism and hospitality
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ:กลุ่มโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ
123240 ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
3(2-2-5) ปรับรายวิชา
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
มาจากหมวด
MICE Business
วิชาเลือกเสรี
ความรู้ เบื้ อ งต้ น ความส าคั ญ หน่ ว ยงานและ
กลุ่ม
องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โครงสร้ า งองค์ ก ร หน้ า ที่ อุตสาหกรรม
ความรับ ผิด ชอบ รูป แบบและประเภทของการ การบริการ/
ให้บริการของธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยว ปรับชื่อวิชา
เพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ ปัญหาและแนว รหัสวิชา และ
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123341

123342

123343

สาระที่
ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

ท างก ารแก้ ไ ขปั ญ ห า จรรยาบ รรณ ของผู้
ประกอบธุรกิจ
Introduction, significance, departments and
organizations related, organizational structure,
responsibilities, kinds and types of services of
meetings incentives conventions exhibitions
business. Problems and solutions, ethics
งานแม่บ้าน
3(2-2-5) ปรับรายวิชา
Housekeeping Operations
มาจากหมวด
ลั ก ษณะของงานแม่ บ้า นในโรงแรมบุ ค ลิ ก ภาพ วิชาเลือกเสรี
ของพนักงานแผนกแม่บ้านการจัดองค์กร หน้าที่
กลุ่มการ
และขอบเขตการด าเนิน งานของแม่ บ้าน ความ โรงแรม/ ปรับ
ปลอดภัยในงานแม่บ้าน งานเอกสารเกี่ยวกับงาน ชื่อวิชา รหัส
แม่ บ้ า น การประสานงานกั บ แผนกต่ า งๆใน
วิชา และ
โรงแรมการให้บริการและติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
คาอธิบาย
Characteristics of housekeeping, personality of
รายวิชา
housekeeping department, organizational
management, role and responsibilities of
housekeeping, safety and security of
housekeeping, housekeeping documentary,
co-operation with other department, guest
communicate and service
ศิลปะการผสมเครื่องดืม่
3(2-2-5) เปิดรายวิชา
Art of Mixology
ใหม่
ห น้ า ที่ ค วาม รั บ ผิ ด ชอบ ของแผนก บ ริ ก าร
เครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่ใช้ในแผนกบาร์ ประเภทของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้ในงานบริการ หลักวิธี
ของการผสมเครื่อ งดื่ม แบบต่ า งๆ การตกแต่ ง
เครื่องดื่ม การออกแบบเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และไม่ มี แ อลกอฮอล์ การเลื อ กใช้ วั ต ถุ ดิ บ
บุคลิกภาพสาหรับผูผ้ สมเครื่องดื่ม
Responsibilities of beverage department, bar
equipment and tools, types of alcoholic drinks
in service operations, principles of mixing
drinks, drinks decorations, cocktail and
mocktail creation, raw material selection,
personality for mixologist
การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6) ปรับรายวิชา
Aviation Business Management
มาจากหมวด
ระบบการจัดการของธุรกิจการบิน รหัสสายการ วิชาเลือกเสรี
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บิ น รหั ส ส น าม บิ น ก ารคิ ด ค าน วณ เวล า

GMT การสารองตั๋วเครื่องบินโดยใช้ระบบ
จัดจาหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ
Airline business management systems, airline
code and airport code, the GMT times, airline
ticket reservation system by Global Distribution
System (GDS)

123444

กลุ่มวิชาเฉพาะภาษา
15 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะภาษาบังคับ
3 หน่วยกิต
146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ
พยัญ ชนะ การเน้นเสียงในระดับคาและระดับ
ประโยค การทาความเข้าใจบทสนทนา การฟัง
เพื่ อ จับ ค าส าคั ญ รายละเอี ยด และใจความ
ส าคั ญ และพู ด โต้ ต อบ บทสนทนาอย่ า ง
เหมาะสม
Listening and speaking in English, vowel and
consonant sounds, stress patterns and
intonation in both word and sentence levels,
understanding conversational language in
words, details, and gist, making response to
the conversation in proper way

การจัดการงานเลีย้ ง
3(2-2-5)
Catering and Banquet Management
ประเภท และรูปแบบการจัดงานเลี้ยงทั้งในและ
นอกสถานที่ เทคนิค วิธีก ารออกแบบงานเลี้ยง
สุ น ทรี ย ศาสตร์ ในงานจั ด เลี้ ย ง การจั ด อาหาร
เครื่ อ งดื่ ม และการบริ ก าร บุ ค ลิ ก ภาพของผู้
ให้บริการ
Types and forms of on-premise and offpremise catering and banqueting, techniques
of catering and banquet creation, aesthetics in
catering and banquet, food, drinks and service
arrangement, staff personality
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
15 หน่วยกิต
วิชาภาษาบังคับ
3 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง
กลุ่ม
อุตสาหกรรม
การบริการ/
ปรับรหัสวิชา/
ชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติและ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง และ
คาอธิบาย
รายวิชา
ปรับรายวิชา
มาจากหมวด
วิชาเลือกเสรี
กลุ่มการ
โรงแรม/ ปรับ
รหัสวิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

วิชาเฉพาะภาษาเลือก
12 หน่วยกิต วิชาภาษาเลือก
15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาจีน
กลุม่ วิชาภาษาจีน
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5) 142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
ปรับ
Chinese for Communication I
Chinese for Communication I
คาอธิบาย
ทั ก ษะพื้ น ฐาน 4 ทั ก ษะของภาษาจี น พู ด ฟั ง
ระบ บ แล ะเท ค นิ ค ก ารออก เสียงภ าษ าจี น
รายวิชา
เขียน อ่าน ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีนกลาง
(PINYIN) วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างของ
โด ยใช้ ร ะบ บ สั ท อั ก ษ รภ าษ าจี น Chinese
อั ก ษ ร จี น ค า ศั พ ท์ พื้ น ฐ า น ที่ ใช้ บ่ อ ย ใน
Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN) ฝึ ก ทัก ษะ
ชี วิ ต ประจ าวั น (HSK ระดั บ 1-2) รู ป ประโยค
การเขียนตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องตามระบบ
พืน้ ฐาน
การเขียนอัก ษรจีน แบบบรรจงศัพ ท์พื้น ฐาน
Study systems and techniques of Chinese
ต่าง ๆ เกี่ยวกับ สิ่งใกล้ตั วและคาศัพท์ที่ ใช้ใน
pronunciation (PINYIN), Chinese alphabets
ชีวิตประจาวัน ประมาณ 300 ค า สนทนาขั้น
writing, Chinese alphabets structures, basic
พืน้ ฐาน ไวยากรณ์พ้นื ฐานของภาษาจีน
Chinese vocabulary that frequently uses in
Four basic skills of Mandarin Chinese
daily life (HSK Level 1-2) and fundamental
including speaking listening reading and
sentences structures
writing, the Chinese phonological system
through the CPA (CHINESE PHONETIC
ALPHABET) system, writing Chinese
character systematically, learning 300 of
daily-life words and expressions, basic
conversation and basic Chinese grammar
142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5) 142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
ปรับ
Chinese for Communication II
Chinese for Communication II
คาอธิบาย
ต่ อเนื่ องจากวิช าภาษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สาร 1
คาศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิต ประจาวัน (HSK
รายวิชา
เพิ่ ม ปริ ม าณ ค าศั พ ท์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น อี ก
ระดั บ 3) พั ฒ นาความสามารถการสื่ อ สาร
ประมาณ 400 ค า ฝึ ก ออกเสี ย งในระดั บ ค า
ภาษาจี น การใช้ ภ าษาจี น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
หลายพยางค์ วลี และระดั บ ประโยค เรียนรู้
สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาจีนระดับประโยค
Basic vocabulary that frequently uses in daily
โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ คือประโยคที่ใช้
life (HSK Level 3), develop communication skill
กริ ย าช่ ว ย ประโยคภาคแสดงเป็ น กริ ย าวลี
in Chinese, use the Chinese language to solve
ประโยคภาคแสดงเป็ น คุ ณ ศัพ ท์ วลี ประโยค
the easily problems in daily life
ภาคแสดงเป็ น นามวลี โครงสร้ า งประโยค
ค าถามแบบต่ า ง ๆ การใช้ค าบอกต าแหน่ ง
แหล่งที่ การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้กริยา
ช่วยต่าง ๆ หน่วยค าไวยากรณ์ ที่ แ สดงความ
สมบรู ณ์ ข องการกระท า รวมถึ ง การฝึ ก หั ด
เขียนอักษรอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมาก
ยิ่งขึน้
400 daily-life words and expressions,
continuously
from
Chinese
for
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สาระที่
ปรับปรุง

