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สารบัญ 

           หนา้ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป          

1. รหัสและชื่อหลักสูตร        1 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา        1 

3. วิชาเอก          1 

4. จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      1 

5. รูปแบบของหลักสูตร        1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร   2 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน   2 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา     2 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของ                 3   

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร         

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน                 5 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา   5 

ในการวางแผนหลักสูตร         

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ตอ่การพัฒนาหลักสูตรและความ                     6

เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน                 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน   6 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร           

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     11 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร        11 

1.2 ความส าคัญ         11 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร       11 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง         12 
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สารบัญ (ต่อ) 

                   หน้า 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร     

1. ระบบการจัดการการศกึษา        14 

2. การด าเนินการหลักสูตร        14 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน         16 

3.1  หลักสูตร         16 

3.1.1  จ านวนหนว่ยกิต        16 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร       17 

3.1.3  รายวิชา         17 

3.1.4  แผนการศกึษา         23 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา       27 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  46 

 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร       46 

 3.2.2  อาจารย์พิเศษ        48 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝกึงานหรอืสหกิจศกึษา)  49 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย      50 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล      

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต      52 

2. การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน     53 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตร  58 

สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต         

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน     66 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต      66 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร      67 
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สารบัญ (ต่อ) 

                  หนา้ 

หมวดที่ 6  การพัฒนาอาจารย์          

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่       68 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์      68 
 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร        

1. การก ากับมาตรฐาน         70 

2. บัณฑติ          70 

3. นิสติ           72 

4. คณาจารย์          73 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน     74 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้        76 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     77 
 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร      

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน      79 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม       79 

3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร   80 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร    80 
 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553         81 

ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง    93 

ภาคผนวก ค ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร      139

ภาคผนวก ง รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร      141 

ภาคผนวก จ มตเิห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร      153  

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    160 

ภาคผนวก ช ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร      168 

ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบเนือ้หาสาระส าคัญ (มคอ.1) กับรายวิชาหลักสูตร      171 

        ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560     

ภาคผนวก ฌ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงแรม พ.ศ. 2553 175 

ภาคผนวก ญ หนังสอืตอบรับการตพีิมพ์ในวารสารและหนังสือขอเลื่อนการตพีิมพ์ในวารสาร 194
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

Bachelor of Arts Program in Tourism 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร      :    0202  (มหาวิทยาลัยพะเยา) 

          :  25510271104258_2119_IP (สกอ.) 

 ภาษาไทย        :    หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 ภาษาอังกฤษ     :    Bachelor of Arts Program in Tourism 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     ศลิปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Arts (Tourism) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.A. (Tourism) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 126 หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

   ไม่ม ี

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑติ (การท่องเที่ยว)  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น   

    ปีการศกึษา 2560   หลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 10 เดือนมถิุนายน  พ.ศ. 2559 

  6.3  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 11 เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2559 

  6.4  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 115(16/2559) วันที ่7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559             

  6.5  สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560   

    วันที ่29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1  มัคคุเทศก์ 

 8.2  ผูป้ระกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ 

8.3  พนักงานในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรม

บริการ 

8.4  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรม

บริการ 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวกรัณน์ฑรัตน์ คะวัตกิูล 36106003 XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

ศศ.ม. 

Master of 

International 

Tourism and 

Hotel 

Management 

บธ.บ. 

พัฒนาการท่องเท่ียว 

(การจัดการนันทนาการและการท่องเท่ียว) 

การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียวนานาชาติ 

 

 

 

 

 

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

Southern Cross University, 

Australia 
 

 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

 

2548 

2547 

 

 

 

 

2545 

2 นางฤทัยภัทร พิมลศรี 35601011 XXXXX 

 

อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

พัฒนาการท่องเท่ียว  

(การจัดการนันทนาการและการท่องเท่ียว) 

อุทยานและนันทนาการ 

จิตวทิยา (อุตสาหกรรม) 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

 

2547 

2541 

3 นายสุริยา ส้มจันทร์ 36599007 XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

บธ.บ. 

การจัดการการท่องเท่ียวและการโรงแรม

การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

การจัดการธุรกิจการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2555 

2545 

2540 

3 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

4 นายกติติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย ์ 41099000 XXXXX อาจารย์ M.B.A 

 

 

บธ.บ. 

Hospitality with Marketing 

 

 

การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว 

Les Roches, International 

School of Hotel 

Management, Switzerland 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2555 

 

 

2549 

5 นางจารุวรรณ โปษยานนท์ 35013005 XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

โบราณคดีสมัยประวัตศิาสตร์ 

ประวัตศิาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2543 

2538  

 

4 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

      มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างสรรค์ไทย ภายใต้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและ

ยั่งยืน นอกจากนี้ผลจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community : AEC)  

ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตที่เป็นหนึ่งเดียว เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายเสรีด้าน

สินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือ และการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่อยู่ในล าดับ

ความส าคัญสูง (Priority Sector) ในการพัฒนาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวในเขต

ภูมภิาคอาเซียน  

 จากแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาองค์ความรู้

ของประเทศ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่

สาธารณชน ในรูปแบบของกิจกรรม การสร้างแหล่งค้นคว้าและแหล่งเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานวิจัย

การบรรยาย และการจัดการเรียนการสอน สร้างบุคลากรที่มีทักษะในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้

สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

เชงิสรา้งสรรค ์

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 นโยบายเร่งด่วนของภาครัฐต้องการเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยว โรงแรม และ

อุตสาหกรรมบริการ เพื่อใหเ้กิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ นโยบายดังกล่าวท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน

การกระจายรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างดีทั้งในแง่ของพื้นที่และสาขาการผลิตหรือบริการต่าง ๆ

รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคมของท้องถิ่นและยังเชื่อมโยงไปยังธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมาก ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ท าให้เกิดแนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

ท่องเที่ยว และ เกิดเป็น “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”(Community Based-Tourism)  เพื่อหวังให้ชุมชน

ตระหนักใหเ้กิดความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชวีิตของชุมชน 

อย่างไรก็ตาม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชน พร้อมการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

ให้ยั่งยืน  ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยการรณรงค์

ในเรื่องวัฒนธรรม การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเคารพ

มาตรฐานในวิชาชีพคุณธรรมและจริยธรรม การกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความภาคภูมิใจและ
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รากฐานทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและน าไปสู่การ

กระจายให้ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์และการเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนการมีธรรมาภิ

บาล เป็นต้น เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านความเป็นอยู่ เศรษฐกิจให้มีความมั่นคง และตระหนัก

ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมในชาติ พัฒนาสังคมในทุกด้านให้มีความทัดเทียมในระดับสากล และมี

เสถียรภาพ 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  12.1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

12.1.2 ให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศนแ์ละมีศักยภาพเป็นผู้น าเพื่อการแข่งขันระดับสากล และในระดับ

กลุ่มประเทศอาเซียน 

12.1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว คิดวิเคราะห์ และปรับตัวเข้ากับ

สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป  

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

  12.2.1  ผลผลิตเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ

การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ 

  12.2.2  สามารถน าความรู้ไปตอบสนองความต้องการ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว ระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

  12.2.3  ส่งเสริมใหศ้ิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ซาบซึ้ง

และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมของชาติ 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จ านวน  30  หน่วยกิต 

วิชาศกึษาทั่วไป  บังคับ    จ านวน  30  หน่วยกิต 

001101  การใชภ้าษาไทย       3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 
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001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม     3(2-2-5) 

  Ready English  

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง      3(2-2-5) 

  Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า      3(2-2-5) 

  Step UP English 

002201  พลเมอืงใจอาสา      3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล     3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

  Health and Environment Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ      3(2-2-5) 

  Arts of Living 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม    3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

   

              13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
 

142111  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

  Chinese for Communication I 

142112  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

  Chinese for Communication II 

142121  การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 1   3(2-2-5) 

  Chinese Listening and Speaking Development I 

142461    ภาษาจนีส าหรับมัคคุเทศก์     3(2-2-5) 

   Chinese for Tour Guide 

143371    ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ 1      3(2-2-5) 

  Basic Japanese I 
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143372   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1     3(2-2-5) 

  Japanese Conversation I 

143373  ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 2      3(2-2-5) 

  Basic Japanese II   

143374  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2     3(2-2-5) 

  Japanese Conversation II 

146132       การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 

  Listening and Speaking in Daily Life 

146133  การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น  3(2-2-5) 

  Listening and Speaking for Opinion Expression 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 

  English for Specific Purposes 

146374  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ   3(2-2-5) 

  English for Tourism and Hospitality 

146474  ภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(2-2-5) 

  Business English  

 

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            และการสื่อสาร 

 

221110  เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ    3 )5-2-2(     

 Fundamental Information Technology in Business 

 

  13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

 

122410  การจัดการทรัพยากรมนุษย์     3(2-2-5) 

  Human Resource Management 
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  13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการบัญชี 

 

124332      การบัญชีส าหรับผูไ้ม่ใช่นักบัญชี      3(3-0-6) 

      Accounting for Non-Accountant     

      

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

   ไม่มี 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   ไม่ม ี

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน  คณบดี/

ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ 

ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ให้คณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้   

                1) คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมี อธิการบดี  รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นที่ปรึกษา และ
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หัวหน้าสาขา เป็นกรรมการและอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นเลขานุการและกรรมการท าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

คือ บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการรวมทั้งนเิทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานหลักสูตร 

                 2) ก าหนดให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท าการประสานกับคณะอื่นที่

เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาค าอธิบายรายวิชา พร้อมทั้งก าหนดอาจารย์ผู้สอนและหัวข้อที่สอนและ

ประเมินผลร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

 1.1   ปรัชญาของหลักสูตร  

   ศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพพร้อมด้วยคุณธรรม 

จรยิธรรม และความรับผดิชอบ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศชาติ  

 

 1.2  ความส าคัญ   

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งการเป็นลูกจ้างและผู้ประกอบการ ตลอดจนการเป็นบุคลากรในหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของ

ประเทศ 

 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 1.3.1  มีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม 

 1.3.2 มีความเข้าใจและรอบรู้ในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานในการท่องเที่ยว โรงแรม และ

อุตสาหกรรมบริการ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  1.3.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

วิชาชีพการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ 

  1.3.4 มบีุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ 

สามารถแสดงบทบาทความเป็นผู้น า และผูต้ามได้และสามารถปรับตัวเข้ากับ

สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   
 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.  การปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

และตอบสนองต่อความต้องการ

ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

โรงแรม และอุตสาหกรรมบรกิาร 

1.  ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  

โดยน าผลจากการประเมินผล

หลักสูตรด้านคุณสมบัติของ

ผูส้ าเร็จการศึกษาตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน ในการ

ส ารวจความคิดเห็นจากผูใ้ช้บัณฑติ 

2.  สร้างเครอืข่ายกับหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ใน

ประเทศและต่างประเทศ เพื่อการ

ระดมสมองขอ้คิดเห็นการพัฒนา

หลักสูตรใหเ้หมาะสมและมี

คุณภาพ 

หลักฐาน 

1.รายงานสรุปผลการส ารวจ 

2.รายงานการปรับปรุงตาม

ผลที่ได้รับจากการส ารวจ 

ตัวบ่งชี้ 

1.ระดับความพึงพอใจ 

หลักฐาน 

1.  รายงานการประชุม 

2.  บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือระหว่างหนว่ยงาน 

ตัวบ่งชี้ 

1.จ านวนหนว่ยงาน/บุคคล 

ที่ลงนามความรว่มมอืทาง

วิชาการ/กิจกรรม 

2.  การปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน

การเรียนการสอน 

1.  ส ารวจความต้องการของผูเ้รียน

และอาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

2 .  จั ด ห าแล ะจั ด ส รรทุ น เพื่ อ

ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

เชน่ ระบบ wireless, Textbook 

3.  จัดหาอุปกรณ์ทางดา้นการ

เรียนการสอน และหอ้งปฏิบัติการ

ทางดา้นโรงแรม  

 

หลักฐาน 

1.รายงานสรุปผลการส ารวจ 

2.รายงานการปรับปรุงตาม 

ผลที่ได้รับจากการส ารวจ 

ตัวบ่งชี้ 

1.ระดับความต้องการและ

จ านวนปัจจัย 

หลักฐาน 

1.จ านวนเงนิทุนที่ได้รับ 

2.จ านวนเงินทุนที่ได้จ่ายไป 

3.จ านวนและรายการ

อุปกรณ์ที่จัดหาเพิ่ม/ปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ 

1.จ านวนเงนิทุนที่ได้รับเพิ่ม
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 จากปีก่อน 

2. งบประมาณในการจัดซื้อ

คุรุภัณฑ์ 

3. จ านวนอุปกรณ์ทางดา้น

การเรียนการสอน 

4. หอ้งปฏิบัติการด้าน

โรงแรม 

3. การพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ 

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการ

อบ รมค วาม รู้ ให ม่ ๆ  ด้ าน ก าร 

ท่ อ ง เ ที่ ย ว  โ ร ง แ ร ม  แ ล ะ

อุตสาหกรรมบริการ และสาขาที่

เช่ียวชาญ รวมทั้งสนับสนุนการไป

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 หรืองานวิจัยในสาขาที่

เชี่ยวชาญ วจิัยในช้ันเรยีน เพื่อจะได้

น าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ

เรียนการสอน 

หลักฐาน 

1. หนังสือ หรือเอกสารที่

อาจารย์เดินทางไปอบรม 

สัมมนา ทัศนศึกษา 

2. บทความ หรอื รายงาน

โครงงานหรอืรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ 

ตัวบ่งชี้ 

1.จ านวนครั้งที่อาจารย์

เดินทางไปอบรม สัมมนา 

ทัศนศึกษา 

2. จ านวนโครงงานหรอื 

งานวิจัย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553               

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคการศึกษาปกติ 1                    

ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห)์ 
 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

      (ไม่ม)ี 
 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

                 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

    และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                เป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

    และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก หนา้ที่ 81 หมวดที่ 1 การรบัเข้าศกึษา 

                ข้อ  4  คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 

                         4.1  ส าเร็จช้ันประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

                         4.2  ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจาก 

สถาบันการศึกษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

                         4.3  เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

                         4.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่

กระท าโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 
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                         4.5  ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤต ิ

 

 2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

                เป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553    

    และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

                2.4.1  พืน้ฐานด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

       2.4.2  ขาดความกล้าแสดงออก 

                2.4.3  ขาดทักษะในการบริการ   

 

           2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.4  

                2.5.1  จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

           2.5.2 จัดให้มโีครงการปรับพืน้ฐานและทัศนคติตามลักษณะวิชาชีพท่องเที่ยว โรงแรม และ  

อุตสาหกรรมบริการ 

        โดยทั้ง 2 โครงการจะจัดใหส้ าหรับนิสิตแรกเข้า ในช่วงก่อนเปิดภาคการศกึษา 

 

 2.6  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 120 120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 2  120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 3   120 120 120 

ช้ันปีที่ 4    120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    120 120 
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2.7 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

780,418 

- 

 

827,243 

- 

 

876,877 

- 

 

929,490 

- 

 

985,259 

- 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

 

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 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์                   

 

78,811 

 

83,540 

 

88,552 

 

93,865 

 

99,497 

4. งบเงินอุดหนุน 50,314 53,333 56,533 59,925 63,520 

5. ค่าใช้จา่ยต่อหัวต่อปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวม 1,204,326 1,274,786 1,349,473 1,428,641 1,512,560 

 

2.8  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.9  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

                   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 126 หนว่ยกิต 
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  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับปริญญาตร ี 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

และการโรงแรม พ.ศ. 

2553 

หลักสูตร 

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30หนว่ยกติ 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หนว่ยกติ 84 84 

   2.1  วชิาพื้นฐานวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 24 24 

   2.2  วชิาเฉพาะ 

         2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ 

60 

30 

60 

30 

60 

30 

         2.2.2 วิชาเฉพาะเลอืก 

                 2.2.2.1 กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ 

                 2.2.2.2 กลุ่มวชิาภาษาตา่งประเทศ 

30 

15 

15 

30 

15 

15 

30 

15 

15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

4.หมวดวิชาฝกึประสบการณว์ิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 126  126 126 

 

3.1.3 รายวิชา  

    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 

    1. วิชาศึกษาทั่วไป  บังคับ   จ านวน   30  หน่วยกิต 

001101  การใชภ้าษาไทย        3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม       3(2-2-5) 

  Ready English  

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง       3(2-2-5) 

  Explorative English 
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001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า       3(2-2-5) 

  Step UP English 

002201  พลเมอืงใจอาสา        3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

002202   สังคมพหุวัฒนธรรม        3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล       3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 

  Health and Environment Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ       3(2-2-5) 

  Arts of Living 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม     3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

 

              2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า           84   หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                    จ านวน             24   หน่วยกิต 

   

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์       3(2-2-5) 

 Human Resource Management 

123110 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ      3(3-0-6) 

 Tourism and Hospitality Industry 

123111 จติวิทยาและศลิปะในการบริการ      3(2-2-5) 

Psychology and Art of Services  

123112 แหลง่ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว      3(2-2-5)    

Tourist Destinations 

123113 ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ   3(3-0-6) 

Thai History Archaeology and Arts History  

123214 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)    

Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 

123215 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

Tourist Behavior and Cross Cultural Communication  
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221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ     3 )5-2-2(     

Fundamental Information Technology in Business 

 

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ                          จ านวน                60    หน่วยกิต 

       วิชาเฉพาะบังคับ                        จ านวน                 30    หน่วยกิต 

  

123120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   3(2-2-5) 

 Sustainable Tourism 

123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว      3(3-0-6)  

Principles of Tourism Business Management 

123322 หลักการมัคคุเทศก์        3(2-2-5) 

Principles of Tour Guide 

123323 หลักการจัดการโรงแรม        2(2-0-4) 

Principles of Hotel Management 

123324 งานบริการส่วนหน้า        3(2-2-5) 

Front Office Operations 

123325    อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว     3(2-2-5)          

Transportation Industry for Tourism 

123326 หลักและวธิีการจัดน าเที่ยว       3(1-4-4) 

Procedure of Tour Operation 

123427 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ   3(3-0-6)          

Development Strategic in Tourism Hotel and Hospitality Industry  

123428 สัมมนา         1(0-3-2)          

Seminar  

123429 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม      3(2-2-5) 

Food and Beverage Service 

124332 การบัญชีส าหรับผูไ้ม่ใช่นักบัญชี      3(3-0-6)    

Accounting for Non-Accountant     
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 วิชาเฉพาะเลือก                             จ านวน                   30    หน่วยกิต 

           กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ     จ านวน                    15    หน่วยกิต 

  โดยให้เลือกเรยีนรายวิชาต่อไปนี้ 

ด้านท่องเที่ยวและวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 

123230     งานเทศกาลและกิจกรรม       3(2-2-5) 

    Festival and Event 

123331 การวางแผนนันทนาการและการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 

    Planning of Recreation and Tourism 

123332     ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน        3(2-2-5) 

    Community Based-Tourism Business  

123333 รูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม ่       3(2-2-5)  

Modern Tourism Styles  

123434    การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ   3(2-2-5) 

    Research Methodology for Tourism Hotel and Hospitality Industry 

 

ด้านโรงแรมและอุตสาหกรรมบรกิาร 

123240     ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  3(2-2-5) 

    MICE Business 

123341    งานแมบ่้าน         3(2-2-5) 

    Housekeeping Operations 

123342     ศลิปะการผสมเครื่องดื่ม       3(2-2-5) 

    Art of Mixology 

123343     การจัดการธุรกิจการบิน       3(3-0-6) 

    Aviation Business Management 

123444     การจัดการงานเลี้ยง        3(2-2-5) 

    Catering and Banquet Management 
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 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                จ านวน          15    หน่วยกิต 

       วิชาภาษาเลือก                                         จ านวน 15    หน่วยกิต 

       โดยให้เลือกเรยีนกลุ่มวิชา เพียง 1 กลุ่มวิชา 

กลุ่มวิชาภาษาจีน 

142111 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1       3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I 

142112 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2       3(2-2-5) 

 Chinese for Communication II 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 1     3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking Development I 

142461   ภาษาจนีส าหรับมัคคุเทศก์       3(2-2-5) 

 Chinese for Tour Guide 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 2    3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking Development II 

 

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 

143371 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ 1        3(2-2-5) 

 Basic Japanese I 

143372  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1       3(2-2-5) 

 Japanese Conversation I 

143373 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ 2       3(2-2-5) 

 Basic Japanese II 

143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2       3(2-2-5) 