Communication I, practicing pronunciation in
level of multi-syllable word, phrase and
sentence, learn the basic grammar of
sentence structure; the “shi” sentence
structure, the sentence with verbal
structure, the sentence with adjectival
structure, the sentence with nominal
structure, the structure of interrogative
sentence, the usage of localizers, telling the
time, the structure of optative verbs, the
functional word for the perfect aspect, and
practicing the writing of Chinese character
more influenced
142121

142211

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
ต่อ เนื่อ งจากวิช าภาษาจี น เพื่ อ การสื่อ สาร 2
ปริ ม าณค าศั พ ท์ ในชี วิ ต ประจ าวั น และศั พ ท์
วิ ช าการต่ า ง ๆ เพิ่ ม อี ก ประมาณ 500 ค า
เรียนรู้ก ารใช้ค าบอกจานวนเงิน ของจีน ส่วน
ขยายภาคแสดง หน่วยคาไวยากรณ์ที่ใช้เชื่อม
ภาคแสดงกั บ ส่ ว นขยายภาคแสดง การซ้ า
ค าคุ ณ ศั พ ท์ พ ยางค์ เ ดี่ ย วและสองพยางค์
หน่วยคาที่แสดงการดาเนินต่อเนื่องไปของภาค
แสดง หน่ ว ยค าไวยากรณ์ ที่ แ สดงการเน้ น
ประสบการณ์ การซ้ าค ากริ ย าสองพยางค์
ประโยคที่ ภ าคแสดงมี ห ลายกริยาวลี ศึ ก ษา

การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking
Development I
การพูด การฟังภาษาจีนขั้นพื้นฐาน และการตอบ
คาถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับชีวติ ประจาวัน
ที่อยู่อาศัย อาหารและเครื่องดื่ม การซือ้ ของ
คมนาคม สุขภาพอนามัย
Develop speaking, listening to basic Chinese
from situation relates to daily life, residence,
foods and drinks, shopping, transportation,
health, and be able to answer the questions
from the situations above

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปิดรายวิชา
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การใช้คาบุพบทต่าง ๆที่สาคัญรวมทั้งคาเชื่อม
ของประโยคซับซ้อน
Continuously
from
Chinese
for
Communication II, 500 daily-life words and
technical terms, learn the usage of Chinese
currency, the complement of degree and
directional complement, the structural
particle, the reduplication of monosyllabic
and dissyllabic adjectives, structure of
indication the progressive aspect, the
particle emphasizing past experience, the
reduplication of dissyllabic verbs, the
sentence with verbal constructions in series
indicating the means or purpose of an
action, several prepositions and conjunctions
use in complex sentence
142362 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
Chinese for Tourist Business
ฝึ ก ฝนการใช้ ศั พ ท์ ส านวนภาษาจี น ที่ ใ ช้ ใ น
ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ภาษาจี น ที่ ใ ช้ ใ น
โร ง แ รม โร ง พ ย าบ า ล บ ริ ษั ท น าเที่ ย ว
ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า และภาษาจีนที่ใช้
ใน ก ารเดินท างขนส่งรู ป แบ บ ต่ า ง ๆ เช่ น
เครื่องบิน เรือ รถไฟ รถโดยสารประจาทาง โดย
เน้ นการฝึ กทั กษ ะการฟั งและการพู ดใน
สถานการณ์จาลอง
Study and practice in Chinese vocabulary
and expressions in tourist business such as
a using Chinese in hotel, hospital, travel
agency, restaurant, department store, and a
using Chinese in transportation system such
as airplane, boat, train, bus, emphasize
practicing listening and speaking skills on
simulate situation
142461 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
Chinese for Tour Guide
เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม แล ะ
ประเพณีของไทยเป็นภาษาจีน เพื่อการสนทนา
และบรรยายในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับ แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศและท้องถิ่น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

142461

ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
Chinese for Tour Guide
ข้อมู ล ประวัติ ศาสตร์ วัฒ นธรรมและประเพณี
ของไทยฉบับภาษาจีน การสนทนาและบรรยาย
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศ
การนาเที่ยว

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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ฝึกปฏิบัตินาเที่ยวในสถานที่จริงที่กาหนดให้
Study in articles about history, culture, and
tradition of Thailand in Chinese language, in
order to be able to discuss and describe
important topics in tourism both regionally
and nationally with actually practice as a
tour guide at selected sites
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2–2-5)
การพูดภาษาจีน 2

Information about Thai history, culture, and
tradition in Chinese version, conversation and
expression about major tourist attractions in
Thailand, tour guiding

142122

Chinese Listening and Speaking Development II

การฟังและพูดบทสนทนาภาษาจีนใน
ชีวติ ประจาวัน ในระดับกลางและสูง โดยเน้น
การใช้ถ้อยคาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
Listening and speaking Chinese daily life
dialogues in intermediate and advanced
levels, using proper words in different
situations

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5) 143371
Japanese Skills I
อัก ษรฮิรางานะและคาตาคานะ ฝึก การออก
เสียงภาษาญี่ ปุ่น ได้ โครงสร้างสร้า งประโยค
ภาษาญี่ ปุ่น ขั้น พื้น ฐานส าหรับ การแนะน าตั ว
และสนทนาทักทายในชีวิตประจาวัน
Introduction of Japanese characters:
Hiragana and Katakana, practice in how to
pronounce sounds in the Japanese language
correctly; and basic Japanese structure to
be able to introduce oneself and have a
conversation in daily life
143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5) 143373
Japanese Skills II
โครงสร้า งประโยคภาษาญี่ ปุ่ น ขั้ น พื้ น ฐานใน
ระดั บที่สูงขึ้น ฝึก ทักษะภาษาญี่ปุ่น ทั้งสี่ด้าน
โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและพูด
Basic Japanese structure at a higher level
and practice in 4 skills of Japanese language

สาระที่
ปรับปรุง

การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
ปรับ
การพูดภาษาจีน 2
คาอธิบาย
Chinese Listening and Speaking
รายวิชา
Development II
การพูด การฟังภาษาจีนระดับต้น และการตอบ
คาถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรก
สภาพอากาศ การเรียนการศึกษา การทางาน
ธุรกรรมการเงิน การท่องเที่ยว
Develop speaking, listening to elementary
Chinese from the situations about hobbies,
weather conditions, study, finance and
banking, tourism, and be able to answer the
questions from the situations above
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 1
3(2-2-5) ปรับชื่อวิชา
Basic Japanese I
รหัสวิชา และ
ตั วอั ก ษ รฮิ ร างาน ะ ค าต าค าน ะ ค าศั พ ท์ คาอธิบาย
ภาษาญี่ปุ่น 300 คา ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
รายวิชา
90 รูปประโยค
Basic Japanese: Hiragana, Katakana, 300
vocabularies and 90 sentence patterns in
basic Japanese

ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 2
3(2-2-5) ปรับชื่อวิชา
Basic Japanese II
รหัสวิชา และ
ค าศั พ ท์ ภ าษาญี่ ปุ่ น เพิ่ ม เติ ม 300 ค า ประโยค คาอธิบาย
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค
รายวิชา
Basic Japanese: additional 300 vocabularies
and 70 sentence patterns from Basic Japanese
I
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143384

143481

143482

143481

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

emphasizing on listening and specking skills
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5) 143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Conversation I
Japanese Conversation I
ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง แ ล ะ ก า ร พู ด ส น ท น า
ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูด
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน โดยเน้นการออก
สนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ต อบใน
เสียงให้ชัดเจนและถูกต้องและสามารถโต้ตอบ
ห้องเรียน การแนะนาตัวเอง
สนทนากับชาวญี่ปุ่นในหัวข้อที่กาหนด
Japanese pronunciation, listening-speaking
Practice in listening and speaking skills in
short conversation, conversation and
daily-life conversations emphasizing on
questioning-answering in classroom context,
correct pronunciation and the ability to carry
self-introduction
on a conversation with Japanese people in
given topics
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
Japanese Skills III
โครงสร้ า งป ระโยคภาษาญี่ ปุ่ น ที่ มี ค วาม
ซับ ซ้อ น พร้อ มกับ ฝึก ทั ก ษะภาษาญี่ ปุ่น ทั้ ง สี่
ดาน โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและพูด
Complex Structure of Japanese language and
practice in four language skills emphasizing on
listening and specking skills
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5) 143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese Conversation II
Japanese Conversation II
ฝึ ก ทั ก ษ ะก ารฟั งแล ะก ารพู ด ส นท นาใน
ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น การสนทนา
ชีวติ ประจาวัน โดยเน้นการเลือกใช้ถ้อยคาและ
และการโต้ตอบในชีวิตประจาวันอย่างง่าย การ
สานวนที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และ
อธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่ การ
เป็นธรรมชาติ
บอกและการถามเวลา การนับจานวน
Practice in listening and speaking skills in
Basic Japanese speaking and listening skills,
daily-life conversations in order to be able
conversation and asking-answering in daily
to listen to and speak Japanese efficiently,
life, description persons things and places,
emphasizing on how to select words and
telling and asking time, ordinal number
expressions that are natural and appropriate
to given situations
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5) 143471
3(2-2-5) ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 3
3(2-2-5)
Japanese Skills III
Basic Japanese III
โครงสร้างประโยคภาษาญีป่ ุ่นที่มคี วามซับซ้อน
ค าศั พ ท์ ภ าษาญี่ ปุ่ น เพิ่ ม เติ ม 350 ค า ประโยค
ทักษะภาษาญี่ปุ่นทัง้ สี่ด้าน ทักษะการฟังและ
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค
การพูด
Basic Japanese: Additional 350 vocabularies
Complex structure of Japanese language
and 70 sentence patterns from Basic Japanese
and practice in the four language skills
2
emphasizing on listening and speaking skills

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อวิชา /
รหัสวิชา และ
เนือ้ หา
รายวิชา
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กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-3-5)
French I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย น
ไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบื้องต้น โครงสร้างประโยค
ที่ไม่ซับซ้อน
French for daily communicative skills,
listening, speaking, reading and writing
skills, elementary French grammar, simple
sentence structure
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-3-5)
French II
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ไวยากรณ์ฝรั่งเศส โครงสร้างประโยคที่
ซับซ้อน ระดับภาษาฝรั่งเศสที่แตกต่างกัน
French for communication in various
situations, French grammar, complex
sentence structure, different levels of French
language
145111 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5)
French Listening and Speaking I
การฟั ง และการพู ด ในสถานการณ์ ต่ า งๆ ใน
ชีวิ ต ประจ าวั น การฟั ง ภาษาฝรั่ง เศสจากบท
สนทนาและข่า ว การพู ด แสดงความคิ ด เห็ น
สัทศาสตร์ฝรั่งเศสและการออกเสียง สัทอักษร
IPA
Listening and speaking in various situations
in daily life, Listening skill based on
conversation and report, expressing an
opinion, French phonetics and pronunciation,
phonetic transcription of IPA
145121 การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5)
French Reading and Writing I
การอ่านข่าว บทความขนาดสั้น เรื่องสั้น การ
อ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความขนาด
สั้นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน
Reading news, short article, short story,
reading for comprehension, writing short
composition in various contexts in daily life
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ปรับปรุง
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145368 ภาษาฝรั่งเศสด้าน
3(2-2-5)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
French for Hospitality Management I
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนโดย
เน้นเนื้อหาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
ก า ร บ ริ ก า ร ศั พ ท์ เฉ พ า ะ ที่ เกี่ ย ว กั บ
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ประเทศไทยและ
ประเทศในอาเซียน
Listening, speaking, reading and writing in
the context of tourism and hospitality
industry, terms using in tourism and
hospitality industry, general information
about Thailand and Asian countries
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
3(2-2-5) 146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
สื่อสารทางธุรกิจ 1
Business English
English for Business Communications I
ความรู้และความชานาญในการสื่อสารด้านการ
เอกสารทางธุ รกิ จ การเขียนเพื่อการสื่ อสาร
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในงานด้า น
ทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การ
ธุ ร กิ จ เอกสารทางธุ ร กิ จ การเขี ย นเพื่ อ การ
ส่ ง โทรสาร การเขี ย นบั น ทึ ก ข้ อ ความและ
สื่อสารทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
จดหมายทางธุ รกิจ การเขียนประวัติย่อส่วน
การส่ ง โทรสาร การเขี ย นบั น ทึ ก ข้ อ ความและ
บุคคลและการสัมภาษณ์งาน
จดหมายทางธุ ร กิ จ การเขี ย นประวั ติ ย่ อ ส่ ว น
Business documents; writing for business
บุคคล การสัมภาษณ์งาน การแปลเอกสารทาง
communication; e-mailing, faxing, writing
ธุรกิจ การสนทนาในเนื้อหาเชิงธุรกิจ การติดต่อ
memorandum and business letters;
ธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจาทาการตกลงทาง
composing curriculum vitae; giving a job
ธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อใช้ใน
interview
การสมัครงาน
Knowledge and proficiency in listening,
speaking, reading, and writing skills on
business, business documents; writing for
business communication; e-mailing, faxing,
writing memorandum and business letters;
composing curriculum vitae; giving a job
interview, business document translation;
discussion in business contexts; making
business calls; business dealing; test
preparations for job applications
146372 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

ปรับชื่อวิชา
รหัสวิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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English for Tourism I
ค าศัพท์ส าคัญ ทางวิช าชีพเพื่อการท่องเที่ยว
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการติ ด ต่ อ และการ
ให้ บ ริ ก ารในธุ รกิ จ ท่ อ งเที่ ย ว ประวั ติ ศ าสตร์
วัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง
ท่ อ ง เที่ ย ว ข อ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย Important
vocabulary for the profession in tourism,
using English to communicate and provide
services in tourism business, history, culture
and traditions related to the tourist
attractions in Thailand
146373 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
English for Hotel Business
คาศัพท์พื้นฐานสาหรับแผนกต่างๆในโรงแรม
ความรู้ ด้ า นเอกสารภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช้ ใ น
โรงแรม ทักษะการฟังและพูดในสถานการณ์ที่
หลากหลายในโรงแรม ทั ก ษะการอ่ า นและ
เขียนเอกสารทั่วไปในโรงแรม
Basic vocabulary in different hotel sections,
knowledge about document written in
English used in hotel, listening and speaking
skills in various situations in hotel, reading
and writing general documents used in hotel
146471 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5)
English for Tourism II
ค าศั พ ท์ แ ละส านวนที่ ซั บ ซ้ อ นในการบริก าร
ท่องเที่ยวและโรงแรม การเขียนเอกสารสาคัญ
ที่ใช้ในโรงแรม การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนขึน้ ใน
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการท่ อ งเที่ ย วและ
โรงแรม การน าเสนอและการอธิบ ายความ
เป็นมาและความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยว
ภายในประเทศในสถานที่จริง
Complex vocabulary and expression for
providing services in tourism and hotel,
writing important documents in hotel, solving
complex problems in situations taken place
in tourism and hotel, presentation and
explanation of history and importance of
tourist attractions in the country in real
places
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146132