 Japanese Conversation II 

143471 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 3       3(2-2-5) 

 Basic Japanese III 
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กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน      3(2-2-5) 

 Listening and Speaking in Daily Life 

146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น     3(2-2-5) 

 Listening and Speaking for Opinion Expression 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ      3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ        3(2-2-5) 

 Business English 

146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ   3(2-2-5) 

 English for Tourism and Hospitality 

   

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                 นิ สิ ต ส ามารถ เลื อ ก เรี ยน รายวิ ชาที่ เปิ ด สอน ในมหาวิ ท ยาลั ยพ ะเย า  ห รื อ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  

  

 4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน   6  หน่วยกิต 

 

123450 การฝกึงาน*     6 หนว่ยกิต 

 Professional Training 

123451 สหกิจศกึษา*     6 หนว่ยกิต 

 Co-Operative Education 

123452 การศกึษาอิสระ*    6 หนว่ยกิต 

 Independent Study 

 

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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 3.1.4 แผนการศึกษา  
 
 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 
 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

 Ready English 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ   3(2-2-5) 

 General Education 

123110 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   3(3-0-6) 

 Tourism and Hospitality Industry 

123111 จติวิทยาและศลิปะในการบริการ   3(2-2-5) 

 Psychology and Art of Services 

123112 แหลง่ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว      3(2-2-5)    

Tourist Destinations 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

Fundamental Information Technology in Business 

รวม               18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

001101 การใชภ้าษาไทย   3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง   3(2-2-5) 

 Explorative English 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

 Health and Environment Management 

123113 ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ   3(3-0-6) 

Thai History Archaeology and Arts History  

123120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน       3(2-2-5)   

Sustainable Tourism 

124332 การบัญชีส าหรับผูไ้ม่ใช่นักบัญชี       3(3-0-6)    

Accounting for Non-Accountant   

รวม                 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   3(2-2-5) 

 Step UP English 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

123214 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์       3(2-2-5) 

 Human Resource Management 

XXXXXX วิชาภาษาเลือก        3(X-X-X) 

Language Elective 

    รวม                 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมอืงใจอาสา   3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว      3(3-0-6) 

Principles of Tourism Business Management 

123215 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

 Tourist Behavior and Cross Cultural Communication  

123XXX วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ)     3(X-X-X) 

Major Elective 

XXXXXX วิชาภาษาเลือก         3(X-X-X) 

Language Elective 

 รวม                        18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 

123322 หลักการมัคคุเทศก์   3(2-2-5) 

 Principles of Tour Guide 

123323 หลักการจัดการโรงแรม   2(2-0-4)

 Principles of Hotel Management 

123XXX วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ)   3(X-X-X) 

 Major Elective 

123XXX วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ)   3(X-X-X) 

 Major Elective 

XXXXXX วชิาเลือกเสรี     3(X-X-X) 

 Free Elective 

XXXXXX วิชาภาษาเลือก    3(X-X-X) 

 Language Elective 
 

     รวม               17 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

123324 งานบริการส่วนหน้า   3(2-2-5) 

 Front Office Operations 

123325    อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว     3(2-2-5)          

Transportation Industry for Tourism 

123326 หลักและวธิีการจัดน าเที่ยว   3(1-4-4) 

 Procedure of Tour Operation 

123XXX วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ)   3(X-X-X) 

 Major Elective 

XXXXXX    วิชาภาษาเลือก                                                        3(X-X-X) 

              Language Elective  

 รวม            15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4  

ภาคการศึกษาต้น 

123427 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ   3(3-0-6)          

Development Strategic in Tourism Hotel and Hospitality Industry  

123428    สัมมนา         1(0-3-2)

     Seminar 

123429 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม      3(2-2-5)

 Food and Beverage Service 

123XXX วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ)     3(X-X-X)

 Major Elective 

146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ    3(2-2-5)

 English for Tourism and Hospitality 

XXXXXX    วิชาเลือกเสรี         3(X-X-X)

 Free Elective 

 รวม                16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

123450    การฝกึงาน*         6 หนว่ยกิต 

     Professional Training 

123451     สหกิจศึกษา*        6 หนว่ยกิต 

     Co-operative Education 

123452    การศกึษาอิสระ*        6 หนว่ยกิต 

     Independent Study  

 รวม               6 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ *ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

 

 

 

 



27 

 

 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101 การใช้ภาษาไทย        3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

  การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้

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 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม         3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า 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  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

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  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 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 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ 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 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

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 การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 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 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 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 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ ์

 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 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม 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 แรงจูงใจและความผูกพันในการท างาน สหภาพแรงงาน สวัสดิการและความ

ปลอดภัยในการท างาน 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   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบรกิาร     3(3-0-6) 

             Tourism and Hospitality Industry 

      นิยาม ความเป็นมา วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว นิยามศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและบริการ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

การท่องเที่ยว รูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีในประเทศไทย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การวาง

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากมุมมองของภาครัฐ และเอกชน และการศกึษานอกสถานที่ 

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    จติวิทยาและศิลปะในการบริการ      3(2-2-5) 

           Psychology and Art of Services  

              การรู้จักตัวเอง พฤติกรรมมนุษย์  การติดต่อ  และการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพใน

ด้านต่างๆ การพูด การแต่งกาย การแสดงออก กริยามารยาทของผู้ให้บริการ การมีปฏิสัมพันธ์ในการ

บริการ การสร้างจิตใจของการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ขณะที่มีการติดต่อสื่อสารและการ

ใหบ้ริการ  

               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 องค์ประกอบค าว่า แหล่งท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวและทรัพยากร

การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว    ประเภทของแหล่งทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและพื้นที่เชื่อมโยง 

กลุ่มประเทศอาเซียน และระดับสากล ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบ และการอนุรักษ์ทรัพยากร

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 โบราณคดแีละประวัติศาสตร์ศิลปะ   3(3-0-6)

     Thai History Archaeology and Arts History  

     พัฒนาการทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย  

ประวัติศาสตร์ศิลปะ ตัง้แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มบีทบาทต่อทรัพยากรการ

ท่องเทีย่วประเภทประวัติศาสตร์ 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  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว 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     จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

              Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 

             บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้า และสังคม 

แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาทางจริยธรรม แนวทางการแก้ไขและ

การพัฒนา และจริยธรรมในงานบริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม บทบาทและหน้าที่ของส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
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กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ 

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

พอใจของนักท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจซื้อบริการ

ทางการท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามช่วงอายุ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในด้านเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมบริการ  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละสัญชาติ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและ

การแก้ปัญหาการติดตอ่สื่อสาร 

     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 และการจัดองคก์รของธุรกิจท่องเที่ยว วิธีการขออนุญาต

ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยว การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน การจัดการด าเนินงาน ความรู้

เบือ้งตน้ด้านการตลาดส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว การวิเคราะหป์ัญหา และปัจจัยต่างๆ ที่มผีลต่อธุรกิจ 

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 รูปแบบของเทศกาล ประเพณี วิถีชีวิต และกิจกรรม การบริหาร

จัดการ การตลาด ส าหรับการจัดงานเทศกาลตา่งๆ  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 ความส าคัญ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างองค์กร 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 การอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การดูแลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

องค์กรทางการท่องเที่ยวของรัฐและเอกชน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระเบียบและวิธีการเดิน

ทางเข้าออกราชอาณาจักร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้ด้านมรดกวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่ส าคัญของไทย 

              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

และความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ การควบคุมกิจการโรงแรม นโยบาย เป้าหมาย การด าเนินการ 

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    งานบรกิารส่วนหน้า        3(2-2-5) 

               Front Office Operations    

              ความรูเ้กี่ยวกับอุตสาหกรรมที่พักแรม ประเภทของที่พักแรมและห้องพัก การแบ่งกลุ่มลูกค้า 

การจัดองค์กรของแผนงานบริการส่วนหน้า บุคลิกภาพส าหรับผู้ท างานบริการส่วนหน้า บทบาท หน้าที่

ความรับผิดชอบของแผนกต้อนรับ การประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร วงจร

ของการให้บริการ การรับโทรศัพท์ การส ารองห้องพัก การลงทะเบียนผู้เข้าพัก การให้บริการระหว่าง

เข้าพัก การเขียนจดหมายถึงผู้เข้าพัก การช าระเงินและคืนห้องพัก การรับค าต าหนิ การสื่ อสารข้าม

วัฒนธรรม ความปลอดภัยในการท างานของแผนกต้อนรับส่วนหนา้ ค าศัพท์ที่ใชใ้นแผนกต้อนรับ  

             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
น้ า  และทางอากาศ ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์การบิน การส ารองตั๋วเครื่องบินด้วยระบบจัดจ าหน่าย

แบบเบ็ดเสร็จ การขนส่งส าหรับรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ   
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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    หลักและวิธีการจัดน าเที่ยว       3(1-4-4) 

     Procedure of Tour Operation 

              หลักการจัดการบริษัทท่องเที่ยว วิธีการจัด น าเที่ยว การอ่าน และการเขียนแผนที่แสดง

เส้นทางท่องเที่ยว การจัดเส้นทางในการท่องเที่ยว การส ารวจและติดต่อกับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เทคนิค

การเขียนรายการน าเที่ยว การค านวณต้นทุน ก าไร 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 หลักการ และองค์ประกอบของค าว่า การวางแผนนันทนาการและการ

ท่องเที่ยว เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว  โดยเฉพาะทักษะใน

ด้านการเป็นผู้น านันทนาการ การวางแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวทั้งในเชิง

กิจกรรม เช่น ด้านการน าเกม การสื่อความหมาย และการจัดการพื้นที่แหล่งนันทนาการเพื่อการ

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  

    วิวัฒนาการและหลักการเกี่ยวกับการจัดการ และธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน บริบทชุมชน

ทรัพยากรการจัดการ หน้าที่ในการจัดการในธุรกิจท่องเที่ยว  ความรู้เบื้องต้นในการจัดการการตลาด

ท่องเที่ยว  การจัดการการเงิน การจัดการการด าเนินงาน 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  

     ประเภทและรูปแบบของการท่องเที่ยวสมัยใหม่  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต  รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม่  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับ

กิจกรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม ่ปัจจัยที่มผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงสู่การท่องเที่ยวสมัยใหม่  

    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 บุคลิกภาพของพนักงานแผนกแม่บ้าน การจัดองค์กร 

หน้าที่และขอบเขตการด าเนินงานของแม่บ้าน ความปลอดภัยในงานแม่บ้าน งานเอกสารเกี่ยวกับงาน

แมบ่้าน การประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงแรม การให้บริการและตดิต่อสื่อสารกับลูกค้า  

     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     ศิลปะการผสมเคร่ืองดื่ม       3(2-2-5) 

              Art of Mixology     

              หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกบริการเครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่ใช้ในแผนกบาร์ ประเภทของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้ในงานบริการ หลักวิธีของการผสมเครื่องดื่มแบบต่างๆ การตกแต่งเครื่องดื่ม 

การออกแบบเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การเลือกใช้วัตถุดิบ บุคลิกภาพส าหรับผู้

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 การคิดค านวณเวลา GMT 

การส ารองตัว๋เครื่องบินโดยใชร้ะบบจัดจ าหนา่ยแบบเบ็ดเสร็จ 

             Airline business management systems, airline code and airport code, the GMT times, 

airline ticket reservation system by Global Distribution System (GDS) 

 

123427    กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว โรงแรมและอุตสาหกรรมบรกิาร   3(3-0-6)

     Development Strategic in Tourism Hotel and Hospitality Industry 

              กระบวนการกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวความคิดสร้างสรรค์

ของกลยุทธ์ ปัจจัยของกระบวนการตัดสินใจ การประยุกต์ความรู้ด้านจัดการ การตลาดและการบัญชี 

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  กลยุทธ์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ การ

จัดการการสื่อสาร การจัดการเครือขา่ยการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ 

             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    งานบรกิารอาหารและเคร่ืองดื่ม      3(2-2-5) 

     Food and Beverage Service 

     ประวัติ และวิวัฒนาการของงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม บทบาทหน้าที่ ความรับผดิชอบ

ของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม บุคลิกของผู้ให้บริการอาหาร ความรู้เกี่ยวกับอาหารตะวันตก การจัด

โต๊ะ ขั้นตอนการให้บริการรูปแบบต่างๆ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน การออกแบบเมนูอาหารแต่ละ

ประเภท มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล ความรู้เรื่องไวน์ และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ 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 และอุตสาหกรรมบรกิาร  3(2-2-5)            

             Research Methodology for Tourism Hotel and Hospitality Industry  

    ความหมาย บทบาท ความส าคัญของการวิจัยต่อการท่องเที่ยวและการบริการ ลักษณะและ

ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยด้านการท่องเที่ยว จรรยาบรรณนักวิจัย กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การ

ระบุปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัยการออกแบบวิจัย การสุ่มตัวอย่าง 

เทคนิคการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ง การเขียนและน าเสนอผลงานวิจัยทางด้านการ

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 

สุนทรียศาสตร์ในงานจัดเลีย้ง การจัดอาหาร เครื่องดื่มและการบริการ บุคลิกภาพของผูใ้ห้บริการ 
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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 เรยีนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรอืเอกชน 

    Training, learning, gaining experience, in tourism hotel and hospitality industry in private or 

government workplace 

 

123451    สหกิจศึกษา                  6 หน่วยกิต 

   Co-operative Education 

    การฝึกปฏิบัติ เรยีนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรอืเอกชน และจัดท าโครงงาน 

    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 การวิเคราะห ์การเขียนรายงาน การน าเสนอและ

อภปิรายในหัวข้อทางด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ 

    Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and 

discussion in Tourism Hotel and Hospitality Industry 

 

124332    การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี              3(3-0-6) 

              Accounting for Non-Accountant 

             ความส าคัญของบัญชีต่อชีวิตประจ าวัน รูปแบบขององค์กร การวิเคราะห์รายการค้าส าหรับ

ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม ภาษีเงินได้ กระบวนการจัดท ารายงานทางการ

เงิน งบประมาณ การวิเคราะหร์ายงานทางการเงิน 
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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 

            ระบบและเทคนิคการออกเสียงภาษาจีน (PINYIN) วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างของ

อักษรจนี ค าศัพท์พื้นฐานที่ใชบ้่อยในชีวติประจ าวัน (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    ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2       3(2-2-5) 

    Chinese for Communication II 

    ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน (HSK ระดับ 3) พัฒนาความสามารถการสื่อสาร

ภาษาจนี การใชภ้าษาจนีเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณใ์นชีวติประจ าวัน 

    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    การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 1    3(2-2-5) 

      Chinese Listening and Speaking Development I 

      การพูด การฟังภาษาจีนขั้นพื้นฐาน และการตอบค าถามจากสถานการณ์ที่ เกี่ยวกับ

ชีวติประจ าวัน 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 และการตอบค าถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรก 

สภาพอากาศ การเรียนการศึกษา การท างาน 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    ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์       3(2-2-5) 

     Chinese for Tour Guide 

     ข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีของไทยฉบับภาษาจนี การสนทนาและบรรยาย

เกี่ยวกับแหลง่ท่องเที่ยวที่นา่สนใจของประเทศ การน าเที่ยว 

      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 ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 300 ค า 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

ในห้องเรยีน การแนะน าตัวเอง 

     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 

              ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐานเพิ่มเตมิ 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 การสนทนาและการโต้ตอบในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 

การอธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่ การบอกและการถามเวลา การนับจ านวน 

     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 

  ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 350 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐานเพิ่มเตมิ 70 รูปประโยค 

  Basic Japanese:  Additional 350 vocabularies and 70 sentence patterns from Basic 

Japanese 2 

 

146132    การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน     3(2-2-5) 

     Listening and Speaking in Daily Life 

    ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การ

ทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อของ การต่อรองราคา การเชิญ 

การตอบรับและการปฏิเสธค าเชิญ 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            

     ทักษะการฟังและการพูดแสดงความคิดเห็นสะท้อนมุมมองที่มีต่อบริบททางครอบครัว 

สถานศึกษา ชุมชน ข่าว ความส าคัญ ภาษาที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น วลี อนุประโยค ประโยค 

น้ าเสียง 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 อ่าน และเขียน ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิิตก าลังศกึษา 

     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 

    ความรู้และความช านาญในการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในงาน

ด้านการท่องเที่ยว ทักษะการพูดเพื่อแนะน าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว มารยาทและ

จรยิธรรมของการให้บริการ สิ่งที่ควรท าและข้อห้ามตา่งๆ 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  

    ความรู้และความช านาญในการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในงาน

ด้านธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่ง

โทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วนบุคคล การสัมภาษณ์

งาน การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนือ้หาเชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจา

ท าการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อใชใ้นการสมัครงาน 

    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 )5-2-2(  

Fundamental Information Technology in Business 

     เทคโนโลยีสารสนเทศขัน้พืน้ฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมอืการสบืค้นขอ้มูล พื้นฐานการ

ประยุกต์ใชซ้อฟต์แวรร์ะบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ และโปรแกรม

การน าเสนองานในงานธุรกิจ จรยิธรรมในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ด าเนินการธุรกิจ 

     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. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1           หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที ่1  

  2.2 เลข 2           หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3           หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4           หมายถึง  รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในล าดับที่ 5      หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 1   หมายถึง หมวดวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ 

  3.2 เลข 2    หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะบังคับ 

  3.3 เลข 3   หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะเลือก 

วิชาเฉพาะด้านท่องเที่ยวและวางแผนพัฒนาการ 

ท่องเที่ยว 

    3.4 เลข 4  หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะเลือก  

วิชาเฉพาะด้านโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ 

     3.5 เลข 5  หมายถึง หมวดวิชาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

1* นางสาวกรัณน์ฑรัตน์ คะวัตกิูล 

 

36106003XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

 

ศศ.ม. 

 

Master of 

International 

Tourism and 

Hotel 

Management 
บธ.บ. 

พัฒนาการท่องเท่ียว  

(การจัดการนันทนาการและการ

ท่องเท่ียว) 

การจัดการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียวนานาชาติ 

 

 

 

 

 

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

Southern Cross University, 

Australia 
 

 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

 

 

2548 

 

2547 

 

 

 

 

2545 

2* นางฤทัยภัทร พิมลศรี 35601011XXXXX 

 

อาจารย์ 

 

ปร.ด. 

 

 

พัฒนาการท่องเท่ียว  

(การจัดการนันทนาการและการ

ท่องเท่ียว) 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

 

 

2553 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

วม.ม. 

วท.บ. 

อุทยานและนันทนาการ 

จิตวทิยา(อุตสาหกรรม) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2547 

2541 

3* นายสุริยา ส้มจันทร์ 36599007XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

ศศ.ม. 

 

บธ.บ. 

การจัดการการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม 

การจัดการอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว 

การจัดการธุรกิจการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2555 

 

2545 

 

2540 

4* นายกติติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย ์

 

42099000XXXXX อาจารย์ M.B.A 

 

บธ.บ. 

Hospitality with Marketing 

 

การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว 

Les Roches, International School of 

Hotel Management, Switzerland

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2555 

 

2549 

5* นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ 35013005XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

โบราณคดีสมัยประวัตศิาสตร์ 

ประวัตศิาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2543 

2538 
 

               

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร                   
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

1 ดร. เฉลิมชัย ปัญญาด ี รองศาสตราจารย์ ศษ.ด 

ศษ.ม. 

วท.บ. 

ปรัชญาการศึกษา 

ปรัชญาการศึกษา 

จิตวทิยา 

2538 

2530 

2527 

2 ดร.เทิดชาย ชว่ยบ ารุง รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Soc.Sc 

ศศ.บ 

Tourism Planning and Management 

Tourism Planning and Management 

ภาษาอังกฤษ 

2546 

2540 

2537 

3 ดร.ราณี อิสิชัยกุล รองศาสตราจารย์ D.B.A. 

M.A. 

รบ. 

Tourism 

Public Administration 

รัฐศาสตรบัณฑิต 

2535 

2530 

2527 

4 ดร.เกศรา สุกเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

บธ.ม. 

ศษ.บ. 

บริหารศาสตร์ (บริหารอุตสาหกรรม

บริการ) 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ศกึษาศาสตร์ 

2552 

 

2546 

2536 

5 ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

กศ.ม. 

ค.บ. 

บริหารศาสตร์ (บริหารอุตสาหกรรม

บริการ) 

หลักสูตรและการสอน 

ครุศาสตร์ 

2552 

 

2545 

2535 

6 ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ด. 

อม. 

ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 

ประวัตศิาสตร์ 

ประวัตศิาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว 

2552 

2542 

2539 

7 ดร.สุดสันต ์สุทธิพิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

ศศ.ม 

 

วท.บ. 

การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม

และการท่องเท่ียว 

การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม

และการท่องเท่ียว 

เทคนิคการแพทย ์

2552 

 

2545 

 

2540 

8 ดร.ขจรเดช อภชิาติตรากุล อาจารย์ ปร.ด. 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

บริหารศาสตร์ (บริหารอุตสาหกรรม

บริการ) 

วัฒนธรรมศึกษา 

โบราณคด ี

2552 

 

2540 

2535 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

9 ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล อาจารย์ Ph.D. 

 

ศศ.ม 

Architectural Heritage Management and 

Tourism 

การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและ

การท่องเท่ียว 

2551 

 

2545 

10 ดร.ปานแพร เชาว์ประยูร อาจารย์ ปร.ด. 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

บริหารศาสตร์ (บริหารอุตสาหกรรม

บริการ) 

ภูมิภาคศึกษา 

ประวัตศิาสตร์ 

2555 

 

2546 

2543 

11 ดร.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ อาจารย์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

การจัดการนันทนาการและการท่องเท่ียว 

การจัดการ 

2555 

2550 

2545 

12 ดร. ละเอยีด ศิลานอ้ย อาจารย์ Ph.D. 

MBA 

ว.ม. 

น.บ. 

ศ.บ. 

Business Administration 

Master of Business Administration 

วารสารศาสตร์ 

 นติศิาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

2541 

2540 

2534 

2524 

2518 

 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาการท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อความรู้และ

ประสบการณใ์ห้แก่นสิิต โดยเป็นการฝึกปฏิบัติเป็น 2 สว่น ได้แก่ 

 ส่วนที่หนึ่ง เป็นการฝกึปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ โดยนิสิตจะต้องออกทัศนศกึษา

และฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่ท่องเที่ยวจริง  ตามเส้นทางการออกทัศนศึกษาที่ก าหนดไว้

ตามหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2551)  ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ส่วนที่สอง เป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานด้านการ

ท่องเที่ยวและโรงแรม หรอืงานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในภาคการศกึษา

ปลาย ของช้ันปี  ที่ 4 ในรายวิชาฝึกงาน โดยฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน หรือใน

รายวิชาสหกิจศึกษา โดยฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน ภายใต้การดูแลของอาจารย์

นิเทศ 
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 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  4.1.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้น าในการท างาน รู้จักการ

คิดริเริ่มสร้างสรรค ์และเข้าใจจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

  4.1.2 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน และคิดค้นนวัฒกรรมใหม่ๆ เพื่อลดปัญหาการ

ท างานและเพิ่มศกัยภาพของบุคคลากรในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  4.1.3 ร่วมกันวิเคราะหป์ัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผูบ้ังคับบัญชาขั้นตน้ได้ 

  4.1.4 สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้

เหมาะสมกับระดับการท างาน 

 4.2  ช่วงเวลา   

   การฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ (ทัศนศึกษา) เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา

ปลาย ช้ันปีที่ 1 จนถึงภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 4 

  การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   การฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ (ทัศนศึกษา) ประมาณ 5 วัน ตอ่ 1 

ภาคการศกึษา 

   การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในรายวิชาฝกึงาน โดยฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 

12 สัปดาห ์ตอ่เนื่องกัน หรือในรายวิชาสหกิจศกึษา โดยฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน 

ในช่วง 1 ภาคการศกึษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  หลักสูตรก าหนดให้นิสิต ที่ต้องการท าวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) ในภาค

การศึกษาปลาย ช้ันปีที่ 4 จะต้องผ่านรายวิชาการวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรม

บริการ ในภาคการศึกษาต้น ช้ันปีที่ 4 เพื่อให้นิสิตที่มีความสนใจในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในด้าน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมโดยให้นิสิตก าหนดหัวข้อตามที่สนใจภายใต้การแนะน าของ

คณะกรรมการที่ปรึกษา  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

       มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 7 

มาตรฐาน ทางหลักสูตรได้ มุง่เน้นให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน สามารถใช้มาตรฐานทั้ง 7 มาตรฐานเข้ามา

ประยุกต์ วิเคราะห ์สังเคราะห ์ผา่นกระบวนการวิจัยได้ 
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 5.3 ช่วงเวลา 

  ส าหรับนิสิตที่ต้องการศึกษาในรายวิชาการศึกษาอิสระ ในภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที่ 

4 จะต้องผ่านรายวิชาการวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการในภาคการศึกษาต้น 

ช้ันปีที่ 4  

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  123434  รายวิชา การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม   3(2-2-5) 

                  และอุตสาหกรรมบริการ  

  123452  รายวิชาการศกึษาอิสระ      6 หนว่ยกิต 

 5.5 การเตรยีมการ 

  1. ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียน รายวิชาการวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว 

โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ ในภาคการศึกษาต้น ช้ันปีที่ 4 จ านวน 3 หน่วยกิต เพื่อผลักดันให้

นิสติได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย พัฒนาหัวข้อที่สนใจศกึษา  

       2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียน ในรายวิชาการศึกษาอิสระ ในภาค

การศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 จ านวน 6 หนว่ยกิต 

       3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ตรงกับประเด็นที่

นิสติสนใจ 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  1.  มีการน าเสนอผลการศึกษาหัวข้อการศึกษาอิสระ ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ภายในภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที่ 4 (รายวิชาการศกึษาอิสระ) 

  2.  ส่งเล่มรายงานการศกึษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามก าหนดปฏิทินการศกึษา 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่และออก

ภาคสนาม โดยในการฝึกปฏิบัติก าหนดให้มีการ

วัดผลด้านบุคลิกภาพและวางตนให้เหมาะสมกับ

หนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.  สอดแทรกความส าคัญในเรื่องบุคลิกภาพส าหรับผู้

ให้บริการ และปลูกฝังความส าคัญเรื่องบุคลิกภาพ

ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3.  ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรายวิชาการฝึกงานหรือสห

กิจศึกษา โดยมีคะแนนด้านความประพฤติและ

บุคลิกภาพ 

4.  ให้มโีครงการการอบรมและส่งเสริมบุคลิกภาพ 

5.   มีกติกาในการเข้าเรียนโดยฝึกฝนให้นิสิตเป็นผู้มี

วินัยในการแต่งกาย และการเรียนรู้ที่จะวางตนให้

เหมาะสม  

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.  มีการสอดแทรกเรื่องคุณค่า ทัศนคติ จริยธรรม

แห่งวิชาชีพ ให้รู้ถึงผลกระทบที่มีต่อวิชาชีพการ

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทย

และในระบบเศรษฐกิจโลก ในรายวิชาทุกรายวิชา

ในกลุ่มวิชาเอก การปฐมนิเทศ และการปัจฉิม

นิเทศ 

2.  ให้ท ากิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการสร้าง

เสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

3.  มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ

และเฝา้สังเกตโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

4.  จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาชีพจากวิทยากรที่มี

ประสบการณ์ โดยสอดแทรกเรื่องของคุณธรรม 

และจรยิธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

3. ด้านภาวะผู้น า 

 

1. การมอบหมายงานกลุ่มในรายวิชา และการให้นิสิต         

ได้รูจ้ักการรับผดิชอบหน้าที่ และการผลักดันให้งาน

ที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. ให้ นิ สิ ตมี ส่ วนร่วม ในกิ จกรรมของฝึ ก ปฏิ บั ติ

ภาคสนามโดยมีการแบ่งหน้าที่ ออกเป็นกลุ่ม และ

ให้แบ่งความรับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างภาวะความ

เป็นผู้น า 

3. ใช้วิธีการสอนที่ ให้นิสิตได้ฝึกหัดคิด  วิเคราะห ์ 

สังเคราะห์  หน้าที่ในการเป็นผู้น า และการท างาน

ร่วมกั น  ท างด้ านวิชา ชีพ การท่ อ ง เที่ ย วและ

อุตสาหกรรมบริการ 

 

2.การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคุณธรรม  จริยธรรม 

                  (1) มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ ที่ได้รับกับจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

                  (2) มีความตระหนัก ส านึกในความเป็นไทย มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่ง

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ 

                  (3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา 

มีภาวะผูน้ า และเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ผูอ้ื่น 

                  (4) มีวินัยในการท างาน มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

         2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จรยิธรรม 

                  (1) ก าหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และท ารายงาน 

                  (2) สอนคุณธรรม จรยิธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ 

                  (3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภปิรายร่วมกัน 

                  (4) สอนโดยการอ้างองิประมวลกฎหมาย ( ethic code ) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 

                  (5) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรอืนักบวชในศาสนาต่างๆ 

                  (6) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผูส้อน 
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         2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

                  (1) ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จรยิธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ  

 และกฎหมาย 

                  (2) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรยีนร่วมกันและกับผูส้อนทุกคน 

                  (3) ท างานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน 

                  (4) ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรม จรยิธรรมให้พูดแสดงออก 

                  (5) ผลการประเมนิจากการฝึกงานโดยองค์กรที่ผูเ้รียนเข้าฝกึงาน 

2.2 ความรู้ 

      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                  (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษาทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณโ์ลก 

                  (2) มีความรูท้ี่เกิดจากการบูรณาการความรูใ้นศาสตรต์่างๆที่เกี่ยวข้อง 

                  (3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้

ในงานอาชีพ 

        2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

    (1) การบรรยายภายในช้ันเรยีน และการถาม-ตอบ 

    (2) มอบหัวข้อเรื่องให้คน้คว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 

    (3) ท ารายงานเปรียบเทียบความรูจ้ากห้องเรยีนกับการท างานจรงิ ภาคปฏิบัติ 

    (4) อภปิรายเป็นกลุ่ม โดยใหผู้ส้อนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผูเ้รียน 

 เป็นศูนย์กลาง 

    (5) การศกึษานอกสถานที่และท ารายงาน 

    (6) สอนโดยการสาธิตและฝกึภายในห้องปฏิบัติการ 

     2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    (1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 

    (2)ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 

    (3) ประเมนิผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

        2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1)  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถประมวลผลและศึกษาข้อมูลเพื่อ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสมและสร้างสรรคท์ั้งเชงิกว้างและเชิงลกึ 
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             (2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริง สามารถหาแนวทางแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้

อย่างเหมาะสม 

        (3)  มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ 

และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการท างานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ

เกิดประสทิธิผล        

         2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา 

    (1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และการวจิัย 

    (2) การอภปิรายเป็นกลุ่ม 

    (3) การท างานที่ได้รับมอบหมายใหค้้นคว้าหรอืงานเกี่ยวกับการพัฒนา 

    (4) การบรรยายโดยผู้เช่ียวชาญหรอืผูป้ระกอบการที่มีความส าเร็จในอาชีพ 

    (5) ก าหนดให้มีรายวิชาที่ตอ้งใชท้ักษะการค านวณ เชน่ การจัดการการบริการ  

การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 

        2.3.3 วธิีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 

    (1) ประเมนิผลจากงานที่มอบหมายใหท้ า 

    (2) การสอบข้อเขียน 

    (3) การเขียนรายงาน 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     2.4.1 ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

        (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับ

มอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ งมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือผู้รว่มงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 

        (2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม มีความสามารถในการปรับตัว พัฒนาตนเอง และ

พัฒนาวชิาชีพให้ทันสมัยอย่างตอ่เนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล 

        (3) มทีักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

     2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

         (1) บรรจุเนื้อหาความรับผดิชอบต่อผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ 

         (2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบ โดยหมุนเวียนกัน 

ในกลุ่ม 

         (3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 

     2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
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ความรับผดิชอบ 

        (1) ประเมนิจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผูเ้รียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายใหท้ างาน 

        (2) ประเมนิตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน ( peer evaluation )  

        (3) ใชป้ระวัติสะสมงาน ( portfolio ) ในการประเมิน 

        (4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 

        (5) ใชผ้ลการประเมนจากการฝึกงาน 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       2.5.1 ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

     (1)  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

        (2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ

วัฒนธรรม 

        (3) มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จัก

เลือกรูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และรู้เท่าทัน 

        (4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การ

แปลความหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค ์

     2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการตดิต่อกับคนไทยและต่างชาติโดยการ 

สอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ 

(2) จัดหอ้งปฏิบัติการ ฝกึใหใ้ช้ซอฟต์แวรท์างการท่องเที่ยวและโรงแรม หรอื 

สายการบิน ฯลฯ 

              (3) ฝึกใหน้ าเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในหอ้งเรียน 

              (4) บูรณาการการใชค้อมพิวเตอร์ เครือขา่ย และซอฟต์แวรห์รอืสื่อตา่งๆในทุกรายวิชา 

ที่สามารถท าได้ 

               (5) ฝึกแก้ปัญหาหรอืโจทย์ที่จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรอืสถิติ 

      2.5.3 วธิีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

              (1) ประเมนิผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า 
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              (2) ประเมนิผลจากการน าเสนอผลงาน 

              (3) ประเมนิผลจากการใชค้อมพิวเตอร์ 

              (4) ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายใหค้้นคว้า 

               (5) ตัง้ค าถามแล้วสังเกตวิธีการตอบ  

              (6) ประเมนิผลจากการย่อเรื่องที่ให้อา่นในห้องเรียน 

2.6  สุนทรยีภาพ 

       2.6.1  ผลการเรียนรู้ดา้นสุนทรียภาพ 

                 (1) มีความรู ้ความเข้าใจ และซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา 

       2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้นสุนทรียภาพ 

             (1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ 

             (2) สอดแทรกในรายวิชา 

       2.6.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นสุนทรียภาพ 

             (1) การสังเกตการรับรู้ความเข้าใจด้านสุนทรียภาพ 

             (2) การประเมนิผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

             (3) การประเมนิตนเอง 

 2.7  ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

         2.7.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ        

                 (1)  มีสุขนสิัยที่สง่เสริมตอ่การดแูลและรักษาสุขภาพ 

                 (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม                                             

         2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา 

บุคลิกภาพ 

                 (1)  การบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในหอ้งปฏิบัติการ 

                 (2)  การจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้ 

                 (3)  สอดแทรกเนือ้หาในการบรรยายรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

                 (4)  ให้ผู้เรยีนมีส่วนรว่มในการเรียนรู้ 

         2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูด้้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

                 (1)  การประเมนิผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

                 (2)  การประเมนิตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

001101 การใช้ภาษาไทย ● ● ○  ● ○ ○ ●   ○ ● ○ ● ●   ●   

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม ●  ●  ● ●    ● ● ●  ● ●      

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง ●  ●  ● ●    ● ● ●  ● ●      

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ●  ●  ● ●    ● ● ●  ● ●      

002201 พลเมอืงใจอาสา ● ● ● ● ● ○ ○ ○  ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○   

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   ● ●  ● ●  ○   ● ○ ● ○  ○ ○ ●   

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทัิล   ●  ● ●  ●  ● ○ ●    ● ● ○   

003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดลอ้ม 

  ● ● ● ●    ● ● ●    ● ● ○ ● ○ 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ  ●  ●  ● ●  ●  ○ ○ ○  ○  ○  ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก

ในสังคม  
● ●   ● ●  ●  ● ●   ●    ●  ● 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 วิชาพืน้ฐานวิชาชพี 

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 
○  ●  ● ○  ●  ● ● ○  ●  ○     

123110 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

และบริการ 
○ ○   ● ●   ●  ○   ○  ●    ● 

123111 จิตวทิยาและศิลปะในการ

บริการ 
○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○  ● ○   ● ● ● 

123112 แหลง่ทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียว 
● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ●  ○   

123113 ประวัตศิาสตร์ไทย โบราณคดี 

และประวัตศิาสตร์ศิลปะ 

 ○   ● ● ● ● ● ● ○   ●    ●  ○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

123214 จรรยาบรรณวชิาชีพและ

กฎหมายส าหรับ  การท่องเท่ียวและ

การโรงแรม 

● ● ● ● ● ●  ●   ○   ○       

123215 พฤตกิรรมนักท่องเท่ียวและ

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○  ● ○    

121110 เทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน

ทางธุรกิจ 
●    ● ●   ○ ●  ○    ●     

2.2 วิชาเฉพาะ 

2.2.1  วิชาเฉพาะบังคับ 

123120 การท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○  ○ ●  ○ ○ ● 

123221 หลักการจัดการธุรกิจ

ท่องเท่ียว 

  ●  ● ● ○ ●   ● ●    ● ○    

123322 หลักการมัคคุเทศก ์ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○  ● ●  

123323 หลักการจัดการโรงแรม   ●  ●   ●   ● ●    ● ○    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

123324 งานบริการส่วนหน้า ○    ●  ○ ●  ● ○ ○  ● ● ○ ○ ○ ● ○ 

123325 อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อ

การท่องเท่ียว 
○    ● ●  ○  ○ ○   ● ○ ● ○    

123326 หลักและวิธีการจดัน าเท่ียว ○ ○ ○  ●    ●  ○   ●  ○ ● ○   

123427 กลยุทธ์การพัฒนาการ

ท่องเท่ียว โรงแรม และอุตสาหกรรม

บริการ 

○ ○   ● ● ● ● ● ● ○     ● ○    

123428 สัมมนา ○ ○   ● ●  ● ● ● ● ●  ●  ○ ○ ○  ○ 

123429 งานบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 
○    ● ●  ○ ● ○ ●   ●  ○  ● ● ● 

124332 การบัญชสี าหรับผู้ท่ีไมใ่ชน่ัก

บัญช ี
○    ●   ●  ○ ○     ○     

2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก 

123230 งานเทศกาลและกิจกรรม ○ ○   ●   ● ● ●  ○  ●  ● ○ ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

123331 การวางแผนนันทนาการและ

การท่องเท่ียว 
● ● ○  ● ● ● ●  ● ● ●  ●  ○ ○  ○ ○ 

123332 ธุรกิจทอ่งเท่ียวชุมชน  ○ ○ ○ ○ ● ○  ● ● ● ○ ○  ●  ● ○   ○ 

123333 รูปแบบการท่องเท่ียวสมัยใหม ่  ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○    ● ○ ● ○  

123434 การวจิัยเพื่อการท่องเท่ียว 

โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ 
● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ●  ○  ● ●  ○  

123240 ธุรกิจการจัดประชุม 

นทิรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็น

รางวัล 

○ ○   ● ●  ● ○ ● ○ ○ ○ ●  ● ○ ●  ○ 

123341 งานแมบ้่าน ○ ○   ● ● ○ ●  ● ●   ●  ○  ○ ○ ● 

123342 ศลิปะการผสมเครื่องดืม่ ○    ●   ●  ● ○   ●  ○  ● ● ● 

123343 การจัดการธุรกิจการบิน    ○ ● ● ● ● ● ○ ●   ●  ● ○  ○ ○ 

123444 การจัดการงานเลีย้ง 

 
○ ○   ●   ● ●  ○ ●  ●  ● ○ ●  ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

2.2.3 วิชเฉพาะเลือกภาษา 

กลุ่มวิชาภาษาจีน 

142111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 ● ○   ● ●  ● ●  ● ●  ○    ○   

142112 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2  ● ○   ● ●  ● ●  ● ●  ○    ○   

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ

การพูดภาษาจีน 1 
● ○   ● ●  ● ●  ● ●  ○    ○  ○ 

142461 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์ ● ○  ○ ● ●  ● ● ● ● ● ○ ● ○ ●  ● ● ● 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ

การพูดภาษาจีน 2 

● ○   ● ● 
 

● ●   ● ● ○ 
  

 ○ 
 

○ 

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 

143371 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 1 ○    ●   ● ●  ● ○ ○ ○  ○     

143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 ○    ●   ● ●  ● ○ ○ ○  ●     

143373 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 2 ○    ●   ● ●  ● ○ ○ ○  ○     

143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 ○    ●   ● ●  ● ○ ○ ○  ●     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

143471 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 3 ○             ○       

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

146132 การฟังและการพูดใน

ชวีติประจ าวัน 
○ ○ ○ ○ ●   ○    ● ○   ●     

146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง

ความคิดเห็น 
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●   ● ● ○   ●     

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 
● ● ● ● ●   ●  ● ● ● ● ● ●      

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ● ○ ○ ○ ●  ○ ○ ○  ○ ○ ○   ○ ○   ○ 

146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ท่องเท่ียวและการบริการ 
● ○ ○ ○ ●  ○ ○ ○  ○ ○ ○   ○ ○ ○  ○ 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี

4. หมวดวิชาการศกึษาอสิระ และฝกึประสบการณ์วิชาชพี 

123450 การฝึกงาน ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ●  ● ● ● ● ○ ○ ○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

123451 สหกิจศกึษา ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ●  ● ● ● ● ○ ○ ○ 

123452 การศึกษาอิสระ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

 1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

   2.1.1 มีระบบการทวนสอบสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตโดยระบุเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ

การศึกษาในองค์ประกอบที่ 2 ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องมีการ

ท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์  

   2.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบแผนการสอน 

(มคอ.3) รายวิชาในแต่ละภาคเรียน เพื่อพิจารณาถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา รวมทั้งวิธีการ

วัดและการประเมินผลการเรียนของนสิิต  

      2.1.3  การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับ

รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ ในวิธีการวัดและประเมินผลมีความตรง

ประเด็นกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน (มคอ.3) และการวัดประเมินผลการ

เรียนของนสิิตถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต   

   2.1.4 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารท าได้โดยมีระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถาบันการศึกษาด าเนนิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา 

     การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยการจัดท าโครงการ

ศกึษาผลสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑติและน าผลที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมนิคุณภาพหลักสูตร โดยประเมินจาก 

   2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา ในด้าน 

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นตอ่ความรู ้ความสามารถของบัณฑติในการประกอบอาชีพ 

   2.2.2 การประเมินจากผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือใช้

แบบสอบถาม ในการประเมินความพึงพอใจในความประพฤติและการปฏิบัติงานของบัณฑติ 

   2.2.3 การประเมนิต าแหน่งงานหรอืความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

   2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ

บัณฑติรวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร 
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   2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร ต่อความพร้อมของ

นิสติในการเรียน และคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 

    3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

      1.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา      

ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม  
หมวดที่ 5 การส าเร็จการศึกษา  ข้อ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 
 16.1  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องย่ืนใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์

ที่ปรกึษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน 

 16.2  นิสิตที่ไดรั้บการเสนอให้ได้รับปริญญาตร ีต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

            16.2.1  เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด ได้รับอักษร  I หรือ

อักษร P 

  16.2.2  ใชร้ะยะเวลาเรยีนดังนี้ 

                             16.2.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

               16.2.3  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

              16.2.4  ไม่มีพันธะเร่ืองเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 

 16.3  ในกรณีที่นสิิตประสงค์จะไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจพจิารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป 

 16.4  นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามที่ก าหนดไว้ใน  ข้อ 16.2 แล้ว 

ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

                  16.4.1  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3 .50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  แต่ถ้ามีค่าระดับขั้น

สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

                  16.4.2  ไม่เคยไดรั้บระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรยีนซ้ าในรายวิชาใด 

ข้อ 17  การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษา ยกเว้นกรณีที่นิสิตไม่ส าเร็จการศึกษา

ตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนด ให้อนุมัติปริญญาในวันที่มีผลการเรียนโดยสมบูรณ์ ในภาคการศึกษานั้นๆ 

               2.  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดหลักสูตรการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม ่ซึ่งอาจจัดขึน้ในระดับมหาวิทยาลัย 

     หรอืคณะ 

 1.2  ให้อาจารย์ใหมส่ังเกตการณก์ารสอนของอาจารย์ผูม้ีประสบการณ์ 

 1.3  จัดระบบแนะน า/ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่ 

 1.4  จัดเตรยีมคู่มอือาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใหอ้าจารย์ใหม่ 

 1.5  จัดปฐมนเิทศอาจารย์ใหม ่เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียด  หลักสูตร 

และการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วธิีการสอน กล    

ยุทธ์ในการสอน และการวัดและการประเมนิผลในรายวิชา 

2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อ

แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกับผูส้อนอื่นหรอืผูช้ านาญการ 

2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มกีารเพิ่มพูนความรู ้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ

สอนและการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศกึษาต่อระดับปริญญาเอก 

ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ 

และการน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการ

สอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

          2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือทางด้านสาขาวิชา

การท่องเที่ยว 

2.2.2 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

รวมทั้งมคีวามเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.3 ให้อาจารย์มสี่วนรว่มในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรอืพัฒนา

หลักสูตรใหม่ 

2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ ได้รับประสบการณ์จริงโดยการไปฝึกงานในสถาน

ประกอบการและจัดสวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร 
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2.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการ

ของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อใหส้ามารถน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียน

การสอน 

2.2.6 เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้อาจารย์ซื้อต าราเรียนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนรวมทั้งอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการใน 

หอ้งปฏิบัติการโรงแรมให้เพียงพอ 

2.2.7 จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ ทั้ง  

ในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.8  มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลอาจารย์ที่มคีุณภาพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการท่องเที่ยว ได้ก าหนดการก ากับมาตรฐาน

หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 และคู่มือการประกับคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 

ดังตอ่ไปนี ้

1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

เชน่เดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

1.3 อาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ผู้สอนอาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน หรอืในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  

2. บัณฑติ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่

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 สุจรติ และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ ที่ได้รับกับจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

                2.1.2 มีความตระหนัก ส านึกในความเป็นไทย มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่ง

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ 
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                 2.1.3 มีความรับผดิชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา 

มีภาวะผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ผูอ้ื่น 

                2.1.4 มีวินัยในการท างาน มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ ปฏิบัติตามกฏระเบียบและ

ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

   2.2 ด้านความรู้ 

             2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศกึษาทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณโ์ลก 

                2.2.2 มีความรูท้ี่เกิดจากการบูรณาการความรูใ้นศาสตรต์่างๆที่เกี่ยวข้อง 

                 2.2.3 มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและตอ่ยอด         

องค์ความรูใ้นงานอาชีพ 

   2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

               2.3.1 มีทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ สามารถประมวลผลและศกึษาข้อมูลเพื่อ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสมและสร้างสรรคท์ั้งเชงิกว้างและเชิงลึก 

             2.3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริง สามารถหาแนวทางแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้

อย่างเหมาะสม 

        2.3.3 มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ 

และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการท างานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ

เกิดประสทิธิผล        

   2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

           2.4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับ

มอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือผู้รว่มงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 

        2.4.2 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม มีความสามารถในการปรับตัว พัฒนาตนเอง และ

พัฒนาวชิาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล 

        2.4.3 มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 
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   2.5 ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             2.5.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การ

อ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

        2.5.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

และวัฒนธรรม 

        2.5.3 มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จัก

เลือกรูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และรู้เท่าทัน 

        2.5.4 มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล 

การแปลความหมาย การวิเคราะหข์้อมูล และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและแก้ปัญหา

ที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

   2.6 ด้านสุนทรียภาพ 

              2.6.1  มคีวามรู ้ความเข้าใจ และซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตรท์ี่ศึกษา 

          2.7 ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

                 2.7.1 มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลและรักษาสุขภาพ 

                 2.7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม                                             

3. นิสิต 

 3.1 การรับนสิิต  

  ผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวต้องจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่า และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดั บ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานิสิต 

3.2.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต 

1) มีอาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ใหค้ าแนะน าและก ากับดูแล

ด้านการเรียนของนสิิต 

2) อาจารย์ในสาขาวิชาทุกคนท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและ

กิจกรรม แก่นิสิต และต้องจัดตารางเวลาให้นิสติเข้าพบหรอืขอค าปรึกษา 

 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต  

      ส าหรับข้อโต้แย้งของนิสิตหรอืการอุทธรณ์ของนสิิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้

ก าหนดใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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4. คณาจารย์ 

 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

   4.1.1.1 การก าหนดคุณสมบัติ 

         (1)  คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา 

         (2)  คุณสมบัติของผูส้มัคร 

           -  ส าเร็จการศึกษาด้านการท่องเที่ยว หรือ สาขาวิชาอื่นที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว

โดยตรง 

       4.1.1.2 การคัดเลือก  

โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์    

 4.1.2 การมสี่วนรว่มของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร 

1. จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการ

ด าเนนิงานตามแผนงานประจ าปีของหลักสูตร 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ทบทวนการบริหาร

หลักสูตรทุกสิน้ภาคการศกึษา และประจ าปี เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 

3. ส ารวจความต้องการจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 

หลักสูตร 

4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

1. มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา 

และ บางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรอืประสบการณ์จริง 

2. จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายในบางเวลา และสอนพิเศษ 

โดยก าหนดหลักเกณฑก์ว้างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ 

เป็นผู้เช่ียวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น 

3. ขออนุมัตกิารเชญิตามระเบียบของสถาบัน 

4. คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามค าอธิบาย

รายวิชาที่สถาบันจัดท าไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
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 4.2 การพัฒนาอาจารย์  

       หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์ เป็น 2 ประเด็นหลักคือ 

         1. ให้อาจารย์พัฒนาตัวเองโดยไปอบรม / สัมมนา / ดูงาน ทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ ตามประเด็นที่อาจารย์สนใจ เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  

         2. หลักสูตร ก าหนดโครงการพัฒนาอาจารย์ (การอบรม / สัมมนา /ดูงาน ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ) เพื่อให้อาจารย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางเดียวกัน ตามปรัชญาของ

หลักสูตร  

4.3 คุณภาพอาจารย์ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดใหอ้าจารย์ในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติที่

มีคุณวุฒขิั้นต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรอืมีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ เท่านั้น 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้อาจารย์ ได้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างนอ้ย ผูช่้วยศาตราจารย์  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง

น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์  

     หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางในการท างานในหลักสูตร เป็นระบบและขั้นตอน มโีครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ตามความต้องการของหลักสูตรและ

ความช านาญของตนเอง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

        หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้เนื้อหาสาระส าคัญของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 โดยเนื้อหาสาระส าคัญได้จากการ 

บูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและจากกรอบโครงสร้างสมรรถนะสาขาอาชีพด้านการท่องเที่ยวแบบ

สากลในระดับอาเซียน มีความทันสมัย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ ์ 

 5.2  กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน 

       หลักสูตร ฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้  

  5.2.1 กลยุทธ์การสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดล าดับการเรียนรายวิชาให้มี

เนื้อหาสอดคล้องต่อเนื่องกัน ให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 

ด้าน ให้สูงขึ ้นตามระดับชั้นปี และให้มีการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู ้ตลอด

หลักสูตรสู่รายวิชาต่างๆ อย่างครบถ้วน 
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  5.2.2 กลยุทธ์การสอนในระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้แก่ 

   1. การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student centered) มุ่งเน้นการสร้าง

แรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนในการตั้งค าถาม คิดวิเคราะห์เพื่อการค้นหาค าตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ 

และจ าเป็นในการศึกษาความรู้ที ่ทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือ

นวัตกรรมในการเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

วิธีการสอนจึงมีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การ

อภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา/ สถานการณ์จ าลอง เป็นต้น  

   2. การสอนแบบมุ ่งเน้นสมรรถนะ (competency based) มุ ่งเน้นวิธีการ

ปฏิบัติพร้อมๆ กับการผนึกรวมองค์ความรู้ จนผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้และมี

ทักษะการปฏิบัติงานได้จริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ

ในห้องปฏิบ ัต ิการ การฝึกงานภาคสนาม การเรียนรู ้จากป ัญหาเป็นฐาน ท ัศนศึกษา การ

ปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกา เป็นต้น 

 5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ 

       5.3.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการหลากหลายวิธี โดยค านึงถึงพัฒนาการของ

ผู้เรียน และผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด เช่น การสอบ การน าเสนอผลงาน การทดสอบทักษะการ

ปฏิบัติงาน การอภปิรายในช้ันเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยผู้สอน 

และโดยผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 

       5.3.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้ อาศัยเกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จ

การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงกลุ่ ม 

ตามพัฒนาการของผู้เรียน ส าหรับการให้ช่วงระดับคะแนนให้เป็นไปตามนโยบายการวัดผลของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ  

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 1. ก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้

จัดประชุม เพื่อก าหนดอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละรายวิชา โดยให้อาจารย์ผู้สอนเป็นตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และจัดท า 

รายละเอียดของรายวิชาที่สอนในภาคการศกึษานั้น (มคอ.3) และจัดส่งใหก้ับทางมหาวิทยาลัยพะเยา 

 2. หลังจบภาคการศกึษา หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให ้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ได้จัด

ประชุม เพื่อสรุป รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัย

พะเยา 
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 3. เมื่อจบปีการศึกษา หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัด

ประชุม เพื่อสรุป รายงานผลการด าเนินหลักสูตร (มคอ.7) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา  

    ทั้งนี้ ให้น าผลของรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ

ด าเนินหลักสูตร (มคอ.7) มาวิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา เพื่อให้แนวทางปรับปรุงหลักสูตร การเรียน

การสอน และ การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่สอนในภาคการศึกษา (มคอ.3) ให้เป็นไปตามกลไก

ของ PDCA 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยพะเยามีความพร้อมในส่วนของสนับสนุนการเรียนการสอนดังตอ่ไปนี้ 

 6.1 ทรัพยากรสารสนเทศ 

      จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศและสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

มีดังต่อไปนี ้

  หนังสือภาษาไทย          89,849 เล่ม 

          หนังสือภาษาต่างประเทศ                  29,177 เล่ม 

 วารสารภาษาไทย             104 รายชื่อ 

 วารสารภาษาต่างประเทศ             25   รายชื่อ 

          ฐานขอ้มูลออนไลน์              22    ฐาน 

          เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับการสบืค้นสารสนเทศ          50    เครื่อง 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.2.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการ

เรียนการสอน ต ารา วารสารทางวชิาการ และสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

 6.2.2 มหาวิทยาลัยฯ ให้ผู้สอนเสนอความตอ้งการทรัพยากรเพื่อการจัดหา 

 6.2.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ ์

และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

6.3.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจาก

ผูส้อนและผูเ้รียน 

6.3.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

6.3.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา

ที่ผู้สอน และผูเ้รียนสามารถใช้บริการได้ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบ    ทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรอื การประเมนิผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ร้อยละ 50 ต่อปี 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

      1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ

ค าแนะน า ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อ

น าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแตล่ะคนรับผดิชอบ 

1.1.2  การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการโดยใช้ 

แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสิตระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์

ผูส้อน 

1.1.3  การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม

และผลการสอบ 

1.1.4  การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้อง

พัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชา 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1  การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษาโดยส านักทะเบียน และ

ประมวลผล 

1.2.2  การประเมินผลการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน 

กิจกรรมงานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 

1.2.3  การประเมนิการสอนโดยผูส้อน โดยวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์   

        ผลการ เรียนของนสิิตและเขยีนไว้ในรายงานรายวิชา 

1.2.4  การทดสอบการเรียนรู้ของนิสติเทียบเคียงกับนิสติจากมหาวิทยาลัยอื่น  

         โดยใช้ขอ้สอบกลางของเครือขา่ยสถาบัน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 ประเมินจากนิสิตปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถามนิสิตใน

โครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนิสิต/บัณฑติ กับตัวแทนคณาจารย์ และ

การเปิดเว็บไซต์ (Web site) เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง

ของ ผูส้อนและรายงานผลการด าเนนิการหลักสูตรและการเยี่ยมชม 
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2.3  ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ 

บัณฑิ ต การวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้ างแรงงานและ

ความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ก้าวขึน้ไปสู่ต าแหน่งระดับผูน้ าในองค์กร 

 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

3.1  ประเมินผลการสอบของนสิิตโดยน าผลมาจากการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 

3.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท าการประเมินการสอบของนิสิต จ านวน 3 คน ซึ่ง

ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างนอ้ย 1 คน (ซึ่งเป็น

คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

3.3 รายงานผลการประเมินให้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับปรุงหรือ หา

ขบวนการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งนสิิต ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการประเมินและปรับปรุงรายวิชา  

4.2  ก าหนดการทบทวนผลการประเมินและปรับปรุงทุกรายวิชา หลังสิ้นภาค    

      การศกึษาเพื่อสามารถจัดเตรียมความพร้อมต่อการเรียนการสอนของอาจารย์    

      และพัฒนานิสติได้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของสถานการณป์ัจจุบัน 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี ปรากฏดังน้ี 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับปริญญาตร ี 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

และการโรงแรม พ.ศ. 

2553 

หลักสูตร 

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30หนว่ยกติ 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หนว่ยกติ 84 84 

   2.1  วชิาพื้นฐานวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 24 24 

   2.2  วชิาเฉพาะ 

         2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ 

 60 

30 

60 

30 

         2.2.2 วิชาเฉพาะเลอืก 

                 2.2.2.1 กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ 

                 2.2.2.2 กลุ่มวชิาภาษาตา่งประเทศ 

 30 

15 

15 

30 

15 

15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกวา่  6 หน่วยกิต 6 6 

4.หมวดวิชาการศึกษาอสิระและฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ  

ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 126  126 126 
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การเปรียบเทยีบสาระในการปรับหลักสูตร พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ               21  หน่วยกิต                 วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ               21  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา                          9  หน่วยกิต                 กลุ่มวชิาภาษา                        12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills                        

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Foundations of English                                

3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

    3(2-2-5)  

 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศกึษา 

001134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

Civilization and Local Wisdom 

3(3-0-6)   

ปิดรายวิชา 

003136 พะเยาศึกษา                              3(2-2-5) 

Phayao Studies 

  

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต  บังคับเลือก  1 หน่วยกิต                            ปิดกลุ่มวชิาพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า 

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ 

Ballroom Dance 

1(0-2-1)    
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

004156 ตะกร้อ 

Takraw  

1(0-2-1)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส 

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

  1(0-2-1)    

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

  1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล 

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                    8 หน่วยกิต                                 กลุ่มวิชาบูรณาการ                 18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ 

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

 

ปิดรายวิชา 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ 

Life Skills  

2(1-2-3)    

   002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

    3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

   003102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

    3(2-2-5) 

   003201 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environment 

Management 

  3(2-2-5) 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Art of Living 

 3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

Socialized Personality 

3(3-2-5) 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                  ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา     3(3-0-6)

ค้นคว้า 

   

ปิดรายวิชา 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language, Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ  3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

 Fundamental Laws for Quality of Life        

003132 ไทยกับประชาคมโลก3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน์                        3(3-0-6) 

Thai Way and Vision 

   

003135 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม3(3-0-6)   

Politics  Economy and Society            

   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน  

3(3-0-6) 

  

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค        3(3-0-6) 

สารสนเทศ 

   

 Mathematics for Life in the Information Age    
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน3(3-0-6)     

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 Drugs and Chemicals in Daily Life      

006144 อาหารและวิถีชีวติ                      3(3-0-6) 

Food  and  Life  Style 

   

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว        3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Science in Daily Life 

   

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 

Human Behavior                  

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ                            84    หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                               85    หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                   24    หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                      24    หน่วยกิต  

100004 กฎหมายธุรกิจ                          3(3-0-6) 

Business Law 

     ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ   

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ  

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน  ความรับ

ผิดต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์   เอกเทศสัญญา

รวมทั้ งสัญญาทางธุรกิจ   และกฎหมาย

ส าคัญอื่นๆ  ที่ เกี่ยวข้อง  เช่น   กฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา   กฎหมายพาณิชย์

อิเล็กทรอนิคส์   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 

  

ปิดรายวิชา 

121211 การเงินธุรกิจ                   3(3-0-6) 

Business Finance 

  
ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

     ภาพรวมของการบริหารการเงินของธุรกิจ 

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง

การเงินที่ มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

แนวคิดพื้นฐานทางการเงิน การวิเคราะห์ฐานะ

ทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน หลักการ

และแนวทางในการจัดหาเงินทุน การลงทุนใน

สินทรัพย์ถาวร การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน 

การจัดโครงสร้างเงินทุนและการหาต้นทุนของ

เงินทุน งบประมาณเงินทุน นโยบายเงินปันผล 

รวมถึงเคร่ืองมือและการบริหารทางการเงิน

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 

ความหมายและความส าคัญ ของธุ รกิ จ  

องค์ประกอบหลักของการบริหารงานทั่วไป 

การวางระบบการบ ริห ารงานสมั ย ใหม่ 

สิ่งแวดล้อมองค์กร การวางแผนองค์การ 

โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ  ภาวะ

ผู้น า 

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 

  

ปิดรายวิชา 

122232 การจัดการการผลิตและการ        3(2-2-5) 

การปฏิบัติการ 

Production and Operations Management   

     สภาพการณ์ของธุรกิจ การพยากรณ์การ

  