146133

146200

การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน 3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
ทั ก ษะการฟั ง และพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสารในชีวิต ประจาวัน รูป แบบประโยค การ
ทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวลา การตอบรับ
การปฏิ เสธ การซื้อของ การต่อรองราคา การ
เชิ ญ การตอบรับ และการปฏิ เสธค าเชิญ การ
อวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความ
ช่วยเหลื อ การเสนอความช่วยเหลือ การบอก
ขั้นตอน
English Listening and speaking skills for
communication in daily life, sentence patterns,
greetings, introducing, saying goodbye,
accepting, refusing, purchasing, bargaining,
invitation, accepting and rejecting invitation,
blessing, asking and giving direction, making
request, offering help, giving instruction
การฟังและการพูดเพื่อแสดง
3(2-2-5)
ความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion Expression
ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด แสดงความคิ ด เห็ น
สะท้ อ นมุ ม มองที่ มี ต่ อ บริ บ ททางครอบครั ว
สถานศึกษา ชุมชน ข่าว ความสาคัญ ภาษาที่ใช้
ในการแสดงความคิ ด เห็ น วลี อนุ ป ระโยค
ประโยค น้ าเสี ย ง การใช้ เ สี ย ง มารยาท การ
โต้ตอบ การพูดแทรก การแสดงความเห็นคล้อย
ตาม การแสดงความเห็ น ที่ ขั ด แย้ ง การพู ด
สะท้อนความคิด การโต้วาที
Listening and speaking skills in expressing
options toward the contexts of family,
educational institution, community, news,
importance, language in expressing ideas,
phrases, clauses, sentences, tone, voice,
etiquette, responding, interrupting, pros and
cons, verbal reflection, debating
ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(3-0-6)
วัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในบริ บ ทที่ เฉพาะเจาะจง
โดยเน้ น ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขีย น ที่ มี

สาระที่
ปรับปรุง
เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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146374

ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ ที่ นิ สิ ต ก าลั ง ศึ ก ษา
English in specific contexts focusing on
listening, speaking, reading, and writing skills
related to students’ discipline
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
และการบริการ
English for Tourism and Hospitality
ความรู้และความชานาญในการสื่อสารด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในงานด้า น
การท่องเที่ยว ทั ก ษะการพูด เพื่อแนะน าและให้
ข้อมู ล เกี่ ยวกับ สถานที่ ท่อ งเที่ย ว มารยาทและ
จริยธรรมของการให้บริการ สิ่งที่ ควรทาและข้อ
ห้ามต่างๆ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
Knowledge and proficiency in listening,
speaking, reading, and writing skills on tourism
and hospitality, speaking skill for introducing
and giving information on tourist attractions,
manners and morality of hospitality, dos and
don’ts and being nice hosts

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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กลุ่มการโรงแรม
123453 การจัดการงานแม่บ้าน
3(2-2-5)
Housekeeping Management
ลักษณะของงานแม่บ้านในโรงแรมบุคลิกภาพ
และลั ก ษณ ะนิ สั ย ที่ ดี ข องพนั ก งานแผนก
แม่บ้านการจัดองค์กร หน้ าที่และขอบเขตการ
ด าเนิ น งานของแม่ บ้ า น ได้ แ ก่ งานท าความ
สะอาดและบ ารุงรัก ษาที่พั ก ความรู้เกี่ยวกั บ
เครื่อ งมื ออุป กรณ์ น้ ายาเคมี ในการท าความ
สะอาด การจั ด หาและจั ด ซื้ อ อุ ป กรณต่ า งๆ
การจั ด การงานเอกสารเกี่ ยวกั บ งานแม่ บ้า น
การจัด การทรัพยากรมนุ ยษ์ในแผนกแม่ บ้า น
แ ผ น ก ซั ก รี ด แ ผ น ก ด อ ก ไม้ แ ล ะ ก า ร
ประสานงานกับแผนกต่างๆในโรงแรม การพูด
การติดต่อลูกค้า และมารยาทของพนักงาน
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General housekeeping, good personality of
HSKP human resource, organizational
management, job description: cleaning and
maintenance, training and its personnel,
requisition and control of necessary supplies
and equipment, paperwork – schedules and
reports, Laundry room, flower room and cooperate with others function, good
communicate and service
123454 การจัดการงานจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
Catering and Banquet Management
รูป แบบการจั ด งานเลี้ ย งประเภทต่ า งๆทั้ ง ใน
และนอกสถานที่ เทคนิควิธีการ และความผิด
ชอบที่เกี่ยวข้องกับการรับ จัด อาหารและงาน
เลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ การทาการตลาด
และการควบคุมค่าใช้จ่ายการประเมินผลหลัง
การปฏิบัติงาน
Examination of different types of catering
and banqueting; techniques, logistics, and
responsibilities involved in the management
of on-premise and off-premise catering;
design and lay out; marketing techniques
and cost controls
กลุ่มการจัดนาเที่ยว
123351 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3(1-4-4)
Recreation for Traveling
ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของคา
ว่า นันทนาการและการท่องเที่ยว รวมทั้ง การ
วางแผน การจัดกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ
ที่ เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วโดยเฉพาะทั ก ษะใน
ด้ า นการเป็ น ผู้ น านั น ทนาการ ผู้ น าในการ
วางแผนและจัดกิจกรรมนั นทนาการเพื่อการ
ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ในเชิง กิ จ กรรมและการจั ด การ
พืน้ ที่แหล่งนันทนาการ
Meaning, principles and elements of the
word, Recreation and Tourism, including
planning recreation areas, related to tourism,
particularly in the areas of leadership skills,
recreation Led initiatives, and for tourism
and recreation activities both in terms of
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พัฒนาการ
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ชื่อวิชา รหัส
วิชา /ชั่วโมง
บรรยาย
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ค้นคว้าด้วย
ตนเอง และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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resources and recreation management
123451 มรดกไทยและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น 3(2-2-5)
เพื่อการท่องเที่ยว
Thai Heritage and Local Wisdom for Tourism
มรดกไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญของไทย
แห ล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภท ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประเพณี วิถิชวี ิต และกิจกรรม
Thai heritage and local wisdom of Thailand,
tourism resources ; art and
Culture, traditions, way of life and activities
กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ
123352 การจัดการธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
Aviation Business Management
ระบบการจัดการ ของธุรกิจการบิน การศึกษา
รหัสสายการบิน รหัสสนามบิน รหัสเมืองต่างๆ
ทั่ ว โลก รหั ส ประเทศ การคิ ด ค านวณเวลา
GMT จองตั๋ ว โดยผ่ า นระบบของสายการบิ น
เขียน load sheet การคานวณน้าหนัก
Management Systems of the airline industry.
Education Code airline airport code area
code country code around the world to think
of the times GMT, Ticket via the airlines load
sheet to write the words of weight

123455

การตลาดบริการ
3(2-2-5)
Service Marketing
แนวคิ ด ทางการตลาดและการตลาดบริก าร
ป ระ เภ ท แ ล ะลั ก ษ ณ tข อ งธุ รกิ จ บ ริ ก า ร
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภคและความต้ อ งการของ
ลู ก ค้ า การแบ่ ง ส่ ว นตลาดและการก าหนด
ลู ก ค้ า เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดในการ
บริการ ส่วนผสมทางการตลาดบริการ การ
สร้างความพอใจและความจงรักภักดี และการ
บริหารการบริการในอนาคต
Concept of marketing and service marketing,
Type and character of service business,
customer behavior and need, STP
marketing, Strategies management in
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สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

ปรับรายวิชาไป
อยู่กลุ่มวิชา
เฉพาะเลือก
กลุ่มโรงแรม
และ
อุตสาหกรรม
บริการ/ ปรับ
รหัสวิชา/
ชั่วโมงบรรยาย
ปฏิบัติ และ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง และ
คาอธิบาย
รายวิชา
ปิดรายวิชา
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service business, marketing mix of service
business, brand royalty building and service
management in the future
123457 การจัดการการประชุมนิทรรศการ 3(2-2-5)
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
MICE Management
สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการประชุมใหญ่
แ ล ะนิ ท รรศ ก าร ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย ใน
อุตสาหกรรมโครงสร้างของการจัดการประชุม
ใหญ่ แ ละนิ ท รรศการ การตลาด ประเด็ น
ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การวางแผน การจัด
องค์การ และการจัดการกิจกรรม การจัดการ
ประชุมใหญ่และนิทรรศการ การวางแผนเผื่อ
กรณี ไม่ แ น่ น อน ประเด็ น ทางกฎหมาย การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ การวิจัย การวิเคราะห์และ
การประเมินผล
The MICE environment, industry
stakeholders, MICE infrastructure, marketing,
human resource and financial issues,
planning, organizing and managing MICE
activities, contingency planning, legel issues,
strategic management, research, analysis
and evaluation
กลุ่มการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
123353 การวางแผนพัฒนา
3(2-2-5)
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
Tourist Destination Development and
Planning
หลั ก การและขั้ น ตอนการวางแผนเพื่ อ การ
พั ฒ นาแ ห ล่งท่องเที่ ยว วิ ธี ก ารป ระเมิ น
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว หลักการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ การกาหนดขีด
ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารรองรั บ ขอ งแห ล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว บทบาทความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่วยงานภาครัฐกับเอกชนในการพัฒนาแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย ว วิ เ คราะห์ ถึ ง ปั ญ ห าของแหล่ ง
ท่องเที่ยว หรือผลกระทบของทรัพยากรการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ ท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง การจั ด หา
แนวทางในการพัฒ นาและอนุ รัก ษ์ทรัพยากร
การท่องเที่ยว
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สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรายวิชาไป
อยู่กลุ่มวิชา
เฉพาะเลือก
กลุ่มโรงแรม
และ
อุตสาหกรรม
บริการ/ ปรับ
ชื่อวิชา รหัส
วิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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123354

123452

Principles and procedures, planning for
tourism development, evaluate the potential
of tourism, principles of different types of
tourism development, of the capacity to
support the tourism, the role of partnerships
between governments and the private sector
in tourism development, analysis of the
problems of tourism, or the impact of tourism
resources on the local as well as providing
guidelines for development and conservation of
tourism resources
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5)
Community Based – Tourism Business
Management
วิวัฒ นาการและหลั กการเกี่ยวกับการจัด การ
แล ะธุ ร กิ จ ท่องเที่ ย วชุ ม ชน บ ริ บ ท ชุ ม ชน
ทรัพยากรการจัด การ หน้าที่ในการจัดการใน
ธุรกิจท่องเที่ยว ความรู้เบื้องต้นในการจัดการ
การตลาดท่องเที่ยว การจัดการการเงิน การ
จัดการการดาเนินงาน การจัดการทรัพยากร
มนุษย์
Evolution of concepts and principles of
Business management and Community
Based –Tourism Management Generality
of community management resources,
functions of management such as Planning,
Organizing, leading and
controlling,
introduction of marketing, financial
management, operational management,
human resource management in Community
Based –Tourism business
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลั ก การ เป้ า หมายการวิ จั ย จรรยาบรรณ
นักวิจัย กระบวนการวิจัยเบื้องต้น
การระบุปัญหาการตั้งสมมติฐานและเทคนิคใน
การเก็ บ รวบ รวม ข้ อ มู ล ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการนาเสนอและ
การเขียนรายงาน
Principles, targeted research reserch Ethics,
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สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรายวิชาไป
อยู่กลุ่มวิชา
เฉพาะเลือก
กลุ่มท่องเที่ยว
และวางแผน
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว/ ปรับ
ชื่อวิชา รหัส
วิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรายวิชาไป
อยู่กลุ่มวิชา
เฉพาะเลือก
กลุ่มท่องเที่ยว
และวางแผน
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว /
ปรับชื่อวิชา
รหัสวิชา และ
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123456

124252
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Preliminary research process to
identify problems and assumptions,
techniques of data collection, Random
sampling Data analysis process, Presentation
and report writing
การจัดการวัฒนธรรม
3(2-2-5)
เพื่อการท่องเทียว
Cultural Management for Tourism
การจั ด การวั ฒ นธรรมเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
ผลกระทบด้ า นทางการท่อ งเที่ ยวที่ ส่ง ผลต่ อ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวัฒ นธรรม การอนุ รัก ษ์
ทรั พ ยากรทางวั ฒ นธรรม การค านวนขี ด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว แนว
ทางการพัฒ นาทรัพยากรทางวัฒ นธรรมเพื่อ
การท่องเที่ ย ว บท บาท ของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางแผน
พัฒนา และอนุรักษ์
Cultural management for tourism, tourism
Impacts of cultural resources, conservation
for cultural tourism resources, determination
of the destination capacity, guideline for
cultural resources development in tourism,
roles of the public and private sectors in the
planning, development and conservation
การบัญชีสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Accounting for Tourism Business
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ต้ น ทุ น ประเภทของต้ น ทุ น
วิเคราะห์จุด คุ้ม ทุน การจัดท างบประมาณใน
การด าเนินกิจการท่องเที่ยว การวิเคราะห์งบ
การเงิน ภาษีเงินได้สาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
Concepts of costs, types of costs, break
even point analysis, preparation of
operational budget for tourism business,
financial statements analysis, taxation for
tourism business

สาระที่
ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ก าหนดให้ นิ สิ ต เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนใน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาหรื อ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ที่
มหาวิท ยาลั ยรับ รอง ยกเว้น รายวิช าในหมวดวิช า
ศึกษาทั่วไป
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123461

123462
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การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 123450
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรีย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์
และทั กษะในงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะ บ ริ ก า ร ใน ส ถ า น
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills, in tourism and hospitality
industry in private or government workplace
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 123451
Co-operative Education
การปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์
และทั กษะในงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร ในฐานะพนั ก งาน
ฝึก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ
หรือ เอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills, in tourism and
hospitality industry as an apprentice in
private or government workplace
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต 123452
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอและ
อภิ ป รายในหั ว ข้อทางด้ า นอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ
Studying, collecting data, researching,
analyzing, report writing, presenting and
discussion in Tourism and hospitality industry
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การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม
และอุตสาหกรรมบริการ ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, in tourism
hotel and hospitality industry in private or
government workplace
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรีย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละ
ทัก ษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยว โรงแรม
และอุ ต สาหกรรมบริ ก าร ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐ หรือเอกชนและจัดทาโครงงาน
Training, learning, gaining experience, in tourism
hotel and hospitality industry in private or
government workplace, and project

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย การ
วิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอและ
อภิ ป รายในหั วข้ อทางด้ า นการท่ อ งเที่ ยว โรงแรม
และอุตสาหกรรมบริการ
Studying, collecting data, researching, analyzing,
report writing, presenting and discussion in
tourism hotel and hospitality industry

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา
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001111
005171
004xxx
005173
100004
126100

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวติ และสุขภาพ
กลุ่มวิชาพลานามัย
ทักษะชีวติ
กฎหมายธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0–2-1)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

001102

004101
123110
123111
123112
221110
รวม

001103
001112
001134
005172
122130
124151

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การจัดการการดาเนินชีวติ
หลักการจัดการ
การบัญชีการเงิน

15 หน่วยกิต

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

001101
001103

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ
จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
แหล่งทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทาง
ธุรกิจ
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
003202
123113
123120
124332

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

18 หน่วยกิต

การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี
และประวัติศาสตร์ศลิ ปะ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การบัญชีสาหรับผูไ้ ม่ใช่นักบัญชี
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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123221
121201
122241
xxxxxx
00xxxx
xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ
การเงินธุรกิจ
การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิตธิ ุรกิจ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา

รวม

123222
123231
122220
122232
00XXXX
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
หลักการตลาด
การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
ศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

xxxxxx
001204
002202
003201
122410
123214

18 หน่วยกิต

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

18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(x-x-x)

xxxxxx
002201
004201
123215
123221
123xxx

รวม

วิชาภาษาเลือก
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสาหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
รวม

18 หน่วยกิต

วิชาภาษาเลือก
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือก
รวม

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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123331
123232
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หลักการจัดการโรงแรม
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา

รวม

123321
123332
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
กลยุทธ์การจัดการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา
วิชาเลือกเสรี

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

123323
123xxx
123xxx

หลักการจัดการโรงแรม
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก

xxxxxx
123322
xxxxxx

วิชาภาษาเลือก
หลักการมัคคุเทศก์
วิชาเลือกเสรี
รวม

18 หน่วยกิต

2(2-0-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

18 หน่วยกิต

123326
123xxx

หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือก

3(1-4-4)
3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาภาษาเลือก

3(x-x-x)

123324
123325

งานบริการส่วนหน้า
อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อการ
ท่องเที่ยว
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
15 หน่วยกิต
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123431
123432
123433
xxxxxx
xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
งานบริการส่วนหน้า
หลักการมัคคุเทศก์
การคิดเชิงบูรณาการและสัมมนา
ทางการท่องเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา
วิชาเลือกเสรี

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

123428

สัมมนา

1(0-3-2)

xxxxxx
123427

วิชาเลือกเสรี
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
งานบริการอาหารและเครื่องดืม่
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
และการบริการ
วิชาเฉพาะเลือก
รวม

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

123429
146374
123xxx
รวม

123461

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน

123462

สหกิจศึกษา

123463

การศึกษาอิสระ
รวม

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

123450

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน

123451

สหกิจศึกษา

123452

การศึกษาอิสระ
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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การวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาตร์
วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ วีว่า โฮเทล
จังหวัดเชียงใหม่
รายงานการประชุม
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.พรพิมล
2. ดร. สมยศ
3. นายสมฤทธิ์
4. ดร. กรัณน์ฑรัตน์
5. ดร. ฤทัยภัทร
6. ดร. สุรยิ า
7. อาจารย์จารุวรรณ
8. อาจารย์กิตติพชิ ญ์
9. ดร. วารัชต์
10. ผศ.ดร.ประกออบศิริ
11. ดร. พัจน์พิตตา

วิกรัยพัฒน์
โอ่งเคลือบ
ไหคา
คะวัตกิ ูล
พิมลศรี
ส้มจันทร์
โปษยานนท์
กิตติพรไพบูลย์
มัธยมบุรุษ
ภักดีพินจิ
ศรีสมพงษ์

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 วัตถุประสงค์ของการประชุม
เพื่อให้กรรมการหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจาหลักสูตร
และผูท้ รงคุณวุฒิ ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ระเบียบ
และคุณวุฒิของคณาจารย์ ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
มติการประชุม รับทราบ
1.1.2 ประธานแจ้ ง เรื่ อ งอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่
1. ดร. กรัณน์ฑรัตน์
คะวัตกิ ูล
2. ดร.ฤทัยภัทร
พิมลศรี
3. ดร.สุริยา
ส้มจันทร์
4. อาจารย์จารุวรรณ
โปษยานนท์
5. อาจารย์กิตติพชิ ญ์
กิตติพรไพบูลย์
มติการประชุม รับทราบ
1.1.3 ประธานแจ้งเรื่องคาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อ ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่
1. ดร. กรัณน์ฑรัตน์ คะวัตกิ ูล
ประธานกรรมการ
2. ผศ. พรพิมล
วิกรัยพัฒน์ กรรมการ
3. ดร. สมยศ
โอ่งเคลือบ
กรรมการ
4. นายสมฤทธิ์
ไหคา
กรรมการ
5. ดร. ฤทัยภัทร
พิมลศรี
กรรมการ
6. ดร. สุริยา
ส้มจันทร์
กรรมการ
7. ดร. วารัชต์
มัธยมบุรุษ
กรรมการ
8. ดร. พัจน์พิตตา
ศรีสมพงษ์
กรรมการ
9. ผ.ศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินจิ
กรรมการ
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10. อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ กรรมการ
11. อาจารย์กิตติพชิ ญ์ กิตติพรไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ
มติการประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาการวิพากษ์/ ปรับปรุงหลักสูตร
2.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีการเสนอเปลี่ยนชื่อผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร ดังต่อไปนี้
1. ดร. กรัณน์ฑรัตน์ คะวัตกิ ูล
2. ดร. ฤทัยภัทร
พิมลศรี
3. ดร. สุรยิ า
ส้มจันทร์
4. อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์
5. อาจารย์กิตติพชิ ญ์ กิตติพรไพบูลย์
มติการประชุม รับทราบ
2.2 การปรับรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ตามที่หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีการจัดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 8 รายวิชา
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กฎหมายธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
หลักการจัดการ
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิตธิ ุรกิจ
การบัญชีการเงิน
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
หลักการตลาด

มติการประชุม เห็นชอบให้ปรับรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการ
โรงแรม พ.ศ. 2553 ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

การเงินธุรกิจ
หลักการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ ย วกั บ กฎหมายและกฎหมายที่เกี่ย วข้องกั บ อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
6. การบัญชีขนั้ ต้น 1
7. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
8. หลักการตลาด
2.3 การปรับรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ
ตามที่หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีการจัดวิชาเอกบังคับ 10 รายวิชา
ดังนี้
1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
2. จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
3. การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
4. กลยุทธ์การจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว
7. หลักการจัดการโรงแรม
8. งานบริการส่วนหน้า
9. หลักมัคคุเทศก์
10. การคิดเชิงบูรณาการและสัมมนาทางการท่องเที่ยว
มติการประชุม เห็นชอบให้เปิดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา ได้แก่ วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ
การสื่ อสารข้ามวั ฒ นธรรมในงานบริก าร และปรับ รายวิชาในหมวดวิชาเอก
บังคับในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
2. หลักมัคคุเทศก์
3. หลักการจัดการโรงแรม
4. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5. งานบริการส่วนหน้า
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6. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการ
7. หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว
8. กลยุทธ์การจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
9. การคิดเชิงบูรณาการและสัมมนาทางการท่องเที่ยว
10. การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
2.4 การปรับรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก
ตามที่หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีการจัดวิชาเอกเลือก 5 รายวิชา
ดังนี้
1. แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว
2. ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการท่องเที่ยว
3. หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
4. อุตสาหกรรมการขนส่งกับการท่องเที่ยว
5. นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเบือ้ งต้น
มติการประชุม เห็นชอบให้เปิดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา ได้แก่ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและ
โบราณคดีเพื่ อการท่องเที่ย ว ปรับ ชื่อรายวิชา 1 รายวิชา ได้แก่ วิ ชาประวัติศ าสตร์ไทย
โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการท่องเที่ยว (เดิม) ปรับเป็น วิชาประวัติศาสตร์
ไทยเพื่อการท่องเที่ยว ย้ายวิชานวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเบื้องต้นไปหมวดวิชาเลือกเสรี
และย้ายวิชาการตลาดบริการจากหมวดวิชาเลือกเสรี มาหมวดวิชาเอกเลือก ปรับรายวิ ชา
ในหมวดวิชาเอกเลือกในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว
2. ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3. ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีเพื่อการท่องเที่ยว
4. การตลาดบริการ
5. อุตสาหกรรมการขนส่งกับการท่องเที่ยว
2.5 การปรับรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
ตามที่หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีการจัดวิชาเลือกเสรี ออกเป็น 4
กลุ่ม 12 รายวิชา ดังนี้
กลุ่มการโรงแรม
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1. การจัดการงานแม่บ้าน
2. การจัดการงานจัดเลีย้ ง
กลุ่มการจัดนาเที่ยว
1. นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
2. มรดกไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ
1. การจัดการธุรกิจการบิน
2. การตลาดบริการ
3. การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
กลุ่มการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
1. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
2. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
3. ระเบียบวิธีวิจัย
4. การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
5. การบัญชีสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
มติการประชุม เห็นชอบให้ป รับ 12 รายวิชา ไปอยู่ในหมวดเอกเลือก เพื่อให้นิสิตสามารถ
เลือกเรียนตามความสนใจ และในรายวิชาเลือกเสรีนิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ ก็
ได้ที่มใิ ช่วชิ าศึกษาทั่วไป
2.6 แผนการศึกษา
มติการประชุม เห็นชอบให้ปรับแผนการศึกษา ดังนี้
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ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป
General Education
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป
General Education
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป
General Education
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป
General Education
123110 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
Tourism and Hospitality Industry
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป
General Education
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป
General Education
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป
General Education
122130 หลักการจัดการ
Principles of Management
123120 จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
Psychology and Art of Services
124101 การบัญชีขนั้ ต้น 1
Principles of Accounting I
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
18

หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป
General Education
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป
General Education
121201 การเงินธุรกิจ
Business Finance
123221 หลักมัคคุเทศก์
Principles of Tour Guide
123231 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
Thai History for Tourism
00xxxx วิชาภาษาเลือก
Elective Professional Foundation Course (Language)
รวม
18

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป
General Education
123212 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
Principles of Tourism and Hotel Business Management
123230 แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว
Tourist Destinations
128221 หลักการตลาด
Principles of Marketing
00xxxx วิชาภาษาเลือก
Elective Professional Foundation Course (Language)
รวม
15
หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
123313 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Introduction to Laws and Tourism Industry Laws
123322 หลักการจัดการโรงแรม
Principles of Hotel Management
123323 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism
123332 ประวัติศาสตร์ศลิ ปะและโบราณคดีเพื่อการท่องเที่ยว
Arts History and Archaeology for Tourism
123333 การตลาดบริการ
Service Marketing
00xxxx วิชาภาษาเลือก
Elective Professional Foundation Course (Language)
รวม
18

3(3-0-6)

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

ภาคการศึกษาปลาย
123324 งานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
Front Office Operations
123325 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการ 3(2-2-5)
Tourist Behavior and Cross Cultural Communication in Services
123326 หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว
3(1-4-4)
Procedure of Tour Operations
123334 อุตสาหกรรมการขนส่งกับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Transportation Industry and Tourism
00xxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
Free Elective
00xxxx วิชาภาษาเลือก
3(x-x-x)
Elective Professional Foundation Course (Language)
รวม
18
หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
123427 กลยุทธ์การจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Strategic Management in Tourism Industry
123428 การคิดเชิงบูรณาการและสัมมนาทางการท่องเที่ยว
Integrated Thinking and Seminar in Tourism
123429 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Management
146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
00xxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
15

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

ภาคการศึกษาปลาย
123450 ฝึกงาน *
Professional Training
123451 การศึกษาอิสระ *
Independent Study
123452 สหกิจศึกษา *
Co – operative Education

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รวม

6

*หมายเหตุ ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

หน่วยกิต
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องอื่นๆ
ผูท้ รงคุณวุฒิ เสนอให้เปลี่ยนหลักสูตรจากบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
เป็น หลั ก สูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ย ว ตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาตรี
สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม พ.ศ. 2553 เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ
ของนิสิตที่เข้าศึกษา
มติการประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนหลัก สูตรจากบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ย ว เป็น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและความ
ต้องการของนิสติ ที่เข้าศึกษา

ปิดการประชุม

12.00 น.

(อาจารย์กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์)
กรรมการและเลขนุการ
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม

(ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล)
ประธานกรรมการ
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ภาคผนวก จ
มติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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ภาคผนวก ฉ
ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล
Krantharat Khawatkun, Ph.D
ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัตกิ ูล
36106003XXXXX
อาจารย์
สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย ว คณะวิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย ว คณะวิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1515
โทรศัพท์
098-828-9356
krantarat@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2558
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว)
(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2548
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2547
Master of International Tourism and Hotel Management
Southern Cross University, Australia
พ.ศ. 2545
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร
วารัชต์ มัธยมบุรุษ,กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล,จารุวรรณ โปษยานนท์,กิตติพิชญ์ กิตติพ รไพบูลย์. (2562).
รูปแบบโครงข่ายการพัฒนาเทศบาลดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา. วารสารอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562. (การตีพิมพ์เผยแพร่มี
หนังสือตอบรับ ตามภาคผนวก ญ หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารและหนังสือขอเลื่อนการตีพิมพ์ในวารสาร หน้า 193)
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ประวัติ
ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี
Luethaipat Pimolsree, Ph.D
ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี
3560101XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาการท่ องเที่ย ว คณะวิท ยาการจั ดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการท่ องเที่ย ว คณะวิท ยาการจั ดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1512
โทรศัพท์
089-631-5252
dr.luethaipar@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว)
(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2547
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยานและนันทนาการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2541
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) (อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

163
ผลงานวิชาการ
วารสาร
ฤทัยภัทร พิมลศรี และวศิน ปัญญาวุธตระกูล. (2558). ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน, วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-กันยายน 2558, (หน้า 197-226)
ผลงานวิชาการ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
เมตรี ญ า ใจดี , ฤทั ย ภั ท ร พิ ม ลศรี , วารั ช ต์ มั ธ ยมบุ รุ ษ และ พั จ น์ พิ ต ตา ศรี ส มพงษ์ . ( 2559).
แนวทางการบริหารจัด การการท่องเที่ย วเชิงอาสาสมัครโดยชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเชีย งใหม่ ,
ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวระดับชาติ
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 26 กันยายน 2559 (หน้า 7-26)
พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี, ฤทัยภัทร พิมลศรี, วารัชต์ มัธยมบุรุษ. (2559). ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่ อ การพั ฒ นากิ จ กรรมทางน้ า เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วของกว๊ า นพะเยา, ในการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา
สานพลังประชารัฐ” ในระหว่างวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา (หน้า 745-757)
ดารงศักดิ์ ขวัญใจ และฤทัยภัทร พิมลศรี. (2560). ความหลากหลายทางภูมิปัญญาด้านอาหารพืน้ บ้าน
ของกลุ่ ม ชาติ พั นธุ์ ใ น จั ง หวั ด พ ะเยา ,การป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เครื อ ข่ า ยวิ จั ย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ ”
19-20 ธันวาคม 2560 (น. 759-782), นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
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ประวัติ
ดร.สุริยา ส้มจันทร์
Suriya Somchan, Ph.D.
ดร.สุริยา ส้มจันทร์
36599007xxxxx
อาจารย์
สาขาวิชาการท่ องเที่ย ว คณะวิท ยาการจั ดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการท่ องเที่ย ว คณะวิท ยาการจั ดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1512
โทรศัพท์
081-533-7843
sur_i_yadon@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2545
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2540
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร
สุพจน์ ปงคาเฟย และสุริยา ส้มจันทร์. (2558). การยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรแผนก
แม่ บ้านในธุรกิ จโรงแรมบูติ ค ในจังหวัดเชีย งราย, วารสารอารยธรรมศึก ษา โขง-สาละปี ที่ 6
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558. (หน้า 181-202)
Chenchira Fantem, Suriya Somchan, Phatpitta Sreesoompong, Somyot Ongkhluap and Supattana
hombubpha. (2015). Factors and Relationship Between Factors of Shopping Tourism for
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Developing Mae Sot Special Economic Zone, Tak Province., INTERNATIONAL JOURNAL OF
ASIAN TOURISM MANAGEMENT Vol.6 No.2 September 2015 (PP.151-164)
สุริยา ส้มจันทร์ และศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์. (2557). แนวทางการสืบสานภูมิปัญญาการนวดแผนไทยเพื่อใช้
เป็ น ฐานข้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนต าบลบ้ า นสาง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พะเยา,
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 2 สิงหาคม-กันยายน 2557
(หน้า 451-466)
ผลงานวิชาการ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
บุญญฤทธิ์ มหาวงศนันท์, สุริยา ส้มจันทร์, ประกอบศิริ ภักดีพินิจ. (2559). ทัศนคติของนักท่องเที่ยว
ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สูง บ้านสันติสุข -บ้านขุนกาลัง จังหวัดพะเยา, ในการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เครื อ ข่ า ยวิ จั ย สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ครั้ ง ที่ 11 หั ว ข้ อ
“เครือ ข่ายวิจัย อุ ด มศึก ษาสานพลั งประชารัฐ ” ในระหว่างวัน ที่ 19 -20 ธั นวาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (หน้า 768-781)
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นายกิตติพชิ ญ์ กิตติพรไพบูลย์
Kittipit Kittipornpaiboon, Mr.
นายกิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์
42099000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาการท่ องเที่ย ว คณะวิท ยาการจั ดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการท่ องเที่ย ว คณะวิท ยาการจั ดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1515
โทรศัพท์
061-632-2450
kittipith@yahoo.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
Master of Business Administration (Hospitality with Marketing)
Les Roches, International School of Hotel Management,
Switzerland
พ.ศ. 2549
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร
วารัชต์ มัธยมบุรุษ,กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล,จารุวรรณ โปษยานนท์,กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์. (2562).
รูปแบบโครงข่ายการพัฒนาเทศบาลดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา. วารสารอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562. (การตีพิมพ์เผยแพร่มี
หนังสือตอบรับ ตามภาคผนวก ญ หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารและหนังสือขอเลื่อนการตีพิมพ์ในวารสาร หน้า 193)
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35013005XXXXX
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ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการท่ องเที่ย ว คณะวิท ยาการจั ดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1003
โทรศัพท์
080-491-1948
Jaruwanpo7@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2538
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร
วารัชต์ มัธยมบุรุษ,กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล,จารุวรรณ โปษยานนท์,กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์. (2562).
รูปแบบโครงข่ายการพัฒนาเทศบาลดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา. วารสารอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562. (การตีพิมพ์เผยแพร่มี
หนังสือตอบรับ ตามภาคผนวก ญ หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารและหนังสือขอเลื่อนการตีพิมพ์ในวารสาร หน้า 193)
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1*