ปิดรายวิชา 



100 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

ผลิต การเลือกท าเลที่ตั้ ง การวางแผนผัง

โรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิตและ

ระบบการปฏิบัติการ การบริหารโครงการ 

การควบคุมสินค้าคงเหลือ และการควบคุม

คุณ ภาพ  การใช้ท ฤษฎี เชิ งป ริม าณ และ

เทคโนโลย ี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 

122241 การวิเคราะห์เชงิปรมิาณและสถิต ิ 3(2-2-5) 

ธุรกิจ 

Quantitative Analysis and Business Statistics 

     ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เทคนิค

การตัดสินใจ การโปรแกรมเชิงเส้น  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

และสถิตเิชิงอนุมาน       

     Mathematical and statistical knowledge, 

technical decisions, linear programming, 

network analysis, simulation, application of 

descriptive statistics and inferential statistics 

  

ปิดรายวิชา 

124151 การบัญชีการเงิน                   3(2-2-5) 

Financial Accounting 

     ความหมายและวัตถุประสงคข์องการบญัช ี

ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการ

บัญชีและข้อสมมติฐานทางการบัญชี หลักการ

และวิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่ในสมุด

รายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ การผ่าน

รายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุง

และปิดบัญชี กิจการซื้อขายสินค้า กิจการ

อุตสาหกรรม ระบบใบส าคัญ 

     Definitions and objectives of accounting, 

benefits of accounting information, 

accounting framework and accounting 

assumptions, principles and process of 

  

ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

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 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น                3(3-0-6) 

Introduction to Economic 

     ความหมายและความส าคัญของวิชา

เศรษฐศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ  การก าหนด

ราคาโดยอุปสงค์  อุปทาน  ความยืดหยุ่นของ

อุปสงค์และอุปทาน  ทฤษฎีและแนวคิ ด

เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค   ทฤษฎี

การผลิต  ต้นทุน  รายได้ประชาชาติ  การเงิน

การธนาคาร  นโยบายการเงิน นโยบายการ

คลัง  เงินเฟ้อ เงินฝืด  และการค้าระหว่าง

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 

 

  

ปิดรายวิชา 

128221 หลักการตลาด                         3(2-2-5) 

Principles of Marketing 

     แนวความคิด บทบาท และหน้าที่ของ

การตลาดที่รวมพฤติกรรมของผู้บริโภค การ

ก าหนดตลาดเป้าหมาย การเลือกส่วนแบ่ง

ตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ความ

ต้องการของตลาดการก าหนดนโยบาย

การตลาด การเลือกกลยุทธ์การตลาด และ

การจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

     Concept, roles and functions of 

  

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 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์           3(2-2-5) 

Human Resource Management 

กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ

วางแผน การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การ

ฝึกอบรมและการพัฒนา ค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจและความผูกพันในการท างาน สหภาพ

แรงงาน สวัสดิการและความปลอดภัยในการ

ท างาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ

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 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  123110 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   3(3-0-6) 

Tourism and Hospitality Industry 

นิยาม  ความ เป็ นมา วิวัฒ นาการของการ

ท่องเที่ยว นิยามศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ

ท่ อ ง เที่ ย วแล ะบ ริก าร องค์ ป ระกอบของ

อุ ต ส าห ก รรมก ารท่ อ ง เที่ ย วแล ะบ ริก าร 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว รูปแบบ

ของการท่องเที่ยวที่มีในประเทศไทย องค์กรที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากมุมมองของ

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 

ปรับรายวิชา

มาจากกลุม่

วิชาเฉพาะ

บังคับ/ ปรับ

รหัสวิชา 

ชั่วโมง

บรรยาย 

ปฏิบัติและ

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

  123111 จิตวทิยาและศิลปะในการบรกิาร      3(2-2-5) 

Psychology and Art of Services 

การรู้จักตัวเอง พฤติกรรมมนุษย์  การติดต่อ  

และการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน

ต่างๆ การพูด การแต่งกาย การแสดงออก 

กริยามารยาทของผู้ให้บริการ การมีปฏิสัมพันธ์

ในการบริการ การสร้างจิตใจของการให้บริการ 

แล ะก ารแก้ ไขปั ญ ห าต่ างๆ ขณ 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  

ปรับรายวิชา

มาจากกลุม่

วิชาเฉพาะ

บังคับ/ปรับ

รหัสวิชา 

ชั่วโมง

บรรยาย 

ปฏิบัติและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  123112 แหลง่ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 

Tourist Destinations 

 ความหมาย องค์ประกอบค าว่า แหล่งท่องเที่ยว 

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวและทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับ

การท่องเที่ยว    ประเภทของแหล่งทรัพยากร

การท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์

และโบราณคดี  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์การ

ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในแต่ละภูมิภาค

ของประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและ

พื้นที่เชื่อมโยง กลุ่มประเทศอาเซียน และระดับ
สากล ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบ 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 

ปรับรายวิชา

มาจากกลุม่

วิชาเฉพาะ

เลือกบังคับ/ 

ปรับรหัสวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  123113 ประวัติศาสตรไ์ทย โบราณคดี          3(3-0-6) 

และประวัติศาสตร์ศลิปะ 

Thai History Archaeology and Arts History  

พัฒนาการทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์

ปรับรายวิชา

มาจากกลุม่

วิชาเฉพาะ

เลือกบังคับ/  
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สาระที่

ปรับปรุง 

สั ง ค ม แ ล ะวัฒ น ธ ร รม ข อ ง ป ระ 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

ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ มี

บทบาทต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภท

ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวัฒนธรรมของ

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 

ปรับชื่อ

รายวิชา /ปรับ

รหัสวิชา 

ชั่วโมง

บรรยาย 

ปฏิบัติและ

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

  123214 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย     3(3-0-6) 

ส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Professional Ethics and Laws for Tourism and  

Hotel 

บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้า และ

สังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาทางจริยธรรม แนว

ทางการแก้ไขและการพัฒนา และจริยธรรมใน

งานบริการ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจน า

เที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจโรงแรม บทบาทและหน้าที่ของส านักงาน

ทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

แ ล ะศุ ล ก า ก ร  ก ฎ ห ม าย เกี่ ย ว กั บ ป่ า ไม้ 

สิ่ ง แ วด ล้ อ ม  โบ ราณ สถ 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 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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  123215 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ             3(3-0-6) 

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

Tourist Behavior and Cross Cultural     

Communication 

ประเภทและลักษณะของนักท่องเที่ยว แรงจูงใจ

ในการท่องเที่ยว ความคาดหวังและความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทาง

ท่องเที่ยว รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจซื้อ

บ ริการทางการท่องเที่ ยว พฤติ กรรมการ

ท่ อ ง เที่ ย วต าม ช่ ว งอ า ยุ  ก ารสื่ อ ส ารข้ าม

วัฒนธรรมในด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ  

พ ฤ ติ ก ร รม นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว แ ต่ ล ะสั ญ ช า ติ 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและการ

แก้ปัญหาการติดต่อสื่อสาร 

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 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  221110 เทคโนโลยสีารสนเทศพื้นฐาน           3(2-2-5) 

ทางธุรกิจ 

Fundamental Information Technology in 

Business 

เท ค โน โล ยีส ารสน เทศขั้ นพื้ น ฐาน  ระบบ

อินเทอร์เน็ต เคร่ืองมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐาน

การประยุกต์ ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 

โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตาราง

ค านวณ และโปรแกรมการน าเสนองานในงาน

ธุรกิจ จริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

ด าเนินการธุรกิจ 

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 

 

เปิดรายวิชา

ใหม ่ 
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กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ                        30  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                            31   หน่วยกิต  

123221 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว           3(2-2-5) 

และบริการ 

Tourism and Hospitality Industry 

นิยาม ความเป็นมา ขอบเขตการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมการบริการ วิวัฒนาการการ

ท่องเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ 

องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมการบริการ ผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภาครัฐและ

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 

  ปรับรายวิชา

ไปอยู่กลุ่ม

วิชาพื้นฐาน

วิชาชีพ/ ปรับ

รหัสวิชา 

ชั่วโมง

บรรยาย 

ปฏิบัติและ

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเองและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

123222 จิตวทิยาและศิลปะในการบรกิาร 3(1-4-4) 

Psychology and Art of Services 

การรู้จักตัวเอง พฤตกิรรมมนุษย์  การติดต่อ  

และการให้บรกิาร การพัฒนาบุคลกิภาพใน

ด้านต่างๆไดแ้ก่ การพูด การแตง่กาย การ

แสดงออก กริยามารยาทของผู้ให้บริการ การ

มีปฏิสัมพันธ์ในการบรกิาร การสรา้งจิตใจของ

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 

  ปรับรายวิชา

ไปกลุ่มวิชา

เฉพาะบังคับ/

ปรับรหัสวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

123231 การจัดการอาหารและเคร่ืองดื่ม     3(2-2-5) 

Food and Beverage Management 

บทบาท หน้าที่ของแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม 

123429 งานบริการอาหารและเคร่ืองดืม่        3(2-2-5) 

Food and Beverage Service 

ประวัติ และวิวัฒนาการของงานบริการอาหาร

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา และ

ค าอธิบาย
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สาระที่

ปรับปรุง 

ความสัมพั นธ์ระหว่างแผนกอาหารและ

เคร่ืองดื่มกับแผนกอื่นๆวิธีการจัดการบริการ

อาหาร วิธีการจัดโต๊ะอาหารความรู้เร่ือง

ภาชนะในการรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม 

หลักและวิธีการให้บริการ (เสริฟ) การผสม

เคร่ืองดื่ม มารยาทในการรับประทานอาหาร 

หลักและวิธีการการจัดเลีย้งรูปแบบต่างๆ 

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 

และเคร่ืองดื่ม บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ของแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม บุคลิกของผู้

ให้บรกิารอาหาร ความรู้เกี่ยวกับอาหารตะวันตก 

การจัดโต๊ะ ขั้นตอนการให้บริการรูปแบบต่างๆ 

ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน การออกแบบ

เมนูอาหารแต่ละประเภท มารยาทบนโต๊ะอาหาร

แบบสากล ความรู้เร่ืองไวน์  และเค ร่ืองดื่ม

ประเภทต่างๆ การผสมเคร่ืองดื่ม และหลักการ

จัดงานเลี้ยงเบื้องต้น 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 

รายวิชา 

123232 หลักการจัดการโรงแรม               3(3-0-6) 

Principles of Hotel Management 

วิวัฒนาการธุรกิจการของโรงแรม โครงสร้าง

ของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน หน้าที่และ

ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ การควบคุม

กิจการโรงแรม นโยบาย เป้ าหมาย การ

ด าเนินการ กฎหมายเกี่ ยวกับการจัดตั้ ง 

ม ารย าท ขอ งพ นั ก ง าน  แ น วท า งแก้ 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 

123323 หลักการจัดการโรงแรม                  2(2-0-4) 

Principles of Hotel Management 

วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงแรม โครงสร้าง

ของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน หน้าที่และ

ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ การควบคุม

กิ จการโรงแรม  น โยบาย  เป้ าหม าย  ก าร

ด าเนินการ 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  

 

ปรับรหัสวิชา 

หน่วยกิต 

ชั่วโมง

บรรยาย และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

123321 กลยุทธ์การจัดการใน                  3(3-0-6) 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    

Strategic Management in Tourism Industry 

กระบวนการกลยุทธ์ของหน่ วยธุ รกิ จใน

123427 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 

โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ 

Development Strategic in Tourism Hotel 

and Hospitality Industry 

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 



108 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแนวความคิด

สร้างสรรค์ของกลยุทธ์ปัจจัยภายในและ

ภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจน า

ความรู้จากการจัดการ การตลาดการบัญชี

และการบริหารธุรกิจเบื้องต้นมาประยุกต์ใช้

กับลักษณะเฉพาะของธุรกิจในอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว  รวมกลยุทธ์ทางการตลาดที่

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 

กระบ วนก ารกล ยุท ธ์ ขอ งห น่ วยธุ รกิ จ ใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว แนวความคิด

สร้างสรรค์ ของกลยุทธ์  ปั จจัยภายในและ

ภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ การน า

ความรู้จากการจัดการ การตลาด การบัญชีและ

การบริหารธุรกิจเบื้องต้น มาประยุกต์ใช้กับ

ลักษณะเฉพาะของธุรกิจในอุตสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยว  กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

พัฒนาการท่องเที่ยวหรือธุรกิจการท่องเที่ยว 

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 

123331 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน              3(2-2-5) 

Sustainable Tourism 

ความหมาย องค์ประกอบ และหลักการของ

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ประเภท

และรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  แนว

ทางการอนุ รักษ์ และป้ อ งกั นท รัพ ยาก ร

ท่องเที่ยวเสื่อมสลาย รูปแบบการท่องเที่ยว

อย่างย่ังยืนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บทบาทของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบอย่างย่ังยืน  

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 

123120 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน                 3(2-2-5) 

Sustainable Tourism 

ความหมาย องค์ประกอบ  และหลักการของการ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ประเภทและ

รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  แนวทางการ

อนุ รักษ์ ท รัพยากรท่ อ งเที่ ยว  รูป แบบการ

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การ

จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การวางแผน

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

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  

ปรับรหัสวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

123332 หลักและวิธีการจัดน าเที่ยว            3(1-4-4) 123326 หลักและวิธีการจัดน าเที่ยว               3(1-4-4) ปรับชื่อวิชา
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

Procedure of Tour Operations 

หลักการจัดการบริษัทท่องเที่ยว วิธีการจัด น า

เที่ยว การอ่าน และการเขียนแผนที่แสดง

เส้นทางท่องเที่ยว การจัดเส้นทางในการ

ท่องเที่ยว การส ารวจและติดต่อกับธุรกิจอื่นที่

เกี่ยวข้อง เทคนิคการเขียนรายการน าเที่ยว 

ตลอดจนสามารถค านวณต้นทุน 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 

Procedure of Tour Operation 

หลักการจัดการบริษัทท่องเที่ยว วิธีการจัด น า

เที่ยว การอา่น และการเขียนแผนที่แสดงเส้นทาง

ท่องเที่ยว การจัดเส้นทางในการท่องเที่ยว การ

ส ารวจและติดต่อกับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เทคนิค

การเขียนรายการน าเที่ยว การค านวนต้นทุน 

ก าไร 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 

รหัสวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

123431 งานบริการส่วนหนา้                   3(2-2-5) 

Front Office Operations 

ค วามส าคัญ ของงานบ ริก ารส่ วน ห น้ า 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดองค์กรของแผนงาน

บ ริก ารส่ วนหน้ า  บ ทบ าท  หน้ าที่ ค วาม

รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานของแผนก 

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  

123324 งานบริการส่วนหนา้                      3(2-2-5) 

Front Office Operations 

ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่พักแรมประเภท

ของที่พักแรมและห้องพัก การแบ่งกลุ่มลูกค้า

การจัดองค์กรของแผนงานบริการส่วนหน้า 

บุคลิกภาพส าหรับผู้ท างานบริการส่วนหน้า 

บทบาท หน้าที่ ความ รับผิดชอบของแผนก

ต้อนรับการประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งใน

องค์กรและนอกองค์กร วงจรของการให้บริการ

การรับโทรศัพท์  การส ารองห้ องพั ก  การ

ลงทะเบียนผู้เข้าพัก การให้บรกิารระหว่างเข้าพัก 

การเขียนจดหมายถึงผู้เข้าพัก การช าระเงินและ

คืนห้องพัก การรับค าต าหนิ การสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม ความปลอดภัยในการท างานของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้า ค าศัพท์ที่ ใช้ในแผนก

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, 

ปรับรหัสวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

departures and cashiering, handlings 

complaints, cross culture communication, 

safety and security for front office operations, 

technical terms used in the front office 

department 

123432 หลักมคัคุเทศก ์                   3(1-4-4) 

Principles of Tour Guide 

นิยามของมัคคุเทศก์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

บุคลิกและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ที่ดี 

วิธีการและบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ การ

อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวการดูแล

ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว องค์กร

ทางการท่องเที่ยวของรัฐและเอกชนการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าระเบียบและวิธีการเดิน

ทางเข้ าออกราชอาณ าจัก ร ก ฎหมายที่

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 

123322 หลักการมัคคเุทศก ์                      3(2-2-5) 

Principles of Tour Guide 

นิยามของมัคคุเทศก์ บุคลิกและจรรยาบรรณ

ของมัคคุเทศก์ที่ดี  วิธีการและบทบาทหน้าที่

ของมัคคุ เทก์  การอ านวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยว การดูแลด้านความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว องค์กรทางการท่องเที่ยวของรัฐ

และเอกชน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระเบียบ

และวิธีการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร การ

ปฐมพยาบาล เบื้ อ งต้น  ความ รู้ด้ านมรดก

วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญของ

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 

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

123433 การคิดเชิงบูรณาการ                   3(2-2-5) 

และสัมมนาทางการท่องเที่ยว  

Integrated Thinking and Seminar in   

Tourism 

วิเคราะห์  และอภิปรายปัญหา ที่ เกี่ยวกับ

อุ ต ส าห ก รรม ก ารท่ อ ง เที่ ย วปั จ จั ยที่ มี

ผลก ระทบต่ อก ารด า เนิ น งานด้ านก าร

ท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคตแนวคิดการ

สรา้งองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว 

รูปแบบการท่องเที่ยวด้านบริหารจัดการ การ

พัฒนา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดการสัมมนา

ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน าเสนอผลงาน

แนวคิดที่ได้พัฒนาขึน้ 

Analysis and discussion of various issues 

related to the tourism industry  

123428 สัมมนา                                       1(0-3-2) 

Seminar 

วิเคราะห์ และอภิปราย ประเด็นที่เกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบรกิาร และ

รูปแบบการจัดสัมมนา 

Analysis and discussion topic related to tourism 

hotel and hospitality industry and forms of 

seminar arrangement 

 

 

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา 

จ านวนหน่วย

กิต / ชั่วโมง

บรรยาย

ปฏิบัติและ

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

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 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว         3(3-0-6) 

Principles of Tourism Business Management 

ความหมาย ประเภท รูปแบบ และการจัดองค์กร

ของธุรกิจท่องเที่ยว วิธีการขออนุญาตประกอบ

กิจการธุรกิจท่องเที่ยว การก าหนดเป้าหมายการ

ด าเนินงาน การจัดการด าเนินงาน ความรู้

เบือ้งต้นด้านการตลาดส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว

การวิเคราะห์ปญัหา และปัจจัยตา่งๆที่มีผลต่อ

ธุรกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

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 

ปรับรายวิชา

มาจากกลุม่

วิชาเฉพาะ

เลือกบังคับ/ 

ปรับรหัสวิชา 

ชั่วโมง

บรรยาย

ปฏิบัติและ

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  123325 อุตสาหกรรมการขนสง่เพื่อ              3(2-2-5) 

การท่องเที่ยว 

Transportation Industry for Tourism 

ป ร ะ เภ ท ก า ร ข น ส่ ง แ ล ะ ก า ร ค ม น า ค ม 

องค์ประกอบของการขนส่ง  การขนส่งทางบก  

ทางน้ า   และทางอากาศ ความ รู้เกี่ ยวกั บ

ภูมิศาสตร์การบิน การส ารองตั๋วเคร่ืองบินด้วย

ระบบจัดจ าหน่ ายแบบเบ็ด เส ร็จ  แนวทาง  

วิธี ก ารป รับป รุง รูป แบบของการเดิ 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 

ปรับรายวิชา

มาจากกลุม่

วิชาเฉพาะ

เลือกบังคับ/ 

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  124332

  

การบัญชีส าหรับผูไ้ม่ใช่นักบัญช ี       3(3-0-6) 

Accounting for Non-Accountant 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

ความส าคัญของบัญชีต่อชีวิตประจ าวัน รูปแบบ

ขององค์กร การวิเคราะห์รายการค้าส าหรับ

ธุ รกิ จบ ริการ ธุ รกิ จพาณิ ชยกรรม  ธุ รกิ จ

อุตสาหกรรม ภาษีเงินได้ กระบวนการจัดท 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 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลือกบังคับ                  15  หน่วยกิต วชิาเฉพาะเลือก                                    

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ                      15   หน่วยกิต 

123241 แหลง่ทรัพยากรการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 

Tourist Destinations 

ความหมาย องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางด้าน

ธรรมชาติ  ทางด้ านประวัติ ศ าสต ร์แล ะ

โบราณคดี ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

และวิถีชีวิต ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว แหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทยและระดับ

สากล ปัญหาและผลกระทบของทรัพยากร

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 

  ปรับรายวิชา

ไปอยู่กลุ่ม

วิชาพื้นฐาน

วิชาชีพ/ ปรับ

รหัสวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

123242 ประวัติศาสตรไ์ทยโบราณคดี         3(2-2-5) 

และประวัติศาสตร์ศลิปะเพื่อการท่องเที่ยว 

Thai History Archaeology and Arts History 

for Tourism 

พัฒนาการทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์

สั งคมและวัฒ นธรรมของป ระ เท ศ ไท ย  

ป ระวั ติ ศ าส ต ร์ศิ ล ป ะ  ตั้ ง แ ต่ ส มั ย ก่ อ น

  ปรับรายวิชา

ไปอยู่กลุ่ม

วิชาพื้นฐาน

วิชาชีพ/ ปรับ

รหัสวิชา/

ชั่วโมง

บรรยาย
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สาระที่

ปรับปรุง 

ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มี

บทบาทต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภท

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 

ปฏิบัติและ

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

123341 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว      3(2-2-5) 

Principles of Tourism Business     

Management 

วิวัฒนาการและหลักการเกี่ยวกับการจัดการ 

ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจที่พัก

แรม ธุรกิจน าเที่ ยวและมัคคุ เทศก์  ธุรกิจ

อาหารและบันเทิง ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจจ าหน่าย

สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก  ธุ รกิ จ ส ป า  ธุ รกิ จ  MICE  

ทรัพยากรในการจัดการ กระบวนการจัดการ

ในธุรกิจท่องเที่ยวได้แก่ การวางแผน การจัด

องค์กร การน าและการควบคุม  ความ รู้

เบื้องต้นในการจัดการการตลาดท่องเที่ยว  

การจัดการการเงิน การจัดการการด าเนินงาน  

การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจท่องเที่ยว  

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 

  ปรับรายวิชา

ไปอยู่กลุ่ม

วิชาเฉพาะ

บังคับ/ ปรับ

รหัสวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

123342 อุตสาหกรรมการขนสง่                3(2-2-5) 

กับการท่องเที่ยว  
Transportation Industry and Tourism 

การขนส่งและการคมนาคมด้าน องค์ประกอบ

  ปรับรายวิชา

ไปอยู่กลุ่ม

วิชาเฉพาะ

บังคับ/ ปรับ
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

ของการขนส่ง  การขนส่งทางบก  ทางน้ า  

และทางอากาศ  แนวทาง  ห รือวิธีการ

ปรับปรุงรูปแบบ ของการเดินทางท่องเที่ยว

ใหม่ๆ    
Types and elements of transportations, on 

land, in the sea, and in the air manage 

traveling services, Innovation of 

transportation  

ชื่อวิชา รหัส

วิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

123343 นวัตกรรมทางการท่องเที่ยว               3(2-

2-5) 

เบือ้งต้น   

Introduction to Innovative Tourism 

ความรู้เบื้องต้น แนวคิด การเรียนรู้โครงสร้าง 

พัฒนาการของสินค้ าทางการท่องเที่ ยว 

รูปแบบการท่องเที่ยวในแต่ละยุค รวมถึง

แนวทางการสร้างสินค้าทางการท่องเที่ยว 

รูปแบบการท่องเที่ยวในยุคใหม่ การท่องเที่ยว

ทางเลือก การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 

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 

  ปิดรายวิชา 

  กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ:กลุ่มท่องเท่ียวและวางแผนพัฒนาการ

ท่องเท่ียว 

  123230 งานเทศกาลและกิจกรรม                3(2-2-5) 

Festival and Event 

ความหมาย ประเภท รูปแบบของเทศกาล 

ประเพณี  วิถิชีวิต และกิจกรรม การบริหาร

จัดการ การตลาด ส าหรับการจัดงานเทศกาล

ต่างๆ  ผลกระทบของการจัดงานเทศกาล

Meaning, types and styles of festival, traditions, 

way of life and activities, management, marketing 

for festival management, effect of festival 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

management 

  123331 การวางแผนนันทนาการ                  3(2-2-5) 

และการท่องเที่ยว     

Planning of Recreation and Tourism 

ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของค า

ว่า การวางแผนนันทนาการและการท่องเที่ยว 

เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ 

ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว  โดยเฉพาะทักษะใน

ด้านการเป็นผู้น านันทนาการ การวางแผนการ

จัดกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวทั้งใน

เชิงกิ จกรรม เช่น  ด้ านการน าเกม  การสื่ อ

ค วามหม าย  แล ะก ารจั ด ก ารพื้ น ที่ แ หล่ ง

นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 

Definition, the principles and elements of 

planning of recreation and tourism. Technique 

of recreation for tourism, recreation leadership 

skills, planning and recreational activities 

management for tourism either game leader, 

interpretation and recreation area 

management for tourism 

ปรับรายวิชา

มาจากหมวด

วิชาเลือกเสร ี

กลุ่มการจัด

น าเที่ยว/ ปรับ

ชื่อวิชา รหัส

วิชา/ ชั่วโมง

บรรยาย

ปฏิบัติและ

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  123332 ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน                     3(2-2-5) 

Community Based-Tourism Business 

วิวัฒนาการและหลักการเกี่ยวกับการจัดการ 

และธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน บริบทชุมชนทรัพยากร

การจัดการ หน้ าที่ ในการจัดการในธุรกิ จ

ท่องเที่ ยว   ความ รู้ เบื้ อ งต้น ในการจัดการ

การตลาดท่องเที่ยว  การจัดการการเงิน การ

จัดการการด าเนินงาน การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์ 

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  

ปรับรายวิชา

มาจากหมวด

วิชาเลือกเสร ี

กลุ่มวางแผน

และ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว/ 

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  123333 รูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่          3(2-2-5) 

 Modern Tourism Styles 

ประเภทและรูปแบบของการท่องเที่ยวสมัยใหม่  

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มใน

อนาคต  รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

สมัยใหม่  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การ

ท่องเที่ยวสมัยใหม ่

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)  

และอุตสาหกรรมบริการ 

Research Methodology for Tourism Hotel 

and Hospitality Industry  

ความหมาย บทบาท ความส าคัญของการวิจัย

ต่อการท่องเที่ยวและการบรกิาร ลักษณะและ

ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยด้านการท่องเที่ยว 

จรรยาบรรณนักวิจัย กระบวนการและขั้นตอน

การวิจัย การระบุปัญหา การก าหนด

วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัยการ

ออกแบบวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เทคนคิการเก็บ

รวบรวมและการวิเคราะหข์้อมูล การเขียนและ

น าเสนอผลงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและ

การบรกิาร   

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 

ปรับรายวิชา

มาจากหมวด

วิชาเลือกเสร ี

กลุ่มการ

วางแผนและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว /

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ:กลุ่มโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ 

  123240 ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ        3(2-2-5) 

และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

MICE Business 

ความรู้เบื้องต้น ความส าคัญ หน่วยงานและ

องค์กรที่ เกี่ยวข้อง โครงสร้างองค์กร หน้าที่

ความรับผิดชอบ รูปแบบและประเภทของการ

ให้บริการของธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ ปัญหาและแนว

ปรับรายวิชา

มาจากหมวด

วิชาเลือกเสร ี

กลุ่ม

อุตสาหกรรม

การบรกิาร/ 

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา และ
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สาระที่

ปรับปรุง 

ทางการแก้ ไขปัญ หา จรรยาบรรณ ของ ผู้

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 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  123341 งานแมบ่้าน                                 3(2-2-5) 

Housekeeping Operations 

ลักษณะของงานแม่บ้านในโรงแรมบุคลิกภาพ

ของพนักงานแผนกแม่บ้านการจัดองค์กร หน้าที่

และขอบเขตการด าเนินงานของแม่บ้าน ความ

ปลอดภัยในงานแม่บ้าน งานเอกสารเกี่ยวกับงาน

แม่บ้าน การประสานงานกับแผนกต่างๆใน

โรงแรมการให้บรกิารและติดต่อสื่อสารกับลูกค้า  

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 

communicate and service 

ปรับรายวิชา

มาจากหมวด

วิชาเลือกเสร ี

กลุ่มการ

โรงแรม/ ปรับ

ชื่อวิชา รหัส

วิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  123342 ศิลปะการผสมเคร่ืองดืม่                 3(2-2-5) 

Art of Mixology 

หน้ าที่ ค วาม รับ ผิดชอบของแผนกบ ริการ

เคร่ืองดื่ม อุปกรณ์ที่ใช้ในแผนกบาร์ ประเภทของ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้ในงานบริการ หลักวิธี

ของการผสมเคร่ืองดื่มแบบต่างๆ การตกแต่ง

เคร่ืองดื่ม การออกแบบเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์

และไม่มี แอลกอฮอล์  การเลือก ใช้วัตถุดิบ 

บุคลิกภาพส าหรับผูผ้สมเคร่ืองดื่ม 

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  

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  123343 การจัดการธุรกิจการบิน                3(3-0-6) 

Aviation Business Management 

ระบบการจัดการของธุรกิจการบิน รหัสสายการ

ปรับรายวิชา

มาจากหมวด

วิชาเลือกเสร ี
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

บิ น  รหั ส ส นามบิ น  ก ารคิ ด ค าน วณ เวล า 
GMT การส ารองตั๋วเคร่ืองบินโดยใช้ระบบ

จัดจ าหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ 

Airline business management systems, airline 

code and airport code, the GMT times, airline 

ticket reservation system by Global Distribution 

System (GDS) 

กลุ่ม

อุตสาหกรรม

การบรกิาร/ 

ปรับรหัสวิชา/ 

ชั่วโมง

บรรยาย

ปฏิบัติและ

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  123444 การจัดการงานเลีย้ง                     3(2-2-5) 

Catering and Banquet Management 

ประเภท และรูปแบบการจัดงานเลี้ยงทั้งในและ

นอกสถานที่ เทคนิควิธีการออกแบบงานเลี้ยง 

สุนทรียศาสตร์ในงานจัดเลี้ยง การจัดอาหาร 

เคร่ืองดื่มและการบริการ บุคลิกภาพของผู้

ให้บรกิาร 

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 

ปรับรายวิชา

มาจากหมวด

วิชาเลือกเสร ี

กลุ่มการ

โรงแรม/ ปรับ

รหัสวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

กลุ่มวิชาเฉพาะภาษา                         15  หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                         15  หน่วยกิต 

วชิาเฉพาะภาษาบังคับ                        3  หน่วยกิต วชิาภาษาบังคับ                                         3  หน่วยกิต 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         3(2-2-5) 

English for Communication 

การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ 

พยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับค าและระดับ

ประโยค การท าความเข้าใจบทสนทนา การฟัง

เพื่อจับค าส าคัญ รายละเอียด และใจความ

ส าคัญ  และพู ด โต้ตอบบทสนทนาอย่าง

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 

  ปดิรายวชิา 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาเฉพาะภาษาเลือก                        12  หน่วยกิต วชิาภาษาเลือก                                         15  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาจีน กลุ่มวิชาภาษาจีน 

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1             3(2-2-5) 

Chinese for Communication I 

ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีนพูด ฟัง 

เขียน อา่น ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีนกลาง

โดยใช้ ระบบสั ทอั กษ รภาษาจี น  Chinese 

Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN) ฝึกท ักษะ

การเขียนตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องตามระบบ

การเขียนอักษรจีนแบบบรรจงศัพท์พื้นฐาน

ต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและค าศัพท์ที่ ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า สนทนาขั้น

พืน้ฐาน ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาจีน 

Four basic skills of Mandarin Chinese 

including speaking listening reading and 

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 

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1               3(2-2-5) 

Chinese for Communication I 

ระบบและเทคนิ คการออก เสี ยงภาษาจี น 

(PINYIN) วธิีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างของ

อั ก ษ ร จี น  ค า ศั พ ท์ พื้ น ฐ า น ที่ ใ ช้ บ่ อ ย ใน

ชีวิตประจ าวัน (HSK ระดับ 1-2) รูปประโยค

พืน้ฐาน 

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 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2            3(2-2-5) 

Chinese for Communication II 

ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 

เพิ่ มปริมาณค าศัพท์ ในชีวิตประจ าวันอีก

ประมาณ 400 ค า ฝึกออกเสียงในระดับค า

หลายพยางค์ วลี และระดับประโยค เรียนรู้

ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาจีนระดับประโยค 

โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ คือประโยคที่ใช้

กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี 

ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยค

ภาคแสดงเป็นนามวลี  โครงสร้างประโยค

ค าถามแบบต่าง ๆ  การใช้ค าบอกต าแหน่ง

แหล่งที่ การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้กริยา

ช่วยต่าง ๆ หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงความ

สมบรูณ์ของการกระท า รวมถึงการฝึกหัด

เขียนอักษรอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมาก

ย่ิงขึน้ 

400 daily-life words and expressions, 

continuously from Chinese for 

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2               3(2-2-5) 

Chinese for Communication II 

ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน (HSK 

ระดับ 3) พัฒนาความสามารถการสื่อสาร

ภาษาจีน  การใช้ภาษาจีน เพื่ อแก้ ไขปัญหา

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

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 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

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 การพัฒนาทักษะการฟังและ            3(2-2-5) 

การพูดภาษาจีน 1    

Chinese Listening and Speaking  

Development I 

การพูด การฟังภาษาจนีขั้นพื้นฐาน และการตอบ

ค าถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับชีวติประจ าวัน 

ที่อยู่อาศัย อาหารและเคร่ืองดื่ม การซือ้ของ 

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 

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3           3(2-2-5) 

Chinese for Communication III 

ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 

ปริมาณค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์

วิชาการต่าง ๆ เพิ่มอีกประมาณ 500 ค า 

เรียนรู้การใช้ค าบอกจ านวนเงินของจีน ส่วน

ขยายภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่ใช้เชื่อม

ภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง  การซ้ า

ค าคุณศัพท์พยางค์ เดี่ยวและสองพยางค์ 

หน่วยค าที่แสดงการด าเนินต่อเนื่องไปของภาค

แสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงการเน้น

ประสบการณ์ การซ้ าค ากริยาสองพยางค์ 

ประโยคที่ภาคแสดงมีหลายกริยาวลี ศึกษา

  ปิดรายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

การใช้ค าบุพบทต่าง ๆที่ส าคัญรวมทั้งค าเชื่อม

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 

ฝึกฝนการใช้ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ ใช้ใน

ธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น ภาษาจีนที่ ใช้ใน

โร งแ รม  โร งพ ย าบ าล  บ ริษั ท น า เที่ ย ว 

ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า และภาษาจีนที่ใช้

ในการเดิ นทางขนส่ ง รูป แบบต่ าง ๆ เช่ น 

เคร่ืองบิน เรือ รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง โดย

เน้ นการฝึ กทั กษะการฟั งและการพู ด ใน

สถานการณ์จ าลอง 

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 

  ปิดรายวิชา 

142461 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์           3(3-0-6) 

Chinese for Tour Guide 

เกี่ ยวกับประวัติ ศาสต ร์ วัฒ นธรรมและ

ประเพณีของไทยเป็นภาษาจีน เพื่อการสนทนา

และบรรยายในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศและท้องถิ่น 

142461 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์              3(3-0-6) 

Chinese for Tour Guide 

ข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี

ของไทยฉบับภาษาจีน การสนทนาและบรรยาย

เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศ 

การน าเที่ยว 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

ฝึกปฏิบัติน าเที่ยวในสถานที่จริงที่ก าหนดให้ 

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 

Information about Thai history, culture, and 

tradition in Chinese version, conversation and 

expression about major tourist attractions in 

Thailand, tour guiding 

 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ          3(2–2-5) 

การพูดภาษาจีน 2 

Chinese Listening and Speaking Development II 

การฟังและพดูบทสนทนาภาษาจีนใน

ชีวติประจ าวัน ในระดับกลางและสงู โดยเน้น

การใชถ้้อยค าให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

Listening and speaking Chinese daily life 

dialogues in intermediate and advanced 

levels, using proper words in different 

situations 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ            3(2-2-5) 

การพูดภาษาจีน 2 

Chinese Listening and Speaking  

Development II 

การพูด การฟังภาษาจนีระดับต้น และการตอบ

ค าถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรก 

สภาพอากาศ การเรียนการศึกษา การท างาน 

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  

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น  กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น  

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1                   3(2-2-5) 

Japanese Skills I 

อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ ฝึกการออก

เสียงภาษาญี่ปุ่นได้ โครงสร้างสร้างประโยค

ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานส าหรับการแนะน าตัว

และสนทนาทักทายในชีวิตประจ าวัน 

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 

143371 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 1                      3(2-2-5) 

Basic Japanese I 

ตั วอั ก ษ รฮิ รางาน ะ  ค าตาค านะ  ค าศั พ ท์

ภาษาญี่ปุ่น 300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 

90 รูปประโยค 

Basic Japanese:  Hiragana, Katakana, 300 

vocabularies and 90 sentence patterns in 

basic Japanese 

 

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2                   3(2-2-5) 

Japanese Skills II 

โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานใน

ระดับที่สูงขึ้น ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่น ทั้งสี่ด้าน 

โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและพูด 

Basic Japanese structure at a higher level 

and practice in 4 skills of Japanese language 

143373 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 2                      3(2-2-5) 

Basic Japanese II 

ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 300 ค า ประโยค

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค 

Basic Japanese: additional 300 vocabularies 

and 70 sentence patterns from Basic Japanese 

I 

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

emphasizing on listening and specking skills  

143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1              3(2-2-5) 

Japanese Conversation I 

ฝึ ก ทั ก ษ ะก า รฟั ง แ ล ะก า รพู ด ส น ท น า

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการออก

เสียงให้ชัดเจนและถูกต้องและสามารถโต้ตอบ

สนทนากับชาวญี่ปุ่นในหัวข้อที่ก าหนด 

Practice in listening and speaking skills in 

daily-life conversations emphasizing on 

correct pronunciation and the ability to carry 

on a conversation with Japanese people in 

given topics 

143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1                 3(2-2-5) 

Japanese Conversation I 

ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูด

สนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบใน

ห้องเรียน การแนะน าตัวเอง 

Japanese pronunciation, listening-speaking 

short conversation, conversation and 

questioning-answering in classroom context, 

self-introduction 

ปรับรหัสวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

143481 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3                  3(2-2-5) 

Japanese Skills III 

โครงสร้างประโยคภาษาญี่ ปุ่ นที่ มี ความ

ซับซ้อน พร้อมกับฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่

ดาน โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและพูด 

Complex Structure of Japanese language and 

practice in four language skills emphasizing  on 

listening and specking skills 

  ปิดรายวิชา 

143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2              3(2-2-5) 

Japanese Conversation II 

ฝึกทั กษะการฟั งและการพู ดสนทนาใน

ชีวติประจ าวัน โดยเน้นการเลือกใช้ถ้อยค าและ

ส านวนที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และ

เป็นธรรมชาติ 

Practice in listening and speaking skills in 

daily-life conversations in order to be able 

to listen to and speak Japanese efficiently, 

emphasizing on how to select words and 

expressions that are natural and appropriate 

to given situations 

143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2                3(2-2-5) 

Japanese Conversation II 

ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น การสนทนา

และการโต้ตอบในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย การ

อธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่ การ

บอกและการถามเวลา การนับจ านวน 

Basic Japanese speaking and listening skills, 

conversation and asking-answering in daily 

life, description persons things and places, 

telling and asking time, ordinal number  

 

ปรับรหัสวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

143481 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3                      3(2-2-5) 3(2-2-5) 

Japanese Skills III 

โครงสรา้งประโยคภาษาญีปุ่่นที่มคีวามซับซ้อน 

ทักษะภาษาญี่ปุ่นทัง้สี่ด้าน ทักษะการฟังและ

การพูด 

Complex structure of Japanese language 

and practice in the four language skills 

emphasizing on listening and speaking skills 

143471 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 3                     3(2-2-5) 

Basic Japanese III 

ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 350 ค า ประโยค

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค 

Basic Japanese:  Additional 350 vocabularies 

and 70 sentence patterns from Basic Japanese 

2 

ปรับชื่อวิชา / 

รหัสวิชา และ

เนือ้หา

รายวิชา 



124 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส    

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1                   3(2-3-5) 

French I 

ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

ไวยากรณ์ฝร่ังเศสเบื้องต้น โครงสร้างประโยค

ที่ไม่ซับซ้อน 

French for daily communicative skills, 

listening, speaking, reading and writing 

skills, elementary French grammar, simple 

sentence structure 

  ปิดรายวิชา 

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2                   3(2-3-5) 

French II 

ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ ไวยากรณ์ฝร่ังเศส โครงสร้างประโยคที่