นางสาวกรัณน์ฑรัตน์
คะวัตกิ ูล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36106003XXXXX

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

ปร.ด.

ศศ.ม.

2*

นางฤทัยภัทร พิมลศรี

35601011XXXXX

อาจารย์

สาขาวิชา
พัฒนาการท่องเที่ยว
(การจัดการนันทนาการและ
การท่องเที่ยว)
การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ

Master of
International
Tourism and
Hotel
Management
บธ.บ.
การท่องเที่ยว
ปร.ด.
พัฒนาการท่องเที่ยว
(การจัดการนันทนาการและ
การท่องเที่ยว)
วม.ม.
อุทยานและนันทนาการ
วท.บ.
จิตวิทยา (อุตสาหกรรม)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จานวนชั่วโมงภาระงานสอน/ ปี
2560

2561

2562

2563

2564

450

450

450

450

450

360

360

360

360

360

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Southern Cross University,
Australia

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ลาดับ
ชื่อ – สกุล
3* นายสุริยา ส้มจันทร์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36599007XXXXX

ตาแหน่ง
ทาง
อาจารย์
วิชาการ

คุณวุฒิ
ปร.ด.
ศศ.ม.
บธ.บ.

4*

นายกิตติพิชญ์
กิตติพรไพบูลย์

42099000XXXXX

อาจารย์

M.B.A

บธ.บ.
5*

นางจารุวรรณ
โปษยานนท์

35013005XXXXX

อาจารย์

ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
การจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
Hospitality with Marketing

สาเร็จการศึกษาจาก
น
มหาวิทยาลัสถาบั
ยมหาสารคาม

จานวนชั่วโมงภาระงานสอน/ ปี
180
180
180
180
180

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Les Roches International
School of Hotel
Management, Switzerland
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว
โบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

450

450

450

450

450

270

270

270

270

270

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบเนือ้ หาสาระสาคัญ (มคอ.1) กับรายวิชาหลักสูตร
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

172
เนื้อหาสาระสาคัญ (มคอ.1)
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรม
ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
จิตวิทยาการบริการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและ
โรงแรม
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

รายวิชาหลักสูตร ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
123110 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
123215 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ
3(3-0-6)
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
123111 จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 3(2-2-5)
122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
123214 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
3(3-0-6)
กฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
123215 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ
3(3-0-6)
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

2. กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
2.1 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
2.1.1 กลุ่มวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการท่องเที่ยว
การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
123331 การวางแผนนันทนาการและ
3(2-2-5)
การท่องเที่ยว
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
123112 แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
123120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
การท่องเที่ยวชุมชน
123332 ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
การจัดการโครงการการท่องเที่ยว
การสารวจและวิจัยสาหรับการท่องเที่ยว
123434 การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม และ
อุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การสัมมนาการท่องเที่ยว
123428 สัมมนา
1(0-3-2)
2.1.2 กลุ่มวิชาการดาเนินงานและจัดการธุรกิจนาเที่ยว
การวางแผนและการจัดนาเที่ยว
123326 หลักและวิธีการจัดนาท่องเที่ยว 3(1-4-4)
การดาเนินงานนาเที่ยว
123322 หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
งานมัคคุเทศก์
123322 หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
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เนื้อหาสาระสาคัญ (มคอ.1)
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การตลาดการท่องเที่ยว
การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจ
การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
การจัดการตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
การออกบัตรโดยสาร

รายวิชาหลักสูตร ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
123427 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
124332 การบัญชีสาหรับผูไ้ ม่ใช้นักบัญชี 3(3-0-6)
123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6)
123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6)
123325 อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อ
3(2-2-5)
การท่องเที่ยว

2.2 กลุ่มวิชาการโรงแรม
2.2.1 กลุ่มวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาโรงแรม
การตลาดโรงแรมและการขาย
123323 หลักการจัดการโรงแรม
การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจโรงแรม
124332 การบัญชีสาหรับผูไ้ ม่ใช้นักบัญชี
การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
123323 หลักการจัดการโรงแรม
การสารวจและวิจัยสาหรับการโรงแรม
123434 การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว
โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
การสัมมนาการโรงแรม
123428 สัมมนา
2.2.2 กลุ่มวิชาการดาเนินงานและการจัดการห้องพัก
การดาเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
123324 งานบริการส่วนหน้า
การดาเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
123341 งานแม่บ้าน
2.2.3 กลุ่มวิชาการดาเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
การดาเนินงานและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
123429 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การดาเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
123444 การจัดการงานเลี้ยง
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดการภัตตาคาร
การดาเนินงานและการจัดการครัว
3. กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
123230 งานเทศกาลและกิจกรรม
การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การจัดการธุรกิจการบิน
123343 การจัดการธุรกิจการบิน

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)
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เนื้อหาสาระสาคัญ (มคอ.1)
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การจัดการสปา
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล
การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
การจัดการอาหารนานาชาติ/ท้องถิ่น
การออกแบบอาหาร
การจัดการสโมสรและบาร์

รายวิชาหลักสูตร ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
123240 ธุรกิจการจัดประชุม
3(2-2-5)
นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล
-
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ภาคผนวก ฌ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553
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ภาคผนวก ญ
หนังสือตอบรับการตีพมิ พ์ในวารสารและหนังสือขอเลื่อนการตีพมิ พ์ในวารสาร
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