ซับซ้อน ระดับภาษาฝร่ังเศสที่แตกต่างกัน  

French for communication in various 

situations, French grammar, complex 

sentence structure, different levels of French 

language 

  ปิดรายวิชา 

145111 การฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 1      3(2-2-5) 

French Listening and Speaking I 

การฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวันการฟังภาษาฝร่ังเศสจากบท

สนทนาและข่าว การพูดแสดงความคิดเห็น 

สัทศาสตร์ฝร่ังเศสและการออกเสียง 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 

  ปิดรายวิชา 

145121 การอา่น-การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5) 

French Reading and Writing I 

การอ่านข่าว บทความขนาดสั้น เรื่องสั้น การ

อา่นเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรยีงความขนาด

สั้นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวติประจ าวัน 

Reading news, short article, short story, 

reading for comprehension, writing short 

composition in various contexts in daily life  

  ปิดรายวิชา 
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145368 ภาษาฝร่ังเศสด้าน                      3(2-2-5) 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบรกิาร 

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 เ กี่ ย ว กั บ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทยและ

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 

  ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการ                  3(2-2-5) 

สื่อสารทางธุรกิจ 1   

English for Business Communications I  

เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การ

ส่งโทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและ

จดหมายทางธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วน

บุคคลและการสัมภาษณ์งาน 

Business documents; writing for business 

communication; e-mailing, faxing, writing 

memorandum and business letters; 

composing curriculum vitae; giving a job 

interview 

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ                       3(2-2-5) 

Business English  

ความรู้และความช านาญในการสื่อสารด้านการ

ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในงานด้าน

ธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการ

สื่อสารทางธุรกิจ การส่งจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ 

การส่งโทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและ

จดหมายทางธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วน

บุคคล การสัมภาษณ์งาน การแปลเอกสารทาง

ธุรกิจ การสนทนาในเนื้อหาเชิงธุรกิจ การติดต่อ

ธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจาท าการตกลงทาง

ธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อใช้ใน

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 

 

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

146372 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1    3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 
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English for Tourism I 

ค าศัพท์ส าคัญทางวิชาชีพเพื่อการท่องเที่ยว 

การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อและการ

ให้บริการในธุรกิจท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ 

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 

ค าศัพท์พื้นฐานส าหรับแผนกต่างๆในโรงแรม 

ความ รู้ด้ านเอกสารภาษาอั งกฤษที่ ใช้ ใน

โรงแรม ทักษะการฟังและพูดในสถานการณ์ที่

หลากหลายในโรงแรม ทักษะการอ่านและ

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 

  ปิดรายวิชา 

146471 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2    3(2-2-5) 

English for Tourism II 

ค าศัพท์และส านวนที่ซับซ้อนในการบริการ

ท่องเที่ยวและโรงแรม การเขียนเอกสารส าคัญ

ที่ใชใ้นโรงแรม การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนขึน้ใน

สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวและ

โรงแรม การน าเสนอและการอธิบายความ

เป็นมาและความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยว

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 

  ปิดรายวิชา 
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  146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน    3(2-2-5) 

Listening and Speaking in Daily Life 

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การ

ทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ 

การปฏิเสธ การซื้อของ การต่อรองราคา การ

เชิญ การตอบรับและการปฏิเสธค าเชิญ การ

อวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความ

ช่วยเหลือ 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 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง            3(2-2-5) 

ความคดิเห็น        

Listening and Speaking for Opinion Expression            

ทักษะการฟังและการพูดแสดงความคิดเห็น

สะท้อนมุมมองที่มีต่อบริบททางครอบครัว 

สถานศึกษา ชุมชน ข่าว ความส าคัญ ภาษาที่ใช้

ในการแสดงความคิด เห็น  วลี  อนุประโยค 

ประโยค น้ าเสียง การใช้เสียง มารยาท การ

โต้ตอบ การพูดแทรก การแสดงความเห็นคล้อย

ตาม การแสดงความเห็นที่ขัดแย้ง การพูด

สะท้อนความคิด การโตว้าที 

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 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ                       3(3-0-6) 

วัตถุประสงค์เฉพาะ       

English for Specific Purposes 

การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่ เฉพาะเจาะจง 

โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มี

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษา

English in specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skills 

related to students’ discipline 

  146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว         3(2-2-5) 

และการบรกิาร       

English for Tourism and Hospitality 

ความรู้และความช านาญในการสื่อสารด้านการ

ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในงานด้าน

การท่องเที่ยว ทักษะการพูดเพื่อแนะน าและให้

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว มารยาทและ

จริยธรรมของการให้บริการ สิ่งที่ควรท าและข้อ

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 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

กลุ่มการโรงแรม     

123453 การจัดการงานแม่บ้าน                 3(2-2-5) 

Housekeeping Management 

ลักษณะของงานแม่บ้านในโรงแรมบุคลิกภาพ

และลักษณะนิสัยที่ ดี ของพนักงานแผนก

แม่บ้านการจัดองค์กร หน้าที่และขอบเขตการ

ด าเนินงานของแม่บ้าน ได้แก่ งานท าความ

สะอาดและบ ารุงรักษาที่พัก ความรู้เกี่ยวกับ

เคร่ืองมืออุปกรณ์ น้ ายาเคมีในการท าความ

สะอาด การจัดหาและจัดซื้ออุปกรณต่างๆ  

การจัดการงานเอกสารเกี่ยวกับงานแม่บ้าน 

การจัดการทรัพยากรมนุยษ์ในแผนกแม่บ้าน 

แ ผ น ก ซั ก รี ด  แ ผ น ก ด อ ก ไม้  แ ล ะก า ร

ประสานงานกับแผนกต่างๆในโรงแรม การพูด 

การติดต่อลูกค้า และมารยาทของพนักงาน  

 

 

 ปรับรายวิชาไป

อยู่กลุ่มวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มโรงแรม

และ

อุตสาหกรรม

บรกิาร/ ปรับ

ชื่อวิชา รหัส

วิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

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 co-

operate with others function, good 

communicate and service  

123454 การจัดการงานจัดเลี้ยง                3(2-2-5) 

Catering and Banquet Management 

รูปแบบการจัดงานเลี้ยงประเภทต่างๆทั้งใน

และนอกสถานที่ เทคนิควิธีการ และความผิด

ชอบที่เกี่ยวข้องกับการรับจัดอาหารและงาน

เลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ การท าการตลาด 

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 

 

 

 ปรับรายวิชาไป

อยู่กลุ่มวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มโรงแรม

และ

อุตสาหกรรม

บรกิาร/ ปรับ

รหัสวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

กลุ่มการจัดน าเท่ียว     

123351 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว         3(1-4-4) 

Recreation for Traveling 

ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของค า

ว่า นันทนาการและการท่องเที่ยว รวมทั้ง การ

วางแผน การจัดกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ 

ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทักษะใน

ด้านการเป็น ผู้น านันทนาการ ผู้น าในการ

วางแผนและจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการ

ท่องเที่ยวทั้งในเชิงกิจกรรมและการจัดการ

พืน้ที่แหล่งนันทนาการ 

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 

 

 

 ปรับรายวิชาไป

อยู่กลุ่มวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มท่องเที่ยว

และวางแผน

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว/ ปรับ

ชื่อวิชา รหัส

วิชา /ชั่วโมง

บรรยาย 

ปฏิบัติ และ

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

resources and recreation management  

123451

  

มรดกไทยและภูมิปญัญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 

เพื่อการท่องเที่ยว 

Thai Heritage and Local Wisdom for Tourism 

มรดกไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญของไทย 

แหล่งท่องเที่ ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี วถิิชวีิต และกิจกรรม  

Thai heritage and local wisdom of Thailand, 

tourism resources ; art and  

Culture, traditions, way of life and activities 

 

 

 ปิดรายวิชา 

กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ     

123352 การจัดการธุรกิจการบิน               3(2-2-5) 

Aviation Business Management 

ระบบการจัดการ ของธุรกิจการบิน การศึกษา

รหัสสายการบิน รหัสสนามบิน รหัสเมืองต่างๆ

ทั่วโลก รหัสประเทศ  การคิดค านวณเวลา

GMT จองตั๋วโดยผ่านระบบของสายการบิน 

เขียน load sheet การค านวณน้ าหนัก  

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 

 

 

 ปรับรายวิชาไป

อยู่กลุ่มวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มโรงแรม

และ

อุตสาหกรรม

บรกิาร/ ปรับ

รหัสวิชา/ 

ชั่วโมงบรรยาย 

ปฏิบัติ และ

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

123455 การตลาดบริการ                   3(2-2-5) 

Service  Marketing 

แนวคิดทางการตลาดและการตลาดบริการ 

ป ระ เภท แล ะลั ก ษณ tของธุ รกิ จบ ริก าร 

พฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการของ

ลูกค้า  การแบ่งส่วนตลาดและการก าหนด

ลูกค้าเป้าหมาย  กลยุทธ์การตลาดในการ

บริการ  ส่วนผสมทางการตลาดบริการ  การ

สรา้งความพอใจและความจงรักภักดี และการ

บรหิารการบรกิารในอนาคต 

Concept of marketing and service marketing, 

Type and character of service business, 

customer behavior and need, STP 

marketing, Strategies management in 

 

 

 ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

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

แล ะนิ ท รรศการ ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย ใน

อุตสาหกรรมโครงสร้างของการจัดการประชุม

ใหญ่ และนิทรรศการ การตลาด ประเด็น

ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การวางแผน การจัด

องค์การ และการจัดการกิจกรรม การจัดการ

ประชุมใหญ่และนิทรรศการ  การวางแผนเผื่อ

กรณีไม่แน่นอน ประเด็นทางกฎหมาย 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 

 

 

 ปรับรายวิชาไป

อยู่กลุ่มวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มโรงแรม

และ

อุตสาหกรรม

บรกิาร/ ปรับ

ชื่อวิชา รหัส

วิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

กลุ่มการวางแผนและพัฒนาการท่องเท่ียว     

123353 การวางแผนพัฒนา                     3(2-2-5) 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

Tourist Destination Development and 

Planning 

หลักการและขั้นตอนการวางแผนเพื่อการ

พัฒ นาแหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว  วิธี ก ารประเมิ น

ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว หลักการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ การก าหนดขีด

ความสามารถ ในการรอง รับ ขอ งแหล่ ง

ท่องเที่ ยว บทบาทความ ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับเอกชนในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ ยว  วิ เคราะห์ถึ งปัญหาของแหล่ ง

ท่องเที่ยว หรือผลกระทบของทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวที่มีต่อท้องถิ่นรวมถึงการจัดหา

แนวทางในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร

การท่องเที่ยว  

 

 

 ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

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 

123354 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน     3(2-2-5) 

Community Based – Tourism Business      

Management 

วิวัฒนาการและหลักการเกี่ยวกับการจัดการ 

และธุ รกิ จท่ อ งเที่ ยวชุมชน  บ ริบทชุมชน

ทรัพยากรการจัดการ หน้าที่ในการจัดการใน

ธุรกิจท่องเที่ยว  ความรู้เบื้องต้นในการจัดการ

การตลาดท่องเที่ยว  การจัดการการเงิน การ

จัดการการด าเนินงาน  การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์ 

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 

 

 

 ปรับรายวิชาไป

อยู่กลุ่มวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มท่องเที่ยว

และวางแผน

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว/ ปรับ

ชื่อวิชา รหัส

วิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

123452

  

ระเบียบวิธีวิจัย                      3(2-2-5) 

Research Methodology 

หลักการ เป้ าหมายการวิจัย  จรรยาบรรณ

นักวิจัย  กระบวนการวิจัยเบื้องต้น  

การระบุปัญหาการตั้งสมมติฐานและเทคนิคใน

การเก็ บ รวบรวมข้อมู ลการสุ่ ม ตั วอ ย่าง

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการน าเสนอและ

การเขียนรายงาน 

Principles, targeted research reserch Ethics, 

 

 

 ปรับรายวิชาไป

อยู่กลุ่มวิชา

เฉพาะเลือก

กลุ่มท่องเที่ยว

และวางแผน

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว / 

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา และ
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

Preliminary research process to  

identify problems and assumptions, 

techniques of data collection, Random 

sampling Data analysis process, Presentation 

and report writing 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

123456 การจัดการวัฒนธรรม                  3(2-2-5) 

เพื่อการท่องเทียว  

Cultural Management for Tourism 

การจัดการวัฒนธรรมเพื่ อการท่องเที่ ยว 

ผลกระทบด้านทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม การค านวนขีด

ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว แนว

ทางการพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อ

การท่ องเที่ ยว  บทบาทของหน่ วยงานที่

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   

 

 

 ปดิรายวิชา 

124252 การบัญชีส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว     3(2-2-5) 

Accounting for Tourism Business 

แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ประเภทของต้นทุน 

วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดท างบประมาณใน

การด าเนินกิจการท่องเที่ยว การวิเคราะห์งบ

การเงิน  ภาษีเงินได้ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

Concepts of costs, types of costs, break 

even point analysis, preparation of  

operational budget for tourism business, 

financial statements analysis, taxation for 

tourism business 

 

 

 ปิดรายวิชา 

 

 

  ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 
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4. หมวดวิชาการศึกษาอิสระ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

สาระที่

ปรับปรุง 

123461 การฝึกงาน                              6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

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 

123450 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 

ปรับรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

123462 สหกิจศกึษา                          6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

    การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและบริการ ในฐานะพนักงาน

ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ 

หรือ เอกชน 

Working, learning, gaining experience, 

improving working skills, in tourism and 

hospitality industry as an apprentice in 

private or government workplace 

123451 สหกิจศกึษา                                6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม 

และอุตสาหกรรมบริการ ในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐ หรือเอกชนและจัดท าโครงงาน 

Training, learning, gaining experience, in tourism 

hotel and hospitality industry in private or 

government workplace, and project 

 

ปรับรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

123463 การศึกษาอิสระ  6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและบริการ 

Studying, collecting data, researching, 

analyzing, report writing, presenting and 

discussion in Tourism and hospitality industry 

123452 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอและ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านการท่องเที่ยว โรงแรม 

และอุตสาหกรรมบริการ 

Studying, collecting data, researching, analyzing, 

report writing, presenting and discussion in 

tourism hotel and hospitality industry 

ปรับรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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การเปรียบเทยีบแผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2560 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6)    

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0–2-1)    

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3)    

  100004  กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6)    

126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น  3(3-0-6)    

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

   123110 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ

บรกิาร 

3(3-0-6) 

   123111 จิตวทิยาและศิลปะในการบรกิาร 3(2-2-5) 

   123112 แหลง่ทรัพยากรทางการ

ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 

   221110 เทคโนโลยสีารสนเทศพื้นฐานทาง

ธุรกิจ 

3(2-2-5) 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

3(3-0-6)    

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(3-0-6)    

122130 หลักการจัดการ 3(3-0-6)    

124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5)    

   003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

   123113 ประวัติศาสตรไ์ทย โบราณคดี 

และประวัติศาสตร์ศลิปะ 

3(3-0-6) 

   123120 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 

   124332 การบัญชีส าหรับผูไ้ม่ใช่นักบัญช ี 3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

123221 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

บรกิาร 

3(2-2-5)    

121201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)    

122241 การคิดวิเคราะห์เชิงปรมิาณและ

สถิตธิุรกิจ 

3(2-2-5)    

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)    

00xxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกวชิาภาษา 3(x-x-x) xxxxxx วิชาภาษาเลือก  3(x-x-x) 

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

   122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 

   123214 จรรยาบรรณวิชาชีพและ

กฎหมายส าหรับการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

123222 จิตวทิยาและศิลปะในการบรกิาร 3(1-4-4)    

123231 การจัดการอาหารและเคร่ืองดื่ม 3(2-2-5)    

122220 หลักการตลาด  3(3-0-6)    

122232 การจัดการการผลิตและการ

ปฏิบัติการ   

3(2-2-5)    

00XXXX ศึกษาทั่วไปเลือก 3(X-X-X)    

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกวชิาภาษา     3(x-x-x) xxxxxx วิชาภาษาเลือก  3(x-x-x) 

   002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

   123215 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

   123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

   123xxx วิชาเฉพาะเลือก  3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

123331 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน          3(2-2-5)    

123232 หลักการจัดการโรงแรม 3(3-0-6)   123323 หลักการจัดการโรงแรม 2(2-0-4) 

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกบังคับ 3(x-x-x) 123xxx วิชาเฉพาะเลือก  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกบังคับ 3(x-x-x) 123xxx วิชาเฉพาะเลือก  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกบังคับ 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกวชิาภาษา 3(x-x-x) xxxxxx วิชาภาษาเลือก  3(x-x-x) 

   123322 หลักการมัคคเุทศก ์ 3(2-2-5) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

123321 กลยุทธ์การจัดการใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

3(3-0-6) 

 

   

123332 หลักและวิธีการจัดน าเที่ยว 3(1-4-4) 123326 หลักและวิธีการจัดน าเที่ยว 3(1-4-4) 

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกบังคับ 3(x-x-x) 123xxx วิชาเฉพาะเลือก  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกบังคับ 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกวชิาภาษา 3(x-x-x) xxxxxx วิชาภาษาเลือก  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี                     3(x-x-x)    

   123324 งานบริการส่วนหนา้ 3(2-2-5) 

   123325 อุตสาหกรรมการขนสง่เพื่อการ

ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

123431 งานบริการส่วนหนา้  3(2-2-5)    

123432 หลักการมัคคเุทศก ์   3(1-4-4)    

123433 การคิดเชิงบูรณาการและสัมมนา

ทางการท่องเที่ยว  

3(2-2-5) 

 

123428 สัมมนา 1(0-3-2) 

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกวชิาภาษา 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี                     3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

   123427 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว 

โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ 

3(3-0-6) 

   123429 งานบริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 3(2-2-5) 

   146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

และการบรกิาร 

3(2-2-5) 

   123xxx วิชาเฉพาะเลือก  3(x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

123461 การฝึกงาน  6 หน่วยกิต

หรือ 

123450 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

หรือ 

123462 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต

หรือ 

123451 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

หรือ 

123463 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 123452 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการท่องเที่ยว 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการท่องเที่ยว 
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การวพิากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

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   วิกรัยพัฒน์  ผูท้รงคุณวุฒิ 

2. ดร. สมยศ   โอ่งเคลือบ  ผูท้รงคุณวุฒิ 

3. นายสมฤทธิ์   ไหค า   ผูท้รงคุณวุฒิ 

4. ดร. กรัณน์ฑรัตน์  คะวัตกิูล  ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

5. ดร. ฤทัยภัทร  พิมลศรี   ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

6. ดร. สุรยิา   ส้มจันทร์  ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

7. อาจารย์จารุวรรณ  โปษยานนท์  ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

8. อาจารย์กิตติพชิญ์  กิตติพรไพบูลย์  ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

9. ดร. วารัชต์   มัธยมบุรุษ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

10. ผศ.ดร.ประกออบศริิ ภักดีพินจิ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

11. ดร. พัจน์พิตตา  ศรสีมพงษ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1. ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 วัตถุประสงค์ของการประชุม 

 เพื่อให้กรรมการหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และผูท้รงคุณวุฒิ ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ระเบียบ

และคุณวุฒิของคณาจารย์ ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

 มติการประชุม รับทราบ 
  

  1.1.2 ประธานแจ้งเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ 

1. ดร. กรัณน์ฑรัตน์  คะวัตกิูล     

2. ดร.ฤทัยภัทร   พิมลศรี      

3. ดร.สุริยา   ส้มจันทร์  

4. อาจารย์จารุวรรณ  โปษยานนท์    

5. อาจารย์กิตติพชิญ์  กิตติพรไพบูลย์      
 

มติการประชุม รับทราบ 

   

  1.1.3 ประธานแจ้งเรื่องค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ 

1. ดร. กรัณน์ฑรัตน์ คะวัตกิูล ประธานกรรมการ 

2. ผศ. พรพิมล  วิกรัยพัฒน์ กรรมการ 

3. ดร. สมยศ  โอ่งเคลือบ กรรมการ 

4. นายสมฤทธิ์  ไหค า  กรรมการ 

5. ดร. ฤทัยภัทร พิมลศรี  กรรมการ 

6. ดร. สุริยา  ส้มจันทร์ กรรมการ 

7. ดร. วารัชต์  มัธยมบุรุษ กรรมการ 

8. ดร. พัจน์พิตตา ศรสีมพงษ์ กรรมการ 

9. ผ.ศ.ดร.ประกอบศริิ ภักดีพินจิ กรรมการ 
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10. อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ กรรมการ 

11. อาจารย์กิตติพชิญ์ กิตติพรไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ 
 

มติการประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาการวิพากษ์/ ปรับปรุงหลักสูตร 

    

 2.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  มีการเสนอเปลี่ยนชื่อผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ดังตอ่ไปนี้ 

1. ดร. กรัณน์ฑรัตน์ คะวัตกิูล   

2. ดร. ฤทัยภัทร  พิมลศรี   

3. ดร. สุรยิา  ส้มจันทร์  

4. อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์  

5. อาจารย์กิตติพชิญ์ กิตติพรไพบูลย์  

 

มติการประชุม รับทราบ 

 

 2.2 การปรับรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

  ตามที่หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีการจัดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 8 รายวิชา 

ดังนี้ 

1. กฎหมายธุรกิจ 

2. การเงนิธุรกิจ 

3. หลักการจัดการ 

4. การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 

5. การวิเคราะหเ์ชงิปริมาณและสถิตธิุรกิจ 

6. การบัญชีการเงิน 

7. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

8. หลักการตลาด 
  

มติการประชุม เห็นชอบให้ปรับรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการ

โรงแรม พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
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1. การเงนิธุรกิจ 

2. หลักการจัดการ 

3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

4. หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 

5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 

6. การบัญชีขัน้ต้น 1 

7. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

8. หลักการตลาด 
 

2.3 การปรับรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ 

ตามที่หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีการจัดวิชาเอกบังคับ 10 รายวิชา 

ดังนี้ 

1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

2. จติวิทยาและศลิปะในการบริการ 

3. การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

4. กลยุทธ์การจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

5. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

6. หลักและวธิีการจัดน าเที่ยว 

7. หลักการจัดการโรงแรม 

8. งานบริการส่วนหน้า 

9. หลักมัคคุเทศก์ 

10. การคิดเชิงบูรณาการและสัมมนาทางการท่องเที่ยว 
  

มติการประชุม เห็นชอบให้เปิดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา ได้แก่ วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการ และปรับรายวิชาในหมวดวิชาเอก

บังคับในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. จติวิทยาและศลิปะในการบริการ 

2. หลักมัคคุเทศก์ 

3. หลักการจัดการโรงแรม 

4. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

5. งานบริการส่วนหน้า 
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6. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการ 

7. หลักและวธิีการจัดน าเที่ยว 

8. กลยุทธ์การจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

9. การคิดเชิงบูรณาการและสัมมนาทางการท่องเที่ยว 

10. การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

 

2.4 การปรับรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก 

ตามที่หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีการจัดวิชาเอกเลือก 5 รายวิชา 

ดังนี้ 

1. แหลง่ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

2. ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการท่องเที่ยว 

3. หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

4. อุตสาหกรรมการขนส่งกับการท่องเที่ยว 

5. นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเบือ้งตน้ 

 

มติการประชุม เห็นชอบให้เปิดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา ได้แก่ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและ

โบราณคดีเพื่อการท่องเที่ยว ปรับชื่อรายวิชา 1 รายวิชา ได้แก่ วิชาประวัติศาสตร์ไทย 

โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการท่องเที่ยว (เดิม) ปรับเป็น วิชาประวัติศาสตร์

ไทยเพื่อการท่องเที่ยว ย้ายวิชานวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเบื้องต้นไปหมวดวิชาเลือกเสรี 

และย้ายวิชาการตลาดบริการจากหมวดวิชาเลือกเสรี มาหมวดวิชาเอกเลือก ปรับรายวิชา

ในหมวดวิชาเอกเลือกในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. แหลง่ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

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. การจัดการงานแมบ่้าน 

2. การจัดการงานจัดเลีย้ง 

กลุ่มการจัดน าเที่ยว 

1. นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 

2. มรดกไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว 

กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 

1. การจัดการธุรกิจการบิน 

2. การตลาดบริการ 

3. การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

กลุ่มการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว 

1. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 

2. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

4. การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

5. การบัญชีส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

 

มติการประชุม เห็นชอบให้ปรับ 12 รายวิชา ไปอยู่ในหมวดเอกเลือก เพื่อให้นิสิตสามารถ

เลือกเรียนตามความสนใจ และในรายวิชาเลือกเสรีนิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ ก็

ได้ที่มใิช่วชิาศกึษาทั่วไป 

 

2.6 แผนการศึกษา 
  

มติการประชุม เห็นชอบให้ปรับแผนการศกึษา ดังนี้ 
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ชั้นปีที่  1  
 

ภาคการศึกษาต้น 

00xxxx วิชาศกึษาทั่วไป  3(x-x-x) 

 General Education 

00xxxx วิชาศกึษาทั่วไป  3(x-x-x) 

 General Education 

00xxxx วิชาศกึษาทั่วไป  3(x-x-x) 

 General Education 

00xxxx วิชาศกึษาทั่วไป  3(x-x-x) 

 General Education 

123110 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  3(2-2-5) 

 Tourism and Hospitality Industry 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้  3(3-0-6) 

 Introduction to Economics 

     รวม  18     หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

00xxxx วิชาศกึษาทั่วไป  3(x-x-x) 

 General Education 

00xxxx วิชาศกึษาทั่วไป  3(x-x-x) 

 General Education 

00xxxx วิชาศกึษาทั่วไป  3(x-x-x) 

 General Education 

122130 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 

 Principles of Management 

123120 จติวิทยาและศลิปะในการบริการ  3(1-4-4) 

 Psychology and Art of Services  

124101 การบัญชีขัน้ต้น 1  3(2-2-5) 

 Principles of Accounting I 

   รวม 18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  
 

ภาคการศึกษาต้น 

 

00xxxx วิชาศกึษาทั่วไป  3(x-x-x) 

 General Education 

00xxxx วิชาศกึษาทั่วไป  3(x-x-x) 

 General Education 

121201 การเงนิธุรกิจ   3(2-2-5) 

 Business Finance 

123221 หลักมัคคุเทศก์  3(1-4-4) 

 Principles of Tour Guide 

123231 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 

 Thai History for Tourism 

00xxxx วิชาภาษาเลือก  3(x-x-x) 

 Elective Professional Foundation Course (Language) 

     รวม  18     หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

00xxxx วิชาศกึษาทั่วไป  3(x-x-x) 

 General Education 

123212 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม  3(2-2-5) 

 Principles of Tourism and Hotel Business Management 

123230 แหลง่ทรัพยากรการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 

 Tourist Destinations 

128221 หลักการตลาด  3(3-0-6) 

 Principles of Marketing 

00xxxx วิชาภาษาเลือก  3(x-x-x) 

 Elective Professional Foundation Course (Language) 

   รวม 15  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3  
 

ภาคการศึกษาต้น 
 

123313 ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ  3(3-0-6) 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 Introduction to Laws and Tourism Industry Laws 

123322 หลักการจัดการโรงแรม  3(3-0-6) 

 Principles of Hotel Management 

123323 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  3(2-2-5) 

 Sustainable Tourism 

123332     ประวัติศาสตร์ศลิปะและโบราณคดีเพื่อการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 

     Arts History and Archaeology for Tourism 

123333 การตลาดบริการ       3(2-2-5) 

 Service Marketing 

00xxxx วิชาภาษาเลือก  3(x-x-x) 

 Elective Professional Foundation Course (Language) 

     รวม  18     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 หลักและวธิีการจัดน าเที่ยว  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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ชั้นปีที ่ 4  
 

ภาคการศึกษาต้น 

 

123427 กลยุทธ์การจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 

 Strategic Management in Tourism Industry 

123428 การคิดเชิงบูรณาการและสัมมนาทางการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 

 Integrated Thinking and Seminar in Tourism 

123429 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 

 Food and Beverage Management 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

 English for Communication 

00xxxx วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x) 

 Free Elective 

     รวม  15     หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

   รวม 6  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

     รวม  6     หน่วยกิต 

 

*หมายเหตุ ให้นสิิตเลือกเรยีนเพียง 1 รายวิชา 

 

 

123450 ฝกึงาน * 6 หนว่ยกิต 

 Professional Training    

123451 การศกึษาอิสระ * 6 หนว่ยกิต 

 Independent Study   

123452 สหกิจศึกษา * 6 หนว่ยกิต 

 Co – operative Education    
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องอื่นๆ 

  ผูท้รงคุณวุฒิ เสนอให้เปลี่ยนหลักสูตรจากบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม พ.ศ. 2553 เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ

ของนสิิตที่เข้าศกึษา 

 

มติการประชุม   เห็นชอบให้เปลี่ยนหลักสูตรจากบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็น 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและความ

 ต้องการของนิสติที่เข้าศึกษา  

  

 

ปิดการประชุม  12.00 น. 

 

 

 

 

 

(อาจารย์กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์) 

กรรมการและเลขนุการ 

ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

  

 

 (ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล) 

  ประธานกรรมการ 
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ภาคผนวก จ 

มตเิห็นชอบเปล่ียนแปลงชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวชิาการท่องเที่ยว เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเท่ียว 
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ภาคผนวก ฉ 

ประวัติและผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ดร.กรัณน์ฑรัตน์  คะวัติกูล 

Krantharat  Khawatkun, Ph.D 
 

ชื่อ-สกุล ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัตกิูล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36106003XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการท่องเที่ ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1515 

098-828-9356 

Email krantarat@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 

 

       

      พ.ศ. 2548 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว) 

(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)  

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้จังหวัดเชยีงใหม่ 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2547 Master of International Tourism and Hotel Management  

Southern Cross University, Australia 

พ.ศ. 2545 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 

ผลงานวิชาการ วารสาร 

วารัชต์ มัธยมบุรุษ,กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล,จารุวรรณ โปษยานนท์,กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์. (2562). 

รูปแบบโครงข่ายการพัฒนาเทศบาลดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. วารสารอารยธรรมศึกษา

โขง-สาละวิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562. (การตีพิมพ์เผยแพร่มี

หนังสอืตอบรับ ตามภาคผนวก ญ หนังสือตอบรับการตพีิมพ์ในวารสารและหนังสอืขอเลื่อนการตพีิมพ์ในวารสาร หน้า 193) 
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ประวัติ 

ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี 

Luethaipat Pimolsree, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล ดร.ฤทัยภัทร พมิลศร ี

รหัสประจ าตัวประชาชน 3560101XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1512 

089-631-5252 

Email dr.luethaipar@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว) 

(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)  

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (อุทยานและนันทนาการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จติวิทยา) (อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 
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ผลงานวิชาการ วารสาร 

ฤทัยภัทร พิมลศรี และวศิน ปัญญาวุธตระกูล. (2558). ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน, วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม-กันยายน 2558, (หนา้ 197-226) 

ผลงานวิชาการ                  รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

เมตรีญา ใจดี , ฤทัยภัทร พิมลศรี, วารัชต์  มัธยมบุรุษ และ พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ . (2559).                      

แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครโดยชุมชนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงใหม่,              

ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวระดับชาติ  

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 26 กันยายน 2559 (หนา้ 7-26) 

พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี, ฤทัยภัทร พิมลศรี, วารัชต์ มัธยมบุรุษ. (2559). ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มี

ต่อการพัฒนากิจกรรมทางน้าเพื่อการท่องเที่ยวของกว๊านพะเยา , ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ เครอืข่ายวิจัยสถาบันอุดมศกึษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา

สานพลังประชารัฐ” ในระหว่างวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา (หนา้ 745-757) 

ด ารงศักดิ์ ขวัญใจ และฤทัยภัทร พิมลศรี. (2560). ความหลากหลายทางภูมิปัญญาด้านอาหารพืน้บ้าน

 ของกลุ่ ม ชาติพั นธุ์ ในจั งหวัดพ ะเยา ,การประชุมวิชาการระดั บ ชาติ เครือข่ ายวิจั 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. 

 

ชื่อ-สกลุ ดร.สุริยา  ส้มจันทร์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599007xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1512 

081-533-7843 

Email sur_i_yadon@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ. 2545 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2540 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ           วารสาร 

สุพจน์ ปงค าเฟย และสุริยา ส้มจันทร์. (2558). การยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรแผนก

แม่บ้านในธุรกิจโรงแรมบูติคในจังหวัดเชียงราย , วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละปีที่ 6              

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558. (หนา้ 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

เป็นฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของชุมชนต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา, 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 2 สิงหาคม-กันยายน 2557 

(หนา้ 451-466) 

ผลงานวิชาการ           รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

บุญญฤทธิ์ มหาวงศนันท์, สุริยา ส้มจันทร์, ประกอบศิริ ภักดีพินิจ. (2559). ทัศนคติของนักท่องเที่ยว

 ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สูง บ้านสันติสุข-บ้านขุนก าลัง จังหวัดพะเยา, ในการ

 ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่  11 หัวข้อ 

 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ” ในระหว่างวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 ณ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (หนา้ 768-781) 
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ประวัติ 

นายกิตติพชิญ์  กิตติพรไพบูลย์ 

Kittipit  Kittipornpaiboon, Mr.  

 

ชื่อ-สกุล นายกิตตพิิชญ์  กิตตพิรไพบูลย์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 42099000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1515 

061-632-2450 

Email kittipith@yahoo.com 

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 

 
ผลงานวิชาการ วารสาร 

วารัชต์ มัธยมบุรุษ,กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล,จารุวรรณ โปษยานนท์,กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์. (2562). 

รูปแบบโครงข่ายการพัฒนาเทศบาลดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. วารสารอารยธรรมศึกษา

โขง-สาละวิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562. (การตีพิมพ์เผยแพร่มี

หนังสอืตอบรับ ตามภาคผนวก ญ หนังสือตอบรับการตพีิมพ์ในวารสารและหนังสอืขอเลื่อนการตพีิมพ์ในวารสาร หน้า 193) 
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ประวัติ 

นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ 

Jaruwan  Poshyananda, Mrs.  

 

ชื่อ-สกุล นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35013005XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1003 

080-491-1948 

Email Jaruwanpo7@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2543 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)   

มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2538 ศลิปศาสตรบัณฑติ (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 
ผลงานวิชาการ วารสาร 

วารัชต์ มัธยมบุรุษ,กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล,จารุวรรณ โปษยานนท์,กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์. (2562). 

รูปแบบโครงข่ายการพัฒนาเทศบาลดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. วารสารอารยธรรมศึกษา

โขง-สาละวิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562. (การตีพิมพ์เผยแพร่มี

หนังสอืตอบรับ ตามภาคผนวก ญ หนังสือตอบรับการตพีิมพ์ในวารสารและหนังสอืขอเลื่อนการตพีิมพ์ในวารสาร หน้า 193) 
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ภาคผนวก   ช 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

จ านวนชั่วโมงภาระงานสอน/ ปี 

2560 2561 2562 2563 2564 

1* นางสาวกรัณน์ฑรัตน์  

คะวัตกิูล 

 

36106003XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

 

ศศ.ม. 

 

Master of 

International 

Tourism and 

Hotel 

Management 

บธ.บ. 

พัฒนาการท่องเท่ียว 

(การจัดการนันทนาการและ

การทอ่งเท่ียว) 

การจัดการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียวนานาชาติ 

 

 

 

 

 

การทอ่งเท่ียว 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

Southern Cross University, 

Australia 

 

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

450 450 450 450 450 

2* นางฤทัยภัทร พิมลศรี 35601011XXXXX 

 

อาจารย์ 

 

ปร.ด. 

 

 

วม.ม. 

วท.บ. 

พัฒนาการท่องเท่ียว  

(การจัดการนันทนาการและ

การทอ่งเท่ียว) 

อุทยานและนันทนาการ 

จติวิทยา (อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 

360 360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

จ านวนชั่วโมงภาระงานสอน/ ปี 

3* นายสุริยา ส้มจันทร์ 36599007XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

ศศ.ม. 

 

บธ.บ. 

การจัดการการท่องเท่ียวและ

การโรงแรม 

การจัดการอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว 

การจัดการธุรกจิการ

ท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

180 180 180 180 180 

4* นายกิตติพิชญ์  

กิตติพรไพบูลย์ 

 

42099000XXXXX อาจารย์ M.B.A 

 

 

บธ.บ. 

Hospitality with Marketing 

 

 

การจัดการโรงแรมและ

ท่องเท่ียว 

Les Roches International 

School of Hotel 

Management, Switzerland  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

450 450 450 450 450 

5* 

 

นางจารุวรรณ   

โปษยานนท์ 

35013005XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

โบราณคดีสมัยประวัตศิาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

270 270 270 270 270 

 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 

ตารางเปรียบเทยีบเนือ้หาสาระส าคัญ (มคอ.1) กับรายวิชาหลักสูตร 

ศศ.บ. (การท่องเท่ียว) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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เน้ือหาสาระส าคัญ (มคอ.1) 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

รายวิชาหลักสูตร ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรม 123110 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  3(3-0-6) 

ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 123215 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ         3(3-0-6) 

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  

จติวิทยาการบริการ 123111 จิตวิทยาและศลิปะในการบริการ    3(2-2-5) 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์         3(2-2-5) 

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน        3(2-2-5)                                       

ทางธุรกิจ  

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและ

โรงแรม 

123214 จรรยาบรรณวิชาชีพและ               3(3-0-6) 

กฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม                                

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 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 - 

การส ารวจและวิจัยส าหรับการท่องเที่ยว 123434 การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม และ

อุตสาหกรรมบริการ                             3(2-2-5) 

โลจสิติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว - 

การสัมมนาการท่องเที่ยว 123428  สัมมนา 1(0-3-2) 

  2.1.2 กลุ่มวิชาการด าเนินงานและจัดการธุรกิจน าเที่ยว 

การวางแผนและการจัดน าเที่ยว 123326 หลักและวิธีการจัดน าท่องเที่ยว    3(1-4-4) 

การด าเนินงานน าเที่ยว 123322 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 

งานมัคคุเทศก์ 123322 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 
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เน้ือหาสาระส าคัญ (มคอ.1) 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

รายวิชาหลักสูตร ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

การตลาดการท่องเที่ยว 123427 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ    

การบัญชีและการเงนิส าหรับธุรกิจ 124332  การบัญชีส าหรับผูไ้ม่ใช้นักบัญชี 3(3-0-6) 

การจัดการธุรกิจน าเที่ยว 123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว   3(3-0-6) 

การจัดการตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว 123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว   3(3-0-6) 

การออกบัตรโดยสาร 123325   อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อ        3(2-2-5) 

การท่องเที่ยว                                                              

  2.2 กลุ่มวิชาการโรงแรม 

  2.2.1 กลุ่มวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาโรงแรม  

การตลาดโรงแรมและการขาย 123323 หลักการจัดการโรงแรม            2(2-0-4) 

การบัญชีและการเงนิส าหรับธุรกิจโรงแรม 124332  การบัญชีส าหรับผูไ้ม่ใช้นักบัญชี 3(3-0-6) 

การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 123323 หลักการจัดการโรงแรม            3(3-0-6) 

การส ารวจและวิจัยส าหรับการโรงแรม 123434 การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว           3(2-2-5) 

โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ                              

การสัมมนาการโรงแรม 123428  สัมมนา 1(0-3-2) 

  2.2.2 กลุ่มวิชาการด าเนินงานและการจัดการห้องพัก 

การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า 123324 งานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 

การด าเนินงานและการจัดการงานแมบ่้าน 123341   งานแม่บ้าน 3(2-2-5) 

  2.2.3 กลุ่มวิชาการด าเนินงานและการจัดการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

การด าเนินงานและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 123429 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 

การด าเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 123444   การจัดการงานเลี้ยง                3(2-2-5) 

การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม - 

การจัดการภัตตาคาร - 

การด าเนินงานและการจัดการครัว - 

3. กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 123230     งานเทศกาลและกิจกรรม      3(2-2-5) 

การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล - 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร - 

การจัดการธุรกิจการบิน 123343     การจัดการธุรกิจการบิน       3(3-0-6) 
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เน้ือหาสาระส าคัญ (มคอ.1) 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

รายวิชาหลักสูตร ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ - 

การจัดการสปา - 

การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น

รางวัล 

123240  ธุรกิจการจัดประชุม               3(2-2-5) 

นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อ 

เป็นรางวัล 

การจัดการท่องเที่ยวเชงิกีฬา - 

การจัดการอาหารนานาชาติ/ท้องถิ่น - 

การออกแบบอาหาร - 

การจัดการสโมสรและบาร์ - 
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ภาคผนวก ฌ 

มาตรฐานคณุวุฒริะดับปริญญาตร ี 

สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ญ 

หนังสือตอบรับการตีพมิพ์ในวารสารและหนังสือขอเลื่อนการตีพมิพ์ในวารสาร 
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